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Miskolcon maradnának
A pénteki kiállítás után
koncertekben, irodalmi
estekben is gondolkodnak a miskolci fiatalok.

Újra
működhet
a MissionArt Galéria Miskolcon, mégpedig úgy, hogy fiatal
művészeknek ad lehetőséget, erről februárban beszélt
lapunknak Kishonthy Zsolt,
az egyik alapító-tulajdonos.
A műkereskedelemben és
a művészeti életben hazai és
nemzetközi szinten is ismert
magángaléria központja Budapesten van, 1992-től hosszú
éveken át Miskolcon is volt irodájuk, itt is szerveztek kiállításokat, aztán szép lassan megszűntek Miskolcon működni.
MISKOLC.

Flach Antal Fáy Antal életéről mesélt 
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Romantikus sorozat
a Színészmúzeumban
résztvevője volt a megye politikai életének, maradék idejét
rajongásig szeretett zenéjére
fordította. Zongoraműveinek
ösztönös technikáját még
Liszt Ferenc is megcsodálta.
A sorozat május 28-án (pénteken, délután 5 óra) újabb
előadással folytatódik: Reményi Ede hegedűművészt mutatja be Flah Antal.
ÉM
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Antal zenetörténész Hangászok Miskolc
romantikus zenetörténetéből című előadássorozatában
ezúttal egy 19. századi zeneszerzőt, zongoraművészt
ismerhettek meg az érdeklődők.
A
Thália-házban
az 1805-ben született Fáy Antal életútjába pillanthattak be
a 16 részes zenetörténeti
sorozat legelső állomásán.
Az emődi születésű, de életének hosszabb időszakát
Miskolcon töltő Fáy Antal
amellett, hogy tevékeny

Nem jönnek vissza
Egészen mostanáig. Februárban Kishonthy Zsolt már
beszélt a tervekről: a főutcán
bérelt helyiségükben – a Műút
folyóirat szerkesztősége és
a Cirmi rádió működött benne
– nyitnának újra. Találkozott
ugyanis néhány fiatal képzőművésszel, akik itt, Miskolcon képzelik el a jövőjüket. Ő
maga már évek óta azon szomorkodik, fejtette ki akkor,
hogy akik frissen végeznek
valamelyik művészeti egyetemen (Egerben, Budapesten)
nem jönnek vissza Miskolcra.
Most viszont lennének néhányan, így arra gondolt létrehoz velük egy csoportot.
A MissionArt finanszírozná
a kiállítással járó költségeket,
mint nonprofit szervezet, így
a fiatalok kiállítási lehetőségekhez jutnának: pályakezdő
művészeknek alig van esélyük Miskolcon a bemutatkozásra. A kiállítók önéletrajzában nem mutatna rosszul,
hogy a MissionArt Galériában
nyílt tárlatuk.
A csoport azóta megalakult, létrejött a Fiatal Miskolci
Művészek Társasága (Fimi),
amelynek tagjai pénteken
mutatkoznak be közös kiállításukkal a galéria miskolci
(újra)nyitó rendezvényén.
Tóth Vivien az egyik fiatal
művész.
– Két éve, hogy egy művésztelepen találkoztam Zsolttal.

A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei szerkesztőségébe

ÚJSÁGÍRÓ
munkatársat keres.
A Mediaworks Hungary Zrt. ismert és közkedvelt napilapjaival, a Nemzeti
Sporttal, a Világgazdasággal, 19 megyei napilappal, női, bulvár-, gasztro-, ifjúsági, gazdasági és sportmagazin-portfóliójával, digitális médiatermékeivel, nyomdáival Magyarország egyik legfontosabb médiavállalata,
mely közel 2300 munkavállalót foglalkoztat országszerte.
A „Content first”, azaz „Első a tartalom” szlogen azt hivatott kifejezni,
hogy a vállalat hisz a tartalomban, invesztál bele és ezt tartja egy médiavállalkozás legfontosabb alapkövének.

FELADATOK

• cikkek, interjúk készítése Borsod-Abaúj-Zemplén megye közéleti
aktualitásaiból
• területileg meghatározott témák, hírek, események figyelemmel
kísérése, különböző műfajokban történő naprakész feldolgozása
• rendezvényeken, sajtótájékoztatókon történő részvétel
• napi rendszerességgel hírek, információk gyűjtése
• kéziratok gondozása, szerkesztése

Vivi és Rita a létrán: alakul már a galéria kiállítótere

Onnantól kezdve kezdtünk
beszélgetni erről a lehetőségről, én is úgy éreztem, hogy
fel kellene lendíteni Miskolc
kulturális életét, és itt tartani,
bemutatni a helyi művészeket. Elkezdtünk tervezgetni.
Vivi meséli, egyre több fiatallal vette fel a kapcsolatot,
így egymást ajánlva hamar
nyolcra bővült a csoport létszáma. Ők azok, akik kiállítanak majd pénteken.
Lehet rá igény
– Szeretnénk majd egyéni tárlatokat is, valamint hívnánk
vendégkiállítókat
Egerből,
Budapestről.
Szerveznénk
koncerteket, irodalmi esteket, felolvasásokat – mondja.
Ő maga a Zrinyi-gimnázium
rajztagozatára járt, az idő tájt
nagyon hiányolta, hogy csak
a Miskolci Galériában voltak
kortárs művekből kiállítások.
Ott viszont nagyon szerette
a Téli Tárlatot, mindig inspirációt adott számára, most
azt szeretné, ha az ő kiállításaik, programjaik is löketet
adnának a művészet iránt érdeklődő fiataloknak.
Horváth Rita akárcsak Vivi
a Zrinyi-gimnáziumba járt,
majd ő is Egerbe ment to-
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vábbtanulni. Először nem
akart visszajönni Miskolcra,
de aztán mégis a város mellett döntött: a Budapest-léptékű nagyváros helyett jobban vonzza Miskolc.
S hogy mit adhat most számukra Fimi?
– Jó dolog, hogy lesz lehetőségünk a bemutatkozásra,
ezt a pályánk elején kiemelten fontosnak tartom. Budapesten számtalan galéria van,
Miskolcon lényegesen kevesebb a lehetőség.
Rita szerint az oktatás nagy
hibája, hogy a kortárs művészetek megismertetésére alig
jut idő. A MissionArt Galéria
programjai ebben is segíthetnének a fiataloknak, rálátást
nyújthatnak erre a területre is.
Nehéz a pályakezdőknek
Szeszák Ádám bízik benne,
hogy idővel egyre többen
csatlakoznak a társasághoz.
Ő arról is mesél, hogy hogyan
festették ki, alakították át
a galéria helyiségét. Van már
Instragram- és Facebook-oldaluk, és már rendezik a kiállítást, amelyen mind a nyolc
tag 2-3 művel mutatkozik be.
A pályakezdőkön kívül már
befutott miskolci fiatalok is

kapcsolódtak a Fimihez. Csabai Renátót Kishonthy Zsolt
kereste meg.
– Kérdezte, nincs-e kedvem
csatlakozni, igent mondtam –
tudjuk meg tőle. Tökéletesen
átérzi a pályakezdők problémáját, ő maga is szembesült
ezzel néhány éve. Éveket élt
Budapesten, majd kis szünet
után újra a fővárosban, mára
hazaköltözött.
– Mindenhol nehéz, de
vidéken különösen. Bízom
benne, hogy a mostani kezdeményezés
megkönnyíti
a pályakezdést.
Góré Szabina is elismert
művész, 2013-ban Pécsett
szerzett diplomát, 2019-ben
Mazsaroff-díjat kapott Miskolcon.
– Ez egy centralizált ország, aki nem Pesten végzett
az egyetemen és nem pesti
szférában találta meg a nevét, annak nagyon nehéz
a dolga – mondja, bár szerinte
az észak-magyarországi régióban még mindig jobbak
a lehetőségek, mint az ország
más részein. Hisz benne, hogy
ha van hajtóerő, vannak szervezőegyéniségek és kurátori,
menedzseri munka, akkor nagyon is lesz a mostani kezdeményezésnek foganatja.
Kishonthy Zsolttól még
megtudjuk, a Műút folyóirat
is részt vesz a munkában, az ő
segítségükkel szervezik majd
a fiatal kortárs írók, költők bemutatkozó programjait. Később zenei, főként akusztikus
koncertek kaphatnak helyt
a galéria miskolci helyiségében. A pénteki megnyitót
Wahorn András szaxofonjátéka, valamint Gregovszki Gábor
(szintén Fimi tag) fényinstallációja teszi emlékezetessé.  HM

A pénteki program
Időpont: május 28. 18.00
Helyszín: Miskolc, Széchenyi
u. 14.
A kiállítók:
Almási Ildikó, Csabai Renátó, Góré Szabina, Gregovszki Gábor, Horváth Rita, Ősz
Gergely, Szeszák Ádám, Tóth
Vivien
A kiállítást megnyitja: Bujdos Attila újságíró

Lassan beindul a gombaszezon
Soha ne együk meg
az ismeretlen gombafajokat, kérjük szakértő
segítségét.

ELVÁRÁSOK

• médiavállalkozásnál szerzett (újságírói) tapasztalat
• felsőfokú végzettség, médiatudományi vagy kommunikációs szakon
szerzett diploma előny
• idegen nyelv ismerete (angol és/vagy német nyelvismeret) előny
• önálló, igényes, pontos, felelősségteljes munkavégzés, csapatszellem
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• dinamikus munkatempó
• kiváló kommunikációs készség
• rugalmas, empatikus, együttműködő személyiség

AMIT KÍNÁLUNK

• változatos, kihívásokkal teli feladatkör
• nagyvállalati háttér, jó munkakörülmények
• versenyképes bérezés
• megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várjuk
• pályakezdők jelentkezését is várjuk

MUNKAVÉGZÉSI HELY: Miskolc
Pályázatát 2021. 05. 31-ig a munkakör és a bruttó fizetési igény megjelölésével a karrier@mediaworks.hu e-mail-címre várjuk.

KÉRJÜK, PÁLYÁZATÁHOZ AZ ALÁBBIAKAT CSATOLJA:

• motivációs levél
• két írás a megye aktuális közéleti eseményeiről (egyenként kb.
1500 karakter)

A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
MUNKAVÁLLALÓKAT IS FOGLALKOZTATÓ AKKREDITÁLT MUNKÁLTATÓ
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MISKOLC. A Bükk mellett élve
nagy a csábítás a gombaszedésre. A tapasztalatok szerint azonban egyre kevésbé
ismerjük fel az ehető vagy
a mérgező fajokat.
Megkérdezett
szakértők
szerint a tavaszi gombák már
kifutóban, a nyáriakra még
várni kell egy-két hetet. Időjárástól függően. Szűcs Béla,
a Miskolci Gombász Egyesület
gombaszakellenőre elmondta,
a kucsma gomba és a tövis
alja gombák már lefutottak
április végén, május elején.
A sok eső kedvező volt rájuk, de
a hideget nem szerették. Átlagos mennyiség azért termett
idén is belőlük. Májusi pereszkét még lehet találni az ehető
gombákból, de nem sokat.
A Csanyikban most sok korhadékbontó gomba van, például
csésze gombák, amelyek azonban nem ehetőek. A déli oldalon előjöttek a sárga galócák
is, amelyek enyhén mérgezők.
Ne szedjék, ne egyék! Ismeret-

len vagy kétséges gombákat
mindig vigyenek el a gombavizsgálóhoz! Sok ugyanis
a hasonló gomba, és egy nem
biztos tudással könnyen ös�szetéveszthetők – figyelmeztet
a szakértő.
Hamarosan jön a nyári és
az ízletes vargánya, ha melegszik az idő, ezt érdemes kivárni. Most alig vannak szedhető
gombák. Aki szereti a sárga
gévagombát, találhat vízpartok mellett, korhadó fűzfákon,
nyárfákon. Ezt érdemes szedni
– tette hozzá Szűcs Béla.
Érdeklődtünk, hogy a Miskolci Piac Zrt. fenntartásában lévő Búza téri piacon
milyen a gombafelhozatal,
és mikor van gombavizsgálat. Hermann Dezsőné Erika
gombaszakértő
megerősítette, hogy jelenleg kevés
a szedhető gomba. Reggelente hoznak néhány kilót,
most elsősorban szegfű
gombából, ami gyorsan el
is fogy. Az igazi szezon még
nem kezdődött el. Június
végére várják az erdei gombák nagyobb mértékű szaporodását.
Régebben több gombavizsgáló hely volt, ma már saj-

Nem ismeri fel? Ne egye meg, míg gombavizsgáló nem látta! FOTÓ: STOCK

nos csak kettő van, az egyik
az övék a Búza téri piacon,
a másik a közelben, a Városgazda kezelésében lévő
őstermelői piacon található.
A Búza térin hétfőtől péntekig, reggel hat órától déli tizenkettőig van gombavizsgálat. Hétvégén az őstermelőin
nyitástól zárásig megtalálható a gombaszakértő is.
Az interneten egyébként
könnyen találunk gombaszakértőt: általában évvel,
címmel, működési területtel
és telefonszámmal vannak
regisztrálva, így szinte bármikor elérhetőek és a legtöbben

vállalják, hogy a hozzájuk elvitt gombákat megnézik és
kiválogatják. Ez egy önkéntes
szolgáltatás attól, aki vállalja,
így egyeztetni kell, észszerű feltételek mellett. Ez egy
mentőöv lehet, amikor nem
áll rendelkezésre a hivatalos
és ügyeletes szakember.
Alapszabály, hogy ismeretlen vagy olyan gombát, amelyet nem tudunk százszázalékosan azonosítani, és szakértő
segítség sem áll rendelkezésre,
tilos és életveszélyes megenni.
Inkább a gomba vesszen kárba, mint az egészségünk vagy
az életünk. 
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