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ÚJABB SZAKASZÁHOZ ÉRKEZETT
AZ Y-HÍD KIVITELEZÉSE

A fejlesztés kiviteli tervei elkészültek, így a téli útüzemet
követően a NIF Zrt. beruházásában tavasszal már látványos
munkavégzéssel folytatódik
a Martinkertváros felé vezető
Y-híd és a kapcsolódó infrastruktúra kivitelezése, de
jelentősebb forgalmirend-változásra csak a jövő év elejétől
számíthatnak a közlekedők.

Az egész város közlekedésére
kiható komplex beruházás keretében megépül a Martinkertváros felé vezető „Y” alakú híd,
így az ott élők gyorsabban juthatnak el a belvárosba, és egyszerűbbé válik a Tiszai pályaudvar megközelítése is. Az új
híd lakó-, parkoló- és szervizutak, valamint rendezővágányok
felett biztosít majd zavartalan
haladást. Az építési munkákat
megelőzően márciusban megkezdik a közműkiváltásokat,
amelyek kisebb helyi forgalomkorlátozással és terelésekkel járnak majd. A lakosok és a közlekedők kényelmének érdekében
a beruházás több ütemre bontva valósul meg. A munkálatok
ideje alatt a környék forgalmi
rendjében történő változások
várhatóan az alábbiak szerint
alakulnak.
Első ütem – 2020. év elejétől
2021. év elejéig
A munkálatok első ütemében
a kivitelező az Y-híd Vörösmarty és Kisfaludy utcák találkozásától keleti irányban tervezett
támaszait alakítja ki, valamint

A beruházás második ütemében kezdik meg a Vörösmarty utcai felüljáró bontását, és a híd építését. Fotó: Juhász Ákos

az ezen támaszok által határolt
területen kezdi meg a híd és a
kapcsolódó támfal építését. A
munkák ebben a fázisban 2020
tavaszától 2021. év elejéig tartanak, és a forgalom jelentősebb
zavarása nélkül zajlanak, így
a környező utcákban nem kell
számítani terelésre, forgalmirend-változásra.
Második ütem – 2021. év
elejétől 2022. év elejéig
Várhatóan a jövő év elején,
a beruházás második ütemében kezdik meg a Vörösmarty utcai felüljáró bontását, és
a híd építését. A munkálatok
ideje alatt a Vörösmarty utca
mintegy 250 méteres szakaszát lezárják a Lenke utca és a
Pfaff Ferenc utca között, ebbe
az irányba tervezetten a Bajcsy-Zsilinszky utca vagy a József Attila utca felé lehet majd
kerülni. A Király utcából jobb-

Ígéretet kapott Miskolc
Megkapják a miskolci színházak a tavalyihoz hasonló
mértékű állami támogatást.
Jogszabályi változás miatt
az intézmények fenntartása és
az ezzel járó több mint félmilliárd forintos plusz költség az
önkormányzatra hárult, a törvény viszont lehetőséget biztosít arra, hogy a város közös
működtetést kérjen. Miskolc
polgármestere kedden tárgyalt a szaktárca vezetőjével a
Miskolci Nemzeti Színház és
a Csodamalom Bábszínház finanszírozásának jövőjéről.
Veres Pál azt nyilatkozta,
hogy egy nagyon hosszú és
konstruktív megbeszélést folytatott az államtitkárral. – Érin-

tettük a város kulturális életét, ezen belül természetesen
kiemelten a színház és a bábszínház ügyét. Azt az ígéretet
kaptam, hogy a tavalyi évnek
megfelelő támogatást nagy
valószínűséggel meg fogjuk
kapni. Ennek a részleteit egy
szerződéstervezet formájában
olvashatjuk hamarosan, majd
ha ezt áttekintettük, azután
tervezünk pénzügyileg. Ennek
megfelelően tehát egy újabb
körben tárgyaljuk majd az ös�szegek felhasználását. Biztatásképpen tudom mondani, hogy
nagy valószínűséggel a következő évad ugyanolyan anyagi
bázissal, feltételekkel tud majd
indulni, mint az idei – összegzett Veres Pál.

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA
Szarka Dénes önkormányzati képviselő fogadóórát tart február 11-én, kedden 17.00 órától a
Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Ignácz Dávid, Miskolc jegyzője fogadónapot tart
február 12-én, szerdán 14.00 órától a Városháza Ovális termében. Sorszámosztás február 10-én, hétfőn, a
Polgármesteri Hivatal Hunyadi utcai portáján.
Bartha György önkormányzati képviselő fogadóórát tart február 13-án, csütörtökön 17.00 órától a Nyitnikék Óvodában.
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ra kiágazó Vörösmarty utcát
a híd munkálataival párhuzamosan 570 méter hosszúságban
négysávosra bővítik. Ez az út
vezet fel az Y-hídra, amelynek
egyik ága a Martinkertváros
felé vezet majd, a másik pedig
a Tiszai pályaudvar felé. Utóbbi
irányban a híd kiváltja a jelenlegi szintbeli vasúti kereszteződést a Pfaff Ferenc utca végénél.
A Király és a Vörösmarty utcák keresztezésében a meglévő
jelzőlámpás csomópont helyén
új, korszerű, háromsávos, jelzőlámpával szabályozott turbó
rendszerű körforgalmat létesítenek, így a csomópontban az
áthaladás gyorsabbá és biztonságosabbá válik. A Soltész Nagy
Kálmán és a Vörösmarty utca
keresztezésében lévő jelzőlámpás csomópontot is átépítik új
kanyarodó sávok létrehozásával. A munkálatok ezen üteme
várhatóan 2022. év elejéig tart,

és a kivitelezés ideje alatt jelentősebb forgalmirend-változásra
készülhetnek a közlekedők.
Harmadik ütem – 2022. év
elejétől 2022. év végéig
A harmadik ütemben a híd
Kisfaludy utcai támaszait építik
meg, valamint az ezen támaszok
által határolt területen a hidat
és a kapcsolódó támfalat. Ekkor számíthatnak a közlekedők
jelentősebb mértékű forgalomkorlátozásra. Az ideiglenes forgalmi ütemekhez kapcsolódó
aktuális korlátozásokról a fejlesztés teljes ideje alatt a beruházó NIF Zrt. folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot. A
fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában
hazai forrásból valósul meg. A
kivitelezést a He-Do Kft. végzi
nettó 13,5 milliárd Ft értékben.

Megkezdődött a II. János
Pál pápa tér felújítása
A Szinva felé lépcsőzetes lejárattal, új kandeláberekkel
és utcabútorokkal, valamint
még több zöld felülettel várhatóan az ősz végére készül
el a megújult II. János Pál
pápa tér. Burkolatba sül�lyesztett szökőkút és egyedi
fás park is várja majd az arra
járókat.
A munkálatok előkészítéseként január 14-étől – a Diósgyőri vár irányába – a 69-es
autóbusz Diósgyőri városközpont megállóhelyét áthelyezték a Nagy Lajos király útja
elejére. A kivitelező ezen a héten vonul fel a területre, így
múlt péntektől – egy behajtani tilos tábla kihelyezése mellett – elzárták a Nagy Lajos
király útja végén lévő zsákutcaszakaszt a forgalomtól.
A II. János Pál pápa tér lépcsőzetes süllyesztést kap a
Szinva-patak medre felé, így

a zöldterület közvetlen kapcsolatba kerül a vízfelülettel.
A téren új sétányok kapnak
helyet, melyeket kandeláberek, utcabútorok, évelő vi
rág
ágyások és egyedi fák
színesítenek, de egy látványos, burkolatba süllyesztett,
nagyobb méretű szökőkút
is helyet kap a tér ékeként.
Az átépítés és a Szinva-patak mederrendezése mellett
a közúti híd járdáját is szélesítik, a munkavégzés idején
zavartalan marad a közúti
forgalom. A híd szerkezetébe
beépítik a jelenleg meder felett futó közművezetéket.
A munkával várhatóan
2020. őszére végez a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező, a DHJ Építő Kft. A
felújítás mintegy 299 millió
forintból, a Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja projekt keretében valósul meg.

A téren új sétányok is helyet kapnak. Fotó: Juhász Ákos

NEM CSAK EGY EGYSZERŰ CSŐTÖRÉS

Hétfő reggelre hatalmas
csőtörés fogadta a lyukói
közösségi háznál működő
Mentorház munkatársait.
A városháza segítséget ígért
az ügyben.

Minden átázott: eszközök,
berendezési tárgyak mentek
tönkre. A legnagyobb gond
azonban az, hogy a Mentorház egy speciális logisztikai
központ is, ahol helyi emberek
kérhetnek segítséget a mindennapi életükhöz. Ez a központ most zárva tart.
– Hétfő reggel beléptünk,
utána gondoltam bele, hogy
a hosszabbító belelóg a vízbe, azonnal áramtalanítottam.
Mindenhol állt a víz – mutatja
közben a csőtörés okozta beázás nyomait Kiss Edina védőnő, a mentorprogram egészségügyi koordinátora. Még
hólapátokat is bevetettek, hogy
a bokáig érő vizet kilapátolják.
Varga Andrea alpolgármester kedden a helyszínre hívott
össze bejárást, amelyre a lyukói érintettek és a műszaki
szakemberek mellett a térség
önkormányzati képviselőjét
is meghívta. – Egyelőre azért
jöttünk ki, hogy megnézzük a
helyzetet – mondta a helyszínen. – Pillanatnyilag azt látom,
hogy sok minden átázott, ezért

A Mentorházban 12 mentorasszony, egy szociális és egy
egészségügyi koordinátor dolgozik. Fotó: Végh Csaba

valószínűleg a padlót és a falakat is át kell vizsgálni, illetve
az alapproblémát kellene megoldani, ez pedig valószínűleg
a vízvezeték-hálózat helyzete.
Azt kértük a műszaki kollégáktól, mérjék fel, mi történt, hogy
megfelelő megoldást találhassunk. Most úgy tűnik, legalább
két hétre van szükség ahhoz,
hogy kiszáradjon az épület.
Megoldást keresünk közben
arra is, hogy a mentorprogram
munkatársai hol tudnának addig is munkát végezni.
– Azt meg tudom ígérni,
hogy a képviselői alapom terhére szívesen segítek ennek a
lyukói problémának a megoldásában. Erről Deák Bárdos
Mihály önkormányzati képviselő nyilatkozott a bejárás
után, majd hozzátette, hogy

hozzájárul az esetleges felmérés és a hibák kijavításának
költségeihez is.
A Mentorházban 12 mentorasszony, egy szociális és egy
egészségügyi koordinátor dolgozik. Megközelítőleg 180 lyukói családdal állnak mindennapos kapcsolatban. Sokféle
üggyel jönnek hozzájuk, és ők
mindenben igyekeznek segíteni. – A mentorasszonyok maguk is itt élnek, példát mutatva
életvitelükkel is, mentorálják
az itt élő, hátrányos helyzetű
családokat – mondja Kiss Edina védőnő, a mentorprogram
egészségügyi koordinátora. A
mentorok segítik a védőnők
munkáját, és kapcsolatban állnak a családsegítőkkel is.
Stuller Júlia is ilyen lyukói
mentorasszony. Azt mondja,

minden hónapban többször elmennek meglátogatni a családokat – Például ha látjuk, hogy
valaki nem tudja olyan tisztán
tartani a gyerekeit, mint ahogy
szeretné, nem tudja megvenni
a tisztítószereket, a sampont,
a mosószert, akkor mi adunk
neki, és jöhetnek ide mosni is.
Vagy ha a hónap végén már
nem úgy van pénze a családnak, akkor felírjuk őket, pékárut kapnak, ez is sokat segít.
A Mentorházban az ügyintézést is segítik. Ha valaki például rokkantnyugdíjat szeretne intézni, akkor letöltik a
nyomtatványt, és segítenek a
kitöltésében is. – Ez a mostani
állapot azt jelenti, hogy nem
tudunk segíteni az itt élőknek
– mondja Kiss Edina védőnő,
a mentorprogram egészségügyi koordinátora.
– Elindult már egy folyamat Lyukóban a konténerek
kihelyezése, a szemétkérdés
megoldása ügyében – mondta
Varga Andrea alpolgármester. – Hamarosan Veres Pál
polgármesterrel, a helyi képviselővel, a lyukói közösségek
vezetőivel egy közös egyeztetésre ülünk le, hogy el tudjuk indítani ezt a folyamatot.
Hozzátette: tavasszal szeretnénk, ha itt rend lenne.
NOR
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Miskolci Napló – A város lapja

TŰZIFA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Ki osszon tűzifát? Egyszerű
kérdésnek tűnik, de valójában emögött a kérdőjeles
mondat mögött az elmúlt
évtizedek számos társadalmi, politikai és gondolkodásbeli beidegződése is felfedezhető.

Minden hatalom használ
olyan eszközöket, amelyek követőit elköteleződésre buzdítják. Ugyanakkor szét lehet-e
választani, hogy mi politikai
és mi szakmai kérdés? Varga
Andrea a legutóbbi közgyűlésen egy ilyen „sűrű erdőt”
bolygatott meg azzal, hogy
válaszolt erre az egyszerűnek
tűnő kérdésre, s közben másfajta megoldásokat javasolt egy
nagyon régi gyakorlatra.

A politikusnak komoly felelőssége van a döntések előkészítésében, az irányok meghatározásban. Emellett fontos,
hogy szétválasszuk, mi szakmai és mi politikai kérdés,
hangsúlyozza az alpolgármester. Véleménye szerint szemléletváltást kell behozni a városvezetésbe, olyat, ami szakít
azzal a gondolkodással, hogy
a politikusoknak döntési lehetőségei vannak szakmai kérdésekben, vagy hogy beleszólhatnak bármilyen szinten azokba
a kérdésekbe, amelyeket szakembereknek kell végigvinni,
átgondolni. – A szakmai kérdésekben a szakemberekre
bízzuk a döntést még akkor is,
hogyha úgy gondoljuk, hogy
a politikának felelőssége vagy
feladata van az adott területen
– emelte ki Varga Andrea.
Azért nehéz ezt a gondolatot „bevinni”, mert a politikus számára viszonylag kevés
olyan eszköz van, ami „kézzelfoghatóvá teszi” a választók
számára, hogy ez az ő szakmai
tudásának, bölcsességének és
döntéselőkészítésének az eredménye, ugyanakkor a választó ítéletet mond a választáskor,
hogy mennyire volt elégedett a
politikussal. Vannak területek,
amelyeket a politika eszközként
használt fel arra, hogy közelebb

kerüljön a választóihoz. Ha
ezeket visszaélésként használja
bármelyik politikai oldal vagy
bármelyik politikus, akkor azt
nem lehet támogatni, azt el kell
utasítani. Ez olyan tendencia,
amit meg kell állítani. – Volt
egyfajta szokás, és mi a szokás
alapján jártunk el eddig. Mi
változtatni szeretnénk ezen átgondoltan, szakmai alapokra
helyezve – hangsúlyozza az alpolgármester.
A MESZEGYI az a szociális
intézmény Miskolcon, amelyik
a gyermekjóléti alapellátástól
kezdve az idősek ellátásáig a
teljes szociális vertikumot lefedi. Ennek az intézménynek
a látókörében vannak azok a
legrászorultabb, legelesettebb
családok, amelyeknek valamilyen szociális segítséget
kell nyújtani. Több mint kétezer családról van szó, miközben szociális tűzifaosztásra a
város 200-300 család számára elegendő fát tud éves szinten biztosítani. Sokkal többre
lenne tehát szükség, mint ami
rendelkezésre áll. Amikor az
új városvezetés ezt a kérdést
elkezdte átgondolni, akkor az
alpolgármester leült egyeztetni
azokkal a szociális szakemberekkel, akik évtizedek óta végzik ezt a feladatot, és megkapta
tőlük a jelzést, hogyan érdemes

A rászorulókat segíti a tűzifából megépült adományfa, amely az ünnepek alatt látványosságként
szolgált a Városház téren. Fotó: Juhász Ákos

változtatni a rendszeren. – Egy
kampányjellegű tűzifaosztáskor ugyanis nem biztos, hogy
a leginkább rászorult kap tűzifát. Ugyanakkor az év folyamán nincs sok lehetőség például arra, hogy egy-egy családot
egy kialakult krízishelyzet pillanatában segíteni tudjunk –
mutatott rá Varga Andrea.
Ezért született a szakma részéről az a javaslat, hogy természetbeni támogatásként legyen

Rendezett és színes régiségvásárt szeretne
a régi-új üzemeltető
Kell az, hogy legyen nívója
a vásárnak, ahol a szívünknek kedves apróságok mellett
egy-egy ritkább antik tárgyat
is megtalálhatnak a kínálatban – hangsúlyozta a pályázaton nyertes vállalkozás
üzletvezetője.
Az Erka Art Bt. 2003-tól
szervezte a Miskolci Régiségvásárt, a 2013-ban kezdődött
hétéves szünet után 2020 februárjától ismét ő felel az üzemeltetésért. Mint ismert, az
önkormányzat nyílt pályázaton választott üzemeltetőt. A
kiírásra összesen 4 pályázat
érkezett, köztük a Braun István által vezetett Erka Art-tól
is. A szakmai anyagokat szakértői testület bírálta el, melynek során kiemelt fontossággal bírt a költséghatékonyság,
a vásár miatt keletkező szemét
kezelésének és elszállításának
szakszerű elvégzése, a korábbi,
hasonló rendezvények szervezésében szerzett tapasztalatok
megléte, és annak biztosítása,
hogy a Miskolci Régiségvásár
megfelelő, magas színvonalon
várja az érdeklődőket. A pá-

A februári régiségvásárt már az új üzemeltető szervezte

lyázaton végül az Erka Art Bt.
nyert, és már a február 2-ai vásárt is ez a cég szervezhette.
– Mindig is a rendezettséget
tartottam az egyik legfontosabbnak – emelte ki érdeklődésünkre Braun István üzletvezető. – Már a kora reggeli
kipakolásnál kontrolláljuk a
megjelenést, az áruk csomagolásához használt anyagok kulturált elhelyezését. De a vásár
idején is kiemelten figyelünk
erre, a rendezvény végén ös�szetakarítunk. Rendben hagyjuk el a miskolci főutcát.

Programokkal is igyekeznek majd csalogatni az embereket.
Fotók: Mocsári László

Erről az elmúlt vasárnap is
meggyőződhettünk, de más
is feltűnt: több táblát is kihelyeztek a vásár területén. Az
egyik például azt jelezte, hogy
a Villanyrendőrnél található
egy nyilvános illemhely. – Ezt
szeretnénk a vásár ideje alatt
mi magunk üzemeltetni, ezzel
kapcsolatban már felvettem a
kapcsolatot a Városgazdával.
A „menekülési” útvonalakról
szintén táblákon tájékoztattuk a vásárlókat, vásározókat.
Egy másikon pedig azt jeleztük, hogy a vásárolni kívánt
termékkel kapcsolatban kihez
fordulhatnak tanácsért. Két
szakértőt kértünk fel ehhez: a
festményműtárgybecsüsi végzettséggel is rendelkező művészettörténészünk maga is állandó résztvevője a vásárnak,
az igazságügyi műtárgyszakértőt pedig telefonon tudják
elérni. Az eredetiségről kérdezhetnek például.
A jövőben elkülönülnek
majd a régiségek, valamint az
élelmiszerek és a kézműves
termékek, amikre a tapasztalatok szerint nagy igény van a
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különlegességük miatt. Jelenleg még keresik a megfelelő
helyet nekik. Az üzletvezetőtől
megtudtuk azt is, hogy a Déryné utca egy részén ingyenes
árusítási lehetőséget kapnak a
miskolci nyugdíjasok.
A tervek szerint programokkal is igyekeznek majd
csalogatni az embereket: újra
felveszik a kapcsolatot a színházzal, a múzeummal, de már
egy fúvószenekar is felajánlotta, hogy halk zenével vonulna végig a főutcán a vásár
ideje alatt. Flash mob, körhinta, hagyományos gyerekjátékok, ünnepekhez kapcsolódó
programok, sőt street food bemutatók is jöhetnek a minden
hónap első vasárnapján megrendezett régiségvásáron.
– A vásár működik, de színesítenünk kell, kulturális
programot, élményt, gasztronómiát is nyújtanunk kell,
hogy azon kevesek, akik eddig még nem vettek részt rajta, azok is kedvet kapjanak a
nézelődéshez, vásárláshoz –
mondta el Braun István.
KUJAN ISTVÁN

adható a szociális tűzifa, ehhez
pedig a szociális rendelet módosítására volt szükség. Ebben
szabályozza a város azt, hogy
milyen feltételek mellett, kik
és hogyan vehetik igénybe ezt
a típusú települési támogatási
formát. Ez egy tiszta rendszert
alakít ki. A korábbi, kampányszerű tűzifaosztásoknál is volt
egyfajta politikai kérés, hogy a
területek képviselői javaslatot
tehessenek. A város képviselői-

nek ez a lehetősége nem veszett
el, hiszen a választói területükön járva, a miskolciak között
mozogva ők is látják, hogy kiknek van szükségük segítségre – hangsúlyozta az alpolgármester. Ilyenkor ezt jelezniük
kell a MESZEGYI szakembereinek, akik felveszik a kapcsolatot a rászoruló családdal, idős
emberrel, és lehet, hogy másfajta segítséget is fel tudnak neki
ajánlani.
NOR

ZÖLD IS, CIVIL IS
A Zöldsátor ad majd otthont a Zöld Kapcsolat
Egyesület szervezésében
azoknak a témáknak, amelyeknek középpontjában a
környezettudatos gondolkodásmód áll.
A „Kocsonyafesztivál –
Zöldsátor – Válts a klímáért!”
programjait F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesület elnöke, a Zöldsátor szervezője ajánlotta. Az esemény a
legnagyobb közösségi oldalon is nyomon követhető, a
részletes programról pedig a
zoldkapcsolat.hu oldalon is
olvashatnak. A „Zöldszemmel” című kiadvány a Kocsonyafesztivál idejére újra megjelenik online és nyomtatott
formában is.
Hogyan készítsünk „mentes” élelmiszereket, milyen a
szalmabála-építészet, mi az
a klímaszorongás? Ezekre a
kérdésekre is választ kaphatunk a Zöldsátorban, ahol
az előadások mellett több
mint negyven szervezet
képviseli majd a környezettudatos gondolkodásmódot.
Sőt, a béka is zöld lesz, de
most másképp: idén ugyanis újrahasznosított farmerből készülnek a fesztiválál-

latkák, így a kék most a zöld
gondolkodásmódot is jelképezi. Ezekből eddig több
mint ötezer darab készült,
talán elég sem lesz…
A Kocsonyafesztivál korábban is olyan miskolci értékeket képviselt, amelyekre
felfigyelt az országos sajtó. –
Számos olyan elemet használtunk föl, amelyek azokra az értékekre hívták fel
a figyelmet, amelyek a város fejlődése szempontjából
fontosak – emelte ki Rózsa
Edit. A hagyomány, a koncertek, a gasztronómia is
hívószava a programnak,
de valójában a legfontosabb
kapocs az, hogy itt ismerősökkel, barátokkal találkozhatunk, együtt tölthetjük az
időt családunkkal. Ez adja
igazán a fesztivál lelkét.
A Szinva-terasz a Valentin-naphoz
kapcsolódva
nemcsak miskolci Las Vegasszal és trópusi tengerparttal és játékokkal várja majd a
szerelmeseket, hanem meglepetésekkel is. A leánykérőknek érdemes lesz felkeresni
párjukkal együtt ezt a helyszínt is. Az a korábbi hagyomány is él, hogy a pénteki
megnyitó előtt az Őszi Napsugár Otthonban tartják a hivatalos megnyitót. – Mivel a
fesztivál egy legenda kapcsán
indult el, és mivel egy város,
egy közösség legendáinak az
őrzői azok az idős emberek,
akik már nem tudnak részt
venni, így őket is bevonjuk
ebbe az ünnepbe, megköszönve nekik, hogy ezt a legendát őrizték. A megnyitó
napján majd négyszáz kocsonyát viszünk az ott lakóknak
– ismertette Rózsa Edit.
NOR
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Miért Miskolc? 3. rész

Az első villamosvasút
„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy,
hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint
felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek”
– írja Miért Miskolc? című kötetében Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy miért szereti Miskolcot.

A Király utca és a Király híd 1913-ban

A szeptemberi bágyadt nap
sugara csillogva tükröződött a
megállóba érkező villamos ablakain. A szerelvény lassan fékezett,
kerekei élesen megcsikordultak, a
munkába vagy a piacról hazafelé
kosarakkal, szatyrokkal igyekvők,
körül sem nézve, amint kinyíltak
az ajtók, már léptek is le vagy föl.
A következő megállóban idősebb, elegánsan öltözött hölgy
szállt fel, maga előtt terelve ötéves
forma kis unokáját, majd a kocsi
belsejébe lépve helyet foglaltak

egy kétszemélyes ülésen. A kislány sötétbarna, csupa csiga, fürtös fejét forgatva, csillogó szemmel csacsogott:
– Nagyi, itt jó lesz? Innen
mindent látni? És meddig megyünk? Hány megálló?
Nagymamája ellágyuló tekintettel simította meg unokája selymes haját, és a huncut, mandula
szemekbe nézve, ujjával intett:
– Kicsit halkabban, nem illik a
villamoson hangoskodni! Sokat
megyünk, egészen a végállomá-

Jegyzet

Amikor a kínai
nagymamát vártuk
Egy álmos, nyári délután,
úgy a múlt században, a kilencvenes évek elején betoppant a szerkesztőségbe egy ismeretlen kínai. Csak velem
akart beszélni. Visszagondolva
ritka szürreális élményben volt
részem, egy közös ismerősünkre való hivatkozással meghívott az első miskolci kínai étterem megnyitójára. A volt
megyei pártbizottság ebédlőjébe. Hogy ne legyenek kétségeik, orosz-angol keveréknyelven
csodálatosan egymásra találtunk. Kézzel mutogatva, egy
tucat papírlapot telerajzolva.
S mivel soha életemben
nem volt távolkeleti gasztronómiai kalandom, nem nagyon kérettem magam. Bár
eszembe jutott Baracs Dénes,
pekingi tudósító kollégám,
aki beszámolt arról, hogy miként szürcsölik a vendéglőben
az élő majom agyvelejét. Állítólag ez a legkelendőbb, extra
drága fogás a luxuséttermekben. Miután újdonsült Von
Tyű, barátom szavát adta,
hogy nála ilyen még az étlapon sincs, rábíztuk magunkat a rendeléskor. Édes savanyú csirkeleves keményítővel
sűrítve, majd sok apró kicsi
tányéron, tálakon sorba jöttek a szecsuani marha– és
sertéshúsdarabok. Hozzá sült
tészta, tojásos és zöldséges
rizs, káposzta káposztával és
az elmaradhatatlan tavaszi
tekercs. Végül a desszert, amit
sikerült otthon is megcsinálnom, a mézes sült banán.
Egyszer csak gondoltam
egy merészet, és bekéredzked-

tem a konyhába, hogy köszönetet rebegjek a messziről jött
szakácsnak a sok finomságért. Egy csigalépcsőn keresztül jutottunk a szűk kis konyhába, ahol egy szempillantás
alatt feltérképeztem a helyet.
S már tudtam, hogy ez volt az
utolsó látogatásom ebben az
egzotikus étteremben.
Ezzel azonban nem szakadt meg a barátságunk.
Nem sokkal később ismét
megkeresett, s elsírta, szeretné vendégül látni a nagymamáját. Ám ez akkoriban még
csak úgy ment, hogy meghívólevelet kellett küldenem
Kantonba. Vállalva, hogy három hónapig teljes ellátással
vendégül látjuk a soha nem
látott nagyit. Ma már elárulhatom, máig egyetlen kínai
nagymamával se találkoztam. Még a Tyű barátoméval se.
Viszont jó fél évtized múlva ismét egy kínai étterem
megnyitójára voltam hivatalos. Hol is máshol, a selyemréti volt Magyaros étterem
helyén nyílt meg az első igazi magyar kínai vendéglő.
Leszedték az árvalányhajas,
rokkás és mézeskalácsszíves
rekvizitumokat, hogy helyére kitehessék a tűzet okádó
vörös sárkányokat s a félbevágott kígyószerű halakat.
Pontosan olyanokat, mint
amelyeknek a koronavírust
köszönhetjük.
Jut eszembe. Von Tyű vajon most merre lehet a nagyvilágban?
SZÁNTÓ ISTVÁN

sig! És jó itt, innen mindent láthatsz, ha kinézel az ablakon.
A kislány hamarosan elbóbiskolt, nagymamája mosolyogva igazgatta meg a lebillenő fejet, úgy helyezkedett, hogy
minél kényelmesebben pihenhessen a kislány, szeretettel
nyugtatta szemét a kicsin. Arca
barázdái elárulták, hogy dolgos élet áll mögötte, unokája
karját simító kézfejének ráncai
őrizték a finom sütemények,
kalácsok, sültek és megannyi
finomság készítésének titkát.
Mélyvörös hajában bőséggel
csillantak az ősz szálak, ahogy
végigfutottak rajta az apró sugarak, smaragd szeme elgondolkodva nézett ki az ablakon.
„Istenem, ez előtt… hány évvel
is? Épp így utaztam nagyapámmal…” S egyszer csak újra lát-

A Széchenyi utca a Korona szállóval 1913-ban. Képek forrása: mandadb.hu

ta azt a régi villamost, azt a régi
utcahosszt, s hallotta nagyapja
melengető hangját...
Egy meleg nyári napon, 1897.
július 10-én, elindult az első
villamos. Óriási tömeg gyűlt
össze a Főpályaudvar előtt. Öl-

A Tiszai pályaudvar a 20. század elején

tönyös urak, napernyős, nyári ruhakölteményekbe öltözött hölgyek meg vasutasok,
árusok, tisztviselők és sok-sok
gyerek forgolódott, nézegetett
jobbra balra. Először a fővonalon indult el – nagy riadalmat
keltve – a szerelvény motorosés pótkocsikkal, mindegyik
harminc férőhelyes volt. A
bátrabbak rögvest fölkapaszkodtak, a félénkebbek inkább
ijedten hátrébb húzódtak, de
hamarosan megteltek a kocsik,
s a villamos megkezdte első útját a pályaudvartól a Zsolcai
kapu – Király utca – Széchenyi
utca – Városház tér – Hunyadi utca – Sörház utca vonalon
egészen a „Verestemplomig”
(ma Szent Anna-templom).

…a villamos kicsit erősebb
döccenése felrezzentette emlékeiből a barázdált arcú nagymamát, lepillantott csendesen
szuszogó unokájára, igazított
egy picit a még mindig alvó
fejecskén, és kipillantott az ablakon. Már elhagyták a Vasgyárat. „Azon az első villamos
utazáson csak a Szent Annáig
járt a szerelvény” – gondolt ismét vissza a múltba a nagymama. Egészen tisztán emlékezett
izgatott kislánykori örömére,
amikor nagyapjával leszálltak
a végállomáson, s egy finom
fagylalt elfogyasztása után felszálltak a másik irányba közlekedő kocsira, hogy megtegyék
visszafelé is az utat.
FEDOR VILMOS

KESERÉDESSÉG, ÁLCA NÉLKÜL
„Ezt a magyar sajátosságot
nehéz levetkőzni, rajtunk
is álca nélkül látható” –
mondja a Miskolci Kocsonyafesztiválra hosszú évek
után visszatérő Bohemian
Betyars basszusgitárosa a
sírva vigadásról. Fehér Gábor elárulta, már az új lemezről is hallhatunk majd
számokat a pénteki koncertjükön. Interjú.
A Bohemian Betyars világzenei együttes 2009-ben alakult meg, azóta nemcsak ország-, de világszerte belopták
magukat a közönség szívébe
energikus, mindenkit magával
rántó zenéjükkel, koncertjeikkel. Igazi csavargók módjára
járják körül a világot; léptek
már fel Kínában, Japánban,
Dél-Koreában és az Egyesült
Államokban is. A Miskolci
Kocsonyafesztiválon február
14-én, pénteken este 11 órától hallhatja őket a közönség a
Villanyrendőr színpadnál.
– Egy immár 10. életévét betöltött zenekar érkezik Miskolcra. Milyen érzés lesz újra itthon
zenélni, hazai közönség előtt?
– Nagyon várjuk a koncertet,
már csak azért is, mert rég kaptunk meghívást erre a fesztiválra. Boldogok voltunk, hogy
újra jöhetünk, szóval izgatottan
várjuk a február közepét.
– És milyen zenekart köszönthetünk újra, ezúttal a
Villanyrendőr színpadon? Hogyan telt el az elmúlt 10 év, miben változtatok?
– Nyilván rengeteg dolog
történt a zenekarral, a fél világot bejártuk közben, nagyon
sok mindent láttunk, hallottunk. A legfőbb változás talán

Pénteken este a Villanyrendőr színpadon lép fel a Bohemian Betyars

az, hogy mostanra megvan a
saját hangzásunk, a saját stílusunk; levetkőztük, hogy erre
vagy arra a zenekarra hasonlítunk. Aztán sokkal profibbak
vagyunk mi magunk is, és egy
teljes stáb dolgozik most már
mellettünk. Összességében azt
mondhatom, hogy egy abszolút összeszedettebb produkció
érkezik Miskolcra, mint amilyet a kezdetekkor hallhattak.
-Egy hónapja még New Yorkban toltátok. Nyugtass meg
mindenkit, nem vett ki sokat
az erőtökből az amerikai csavargás!
– Nagyon-nagyon jó volt, és
ezt most szorozzuk meg még
tizenöttel (mosolyog). Ráadásul a születésnapomat az egyik
ottani koncerten ünnepelhettük, így elég különlegesre sikerült. Két fellépésünk volt
egyébként New Yorkban, az
egyik a Global Fest világzenei
fesztiválon, ahová úgy jutottunk ki, hogy több száz zenekarból választottak ki minket.
Ezen kívül egy kisebb klubban
léptünk még fel a Times Squa-

re környékén. Nagyon eseménydús napokat éltünk meg,
élményekkel és jó szakmai
kapcsolatokkal tértünk haza.
Nagyon bizakodóak vagyunk
tehát, hogy a jövőben vissza
tudunk majd menni Amerikába, lehetőleg minél hamarabb,
akár még ebben az évben. Az
egyhetes „csavargást” már kipihentük, úgyhogy az energiákkal nem lesznek problémák
Miskolcon.
– Mi pedig örülünk ennek!
Sikeretek egyébként a műfaj
népszerűségét is jelzi? Mit tapasztaltok a világban? Hogyan
írnád le egyáltalán a zenéteket?
– Ha műfaj, akkor talán
még mindig az állja meg a
helyét, amit néhány éve aggattunk magunkra, ez a
„speed-folk-freak-punk”, bár
szerintem nehéz bekategorizálni minket. Ennek van pozitív és negatív hozadéka is,
hiszen például nehéz minket
berakni egy olyan fesztiválra,
ahol csak folk, vagy csak punk
zene van. Azonban szerintem
pont a műfaji sokszínűség a

sikerünk egyik titka, az, hogy
valami különlegesebbet, másabbat próbálunk játszani. Viszont azt is megtartottuk a 10
év alatt, hogy ha más behatások érik a zenekart, akkor szívesen „kitekintünk” másfajta
stílus felé is. Sose skatulyáztuk be magunkat, nem mondtuk azt, hogy csak és kizárólag
abban a műfajban zenélünk.
– Magyarságotokból mit
visztek magatokkal külföldre?
– Semmi szélsőséges dologra nem kell gondolni! Szeretünk azzal játszani külföldön,
főleg, ha először vagyunk ott,
hogy Mátéval, a hegedűsünkkel néptáncolunk egyet, ami
extra különleges élmény lehet a nézőknek, főleg például Ázsiában. Szeretjük hangsúlyozni, hogy magyarok
vagyunk, mindenkinek elmondjuk, honnan jöttünk,
bemutatjuk az országot, hogy
minél többet megtudjanak a
magyar kultúráról.
KUJAN ISTVÁN
Bővebben:
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Felhívás díszoklevél
igénylésére

Miskolc Polgármesteri Hivatala felhívja a tanár-, tanító–
és óvóképző intézetekben
végzettek figyelmét arra,
hogy a felsőoktatási intézmények 2020. évben is adományozhatnak arany, vas,
illetve rubin díszoklevelet
azoknak, akik oklevelüket
50, 60, 65, 70 éve szerezték.
A díszokleveleket az érdekeltnek kell igényelnie, de
az adományozást a pedagógus utolsó munkahelye és a
társadalmi szervek is kezdeményezhetik. A kérelemhez
csatolandó okmányok: aranydiploma esetén: az 50 évvel
ezelőtt szerzett oklevél fénymásolata, a munkakönyv fénymásolata, vagy munkahelyi
igazolás az ott eltöltött évekről,

rövid szakmai önéletrajz; gyémánt-, vas és rubindiploma
esetén: az előző adományozott arany, gyémánt vagy vas
oklevél fénymásolata és rövid
szakmai önéletrajz. A díszoklevél iránti kérelem az érintett
felsőoktatási intézmény honlapjáról letölthető, vagy személyesen a Szociális és Köznevelési Osztályon, Nagyné
Tőszegi Évánál igényelhető.
A kitöltött kérelmek, a csatolt
dokumentumokkal együtt, a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályára
(3530 Miskolc, Petőfi S. u. 39.
sz.) is benyújthatók legkésőbb
március 4-éig. A kérelmek a
felsőoktatási intézményekhez
közvetlenül is benyújthatók.
(Tovább információ: Nagyné
Tőszegi Éva tel.: 46/512-866.)

OROSZLÁN ÉS SIVATAGI HANGULAT
Oroszlán és sivatagi hiúz is
érkezik a csanyiki állatkertbe. Az Afrikaház nemcsak
kinézetével, zenéivel, szárazságtűrő növényeivel idéz
majd afrikai hangulatot, az
állatok királyának ugyanis
kifutót is építenek majd. Az
Afrikaház építése és a felújítások összesen 420 millió
forintba kerülnek, amelyet
uniós forrásból nyert a város.
Teljesen megújul a bejárat
is, itt egy fogadóközpont várja majd a látogatókat. Emellett
pedig a Tigrisház belső padlóját és tetőszerkezetét is felújítják. A fogadóépületben kap
helyet az ajándékbolt, a jegypénztár, a mosdó, továbbá az

A megújuló állatkert látványterve

irodahelyiségek. Megközelítésük két új főlépcsőn, illetve a
mozgáskorlátozottak részére
kialakított rámpán keresztül
lesz lehetséges. A tetőszerkezet

Csordás László és Veres Pál. Fotó: Juhász Ákos

– Úgy kezdődött a mi alapítványunk, hogy mindannyian civilként jártunk ki kutyát
sétáltatni az állategészségügyi
telep nyílt napjaira, aztán úgy
gondoltuk, ennél még többet
is tehetünk – mondja Papp
Vanda, az alapítvány elnöke. Persze emellett mindan�nyiuknak van civil munkája

Papp Vanda

is. – Én például kutyakozmetikus vagyok, de van köztünk
óvónő, egyetemista, asszisztens és környezetvédelmi referens is, szóval tényleg vegyes
a paletta. Hivatalosan öten
dolgozunk az alapítványnál,
valamint van mellettünk körülbelül tíz önkéntes, akik
sokban segítik a munkánkat.
Legnagyobb érdemünk, hogy
közreműködésünkkel négy
éve nincs altatás a miskolci
gyepmesteri telepen – hangsúlyozza Papp Vanda.
Elsődleges céljuk a M
 iskolci
Állategészségügyi Telepre bekerült állatok gazdásítása.
Vannak ideiglenes befogadóik, de különböző szervezetekkel – például fajtamentőkkel
– is kapcsolatban állnak. Az
önkénteseket és az ideiglenes
befogadókat egyaránt szívesen fogadják.
– Van egy virtuális örökbefogadó-programunk, ahol bárki, bármilyen összeggel tudja
támogatni a kutyusokat, akiket
virtuálisan örökbe is fogadhat.
Nagyon sok állat kerül be napi
szinten, folyamatosan tele a telep, így állandóan várjuk a gaz-

déli oldalára pedig napelemes
rendszert telepítenek.
– Az újonnan felépülő Afrika
bemutatónkban a Száhel-övezet
reprezentatív fajait mutatjuk be.
Oroszlán, sivatagi hiúz, sivatagi róka is látható lesz – mondja
Veress Tamás gyűjteményi vezető. – Épül egy belső madárröpde
is, ahol különböző madárfajokat
láthatnak majd az idelátogatók.
Eddig is igyekeztünk az állatainkat földrészenkénti csoportosításban bemutatni, jelenleg is van
egy Afrikaházunk, amely 2006
óta várja a látogatókat, ennek a
szomszédságéban épül fel az új
létesítmény.
A munkák a napokban elkezdődnek – mondja Csordás
László, a Miskolci Városgazda

Kft. szolgáltatási igazgatója. A
Vadaspark az építkezés idején
is nyitva tart majd, a hétvégi
időszakban pedig por– és zajmentes lesz a munka, ezt szerződésben rögzítette a város a
kivitelezővel.
– A közel 400 millió forintos
beruházás a Vadaspark megújítását célozza. Erről Veres
Pál polgármester beszélt. – Ez
illeszkedik abba a koncepcióba, amit Diósgyőr és Lillafüred
egységes turisztikai attrakciójának részeként elképzeltünk.
A Vadaspark a városnak egy
olyan értéke és olyan turisztikai látványossága, amelyet fejleszteni kell – tette hozzá.
A beruházás a tervek szerint
2020 végére készül el.

Támogatják az ivartalanítást

Jár egy második esély
2016-tól egyedüliként segítik az állategészségügyi
telepet, 2019-ben ötszáz
kutyának és cicának sikerült megadniuk a második
esélyt. A Miskolci Második
Esély Alapítvány küldetése:
az elhagyott, bántalmazott,
kóbor állatoknak is adni
egy második esélyt.

5

A MÁSA 10 millió forintot
nyert el az Agrárminisztérium pályázatán. A pénzből 285 kutyán végezhetik
el a beavatkozást.

Cézár

dik jelentkezését – emeli ki az
alapítvány elnöke. Kéthetente
szombaton 10 és 14 óra között
nyílt napot tartanak: ekkor végre nagyot sétálhatnak a négylábúak, és szeretetet is kapnak a
bent élő állatok.
Utcai kutyákat is segítenek, próbálnak nekik is helyet találni. – Nekünk nincs
menhelyünk, így önkénteseink és mi magunk is fogadunk be átmenetileg kutyusokat. Most is van nálam egy
12 éves, idős, beteg kutyus,
Cézár, akinek már három
éve próbálunk gazdit találni – fogalmaz Papp Vanda.
2019-ben ötszáz kutyának és
cicának sikerült megadni a
második esélyt.
MB

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány évente ötszáz kutyát fogad be, és mintegy háromszáz ivartalanítást végez.
Örökbe fogadni innen kizárólag ivartalanított ebeket lehet. A beavatkozáshoz idén az
Agrárminisztériumtól kap 10
millió forintos támogatást a
szervezet, így novemberig 285
kutyán tudják elvégezni a műtétet. A menhelyre napi szinten kerülnek be kutyák, emiatt
szociális alapon egyelőre nem
tudnak ivartalanítást vállalni.
– Először is azoknak a kutyáknak próbáltunk segíteni,
akik ivarosak, és nem tudtak
volna gazdához kerülni csak
ivartalanítás után – nyilatkozta Kisfalvi Nyina, a MÁSA
elnöke, aki bízik benne, hogy
májusban fognak tudni a lakosság igényeire is válaszolni.
Miskolc jegyzője szerint a
mintaprogram egyfajta felmérésnek is tekinthető, ami a ké-

Évente ötszáz kutyát fogad be a MÁSA. Fotó: Mocsári László

sőbbi állatvédelmi intézkedéseket segítheti a városban. – Az
állatsegítő alapítvány szakmai
alapon legfőképpen a gócpontra, tehát Lyukóbányára
fog ebben az esetben koncentrálni. A tapasztalatok alapján
fogjuk a későbbiekben látni,
hogy ez a tízmillió forint mire
lesz elegendő – fogalmazott
Ignácz Dávid jegyző.
Az Agrárminisztérium mintaprogramjában – 96 millió forintból – húsz hazai szervezet
mintegy háromezer eb ivartalanítását végezheti el. Dr. Szinay
Attila államtitkár elmondta, év-

ről évre szerepel a költségvetésben erre a feladatra elkülönített
összeg, amire idén a mintegy
100 millió forint felett még
plusz 70 millió forint jutott. Ez
nemcsak ivartalanításra szolgál,
hanem az állatmenhelyek korszerűsítésére és ebrendészeti
feladatok ellátására. Továbbá az
örökbefogadást népszerűsítő,
szemléletformáló programokra is jut ebből az összegből. A
mostani pályázati támogatásból a MÁSA-nál ez idáig 42 kutya ivartalanítása történt meg,
többségük azóta mára szerető
gazdához került.

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Munkáltatói rendes felmondás kézbesítése
Miskolci olvasónk levelében leírta,
hogy egy kis boltban dolgozik, határozatlan idejű munkaszerződéssel, eladóként.
Munkaadója a tegnapi nap egy
iratot akart átadni neki, melyben
rendes felmondással megszünteti a
munkaviszonyát. Levélírónk a felmondásban foglalt indokokkal nem
értett egyet, ezért a felmondást nem
vette át, ezt a tényt a munkáltató
jegyzőkönyvben rögzítette. Kérdezi

ezek után, hogy jogszerűen járt-e el
a munkáltatója?
A Munka törvénykönyve szerint,
a munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése egyoldalú munkáltatói intézkedés, amely az
érintett munkavállaló hozzájárulását nem teszi szükségessé. Az irányadó rendelkezés szerint a rendes
felmondás akkor tekinthető közöltnek, ha azt az érintett munkavállalónak átadják. Az átadás történhet személyesen, de postai úton is.

A rendes felmondás közlése akkor
is hatályos, ha az érintett munkavállaló az átvételt megtagadja, vagy
szándékosan megakadályozza. A
munkáltatónak erről jegyzőkönyvet
kell felvennie, melyen két tanú aláírásával hitelesíti azt a tényt, hogy a
munkavállaló nem vette át az iratot.
A munkavállaló aláírása az irat átvételével nem a rendes felmondással való egyetértést jelenti, hanem
csupán a felmondás sikeres átadását igazolja. Tekintettel viszont arra,

hogy a kérdező levélírónk a rendes
felmondás átvételét megtagadta, a
felmondás közlése, az átvétel megtagadása ellenére is hatályos.
Nem célszerű a felmondás átvételének a megtagadása, hiszen így
a benne foglaltakat nem ismerheti meg a munkavállaló, ugyanakkor
a bírósági per megindítására nyitva
álló határidő elkezdődik. Hiszen a
rendes felmondással szemben a dolgozó munkaügyi pert kezdeményezhet az illetékes közigazgatási és mun-

kaügyi bíróság
előtt. Itt lehet vitássá
tenni a munkáltató
felmondásában foglaltakat. A munkáltató felmondásában
foglalt indokolásnak ugyanis valósnak és okszerűnek kell lennie, és
ezt a körülményt a bíróság vizsgálja
akkor, amikor arról dönt, jogszerű
volt-e a felmondás, vagy sem.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

6 Kocsonyafesztivál

Miskolci Napló

Terelések, lezárások – „közlekedj okosan”
a Kocsonyafesztiválon
A Kocsonyafesztivál három
napja alatt a főutcán és környékén útlezárásokra kell számítani. A lezárások mellett a
Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai folyamatos járőrszolgálatot látnak el.
Kevesebb mint egy hét múlva, február 14. és 16. között
Miskolc újra a „béka szigete”
lesz, 2020-ban ugyanis hazatér
Miskolcra a Kocsonyafesztivál,
amit idén újra az alapító-tulajdonos, Rózsa Edit támogatásával és részvételével, az általa
meghatározott elvek mentén
szerveznek meg. Abban a szellemben, amely a programsorozatot annak idején népszerűvé
és elismertté tette. Miskolc szeretete, a város iránti rajongás
az, ami áthatott minden Kocsonyafesztivált, és amibe beleszerettek nemcsak az itt élők,
hanem az idelátogatók is. Február 14. és 16. között újra megelevenedik a főutca, és vis�szatérnek a „Forintra” azok a
programok és kísérőrendezvények, amelyek 2000 és 2013
között méltán tették országos
hírűvé és Magyarország egyik
legnagyobb téli, szabadtéri,
kulturális és gasztrofesztiváljává az akkor még 250 ezernél is
több látogatót Miskolcra vonzó programsorozatot.
A Kocsonyafesztivál szervezői azonban nemcsak azt szeretnék garantálni, hogy a fesztiválozók idén újra színvonalas
programok közül válogathassanak, hanem arra is törekszenek, hogy a rendezvények

a lehető legkisebb mértékben
befolyásolják a környéken
élők megszokott, mindennapi
életét. A kísérőrendezvényeket és a színpadokat is igyekeztek úgy elhelyezni, hogy
– megőrizve és újjáélesztve a
2013-előtti fesztiválok hangulatát és emblematikus helyszíneit – a főutca és a környéken
át vezető forgalmasabb utak,
utcák, illetve a buszok és villamosok közlekedési rendjét is
csak annyira változtassák meg,
amennyire az feltétlenül szükséges.
Módosuló útvonalak, ideiglenes buszmegállók
Éppen ezért változik majd
a tömegközlekedés rendje a
Kocsonyafesztivál ideje alatt,
február 14-én, 15-én és 16-án.
Csütörtökön 21 órától hétfőn
hajnali 4 óráig a Villanyrend
őrnél lévő buszmegállókat lezárják, emiatt a Centrum felé
terelt útvonalon közlekednek
a Hősök tere és a Népkert között a 14-es, 28-as, 34-es, 35ös, 35R-es, 43-as, 44-es, 280-as,
Auchan 1-es, 1É-s és 20G-s autóbuszok.
Csütörtökön,
pénteken,
szombaton és vasárnap éjszaka
a teljes villamosvonalon villamospótló autóbuszok járnak
majd. Február 13-án, 14-én,
15-én és 16-án 21:05-től hajnali 4:50-ig, 17-én, hétfőn pedig 3:05-ig a Tiszai pályaudvar
és Felső-Majláth között közlekednek a villamospótlók a rendezvény helyszínét elkerülve.
A 2-es villamos helyett az Új-

Hazatér Miskolcra a Kocsonyafesztivál

győri főtérről induló buszokat
lehet igénybe venni a Vasgyár
irányába, illetve a Vasgyárból
az Újgyőri főtér felé.
Pénteken, szombaton és vasárnap napközben, 5:00 és 21:00 óra
között a Szinvapark/Centrum,
illetve a Malomszög utca között
szállítják majd buszok az utasokat, míg a Tiszai pályaudvar és
a Szinvapark/Centrum, illetve a
Malomszög utca és Felső-Majláth közötti szakaszon továbbra is villamosok közlekednek. A
2-es villamos helyett az Újgyőri
főtérről induló buszokat lehet
igénybe venni a Vasgyár irányába, illetve a Vasgyárból az Újgyőri
főtér felé. További információk és
a részletes menetrend az MVK
Zrt. honlapján olvasható.

A Villanyrendőrnél, az Erzsébet és a Szent István téren várják majd könnyűzenei programok
a közönséget. Fotó: Mocsári László

14., 6.00 óra, a vége pedig február 16., 22.00 óra. Az előzetes egyeztetések alapján 6.00
és 10.00 óra között beengedik

A fesztiválozók újra színvonalas programok közül válogathatnak

Útlezárásokra is számítani
kell
Az idei fesztiválon három napon át, február 14-étől 16-áig
három helyszínen – a Villanyrendőrnél, az Erzsébet és a Szent
István téren - várják majd kön�nyűzenei programok a közönséget, a Szinva-teraszon pedig
szórakoztató és családi rendezvények közül válogathatnak a
fesztiválozók. A Kocsonyafesztivál három napja alatt a főutcán és környékén útlezárásokra
kell számítani a Hunyadi utca
Polgármesteri Hivatal előtti szakaszán, a Csizmadia köz
1. számnál, a Kandia utca 12 –
14. számnál, a Kazinczy utca 4.
számnál, illetve a Széchenyi utca
52. számnál az alábbiak szerint:
A Hunyadi utcán, a Polgármesteri Hivatal előtti útszakaszon a zárás kezdete február

majd a kereskedőket, a Polgármesteri Hivatal által kiadott behajtási engedéllyel rendelkező
áruszállítókat, lakosokat, közszolgáltatókat és a mozgáskor-

látozott kártyával rendelkezőket. Délelőtt fél 10 után teljes
lezárás lép életbe, mivel megkezdődnek a programok. Ezek
a korlátozások a fesztivál minden napjára érvényesek.
A Csizmadia köz 1. számnál a lezárás február 13-án,
6.00 órakor kezdődik és február 17-én a délutáni időszakban ér véget. A kezdő időpontban elindulnak a terület
beépítési munkálatai, ennek
megfelelően a Kormányhivatal munkatársait átirányítják a
Régiposta utcai parkolóházba,
a NAV munkatársait pedig a
volt Szentpáli István Kereskedelmi Iskola udvarára. A fesztivál ideje alatt is biztosítják a
NAV és a Kormányhivatal postaautóinak behajtását, illetve a
Szemere utca 6-8. szám alatti
lakosokat is beengedik kocsival, lakcímkártya felmutatása

Február 14. és 16. között Miskolc ismét a „béka szigete” lesz

ellenében. Emellett biztosítják
a lezárt területen működő vendéglátóipari egységek árufeltöltését is. 10.00 órától ugyanakkor ezt a szakaszt is teljesen
lezárják mind a három napon.
A Kandia utca 12 – 14. szám
környékét önkormányzati rendészek zárják le február 13-án
6.00 órától egészen február 15én 4.00 óráig. A hétvégi napokon kordonokat használnak
majd, amiket a járőrszolgálat
munkatársai visszatérő jelleggel ellenőrizni fognak. A Kazinczy utca 4. számnál, a villanyrendőri buszmegálló előtti
területen színpad épül, a lezárás kezdete itt február 13., csütörtök, 21.00 óra, a vége pedig
február 17., hétfő, hajnali 3.00
óra. A Széchenyi utca 52. szám
előtt pedig a lezárás kezdete
február 14., 6.00 óra, a zárás
vége február 16., 22.00 óra. A
Széchenyi utcára behajtási engedéllyel rendelkezők február
14. és február 16. között, 6.00tól 9.30-ig behajthatnak a Kazinczy utca - Hősök tere irányából.
A lezárások mellett a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai folyamatos
járőrszolgálatot látnak el, ennek elsődleges célja a fesztiválra érkezők tájékoztatása,
útbaigazítása és segítése mellett a közbiztonság fenntartása. A lezárt területekre csak
behajtási engedély birtokában
lehet behajtani, kizárólag a
rendezvény nyitvatartási idején kívül.

Ínyenc falatok, mérsékelt árak a „béka szigetén”
Füstölt bőr, köröm és szemes bors – Erika néni 30
éve egyiket sem hagyja ki a
család kedvenc kocsonyájából. Esküszik rá, hogy ezek
kellenek a tökéletes kocsonyához. És hogy mi kell egy
tökéletes miskolci fesztiválhoz? Miskolci emberek,
miskolci szív, a város feltétlen és odaadó szeretete… és
talán némi kocsonya. Ahogyan azt csak itt, Miskolcon
tudják elkészíteni.
És ahogyan azt idén újra
el is készítik majd, ki tudja, hányféle titkos, féltve őrzött recept szerint, amelyeknek valószínűleg az egyetlen
közös összetevője a „miskolciság”, amiről itt fent, az ország északi csücskében mindenki pontosan tudja és érzi,

mit jelent. Erről szól a február
14-én, hosszú évek után hazatérő Kocsonyafesztivál is.
Kevesebb mint egy hét múlva Miskolc három napra ismét a „béka szigetévé” válik,
visszatér Brecus Anonymus,
hogy február 14-től 16-ig újra
meghódítsa a várost és nem-

csak az itt élők, hanem akár a
messziről ide érkezők szívét is.
Mert a 2020-as Kocsonyafesztivál célja az, hogy újra felelevenítse a mára legendává érett
miskolci adomát, amelynek
köszönhetően ma már szerte
az országban rengetegen tudják, miért és mióta mondjuk

A kóstolóadag ára 490 forint lesz. Fotók: Mocsári László

azt, hogy „pislog, mint miskolci kocsonyában a béka”.
De természetesen az is célja a hazatérő Kocsonyafesztivál szervezőinek, hogy a
programsorozat gasztronómiai kínálatában mindenki
megtalálhassa az ízlésének,
kíváncsiságának és persze
pénztárcájának megfelelő finomságokat. Éppen ezért idén
egy javasolt maximumáron
kínálnak majd az árusok több
ételt és italt is, hogy a fesztiválozó családok minden tagja
találhasson magának valamit,
anélkül hogy komolyan megterhelné a családi kasszát.
Egy jó tál sertéskocsonya
850 forintba kerül majd, a kóstolóadag ára pedig – gondolva a diétázókra, a gyerekekre,
a csak kóstolni vágyókra és
azokra is, akik egy gasztrotú-

Egy jó tál sertéskocsonya 850 forintba kerül majd

rán is vigyáznak a vonalaikra
– mindössze 490 forint lesz.
Az igazi különlegességnek számító geleji töltött káposztából
is csak 800 forintért fogyaszthatnak a fesztiválozók, akik a
finom falatokat kedvező árú
és nagy választékban kapható
forralt borokkal, sörökkel, üdí-

tőkkel és forró italokkal öblíthetik le. Így biztosan marad
még pénz egy ropogós perecre is a család minden tagjának
mindössze 150 forintért, és az
árak láttán senkinek sem kell
majd pislognia, mint a békának a méltán híres miskolci
kocsonyában…
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IGAZI KÖZÖNSÉGKEDVENCEKKEL TÉR VISSZA
A HAMISÍTATLAN KOCSONYAFESZTIVÁL
Február 14. és 16. között ismét megtöltik Miskolc főutcáját a
finom illatok, a hömpölygő tömeg, a fergeteges hangulat, a fabódék sokasága és a színpadok felől dübörgő ritmusok. A hamisítatlan fesztiváli hangulatról több tucatnyi koncert, számos
gyermek- és családi, valamint kulturális és gasztroprogram
gondoskodik az év legnagyobb téli gasztronómiai eseményén, a
Kocsonyafesztiválon.

Vasárnap a Villanyrendőr színpadon lép fel a 30Y

Három színpad, három nap
és megannyi koncert: Bagossy
Brothers Company, Esti Kornél, 30Y, Anna & the Barbies,
Random Trip, Balkan Fanatik,
Ladánybene 27, Paddy and the
Rats, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Naksi, Müller Péter Sziámi AndFriends, Bródy János –
csak, hogy néhányat említsünk

a fesztivál repertoárjából. Idén
a Villanyrendőr színpadánál, az
Erzsébet téren felállított Miskolc
színpad előtt és a Szent István
téren mulathatjuk át a feburári,
fesztiváli éjszakát.
De itt lesz még a Bíborszél, az
Ildy Rider, az ABCD, az Áll-ATok, a Bohemian Betyars, a Z!ENEMI, a Miskolci Illés Emlék-

Zenekar, a Kabinet Rt., a Kántor
Band, a Rotor és a Zenegép.
A Kocsonyafesztivál programjai látványos felvonulással
kezdődnek február 14-én, pénteken, 14:00 órakor. A menet a
Szent István térről indul, és Miskolc „ötödik kapuján” áthaladva érkezik a Villanyrendőrhöz,
ahol 14:30-kor Veres Pál, Miskolc polgármestere köszönti a
fesztiválozókat. És hogy az idei
Kocsonyafesztivál valóban feledhetetlen és varázslatos legyen,
a megnyitón egy igazi bűvész tanítja majd meg egyik trükkjét a
sokaságnak.
Ami viszont nem trükk, az
az, hogy idén mindenki aktív,
tevékeny részese lehet a megnyitónak. Hogy mi kell hozzá?
Csak annyi, hogy február 14én, 14:30-kor, aki kedvet és kellő bátorságot érez magában, az
álljon be az ütős szekcióba egy
magával hozott tetszés szerinti eszközzel. Még jobb, ha mindenki maga készíti a hangszerét,
melyet később szelektíven gyűjtve újrahasznosíthatnak, ezzel
is hozzájárulva egy fenntarthatóbb, zöldebb jövőhöz. A hangszerkészítés pedig nem is olyan
bonyolult, elég egy üres PET pa-
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Fotó: Mocsári László

lackot kaviccsal megtölteni, és
máris kész az újrahasznosítható
„rumbatök”.
Ha pedig megvan a hangszer,
akár azzal is lehet majd kísérni
a megnyitó záró produkcióját,
amikor is a résztvevők közösön
eléneklik az „Egy miskolci villamoson” című dalt.
A 2020-as Kocsonyafesztivál
egyik kiemelt helyszínét, a három napra a szerelem szigetévé
átalakuló Szinva-teraszt a fesztivál alapító-tulajdonosa, Ró
zsa Edit nyitja meg a szórakoz-

ni vágyók előtt. A Szinva-parti
téren február 14-től 16-ig szinte
minden a szerelemről – és persze a kocsonyáról – szól majd.
Lesz csókcsata-kvízjáték, esküvői fotózás trópusi tengerparti és Las Vegas-i stílusban, bolondos házasságkötés, szíves
szalonnasütés, lakatgravírozás,
lakatkulcs-dobálás, jégszobor
látványfaragás és –kiállítás, a
családokat és a gyerekeket pedig
békajelmezversennyel, kocsonyakvízzel és kocsonyahorgászattal várják majd.

Idén nagyobb hangsúlyt
kapnak a „zöld” programok.
A Kandia utcai 350 négyzetméteres „Zöldsátorban” helyet
kapnak az éghajlatváltozással, a fenntartható életmóddal, az energiaszegénységgel,
valamint a levegőminőség védelmével kapcsolatos témák
is. A háziasszonyok – az éltető élelmektől a kovászoláson,
a csíráztatáson át, a „mentes”
élelmekig – számos ötletet vihetnek majd haza a konyhájukba.

A miskolci kocsonya legendája
Dobrossy István így ír a le
gendáról: ,,Egy felső gömöri tót
furmányos is a ,,Magyar Hu
szárba” tévedt be napszállta
kor. Vacsorát kért a kocsmáros
nétől, mégpedig kocsonyát. Az
asszonyka, kit a népnyelv fan
táziája bizonyos szemmel lát
ható tekintetekkel fogva „Poty
ka Kati” becéző névvel ruházott
fel, mindjárt sarkon fordult és a
ház alatti pincéből felhozott egy
tányérral. Elibe tette a vendég
nek. A tót atyafi takarékos ét

vággyal neki lát a vacsorának
és először is a tányér közepéből
kikandikáló húst akarja kon
zulmálni. De egyszer csak ijed
ten ejti el a villát és így kiált:
– Jáj, jáj Kocsmárosné, annak
a kocsonyának szeme is van, s

csak úgy hunyorgat felim! Poty
ka Kati asszony odabokázott és
elhűlve konstatálta, hogy igazat
szólt a vendég. Az izmos terme
tű béka, mely majdnem derékig
a kocsonyába volt fagyva, es
deklő pillantásokat vetett felé
jük a szabadításáért. – Na en
nek pechje volt – mondá Kati
és a tűzhelynél kiengesztelte a
jószágot.” (Dobrossy István: A
miskolci vendéglátás és vendég
fogadók története 1745-1945,
130. oldal)
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ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK,
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN!

3D KONYHATERVEZÉS!
WWW.FONODABUTOR.HU

PANNONDIÁK Iskolaszövetkezet

PANNONJOB KFT.

Kerülj gyakorlattal
a munkaerőpiacra!

Kiemelt állásajánlatunk
miskolci partnercégünkhöz

GYAKORNOKI ÁLLÁSLEHETŐSÉG
MISKOLCON:
l rugalmas munkaidő
l béren kívüli juttatás
l teljesítményprémium
l utazási támogatás
l fejlődési lehetőség

KERESÜNK KÖNNYŰ
FIZIKAI MUNKÁRA
alkalmazottakat:
l versenyképes fizetés
l béren kívüli juttatások
l bónuszrendszer
l ingyenes buszjáratok
l többműszakos munkarend

Gondolj a JÖVŐDRE, jelentkezz MOST!
Keress minket személyesen , írásban vagy telefonon: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.,
miskolc@pannonjob.hu, 46/320-283, nyilvántartási szám: 4376-4./2003, 07-0006-06

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2020. 02. 08-től 2020. 02. 12-ig
ÓRIÁSI FEBRUÁRI AKCIÓ A BORSODCOLORBAN!
Dalma padlófelmosó, 1 l
Floren pumpás légfrissítő, 400 ml, 997,50 Ft/l
Silan öblítő, 900-925 ml, 554,44-539,45 Ft/l
Roden Tox rágcsálóirtó csalétek, 150 g, 3326,66 Ft/kg
Coccolino öblítő, 925-1050 ml, 593,51-570,47 Ft/l
Secret stift, 40 ml, 17 475 Ft/l
Garnier Color Sensation hajfesték, 110 ml, 7263 Ft/l
Well done folyékony mosószer, 4 l, 249,75 Ft/l
Fonott kosár, „L”, nagy méret
Perwoll folyékony mosószer, 2,7 l, 740 Ft/l
Fonott szennyestartó
Biopon mosópor, XXL, 5,6 kg, 535,53 Ft/kg

369 Ft
499 Ft
549 Ft
599 Ft
619 Ft
749 Ft
899 Ft
1299 Ft
2199 Ft
2199 Ft
4199 Ft
3199 Ft

299 Ft
399 Ft
499 Ft
499 Ft
549 Ft
699 Ft
799 Ft
999 Ft
1199 Ft
1999 Ft
1999 Ft
2499 Ft
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Csütörtökön ünnepelte 110.
születésnapját a DVTK, a
legnagyobb magyar régiós
sportklub, ugyanis 1910. február 6-án néhány diósgyőri
srác megalapította a Diósgyőri Vasgyár munkástermében a Diósgyőr-Vasgyári
Testgyakorlók Körét. A klub
első elnökének Wanger Vilmost kérték fel. A többi már
történelem.

állnak a DVTK mögött. Ezért
választottuk „a DVTK 19102020 – 110 év Szenvedély!”
mottót – mondta dr. Világi Péter, a klub kommunikációs és
marketingigazgatója.
– Február 6-án kezdődik a
jubileumi év. Nem egyetlen
alkalommal szeretnénk ünne
pelni, hanem többször, több
helyszínen, több sportág kép
viselőinek bevonásával emlé

Archív fotók: dvtk.eu
– Nemcsak az alapítás 110.
évfordulóját ünnepeljük, ha
nem azt is, hogy mi vagyunk
Magyarországon az a vidéki
klub, amelyik az elmúlt 110
évben a legszenvedélyesebb
drukkereket állította maga
mellé. Miskolc, Borsod-Aba
új-Zemplén megye, de az egész
észak-magyarországi
régió
mindig is híres volt arról, hogy
a sportolóink is szenvedéllyel
küzdenek a pályán, és a szur
kolóink – a csapatok helyezé
sétől függetlenül – mindig ott

kezünk meg a nagy elődökről,
és az azóta eltelt, szenvedéllyel
teli 110 évről. Hiszen a DVTK
labdarúgó-egyesületként in
dult, de később többek között
olyan sportágak csatlakoztak,
mint a jelenleg is a sportág elit
jéhez tartozó női kosárlabda, a
DVTK eddigi egyetlen olim
piai aranyérmesét, Repka Attilát adó birkózás vagy napja
ink sikersportága, a jégkorong.
Jelenleg összesen 18 szakosz
tályunk van több mint 2600
sportolóval – folytatta a kom
munikációs igazgató.
– Szenvedélyes, küzdelmes,
de nagyszerű 110 év áll a há
tunk mögött, és bízhatunk a
jövőben is. A klub gazdasági
háttere stabil, az infrastruktú
ra fantasztikus ütemben fej
lődik, kiemelt sportegyesü
let és kiemelt futballakadémia
vagyunk. Remélem, hogy a
DVTK alapítói büszkék lenné
nek arra, hogy az elmúlt évti
zedek klubvezetői, sportolói
és szurkolói közösen hová ju
tottak el. Mert mindannyian

Fotó: Mocsári László
tudjuk az indulónkból, hogy
„Együtt vagyunk, győzni fo
gunk!” – zárta szavait dr. Világi
Péter.

kőzés előtt a DVTK múltjának
legemlékezetesebb pillanatait
láthatják a nézők. A kezdőrúgás
előtt – egy régi hagyományt fel

Az ünneplés szombaton 17
órakor a Debrecen elleni mér
kőzésen kezdődik. A klub vis�
szahozza régi kabalafiguráját, a
Diósgyőri Lovagot. A szurkoló
kat a stadion mellett egy rézfú
vós banda várja. A kezdőrúgást
a DVTK Aranycsapatának tagjai
végzik el. A kivetítőkön a mér

idézve – egy 13 éves kisfiú ve
zetésével együtt éneklik majd
a szurkolók a drukkerek egyik
legismertebb dalát. A tervek
szerint az idei esztendőben a
DVTK Miskolc városával és a
szurkolókkal közösen szobrot
állít a DVTK első elnökének,
Wanger Vilmosnak. DVTK.EU

Magyar válogatott hátvéd érkezett
Ötvenegyszeres magyar válogatott hátvéddel erősítette meg keretét a DVTK Jegesmedvék. Kevin Wehrs – aki
négy világbajnokságon is szerepelt a magyar nemzeti csapatban – a 2020/2021-es szezon végéig szóló megállapodást írt alá, és csütörtökön már meg is érkezett Miskolcra.
– Nagyon örülök, hogy vis�
szatérek Magyarországra, és a
DVTK Jegesmedvék játéko
sa lehetek – nyilatkozta Kevin
Wehrs. – Úgy gondolom, hogy
a klub nagyszerű jövő előtt áll,
én pedig örülök, hogy ennek a
részese lehetek. Korábban már
többször játszottam Miskol
con ellenfélként, így tudom,
hogy mire számíthatok. Alig
várom, hogy találkozzak a csa
pattársakkal és megkezdjük a
közös munkát.
– Kevin egy olyan játékos, aki
pontosan beleillik a játékstílu
sunkba. Nagyon jól korcsolyá
zik, és rendkívül jól lát a pályán,
aminek köszönhetően kitű
nően helyezkedik, és jól hozza

helyzetbe a társait – mondta a
hátvédről Glen Hanlon, veze
tőedző. – Nagy hasznát fogjuk
venni a játékának az emberelő
nyös helyzetek során is. Örü
lök, hogy egy ilyen komplett

hátvéddel tudtuk megerősíteni
a csapatunkat.
A Minnesota államban szü
letett Kevin Wehrs a profi pá
lyafutását a Wayzata gimnázi
umi csapatában kezdte meg,

majd a Cedar Rapids Rough
riders együttesénél folytatta
az USHL-ben, ami amerika
elsőszámú junior ligája. 2007től kezdődően négy szezont
játszott a Minnesota egyete

mi csapatában. Ezt követően
megkezdte az európai karrier
jét, aminek első állomása Lille
hammer volt. A 2012/2013-as
szezont az Erste Ligában sze
replő Corona Brasov csapa
tánál töltötte, ahol figyelem
re méltó módon közel pont/
meccs átlagot hozott. Egy
újabb brassói szezont követő
en Székesfehérvárra igazolt, és
az EBEL-ben is kiemelkedő tel
jesítményt tudott nyújtani. Má
sodik fehérvári szezonjában
magyar állampolgár lett, így
már a világbajnokságon is kép
viselni tudta a magyar színeket.
Összesen 51 válogatott mérkő
zésen és négy világbajnoksá
gon szerepelt a címeres mez
ben. Fehérvárról távozva még
két szezont játszott az EBELben, majd a DEL2-be igazolt.
Miskolcra az EV Landshut csa
patától érkezett.
DVTK.EU

NÉPKERTI AKTÍV
A Népkerti Aktív egy olyan
program– és előadássorozat,
ahol a meghívott vendégek
előadása bemutatja a sport, a
hétköznapi emberek számára
extrém teljesítmények világát.
A meghívott vendégek – ki
emelkedőt, a maguk területén
egyedülállót, világra szólót al
kotva – motiváló, inspiráló
személyként tudják képvisel
ni és bemutatni számunkra az

elérhetetlennek tűnő célokig
vezető utat. Előadásukból, a
velük eltöltött VIP-vacsora és
a VIP-futás során megismer
hetjük azon emberi határokat,
melyeket csak a gondolataink
állítanak számunkra.
Az első vendég Szőnyi Ferenc ultrafutó, ironman, össze
tettultratriatlon-világbajnok
lesz február 14-15-én. Bővebb
információ az esemény Face
book-oldalán.

TÖRTÉNELEM
A 20. század elején Diósgyőr-Vasgyárban is egyre
többen ismerkedtek meg a
labdarúgással. 1909 őszén a
vasgyári fiatalokban megszületett az elhatározás,
hogy szervezett keretek között folytassák és egy miniszterileg jóváhagyott, alapszabályok szerint működő
sportegyesületet hozzanak
létre. Felkeresték egy korábbi
tanítójukat, Wanger Vilmost
és kérték, hogy segítsen a terveik megvalósításában. A
nagy tekintélyű tanító elvállalta az alakítandó egyesület
elnöki tisztségét. 1910. február 6-án a vasgyári munkás
étteremben hetven fős tagság részvételével megtartott
alakuló ülésen a jelenlévők
egyhangúlag elfogadták a javaslatot, hogy a megalakuló
egyesület a Diósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Köre nevet veszi fel, és azt is, hogy a
csapat színe piros-fehér lesz.

Ismét Miskolcon
a Crazy5K Sprint
Újra megmozdul az ország a CRAZY5K Sprintnek köszönhetően, hiszen elindult a nevezés a rendezvénysorozat tavaszi állomásaira.

A versenyen kicsik és nagyok
egyaránt jól érzik majd magukat.
Idén várhatóan hét alka
lommal rendezik meg a tavaly
újdonságként bemutatott fu
tamot, ahol kicsik és nagyok
egyaránt jól érzik majd magu
kat. Miskolcon április 18-án,
szombaton lesz az esemény. A
CRAZY5K Sprint különleges
sége, hogy a 200 méteres, egy
befüggő, felfújható akadálypá
lya után 2 km futás következik.
Idén az egyedi befutóérem át
vétele előtt egy meglepetésaka
dály is várja az indulókat. Az
érdeklődők a Miskolci Atléti
kai Centrumban április 18-án,
szombaton már második alka
lommal tölthetnek el egy fe
lejthetetlen sportos napot.
Ez az esemény tökéletes
azoknak, akik a sport szóra
koztató, könnyed válfaját ré
szesítik előnyben, ugyanis
különösebb felkészülés nél

kül teljesíthető minden kor
osztály számára. A CRAZY5K
Sprint családok részére is ide
ális, hiszen nevezni 6 éves
kortól és 120 cm magasságtól
lehet. Az egybefüggő akadály
pálya teljesítése közben min
denki egy kicsit újra gyerek
nek érezheti magát, miközben
kihagyhatatlan élményben ré
szesül.
Az előnevezés során cso
portos kedvezménnyel ne
vezhetnek a 4 fős (5 % ked
vezmény), illetve 8 fős (10 %
kedvezmény) társaságok, így
megéri szólni a családtagok
nak, barátoknak, kollégáknak.
A kedvező ár mellett a csa
patépítő-hatás sem fog elma
radni. A nevezési díj február
19-ig 3500 forint, április 1-ig
4000 forint, április 9-ig pedig
4500 forint.
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A Hermanban megtalálod!

HERMANGIMNAZIUM.HU/EMLEKEM

HERMANGIMNAZIUM.HU/WEARE

Keresed a helyed? Keresed a hangod?

MAGAS SZINTŰ KÉPZÉS, JÓ KÖZÖSSÉG,
BIZTOS ÚT AZ EGYETEMRE.
Tagozataink:
Nyolcévfolyamos tagozat 		
Angol nyelvi előkészítő tagozat		
Spanyol két tanítási nyelvű tagozat
Angol két tanítási nyelvű tagozat
Matematika tagozat			
Biológia tagozat 			

Felvehető létszám:
68 fő
12 fő
17 fő
17 fő
12 fő
12 fő

DIABETOLÓGIA magánrendelés
Dr. Gondos Gabriella
belgyógyász-diabetológus
szakorvos
Miskolc, Baross Gábor u. 17.
Rendelés: HÉTFŐ 16-18 óráig
Bejelentkezés telefonon: 06-20/442-4032
Szeretettel várom régi és új pácienseimet!

Szóbeli vizsgák időpontjai:
Nyolcévfolyamos képzés: 2020. február 28.
Négy-ötévfolyamos képzés: 2020. március 2.
Képzéseink részletes leírása, a szóbeli vizsga követelményei,
illetve a pontszámítás módja megtalálható az iskola honlapján.

Miskolci Herman Ottó Gimnázium
www.hermangimnazium.hu,

hermanmiskolc

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

CNC gépkezelő (esztergályos, marós)
Gépészeti/Villamossági karbantartó
Minőségellenőr
Betanított gépkezelő
Termelési munkatárs
Targoncavezető
Gázpalacktöltő
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését,
kérjük, jelezze nekünk, felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu

Elérhetőségeink: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.
+36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu

Apróhirdetés
Fakitermelő (OKJ: 31 623
01, Eng.sz.: E-000683/2014/
A026) OKJ tanfolyam indul

miskolci

helyszínen

2020. februárjában a Dekra Akademie Kft. szervezésében. Érdeklődni: 30/7681234, 30/452-6465.
Aranykalászos

gazda

(OKJ: 31 621 02, Eng.sz.:
E-000683/2014/A005) OKJ
tanfolyam indul miskolci
helyszínen 2020. februárjában a Dekra Akademie Kft.
szervezésében. Érdeklődni: 30/768-1234, 30/4526465.

l BUSÓJÁRÁS MOHÁCSON
2020. 02. 23.: 12.900 Ft/fő
l ORCHIDEAKIÁLLÍTÁS
+ CSOKIGYÁR + APÁTSÁG
LÁTOGATÁS AUSZTRIÁBAN
2020. 02. 29.: 10.900 Ft/fő
l MÁTRAI KÖRÚT
2020. 03. 14.: 5.900 Ft/fő

		

l SZATMÁRNÉMETI
ÉS NAGYKÁROLY
2020. 03. 28.: 5.900 Ft/fő
l REPTÉRLÁTOGATÁS ÉS AEROPARK
2020. 04. 04.: 5.900 Ft/fő
l ZAKOPANE ÉS NOWY TARG-I PIAC
2020. 04. 04.: 8.900 Ft/fő
TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN
VAGY HONLAPUNKON!

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

2020. február 8. | 6. hét | XVII. évfolyam 5. szám

Program

Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMOK
MOZIMŰSOR
CINEMA CITY:
Február 6., csütörtök-12., szerda, naponta
több időpontban – 1917 | A feltaláló |
A nevek dala | Árok (csak szombaton)
| Az aszfalt királyai (csak hétfőn) |
Az átok háza (csak szombaton) | Bad
Boys – Mindörökké | Botrány (csak
kedden) | Dolittle | Élősködők (csak
vasárnap) | Jégvarázs 2. (csak hétvégén)
| Jojo Nyuszi | Jumanji – a következő
szint | Kémesítve (csak hétvégén) |
Kisasszonyok | Latte és a titokzatos
varázskő (csak hétfőn) | Mancs őrjárat:
Vigyázz, kész, mancs! | Ne játssz a
tűzzel | Ragadozó madarak (és egy
bizonyos Harley Quinn csodasztikus
felszabadulása) | Tőrbe ejtve (csak
szombaton és szerdán) | Úriemberek
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Február 9., vasárnap, 10:30: Mazsola
Február 16., vasárnap, 10:30: A székely
menyecske és az ördög
KIÁLLÍTÁS:
Február 10., hétfő,17:00 óra: Valóság
másképp – Simay Attila fotókiállításának
megnyitója, Művészetek Háza
Február 14., péntek, 17:00 óra: Karnevál –
Képes Tibor képműves kiállításmegnyitója,
Művészetek Háza
KONCERT:
Február 8., 19:00 óra: Veréb Tamás-koncert,
Művészetek Háza
Február 10., hétfő, 10:30 és 13:00 óra: Zenél
a film – Miskolci Szimfonikus Zenekar,
Művészetek Háza
Február 15., szombat, 19:00 óra: Szekeres
Adrien Valentin-napi koncertje,
Művészetek Háza

ELŐADÁS:
Február 11., kedd, 19:00 óra: Boldogság Pikali
Gerdával és Rékasi Károllyal – szerelmi
kaland hét képben, Művészetek Háza
Február 12., szerda, 19:00 óra: Élj szívből!
– Csernus Imre pszichiáter előadása,
Művészetek Háza
Február 13., csütörtök, 16:30 : Ablak
Kambodzsára – élménybeszámoló, Petőfi
Sándor Könyvtár
EGYÉB:
Február 8., szombat, 9:00 órától 15:00
óráig: II. Győri kapui disznótor, Ifjúsági
Sporttelep
22:00 óra: Disco’s Hit Legends, Rockwell Klub
Február 8., szombat és 9., vasárnap, naponta
10:00 órától 18:00 óráig: Óriás játékok,
Miskolci Egyetem, Körcsarnok
Február 9., vasárnap: Fürdőruhamentes
szaunanap, Miskolctapolcai Strandfürdő
Február 12., szerda,16:30: Miskolc mindig
várni fog! – könyvbemutató, Kaffka Margit
Könyvtár
Február 14., péntek: Páratlan gokartélmények
pároknak, Avalon Park
17:00 órától -22:00 óráig:Valentin-napi rapid
esküvő, Avalon Sörkert
Február 14. péntek és 16. vasárnap között:
Kocsonyafesztivál, belváros
Felejthetetlen páros masszázsélmény,
Miskolctapolca Barlangfürdő
SZURKOLÁS:
Február 8., szombat, 17:00 óra: DVTK – DVSC,
Diósgyőri Stadion
14:30 : Miskolci Vénusz – Agenta Girls
Szekszárd FC, Generali Aréna
18:00 óra: DVTK FUX – PENTA Gödöllői RC,
Generali Aréna
Február 12., szerda, 18:30 : DVTK
Jegesmedvék – HC Košice, Jégcsarnok

SZÍNHÁZI MŰSOR
Február 8 – 15.
FEBRUÁR 8., SZOMBAT, 19:00
ÖRDÖGÖK, bemutató
(Arany, Ezüst) bérlet,
Kamara
DON CARLOS, Egressy
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet,
Nagyszínház
FEBRUÁR 11., KEDD, 19:00
LUXEMBURG GRÓFJA,
bérletszünet, Nagyszínház
FEKETESZÁRÚ
CSERESZNYE,
bérletszünet, Kamara
FEBRUÁR 12., SZERDA,
19:00 HEGEDŰS A
HÁZTETŐN, Lehár
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet,
Nagyszínház
19:00 BETÖRŐ AZ
ALBÉRLŐM, Csapó János
bérlet, Kamara
FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK, 14:00
HATÁRTALAN NAPOK:
TIZENKÉT HÓNAP
– A BEREGSZÁSZI
ILLYÉS GYULA
NEMZETI SZÍNHÁZ
MESEELŐADÁSA, Kamara
16:00 HATÁRTALAN
NAPOK: A
KÁRPÁTALJAI
FESTÉSZET
NAPJAINKBAN –
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ,
Nagyszínház, nézőtéri
társalgó
18:00 HATÁRTALAN
NAPOK: HALLOTTAD-E
HÍRÉT BEREG
VÁRMEGYÉNEK – A
BEREGSZÁSZI SODRÓ
EGYÜTTES KONCERTJE,
Kamara
19:00 A VADKACSA,
BEMUTATÓ, Játékszín
HATÁRTALAN NAPOK:
NEM ÉLHETEK
MUZSIKASZÓ NÉLKÜL
– A BEREGSZÁSZI
ILLYÉS GYULA
NEMZETI SZÍNHÁZ
VÍGJÁTÉKA, Nagyszínház

FEBRUÁR 14., PÉNTEK, 10:00
HATÁRTALAN NAPOK:
TIZENKÉT HÓNAP
– A BEREGSZÁSZI
ILLYÉS GYULA
NEMZETI SZÍNHÁZ
MESEELŐADÁSA,
Kamara
16:00 HATÁRTALAN
NAPOK: KÁRPÁTALJAI
SZÉP SZÓ – INGYENES
IRODALMI PROGRAM,
Nagyszínház, nézőtéri
társalgó
17:00 HATÁRTALAN
NAPOK: A SZARVASSÁ
VÁLTOZOTT FIÚ,
KIÁLTOZÁS A TITKOK
KAPUJÁBÓL – INGYENES
FILMVETÍTÉS, jegyek
igényelhetők a pénztárban,
Játékszín
19:00 HEGEDŰS A
HÁZTETŐN, bérletszünet,
Nagyszínház
HATÁRTALAN NAPOK:
LILA ÁKÁC – A
BEREGSZÁSZI ILLYÉS
GYULA NEMZETI
SZÍNHÁZ SZERELMES
ZENÉS HISTÓRIÁJA,
Kamara
FEBRUÁR 15., SZOMBAT, 15:00
HATÁRTALAN NAPOK:
ZOLTÁN ÚJRATEMETVE
– A BEREGSZÁSZI
ILLYÉS GYULA
NEMZETI SZÍNHÁZ
TRAGIGROTESZKJE,
Csarnok
17:00 KILÉPŐ, Játékszín
19:00 HEGEDŰS A
HÁZTETŐN, Katona
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet,
Nagyszínház
19:30 HATÁRTALAN
NAPOK: LILIOMFI – A
BEREGSZÁSZI ILLYÉS
GYULA NEMZETI
SZÍNHÁZ VÍGJÁTÉKA,
Kamara

MINDENKI HOZZA EL
A SZERELMÉT!
Szekeres Adrien február 15én ad Valentin-napi koncertet a Művészetek Házában.
Az énekesnő zenekarával
együtt elhozza legismertebb,
legszebb szerelmes dalait
Miskolcra. A megható pillanatok mellett meglepetéssel
is készül a közönségnek.
- Több mint húsz éve van már
a pályán, 1997-ben jelent meg
az első slágere. Milyen érzés volt,
amikor először meghallotta a rádióban?
- Nagyon furcsa volt! Én egy
vidéki lány vagyok, aki még
az akkori kiadójába, a Sony
Musicba is busszal járt, aztán
hirtelen elkezdtek az emberek
felismerni: a buszon egyszer
megkérdezte tőlem valaki,
hogy „nem te vagy az a lány,
az Unisexből”? – ez nagyon
fura volt. Igazából nagyon
gyorsan lettünk országosan
ismertek.
- Ennyi idő alatt elég sok minden változik. A dalai, a stílusa és
a külseje is megváltozott. A zenei
életben nagy bátorság kell ahhoz,
hogy változtasson az ember?
- Tulajdonképpen ez nem
változni merés, hanem ha tetszik, ha nem, változunk. Szeretnék valami lenyomatot
adni arról a Szekeres Adrien-

ről, aki azt a bizonyos albumot
készíti. Éppen ezért teljesen
más egy 24 éves Szekeres Adrien, és egészen más albumot
csinált az a Szekeres Adrien,
akinek volt két kislánya meg
férje, és elmúlt 30 éves. Azt
gondolom, ez teljesen rendjén
van. Egy művészember állandóan tele van gondolatokkal
és érzésekkel, amelyek mindig
újak, hiszen mindig rácsodálkozunk a világra, úgyhogy nagyon fontos szerintem, hogy a
művészek éljenek, legyenek
benne az életben, fontos, hogy
tapasztaljanak, és aztán ezeket öntsék dalba, versbe, festményekbe.
- Nehezebb a 21. század közönségének alkotni?
- Soha nem néztem, hogy
milyen közönségnek alkotok. Igyekszem azokhoz szólni, akik hasonló lelkületűek,
mint én, és ezek között van 18,
6, és 60 éves is. Pontosan amiatt, mert nem egy korszakra
jellemző stílust jelent Szekeres
Adrien, hanem egy valamilyen mondanivalót, beállítottságot, lelki attitűdöt vagy a világra való érzékenységet, és ez
nem korfüggő.
- Hogyan szeret jobban a színpadon állni: zenekarral vagy egy
szál mikrofonnal?

11

Szekeres Adrien igyekszik a hasonló lelkületűeknek szólni

- Nagyon sok felállásban énekelek. Ez azt jelenti, hogy van
egy zongorára hangolva című
formációnk, ahol a zeneszerző
férjem, Kiss Gábor kísér zongorán, és ennek nagyon bensőséges hangulata van, ez az
egyik kedvencem. De van szimfonikus zenekaros felállás is:
legutóbb a MÁV Szimfonikusokkal énekeltem a Müpában

januárban. Ez is nagyon különleges, és ritkán adatik meg egy
popénekesnőnek. Bizonyos dolgok fixek, például azok a dalok,
amiket Miskolcon is fogok énekelni, viszonylag régen íródtak,
és már nagyon sokszor játszottuk, mégis tudunk benne valami újat mutatni.
Bővebben:

.hu

Téli forraltságok az Avasi Kvaterkán
Idén is folytatódnak az avasi mulatságok.

ramja szorosan kapcsolódik a
téli időszakhoz, a megszokott
forralt boron kívül mindenféle forró italt például forralt
sört, forralt pálinkát, az édesebb szájúak forró csokit kóstolhatnak, ha felsétálnak a pincesorra. Az Avasi Bortanyán
18 órától Horváth-Joó Tímea,
a miskolci Zöld Sárkány teázó tulajdonosa egy bemutató

Az Avasi Forraltságok február 15-én, szombaton 17
órától újra várja a kvaterkázni vágyókat, amelyet a Miskolci Kocsonyafesztivál egyik
kísérőprogramjaként rendeznek meg az Avas történelmi
pincesorain. A kvaterka prog-

Legyen a Bükk
a legtisztább!
Február 8-án a Bükki Kéktúra vonalának egy szakaszát tisztítják meg.
A túra a perecesi buszvégállomástól indul, egy közel 300
méteres szakaszt tisztítanak
meg február 8-án Serbán Zsolt
tisztasági nagykövet és önkéntesei. Körülbelül egy köbméter
szemetet fognak bezsákolni, a
hulladékot a végállomástól autóval szállítják el. A szemétszedéshez kesztyű, munkáskesztyű, 100-110 literes, erősebb
anyagú szemeteszsákok és túrabakancs szükséges.

A szemét mindenhol újratermelődik, de nem ugyanolyan ütemben. A Mexikóvölgy
például klasszikusan olyan
hely, ahol nagyon gyorsan
szemetes lesz minden. A háztartásban fellelhető hulladékon felül mindenhol találnak
autógumikat, takarófóliát és
WC-csészét is. Különlegességek is akadnak, mint például
TV, autó hátsó ülése, lökhárító
vagy ágymatrac. A szemétszedés a Magyarországi Tisztasági
Nagykövet Egyesület keretein
belül valósul meg, folytatását
február 22-ére tervezik.

EGYHÁZI HÍREK
Idén nem egységesen, egy
napon lehetett Balázs-áldásban részesülni, volt olyan
templom, ahol már 2-án, Gyertyaszentelő
Boldogasszony
ünnepén megtörtént, más
templomokban csak vasárnap,
9-én lehet torokáldáshoz jutni.

Február 11-én, kedden a lourdes-i megjelenés emléknapján
– amely a betegek világnapja is egyben –, minden katolikus templomban kiszolgáltatják a betegek szentségét. Több
templomban kilencedet tartanak az ünnepre.

és kóstoló keretén belül mesél a teázási szokásokról, különlegességekről. 19 órától az
Akvarell zenél, 21 órától pedig az Agyagbanda adja a talp
alávalót. Aki finom falatokra vágyik, az megkóstolhatja
a helyben készült porhanyós
sült húsokat, hurkákat, kolbászokat, és mindezt igazi avasi
forraltságokkal öblítheti le.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Február 10., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30
Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Miskolci Napló (közéleti
magazin), 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20
Programpont ism., 19:25 Generációk (idősügyi magazin), 20:00 Híradó ism., 20:17
Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 Mérkőzés: DVTK – DVSC labdarúgó-mérkőzés,22:00 Képújság
Február 11., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 18:00 Híradó,
18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Sportpercek,
19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés,19:20 Programpont ism.,19:25 Mérkőzés:
MVLC – UTE vízilabda-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:17 Időjárás-jelentés, 21:20
Programpont ism., 21:25 Képújság
Február 12., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Egészségpercek (egészségügyi magazin) ism., 18:45 Egészségére, 19:00 Híradó ism., 19:17
Időjárás-jelentés ism., 19:20 Programpont ism., 19:25 A Sandorgyuri (portréfilm),
20:15 Híradó ism., 20:32 Időjárás-jelentés, 20:35 Programpont ism., 20:40 Képújság
Február 13., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:40 Képújság, 18:00 Híradó,
18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Promenád (kulturális magazin), 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism., 19:25
Miskolci Napló (közéleti magazin), 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 DVTK Jegesmedvék – Kosice (jégkorong-mérkőzés), 21:35 Képújság
Február 14., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:35 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont, 18:25 Testközelből ism., 18:45
Köztünk élnek ism., 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont
ism., 19:25 Egy nap a világ – Ciprus (útifilm-sorozat), 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 Képújság
Február 15., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság,18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:30 Kedvenceink ism., 19:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) ism., 19:30 Sportpercek ism., 20:00 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm),
21:30 Képújság
Február 16., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 18:00
Miskolci Napló (közéleti magazin) ism., 18:30 Hívőszó (vallási magazin) ism., 19:00
Promenád (kulturális magazin) ism., 19:30 A Tiszteletreméltó (dokumentumfilm),
20:15 Testközelből ism., 20:35 Képújság
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Miskolci Napló
A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

Kijöttek, meglátták,
de nem ijedtek meg
Röviden összefoglalva ezt történt a Miskolci Állatkertben, ugyanis
Dorka és Borka napsütésre ébredt február 2-án. A hagyomány szerint ilyenkor vissza kellene bújniuk, s akkor ez azt jelentené, hogy
hosszú lesz a tél. De nem bújtak vissza. Erre nincs népi bölcsesség, de
mi arra tippelünk, hogy idén is lesz tavasz.

ÖTSZÁZ HALLGATÓ VETTE
ÁT DIPLOMÁJÁT

FARSANGI JELES NAPOK
1

Csütörtökön tartották a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának diplomaátadó ünnepi szenátusülését a
díszaulában. Pénteken az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Műszaki Földtudományi Kar, a Műszaki
Anyagtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar és az Egészségügyi Kar hallgatói vehették át diplomájukat. A két nap alatt
több mint 500 hallgató kapta meg diplomáját. Emellett egyetemi és kari kitüntetéseket, habilitációs és PhD okleveleket is kiosztottak. A Miskolci Egyetem új, legmagasabb rangú kitüntetését – a Doppler Professzori Kitüntető Címet – prof. dr. Torma
András rektor prof. dr. Thomas Christian Südhofnak, a Stanford Egyetem Nobel-díjas professzorának, illetve prof. dr. Forró
Lászlónak, a Lausanne-i Szövetségi Műszaki Egyetem professzorának adta át.
FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ
sértett életét az állandósult
molesztálás, fenyegetőzés
ellehetetlenítette. Az ügyben
indított nyomozást az Edelényi Rendőrkapitányság a napokban lezárta, és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az
ügyészségnek.

FORRÓ NYOMON

Emberölés Sályon
Január 30-án délelőtt
gondozónője holtan talált
egy 61 éves nőt sályi otthonában. A helyszíni szemle
során felmerült az idegenkezűség gyanúja. A feltételezett elkövetőt a bejelentést követő pár órán belül
azonosították, és a 21 éves
helyi férfival szemben elfogatóparancsot is kiadtak.
A férfit másnap délben Sályon fogták el a rendőrök.
A gyanúsított január 29-én
azért ment be a sértett otthonába, hogy annak értékeit megszerezze. Betörte a
családi ház lezárt ajtaját, majd a lakásban az asszonyt egy ez idáig
ismeretlen eszközzel többször megütötte, a nő pedig olyan súlyos
koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A férfi a lakásból arany ékszereket vitt el. A gyanúsítottal szemben
nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárás.
A cselekmény 20 évig terjedő, de akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A kiszabható büntetés mértéke miatt reális
a veszélye annak, hogy a gyanúsított megszökne, elrejtőzne; vagy
újabb bűncselekményt követne el. Az is feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén az esetleges bizonyítékok elrejtésével vagy a
tanúk befolyásolásával meghiúsítaná, vagy megnehezítené a bizonyítás eredményességét. Mindezek miatt a bíróság a gyanúsított letartóztatását rendelte el.

Helyben büntetett
Garázdaság és könnyű testi sértés miatt folyt büntetőeljárás egy
23 éves edelényi férfival szemben. Egy, a Szentpéteri kapuban történt
közlekedési balesetet követően a vétlen sofőr fellökte, majd megütötte a baleset okozóját. A fiatalembernek nyolc napon belüli sérülései
keletkeztek. A kiérkező járőrök a garázda férfit elfogták és előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás vizsgálati szakaszában a Miskolci Rendőrkapitányság az eljárás lefolytatása után az
iratokat átadta az ügyészségnek.
Lelógott a hídról
Baleset történt a Kiss Ernő és a Thököly utcák kereszteződésében, aminek következtében egy autó átszakította a Szinva-híd korlátját, és lelógott az útról. Egy autós a Vasgyár felől érkezett a kereszteződéshez, amikor vélhetően rosszul tájékozódott a forgalmi
rendről, és bekanyarodott a hídra. Ezt látva egy másik sofőr, hogy
elkerülje az ütközést, elrántotta a kormányt, ezért kocsija átszakította a korlátot. Az hídról lelógó járművet a katasztrófavédelem
munkatársai húzták vissza az úttestre. A balesetben személyi sérülés nem történt.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt a 46/503-501-es (100-as mellék), üzenetrögzítős
telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

Vitték a mázsamérleget is
Lopás miatt folyik büntetőlejárás egy 20 és egy 25 éves edelényi
férfival szemben. A gyanúsítottak január 30-án kora este egy kazincbarcikai hulladékudvarból – más fémeszközök mellett – eltulajdonítottak egy mázsamérleget is. A férfiakat még aznap Edelényben
igazoltatták, a rendőrök gyanúja pedig hamar beigazolódott, mivel
a tolvajok a helyszínen beismerték, hogy a mérleget és különféle vashulladékot egy kazincbarcikai telepről tulajdonították el.
Gyilkossággal is fenyegetőzött
Zaklatás miatt folyt büntetőeljárás egy 42 éves edelényi férfival
szemben. A gyanúsított 2019 májusától huzamosabb ideig zaklatta
volt párját, akit azzal is megfenyegetett, hogy „elteszi őt láb alól”. A

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal a
farsangi hagyományokhoz kötődő jeles napok nevét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2020.
március 4. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes
megfejtések beküldői között könyvjutalmat sorsolunk
ki. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Antwerpen
2. Los Angeles 3. Mexikóváros 4. Rio de Janeiro. Nyertesek: Vanczák Jánosné (Miskolc), Varga Istvánné (Miskolc) Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr.
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21–04. 20.) Nehézségei adódhatnak a magánéletében, nem érti, hogy miért, pedig a kívülállók számára egyértelmű: a kommunikáció terén adódhatnak hiányosságai. Sokat beszél, és nem hallja, amit a társa mond.

Rák (06. 22–07. 22.) Előléptetésre számíthat a munkahelyén, vagy más módon remélhet emelkedést a karrierjében.
Sokan felfigyeltek önre, meglehet, nem is csak a jelenlegi
munkahelyén. Magasabb pozíciót máshol is felajánlhatnak önnek.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Jobb most kerülni a vitákat, mintsem kétes értékű győzelmeket aratni. A kedvese megértő és
türelmes, de csak akkor, ha legalább érzelmi téren megbecsülésre talál önnél. Legyen ön a bölcsebb most is!

Bak (12. 22–01. 20.) Számos illúzióját elvesztheti a közös
pénzügyeket illetően, különösen, ha a kedvese anyagi erejére spekulált eddig. Ámde mégsem kell teljesen feladnia a reményt: szorongatott helyzetében is akad segítség.

Bika (04. 21–05. 21.) Sok, már-már lehetetlen mennyiségű
terhet vállalt magára. Szerencsére mindig ott áll ön mögött
egy segítő, csak szólnia kell neki. Ugyanakkor beszélnie kell a
főnökével is. A több munkáért több pénz is jár.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Ha egy régi kapcsolatban él, azt
tapasztalhatja, hogy a légkör egyre feszültebbé válik az otthonában. A feszültségek azonban pezsdítőek lehetnek, ha
nem akar mindenáron ellenállni a változásnak.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Ez az ön hete lehet, ha van mersze
a fantáziáját meglódítani. Higgyen a saját ötleteiben, mert
bármily kótyagosnak tűnnek is egyes elképzelései, valójában
nagyszerű megoldások lehetnek kínzó problémákra.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Szüksége lesz egy jó barát segítségére anyagi problémái megoldásában. Jóval többet is nyerhet, ha meglátogatja egy régi vagy távollevő barátját. A karrier és a barátság most összefüggésben állnak.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Üzleti ügyeknek kell szentelnie magát ezen a héten. Rá kell jönnie, hogy nagyobb fába vágta a
fejszéjét, mint azt gondolta. De ön ügyes, és nem ismer lehetetlent. Meg fogja találni a megoldást, ne féljen!

Szűz (08. 24–09. 23.) Gondolkodjon tiszta fejjel az otthoni
dolgokról! Ehhez megálljt kell parancsolnia magának is. Ha
folyton csak a feladatait végzi, mint egy gép, akkor nem csoda, ha lassan eltűnik az érzelem az életéből.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Túlságosan zárkózottan viselkedik,
ami nem tesz jót a szerelmi kapcsolatának. Nem csoda, ha a
kedvese magányosnak érzi magát ön mellett. Azzal sem ér
célt, ha egyszerre zúdítja rá minden lelki baját.

Halak (02. 20–03. 20.) Karrierügyekben és pénzügyekben
a hét eleji csillagállás megvilágosító erejű felismerésekre vezetheti. Azonnal lépjen a tettek mezejére! Nem érdemes otthon ülnie: kisebb utazáson nagy szerencse érheti.

