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ÓRIÁSI AZ IGÉNY A MISKOLCI BÉRLAKÁSOKRA
Miskolc több mint négyezer bérlakással gazdálkodik,
illetve gazdálkodhatott volna. Az előző városvezetés azonban több száz olyan lakást is tartott a rendszerben, amelyek
felújítás nélkül csak a pénzt vitték, miközben óriási igény
van, lett volna lakásokra. Ezt bizonyítja az is, hogy a közelmúltban meghirdetett bérlakásokra több mint 300 pályázó
jelentkezett.
Az előző városvezetés idején
kevés bérlakáspályázatot írt ki
az önkormányzat, a kiadható
lakásoknak egy részét „nem
használta” a város, ezért sok
bérbe adható ingatlan volt parkolópályán. Ennek oka, hogy
a kiadható lakások egy részét
a polgármesteri keret terhére
osztották, vagy sportegyesületek, nagyobb cégek dolgozói kapták meg. Másik részük
pedig cserelakásként szolgált,
azaz ha egy projekt, beruházás
miatt költözni kellett a bérlőnek, akkor a város a bérlakásállományból ajánlott fel számukra cserelakást.
Fészekhagyók
A fészekrakós lakásokat
ugyan megvásárolta az előző
városvezetés, de ezeknek csak
egy részét újították fel. Ezért is
több száz olyan lakás van ma
Miskolcon, amelyek műszaki
állapota és komfortfokozata
miatt gyakorlatilag nem termel városi bevételt, miközben
ezeknek is vannak folyamatos rezsi- és egyéb költségeik.

A Miskolc Holding Zrt. újonnan kinevezett szakemberei
szerint az a cél, hogy a jövőben
ne az eladás, hanem a felújítás
kapjon hangsúlyt a város ingatlangazdálkodásában annak
okán, hogy minél több olyan
leendő otthon újuljon meg,
amit bérlakásként miskolciak
vehetnek majd birtokba.
Több mint 170 fészekrakós
lakást kezel a Holding. Ezeknek az avasi paneloknak az
egyharmada azonban üresen
áll, az előző városvezetés valamiért nem tartotta fontosnak
felújítani. Jelenlegi állapotukban azonban kiadhatatlanok,
csak a város kiadásait növelik,
hiszen a közös költséget és a
fűtésszámlát így is fizetni kell
utánuk. Jelenleg 56 ilyen rossz
állapotú, egyelőre kiadhatatlan
lakást tartanak nyilván, ezekből általában minden mozdítható berendezés hiányzik, és
teljes felújításra szorulnak.
– Megéri felújítani, hiszen nagyon sokan várnak bérlakásra.
A teljes korszerűsítés után pedig csak napok kérdése, hogy

Egy átlagos, ötven négyzetméteres bérlakás havi díja 50 és 100 ezer forint között van ma Miskolcon. Fotó: Juhász Ákos

bérbe adjuk ezeket az ingatlanokat – mondja Beke Tibor,
a Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatója.
Elindultak a pályázatok
Veres Pál polgármester már
a kampány alatt, a Nagy-Miskolc program részeként is százlakásos bérlakásprogram indításáról beszélt. Ennek ma már
kézzelfogható jele az a bérlakáspályázat, amelyben januárban 21 ingatlant hirdetett meg
a Miskolc Holding Zrt. ingat-

langazdálkodási igazgatósága.
Már most háromszázan nyújtották be igényüket a lakásokra, ez is mutatja, hogy ilyen pályázatokra az elmúlt években is
lett volna igény.
A programban 7 költségelvű, vagyis alacsonyabb bérleti díjas és 14 piaci elvű lakásra
pályázhattak a miskolciak. A
több mint 300 pályázó hozzávetőleg 750 pályázatot nyújtott
be, hiszen a kiírás szerint egy
ember – a kétféle típusból – három-három lakásra adhat be

igényt. Erről dr. Kaposváriné
dr. Bornemisza Emese, a Miskolc Holding lakáshasznosítási
vezetője nyilatkozott.
– Költség- és piaci elven bérbe adott lakásokra lehetett pályázni. Hozzávetőleg 20-25
százaléknyi különbség van a
két típus bérleti díja között. A
jobb helyen lévők drágábbak,
ez is jellemzi a piaci elven kiadott lakásokat, míg a költségelvűre az pályázhat, aki
hároméves állandó miskolci helyben lakást tud igazolni,

illetve legalább egyéves, határozatlan idejű munkaviszonya van a városban. Az elmúlt
években országosan és Miskolcon is emelkedtek a bérleti díjak. Egy átlagos, ötven négyzetméteres bérlakás havi díja
50 és 100 ezer forint között van
ma Miskolcon.
Minden lakáshoz készül egy
előzetes költségvetés, melyet
az érdeklődők a lakások megtekintésekor ismerhetnek meg.
Ebben felsorolják a szükséges
felújítási munkákat és az azokhoz kapcsolódó felújítási költségeket. Ezeket a munkákat, miután elkészültek, a bérlő a bérleti
díjból leírhatja – mondja a Holding lakáshasznosítási vezetője.
Hiába nagy az érdeklődés,
sok pályázat már első körben
kikerül a bírálói körből, mert
hibásan, hiányosan kerül benyújtásra. A Lakáshasznosítási
Iroda ügyfélszolgálatán minden érdeklődőnek segítenek
a pályázati feltételek értelmezésében. Mostantól – a tervek
szerint – kéthavonta ír majd ki
bérlakáspályázatot a Miskolc
Holding Zrt. A pályázatokról
a www.ingatlangazdálkodás.
miskolcholding.hu honlapon
vagy a Miskolc Holding Zrt.
Lakáshasznosítási Irodájának
Miskolc, Széchenyi u. 60. szám
alatti ügyfélszolgálatán kaphatnak tájékoztatást.
NOR

A MISKOLCI FIDESZ NEM MENT EL
A KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZET EGYEZTETÉSÉRE
Veres Pál: „...a miskolciakért
hagyja kint a pártszínű kabátot, és öltse magára a miskolci
mezét.”
A polgármester Miskolc jövő
évi költségvetésének egyeztetésére hívta csütörtökön a frakciókat, a Fidesz-KDNP nem
ment el, inkább közleményt
küldtek. Abban azt írják: 2020.
február 13-ára kaptak meghívást Veres Pál polgármester úrtól egy költségvetési egyeztető
tárgyalásra. Úgy fogalmaztak,
hogy „tekintettel arra, hogy az
államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetést
minden évben február 15-éig
elő kell terjeszteni, joggal feltételezhetjük, hogy a kiküldési határidő előtt két nappal egy
kész helyzettel kellett volna
szembesülnünk”, ezért a megbeszélésre nem mentek el. (Az
elmúlt 9 évben egyszer sem volt
példa a költségvetés-tervezet ellenzéki frakciók bevonásával
történő politikai egyeztetésére
– a szerk.)
Erre válaszként Veres Pál,
Miskolc polgármestere is közleményt adott ki, amit itt olvashatnak: „A választások előtt
elmondtam, és ehhez most is
tartom magam: mindenkivel
hajlandó vagyok együttmű-

ködni, aki tenni akar Miskolcért. Ez a csütörtöki egyeztetés
egy ilyen lehetőség lett volna,
ezért hívtam meg a Fidesz-
KDNP frakciót az idei év költségvetésének vitáját megelőző
politikai egyeztetésére, hogy
mindenki vesse latba a legjobb
tudását, képességeit Miskolcért, a miskolciakért, hagyja
kint a pártszínű kabátot és öltse
magára a miskolci mezét.
Sajnos hazánkban nincs tradíciója annak, hogy a felelős
politikai erők egy asztalhoz üljenek, amikor fontos kérdésekről van szó. Nálunk – igen kevés kivétellel – a többségi elvnek
van gyakorlata, az egyeztetésnek tűnő diktátumoknak. Ezen
a rossz szokáson akarok változtatni. Vallom, hiszem, a többpárti egyeztetésekkel, a minél
több vélemény meghallgatásával, az átláthatósággal számtalan probléma megelőzhető.
Amennyiben az elmúlt években
lett volna ilyen egyeztetés, az a
probléma is megelőzhető lett
volna, amit most a város költségvetésének nevezünk.
Ismerjük a költségvetés számait, és mindenki, a Fidesz-
KDNP frakció még inkább tudja, hogy miért állunk ma ott,
ahol állunk, miért tartunk ott,
ahol tartunk. Megoldást kell
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találnunk az előző városvezetéstől megörökölt költségvetési
hiány kezelésére, lukak befoltozására és a felelős gazdálkodásra. Mi mindannyian miskolciak
vagyunk, és most Miskolc súlyos pénzügyi gondban van. Ez
a gond nem mai, de a megoldás
kezelése közös feladatunk. Sajnálattal látom, hogy ebben az
építkezésben ma a miskolci Fidesz-KDNP nem a párbeszédet
és a közös gondolkodást, hanem a sajtó útján történő üzengetést választotta. Az én ajtóm
továbbra is nyitva áll a frakcióvezetők előtt, mint ahogy minden felelősen gondolkodó miskolci állampolgár előtt.”
Az ügy kapcsán a Velünk a
Város képviselőcsoportja nevében Simon Gábor frakcióvezető és Badány Lajos frakcióvezető-helyettes az alábbi
közleményt adta ki: Veres Pál
polgármester Miskolc Megyei
Jogú Város 2020-as költségvetése kapcsán minden politikai pártot egyeztetésre hívott.
Meglehetősen átlátszó indokokra hivatkozva a Fidesz és a
KDNP nem fogadta el a meghívást, amit a polgármester
azért kezdeményezett, hogy
a pártokat bevonja a 2020 évi
költségvetés-tervezet véleményezésének folyamatába.

Fotó: Mocsári László

Valójában azért nem jöttek
el a polgármester által szervezett találkozóra, mert nem
akarják vállalni a felelősséget
a tetteikért. Az előző években
elfogadott költségvetési rendeletekért, amelyekben valótlan adatokat szerepeltettek,
olyan bevételekkel számoltak,
amelyekről előre tudták, hogy
nem fognak teljesülni. Ez tudatos döntés volt részükről.
Ezek a hiányok halmozottan
terhelik a mostani költségvetést, egyben kényszerpályára
állítva az újonnan hivatalba
lépett városvezetést.
Ma már abban a helyzetben van a város, hogy nem
az a kérdés, hogy mit, mikor

fejlesztünk, hanem azért kell
mindannyiuknak
küzdeni,
hogy a város egyáltalán napról
napra működni tudjon, mert
lassan a hétköznapi kiadásokra sincsen meg a fedezet. Hogy
miért történt mindez? Hogyan
állt elő ez a helyzet?
Az előző városvezetés a költségvetésről hamis egyensúlyi
képet festett. Úgy tettek, mintha minden rendben lenne,
mintha urai lennének a helyzetnek. Mondjuk ki: becsapták
a miskolciakat. Még akkor sem
szóltak, amikor a város vezetését átvette az új polgármester,
pedig Veres Pál minden lehetőséget megadott a tisztességes magatartásra. Lett volna

alkalom jelezni, hogy az elmúlt években folytatott sikerpropagandájuk ellenére súlyos
problémák vannak. Sőt, október végén még azzal kérkedett
a Fidesz, hogy mennyi pénzzel
adják át a kasszát. Mindössze
arról felejtettek el csak beszélni, hogy a fiktív bevételekhez
mennyi kiadás társul, és azokra már nincs fedezet. Kifizetetlen számlák, tartozások,
túltervezett és nem teljesült
bevételek, hiány mindenhol.
Ebből a helyzetből indulunk
2020-ban, ezt hagyta ránk az
előző városvezetés. Ezért nem
vett részt a Fidesz és a KDNP
a költségvetési egyeztetésen –
zárul a közlemény.
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Kocsonyafesztivál

Miskolci Napló – A város lapja

VALLOMÁS: SZERETEM MISKOLCOT!

Szeretem a tereit, az utcáit, a kapuit, szeretem a hegyeit, a
völgyeit, szeretem a nyitottságát, szeretem a templomait,
szeretem a háztetőit, a falait, szeretem a kultúráját, a legendáit, szeretem az élni akarását, szeretem a várost óvó, védő,
építő polgárait. Tisztelem, becsülöm az értékteremtőket, a
miskolciakat, akik ismerik, értik Miskolc lényegét, érzik a
lelkét! Érzik a cselekvés pillanatait, értik és tudják, mikor és
hogyan kell megragadni a cselekvés lehetőségét.
Mert; „Nem a háztetők, a falak, a hidak, vagy a csatornák
azok, amelyek a várost magát
megteremtik, hanem hogy képesek-e az emberek megragadni azokat a lehetőségeket, hogy
egy élhető várost csináljanak
belőle.” (Alceus , Kr. e. 7. század.)
2014-től 2020-ig egy különleges értékközvetítő, közösségépítő eseménytől fosztották
meg a miskolciakat. Attól a
közösségi élménytől, melynek keretében családok, barátok, ismerősök találkozhattak,
kapcsolatok erősödtek, épültek és újak születtek, melynek
révén a jóérzésnek, a jóindulatnak köszönhetően a miskolci közösség tagjai erősíthették
egymást; az élménytől, amire
büszkén hívták meg ismerőseiket, barátaikat, iskolatársaikat, boldogulásukat máshol
kereső családtagjaikat, amiben feltöltődhettek azokkal az
érzésekkel, tapasztalatokkal,
melyeket a Kocsonyafesztivál
kínált évről évre gazdagabb,
tartalmasabb programjaival,
eseményeivel.
Hét éve száműzött lettem,
ahogyan a miskolciak fesztiválja, a Kocsonyafesztivál is.

S az, hogy most visszatérhettem, azoknak a miskolciaknak
is köszönhető, akik életben
tartották azt, amit életre hívtam. Mert tudták, hogy hiábavaló bárhogyan is elkeresztelni, átnevezni, „pálinkával
leönteni”, hiábavaló jelzőket
ráaggatni, ha esett, ha fújt, akkor is Kocsonyafesztiválnak
nevezték. Így tartották életben mindazt, ami számomra a
legfontosabb, a Kocsonyafesztivál lelkét. Itt és most szeretném hálásan megköszönni azt
a támogatást, ami erőt adott

ahhoz, hogy megvédjem ezt
a számomra fontos közösségépítő eseményt.
Mint a fesztivál tulajdonosa
ígérem, hogy soha nem engedem meg, hogy a Kocsonyafesztivál politikai és gazdasági
érdekcsoportok martalékává
válhasson, nem fogom hagyni, hogy azok érdekeit szolgálja, akik a bomlasztásban,
az intrikában, a rosszindulatú
rombolásban érdekeltek, akiket semmi más nem érdekel,
mint a saját zsebük.
Szabad ember vagyok, aki
nem fél szembeszállni azokkal, akik a miskolciak, a város
érdekeit, boldogulását, fejlődését veszélyeztetik. Bárki is legyen az, ahogyan ezt az elmúlt
hét évben is bebizonyítottam.
Mert az igazi értékekért mindig kész voltam és vagyok harcolni. Az élet és a Kúria engem

3

Pénteken délután felvonulással kezdődött a fesztivál. Fotó: Mocsári László

igazolt! Érdemes felállni, érdemes küzdeni azért, ami fontos,
ami érték, ami nélkül nincs

Melyik lesz a hercegem? Fotó: Juhász Ákos

tartalmas, kiteljesedő élet. Talán furcsán hangzik, de az az
út, amit az elmúlt hét évben
bejártam, sokat segített annak átértékelésében, hogy mi
a fontos és mi nem, hogy mi
és ki a valódi érték. Az elmúlt
évek is azt igazolják, hogy érdemes kitartani, érdemes a
számunkra fontos dolgokért
küzdeni, és aki feladja, az sohasem győzhet.
Boldog vagyok, ha történetemmel másoknak is erőt adhatok, segíthetek. Most olyan
fesztiválra készülök, amelyik
a miskolciak hitét, büszkeségét erősíti ahhoz, hogy megragadják azokat a lehetőségeket,
melyek segítségével élhetőbbé tehetik tágabb otthonukat.
Most, hosszú idő után, végre

attól az embertől, attól a polgármestertől vehetem át három napra a város kulcsát,
aki számomra garancia arra,
hogy Miskolc felett újra kisüt a
nap. Békét teremtő közösség
építőként és mediátorként a
szövetségese vagyok.
A visszatérő fesztivált most
ennek szolgálatába állítva,
ezt a célt szolgálva igyekeztünk megszervezni azért is,
hogy mindenki tudja, átélhesse azt, amit Nemes Prókátor
Szrogh Sámuel 1800. áprilisában Miskolcnak az javairól
szóló írásának utolsó sorában
megfogalmazott – „Aki nem
volt Miskolcon, nem tudja a
boldogságot, hol ülhet a főpolcon”.
RÓZSA EDIT

„A Kocsonyafesztivál itt van otthon”
Hét év után visszatér szülővárosába, Miskolcra a Kocsonyafesztivál. Idén február 14-től 16-ig, három napon át újra minden
a kocsonyáról és az abban pislogó békáról szól majd a főutcán
és környékén, felelevenítve a ma már szerte az országban jól
ismert miskolci legendát. A hazatérő fesztiválról Veres Pál polgármestert kérdeztük.
– Miért tartotta fontosnak,
hogy újra legyen Kocsonyafesztivál Miskolcon?
– Már a kampány idején beszéltünk arról – és erre egyébként ígéretet is tettem -, hogy
a Kocsonyafesztiválnak vis�sza kell térnie Miskolcra. Ez a
szülővárosa, haza kell hozni,
hiszen a fesztivál a város része,
szimbóluma éppúgy, mint az
Avasi kilátó vagy a Diósgyőri
vár. A Kocsonyafesztivál itt van
otthon, Miskolc főutcáján és a
miskolciak szívében. Az itt élők
szerették, büszkék voltak rá, és
lássuk be, volt is mire, hiszen a
2000-ben indult programsorozat kevesebb mint másfél évtized alatt országos hírűvé vált.
Ez lett az egyik legnagyobb, legjelentősebb vidéki téli fesztivál,
ahol a gasztronómia mellett a
kultúrának is fontos szerep jutott, hiszen a kísérőrendezvények között rengeteg kiállítás
vagy éppen gondolatébresztő,
közösségépítő beszélgetés, találkozás is szerepelt. És éppen
ettől volt az egész olyan emberi,
közvetlen és szerethető. És azt

se felejtsük el, hogy a Kocsonyafesztivál 2013-ra 250 ezernél is
több embert vonzott Miskolcra szerte az országból, illetve a
határokon túlról, ezek az emberek pedig mind szolgáltatásokat vettek igénybe, szállást
foglaltak, italokat, ételeket fogyasztottak, és ha már itt voltak, elmentek a helyi fürdőkbe,
turisztikai látványosságokhoz,
mindez pedig komoly bevételt
jelentett az itteni vállalkozóknak, szolgáltatóknak.
– Milyen lesz az idei fesztivál?
Próbálják „újrarendezi” a régieket, vagy igyekeznek hozzátenni
valami újat is?
– Tiszteljük a hagyományokat, de fontosnak tartjuk az
újra való nyitottságot is. Így
természetesen visszanyúlunk
a fesztivál eredeti gyökereihez,
a kocsonyában pislogó béka legendájához, hiszen ez ihlette
eredetileg a rendezvényt, ebből
indult ki minden, és ezt felhasználva tették hamisítatlanul miskolcivá a fesztivált a szervezők
és az alapító-tulajdonos, Rózsa
Edit. Az emberek megszerették

Brecus Anonymust, a kabalabékát, akinek a „bőrébe” éveken át
Osváth Tibor, ismert és kedvelt
miskolci színművész bújt bele.
A kocsonyalegendárium legalább annyira hozzátartozott a
sikerhez, mint a finom kocsonyák és a zenei, illetve kulturális programok. Százak várták
évről évre a békaszórást, a főutcán hömpölygött a tömeg, egyszóval élettel telt meg a belváros.
Ezeket a fesztiválelemeket igyekeznek a szervezők újjáélesz-

teni, de ha lehet így mondani,
egy picit aktualizálva. A békák
például, amelyeket a fesztiválozóknak osztanak, újrahasznosított farmeranyagból készülnek, és az egész fesztiválon nagy
hangsúlyt kap a környezettudatosság. Éppúgy, mint a civilek meghívása a fesztiválra saját rendezvénysátorral, ami azt
gondolom, szimbolikus jelentőségű, hiszen a civil társadalom
adja egy város gerincét, képviseli a lakókat, a helyi embereket.

Fesztiváli hangulat a főutcán. Fotó: Mocsári László

– Hét év után tér vissza Miskolcra a Kocsonyafesztivál, ez
azonban nem jelenti azt, hogy
2013 után ne lett volna hasonló
rendezvény a városban. Miben
más a 2020-as fesztivál ezekhez
képest?
– Ezekből a rendezvényekből
éppen az hiányzott, ami az eredeti Kocsonyafesztivált sikerre
vitte: a miskolciság. A miskolci
szív, a város odaadó szeretete,
a büszkeség, és az hogy az itt
élők érezzék, hogy a progra-

mokat valóban nekik, velük és
értük szervezik. Mi, miskolciak tudjuk, milyen végigsétálni a Forinton, várni valakire
az óra alatt a Villanyrendőrnél, körbenézni Nagy-Miskolcon az Avasi kilátóból. Ez bennünk van, a zsigereinkben, a
szívünkben. Büszkék vagyunk
a városunkra, a múltunkra, a
legendánkra. És arra is, hogy
a Kocsonyafesztiválnak köszönhetően Miskolc a gasztronómiai és a fesztiváltérképre is
felkerült, hogy ma már alighanem mindenki tudja, honnan
ered a mondás: pislog, mint
miskolci kocsonyában a béka.
És arra is büszkék vagyunk,
hogy a régi Kocsonyafesztiválokon három napig tényleg
együtt volt a város, együtt élte
újra a legendát, és ezt nem lehet csupán koncertekkel, ringlispíllel meg céllövöldével helyettesíteni, ahogyan ezt az
utódrendezvényeken próbálták. A miskolciaknak a magukénak kell érezniük a fesztivált
ahhoz, hogy szeressék, és hogy
az valóban sikeres lehessen. Az
az eredeti Kocsonyafesztivál a
miskolci emberek fesztiválja
volt, és az a célunk, hogy újra
az legyen. Mert hiszünk abban, hogy a Kocsonyafesztivál
Miskolcon van itthon, és minden miskolcié.
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ÉLET A HALÁL KÖRÜL

Amikor egy-egy bevásárlókörút alkalmával betértem a
Batóról elnevezett üzletházba, sokáig azt hittem, hogy
annak névadója, tulajdonosa,
üzemeltetője lehet. Még az is
megfordult a fejemben, hogy
egy névösszevonásból eredő
mozaikszóval van dolgom, de
arra sosem gondoltam volna,
hogy az elnevezés egy olyan
férfit takar, akinek a ma álló
épülethez vajmi kevés köze
van. Bár ha a Bató családot
körülvevő legendákat vesszük
alapul, ez a kijelentés nem
feltétlenül állja meg a helyét.

Adott egy alapvetően sikeres
üzletember, Bató István, ki főként bor- és gabonakereskedelemmel foglalkozott, az 1840-es
évek infrastrukturális viszonyait
kellő rafináltsággal használta ki.
Aratáskor 4 váltóforintért vásárolta fel a búzát, majd amikor a
városon kívüli kereskedők a nehezen járható utak miatt már
nem tudtak gabonát szállítani,
ő tízszeres áron adta azt tovább,
így hamar tetemes vagyonra tett
szert. A pénzt ingatlanokba fektette, tekintélyes vagyona miatt

szemében egyfajta Robin Hoodként tetszelgett, népszerűségének
„hála” pedig a helyi sajtó ki is pécézte magának, ami gazdagsága
és fukarsága okán hamar ráaggatta a „Dörögi Dömötör” jelzőt
is a magának való üzletemberre. Egyedülálló jellemhez hasonló öltözködés is dukált: nagy
kalapot, „tengert lépő” csizmára
feltűrt, „iszonyatosan bőséges”
fekete nadrágot, „felleghajtó köpönyeget” hordott, így távolról
felismerték a különc mágnást.
Ezek után nem is csoda, hogy a
helyi lapok szerint „hét vármegyére” terjedt ki ismertsége.
Sokan tartják, hogy aki felettébb sikeres az üzleti életben, annak a magánélete sínyli azt meg.
Ez bizony hatványozottan igaz
Bató Istvánra is, hiszen üzleti sikereinek fényét családi tragédiák
sora árnyékolta be. 20 éves volt,
mikor feleségül vett egy vagyonos árva lányt, jelesül Imre Esztert, a frigyükből pedig egy fiúés két leánygyermek született. A
kisebbik leány, „Birike” négyéves
korában meghalt, míg bátyja, az
ifjabbik Bató István mindössze 5
hónapot élt. Így egyetlen megmaradt gyermekük nevelésére nagy

A Bató-család emeletes háza

hamar ismert és elismert közéleti
szereplője lett Miskolcnak. Bató
sosem maradt el a városi és vármegyei gyűlésekről, és ha már
ott volt, mindig hallatta hangját, legyen szó bármilyen témáról. Mivel gyakran ismételgette
a jól csengő „egy Istenem, egy
életem, én az adót nem fizetem”
mottót, így a város polgárainak

hangsúlyt fektetett a család, édesapja igyekezett jó férjet választani neki. Bató Eszter a jó nevű
Piskóty János ügyvédhez ment
feleségül, ám házasságuk csupán
kilenc évig tartott, ugyanis az
ügyvéd 42 éves korában elhunyt.
Ekkor Eszter hazaköltözött szüleihez, majd egy év múlva, 28
éves korában követte férjét a ha-

lálba. Azt beszélték, hogy a lány
egy alkalommal túl későn tért
haza, ezért apja nem engedte be,
így Eszternek a hideg éjszakát a
szabadban kellett töltenie, és az
így szerzett tüdőgyulladásba halt
bele. Bár mindezek csak rosszindulatú pletykák voltak, az igazság
ezzel szemben az, hogy Eszter
már jóval halála előtt végrendelkezett, szanatóriumba vonult.
Ilyet nem tesz az, aki hirtelen betegszik meg. A halotti anyakönyvi kivonat szerint „tüdősorvadásban” hunyt el, ami az esetek A régi Bató-házat 1974-ben bontották el. Fotó: Farkas Gyula
döntő többségében egy hosszú
A halál gondolatával véglete- misíteni. „Ha az egész világ
lefolyású betegség. Bató István
utolsó gyermekének halála pedig kig viaskodó férfi végrendeleté- szétmenne, az én kriptám még
új fejezett nyitott a kereskedő éle- ben számos intézkedést hagyott akkor is egy darabban fog gutében: az addig megtörhetetlen- örökül. Előírta, hogy Eszter lá- rulni.” – vallotta. Végakaratában
nek tűnő férfit folyton-folyvást nyuk lakószobáját le kell zárni, egy nagyobb összeget hagyott
a halál elleni (szélmalom)harc oda egy évben kettőnél (Eszter a Deszkatemplom felújítására,
születésnapján azzal a feltétellel, hogy az épüleés az elmúlás
és halálának tet – akárhányszor is égjen le –
gondolata fognapján) több- csak és kizárólag fából építhetik
lalkoztatta.
ször senki nem újra. Mint tudjuk, ez azóta már
E s z te r n e k
léphet be. Rész- kétszer megtörtént.
hatalmas te78 éves korában, hosszú beletesen leírta
metést rena saját teme- tegség után hunyt el Bató István.
dezett.
Látésének hely- Ekkor még azok a lapok is nagy
nya kérésének
színét (Desz- tisztelettel emlékeztek meg róla,
megfelelően
k a t e m e t ő ) , amelyek életében folyton támadegy óriási haa ceremónia ták. A temetés végakaratának
rangot öntepontos mene- megfelelően történt, még a fent
tett (az Esztét, amelyben említett rendelkezéseket is sokát e r - h a r a n g Bató István (1812-1890)
még arra is ki- ig sikerült betartani. Azonban az
máig Miskolc
legnagyobb harangja), ez a dön- tért, hogy mit énekeljenek a 1970-es évek közepén egykori,
tés pedig felbolygatta a várost. szertartás közben, illetve, hogy Széchenyi utcai háza a városrenMég az a pletyka is elterjedt, a kripta vasajtajának lezárása dezési tervek áldozatául esett, a
hogy Bató uram a család ös�- után a kulcsot meg kell sem- helyére épült a mai látható „lábas
szes ékszerét beleolvasztatta a
harangba, ez azonban biztosan
nem történt meg, mivel ezt Eszter a végrendelkezésében külön
nem kérte, ismerve a kereskedő
gondolkodását, magától biztosan nem tette volna meg. Ahogy
a rossz nyelvek azt is pusmogták,
hogy a harang valóban tetemes
költségét Bató egy lottónyereményből finanszírozta, a nyerőszámokat pedig álmában látta
meg. A harangot a Kossuth utcai
református templom tornyában
helyezték el 1866. május 13-án,
Eszter halálának évfordulóján,
és azóta is minden évben megszólaltatják ezen a napon, Bató
Bató Eszeter halálát ábrázoló festmény
István kérésének megfelelően.

ház”. Így Eszter szobájának bútorait 23 évig méltatlan körülmények között tárolták, majd 2003.
május 13-tól a Kossuth utcai Nyilas Misi Házban kapott helyet,
így ma is látogatható. Keringenek
olyan legendák, melyek szerint
azok, akik kiadták a parancsot a
ház lebontására – megszegve ezzel a végrendelet Eszter-szobára
vonatkozó passzusait - így vagy
úgy, de hamarosan szembekerültek a Bató-átokkal. Amikor a
közelmúltban egy száguldó autós
kiütött egy villamost, így annak
nem várt végállomása épp a Bató
Üzletház pénzváltója lett, akkor
nehéz volt elvonatkoztatnom a
névadót körüllengő tragédiáktól.
Az életét, majd utóéletét övező
történetek végül halhatatlanná
tették Bató Istvánt.
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Jegyzet

Miskolc történelmét írta – a Déli Hírlap
Tavaly szeptemberben lett
volna ötvenesztendős Miskolc
legkedveltebb napilapja, a Déli
Hírlap. Ha sikerülne neki emléket állítani, ráírhatnánk: 19692002. Ki is szemeltem a márványtábla helyét a Széchenyi
utcán, azt a helyet, amelyben az
újság szerkesztősége legszebb,
boldog éveit megélhette. Mivel
korábban esélyünk se lehetett,
hogy erre engedélyt adjanak, lemondtam a jubileumi megemlékezésről.
A fiatalabbak nem tudhatják, hogy a Déli Hírlapot Csala László, az újság első főszerkesztője alapította egy olyan
diktatórikus időszakban, amikor minden megyében csupán

egyet engedélyeztek. Így lett déli
megjelenésű, már csak azért
is, mert a Borsodi Nyomda gépei az Észak-Magyarországot
gyártották estétől kora reggelig.
S mivel éppen akkor érettségiztem, s újságírónak készültem,
itt találtam meg az életem első
s utolsó munkahelyét. Köszönhető a nagy elődeimnek, Bekes
Dezsőnek, Tarján Istvánnak,
Bohus Jánosnak, akik bevettek a kezdő csapatba. Júliusban
még a második emeleti Északnál voltam, ám szeptemberre
már leigazolt a Déli Hírlap. S
mivel jelen lehettem a nyitáskor
s a záráskor is, rám hárul ennek
a bravúros sajtótörténelmi eseménynek a megörökítése.

A közös kiadójú megyei és
a városi lap évtizedekig folyamatos hidegháborúskodásban állt az olvasók megnyeréséért. Amikor az Észak
az osztrákoké lett, a Déli az
ország utolsó s egyetlen magyar napilapjaként még másfél évtizedig bírta a gyűrődést
az egyre jobban beszűkülő piacon. Végül 2002 májusában
– az akkori választások után
– egyetlen alternatíva maradt a szerkesztőgárda megmentésére, a két lap egyesítése. Különös, hogy míg a csata
az osztrákok győzelmét hozta
el, az Észak-Magyarország
vezető posztjait a Déli Hírlap
újságírói foglalták el.

Mi legyen az emléktáblán,
ezen sokat töprengtem. Kőbe
véssük-e valamennyi munkatársunk, szerkesztőnk nevét,
vagy rostáljunk emlékezetünk
szerint. Jómagam az elsőre
voksoltam, hiszen ha nem lenne rajta Gyarmati Béla, Makkai Márta, Radványi Éva,
Lahucsky Péter, Pusztai Éva,
Erdélyi Ildikó, Felföldi György,
Varga Rudolf, dr. Erdős Ákos,
Brackó István, Kiss László,
Kiss József, Illési Sándor, Búzafalvi Győző, Bujdos Attila,
Varga Zoltán, Horváth Szabolcs, Dobi Tamás, Kolodzey
Tamás, Vadas Zsuzsa, Oláh
Erzsi, Ruttkai Anna, Szabados
Gábor, Jenei Edit, Tóth Zoltán,

Szerkesztőségi csoportkép

Balázsi Tibor, Bús Gábor Olivér, Tóth Ferenc, Parázs István,
Ducsai György, Szaniszló Bálint, Csontos László, Kaderják
Csilla, Jakubik László, Szabán
Gabriella és még sokan mások,
akkor hiábavaló is lenne a múltunk szép emlékeinek a megörökítése. Nem történelemha-

misításra készülünk. Most már
csak rajtunk múlik, hogy közös erővel megszerkesszük ezt
a listát, s megtaláljuk a helyét
a táblának. Még nem késő. Az
idén is, bár 2019 szeptemberében, tavaly volt, s van a félévszázados jubileum.
SZÁNTÓ ISTVÁN
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Miskolci Napló – A város lapja

Mérőrendszert
építenek ki
A LIFE IP HungAIRy program célja a levegőminőség
folyamatos vizsgálata Miskolc különböző városrészeiben, annak feltárása,
hogy hogyan alakulnak ki a
szmoghelyzetek, a lakosság tájékoztatása, illetve a
szennyezés-csökkentési intézkedések megalapozása.
Veres Pál polgármester már a kampányban is
arról beszélt, hogy olyan
Nagy-Miskolcot
szeretne,
ahol mindenkinek jár a tiszta
levegő, ezért azt ígérte, hogy a
Miskolci Egyetemmel közösen nyilvános mérőrendszert
építenek ki a város egész területén! Az ígéretet pedig ez
alkalommal is tett követte, és
már meg is indult a munka.
A monitoringrendszert 60
kisméretű adatgyűjtő egység telepítésével alakítják ki,
amelyek többségét a Holdinggal együttműködve a

városi kamerarendszer végpontjain helyezik el. Az adatok egy központi adatbázisba
kerülnek, a szennyezettségről
a város honlapján keresztül,
illetve egy telefonos applikáció segítségével tájékozódhat
a lakosság. A rendszer 2021től működik majd, a projekt
Magyarországon egyedülálló, mintaértékű kezdeményezés, amelyet mások mellett a
Miskolci Egyetem az önkormányzattal együttműködve
valósít meg.
Miskolcon és a környező
településeken nemrég ismét
szmogriadót kellett elrendelni, ezért is különösen fontos,
hogy lépjen a város, a levegő
minőségének monitorozása
ugyanis különösen fontos a
lakosság egészségének megőrzése érdekében és azért,
hogy Veres Pál ígéretéhez híven Nagy-Miskolc végre egy
tisztább levegőjű, és valóban
zöld, virágzó város lehessen!
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Világszínvonalú szív- és érrendszeri
központot alakíthatnak ki Miskolcon
Egy teljes körű ellátást nyújtó, több mint 13 ezer négyzetméteres szív- és érrendszeri központot alakíthatnak
ki Miskolcon.
A közbeszerzési tájékoztatóban megjelent felhívást a
Magyar Építők portál fedezte fel, a hír gyorsan terjedt el
a hazai médiában. Arról írtak,
hogy kardiovaszkuláris szívsebészeti központ tervezése kezdődhet meg Miskolcon
– a tervező megtalálása után.
A felhívásban az szerepel,
hogy az új, ötszintes épületet
mintegy 13 500 négyzetméteres területen alakíthatják ki
a Szentpéteri kapuban. Megkerestük a kórház főigazgatóját, aki elsőként pontosított:
nem szívsebészeti, hanem egy
komplex szív- és érrendszeri
központról van szó, ahol egy
intézményben diagnosztizálnák, műtenék a betegeket, illetve a terápiás kezeléseket is
itt végeznék – hangsúlyozta
Révész János.
– Még a kezdeti szakaszban járunk, pusztán egy kormány-előterjesztést készítettünk elő, ami jóváhagyásra vár.
Előbb el kell készítenünk a ha-

Révész János Fotó: Mocsári László

tástanulmányokat és a beruházás költségvetését. Egy feltételes közbeszerzést jelentettünk
meg az épület tervezésére – tudatta, hozzátéve, a beruházás
mintegy 15-20 milliárd forintba kerülne.
Mivel a megyei központi
kórház területén kevés a szabad hely, így a központot a régi
szülészet-nőgyógyászat épületének helyére építenék, tette
hozzá a főigazgató. – Kiemelt
szempont, hogy a betegeket ne
kelljen épületek között szállítani, egy helyen, egy tömbben
tudjuk ellátni a különböző fel-

adatokat, és minden terápiás
eszköz itt álljon rendelkezésre
– húzta alá.
Eddigi fejlesztések
A régióban száz betegből ötvennégy szív- és érrendszeri
megbetegedés miatt hal meg.
Annak érdekében, hogy ezen
a mutatón javítsanak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház már eddig is sokat tett: osztályokat szerveztek
át, bővítették a járóbeteg-kapacitást, új rendelőket alakítottak
ki, műtőket újítottak fel, illetve

építettek, valamint vadonatúj
eszközöket és gépeket vásároltak.
– Ha az év végére megszületik egy egyértelmű állásfoglalás arról, hogy kezdődhet a
beruházás, akkor az előkészítő szakasszal végeztünk. Ekkor
elméletileg jövő év tavaszán elkezdhetünk építkezni. Egy nagyon optimális számítás szerint 2022 végére, 2023 elejére
befejezhetnénk a beruházást –
mondta el a főigazgató. Hozzáfűzte: az adminisztratív jellegű
előkészületek (közbeszerzések
kiírása, kormány-előterjesztés
beadása) mellett együttműködnek az ország vezető intézményeivel az orvosképzést
illetően.
Amennyiben a beruházás
megvalósul – zárta a tájékoztatást Révész János –, úgy hazánkban egy egyedülálló egység jön létre. – Nincs még egy
olyan intézmény Magyarországon, ami a szív- és érrendszeri
betegségek diagnosztikáját és
terápiáját egy tömbben foglalja
magában. Ez egy valóban európai, sőt világszínvonalú ellátást biztosítana a betegeknek –
hangoztatta a főigazgató.
KUJAN ISTVÁN

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓK NEM CSAK PAPÍRON
Az építészek mostantól nemcsak terveikkel formálhatják Miskolc épített örökségét, hanem beleszólásuk is lesz a városfejlesztés stratégiai kérdéseibe. A megyei építészkamara legutóbbi
találkozóján részt vett a város polgármestere és főépítésze is.
– Szeretnénk azt elérni, hogy
minden egyes városrésznek legyen egy felelőse, egy felelős

építésze, aki véleményt tud alkotni, javaslatokat tud tenni,
illetve ha valamilyen tervről

van szó, akkor annak társadalmi és civil visszhangjait is „be
tudja gyűjteni” – mondta Veres
Pál polgármester a Kós-házban tartott fórumon. A város
fejlődésében jelentős szerepe
van az építészeknek, ezért is
kérte a szakma segítségét és a

szakemberek együttműködését a polgármester. – Szeretnénk nyitottá tenni az építészeti koncepciók kialakítását,
s bár vannak jogszabályi kötelezettségeink is, de úgy gondoljuk, közös érdekünk, hogy
valamennyi miskolci polgár

megelégedésére fejlődjön és
szépüljön a város – hangsúlyozta. Beszélt olyan projektekről is, amelyeket még az előző
városvezetés indított el, de
közülük sok jelenleg áll. Ezek
többségét szeretné elindítani,
illetve befejezni a város veze-

tése. Ilyen például a Főtér projekt, az Avassal kapcsolatos fejlesztések lehetőségei, az Avasi
kilátó ügye, a kerékpárutak
fejlesztése, emellett összekötő-,
alternatív kerékpárutak építése
vagy a belváros rehabilitációja.
NOR
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A „MISKOLC TE VAGY!”
TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00002 projekt keretében
Veres Pál Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere fővédnökségével
A MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.
A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 100. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZVE
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYT HIRDET AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN
1. Vers- és prózamondó kategória: a trianoni eseményekhez kötődő és/vagy határon túli magyar alkotó művével lehet
nevezni. Előadás ideje maximum 5 perc
2. Néptánc kategória: határon túli magyar néptánccal lehet nevezni. Előadás ideje maximum 5 perc
3. E
 tűd kategória: a trianoni eseményekhez kötődő színházi, tánc- vagy zenei előadással lehet nevezni.
Az előadás ideje maximum 10 perc (ide jelentkezhetnek az énekelőadások is, egyéni és kórusfellépők)
Mindhárom kategórián belül három korcsoportban lehet nevezni:
1. korcsoport: általános iskola felső tagozata
2. korcsoport: középiskolások
3. korcsoport: felnőttek

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

CNC gépkezelő (esztergályos, marós)
Gépészeti/Villamossági karbantartó
Minőségellenőr
Betanított gépkezelő
Termelési munkatárs
Targoncavezető
Gázpalacktöltő

Az esemény időpontja: 2020. március 5., 10 órától
Helyszín: Avasi Gimnázium Színházterme (3524 Miskolc, Klapka György út 2.)
Díjazás: mindhárom kategórián belül korcsoportonként az első három
helyezett az oklevélen kívül különböző előadásokra, koncertekre beváltható
kulturális ajándékkártyát, a legjobbak fellépési lehetőséget kapnak.
Az előadásokat a szakmai zsűri értékeli és minősíti.
Nevezési határidő: 2020. február 25.
Nevezni az online jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely
elérhető az Miskolci Kulturális Központ facebook oldalán és a
www.miskolcikulturaliskozpont.hu weboldalon.
Elérhetőségek: e-mail-cím: kozossegfejlesztes@
miskolcikultraliskozpont.hu, telefon: 06-70-795-6842

Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

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
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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. 15-től 2020. 02. 21-ig
ÓRIÁSI FEBRUÁRI AKCIÓ A BORSODCOLORBAN!
Bella panty tisztasági betét, 20 db-os, 9,95 Ft/db
Signál fogkrém, 75 ml, 3986,66/l
Max légfrissítő, ut., 260 ml, 1536,15 Ft/ l
Schauma hajbalzsam, 250-200 ml, 1996-2495 Ft/l
Gillette borotvahab, 200 ml, 2495 Ft/l
Jar mosogatószer, 900 ml, 664,89 Ft/l
Lenor öblítő, 780-930 ml, 702,72-587,43 Ft/l
Denim férfi deo, 150 ml, 3989,34 Ft/l
Bonux mosópor, 2 kg, 499,50 Ft/kg
Perfect WC-papír, 24 tek., 41,62 Ft/db
Maestro matt akrilfesték, ae., 400ml, 2497,50 Ft/ l
Fonott kosár „L” nagy méret

ÚJABB FEJLESZTÉS A MIVÍZ KFT.-NÉL
2019-ben elindult az eNNYI app a MIVÍZ Kft.-nél felhasználóink
gyors, kényelmes és pontos kiszolgálása érdekében.
2020 januárjában, további fejlesztés eredményeképpen,
új szolgáltatások kerültek bevezetésre, és a fejlődés nem áll meg.
- Egyszerűsített regisztráció.
- Mérőállás-bejelentés könnyen, gyorsan, visszajelzéssel.
- Tájékoztatás mérők hitelességi idejéről.
- A bejelentett mérőállás alapján tájékoztatást ad a várható számla
összegéről.
Keresse telefonos applikációnkat a Play Áruházban, vagy az App Store-ban!

Minden 50. regisztrálót megjutalmazunk
Legyen Ön is 50.!

249 Ft
349 Ft
499 Ft
599 Ft
610 Ft
649 Ft
629 Ft
649 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1299 Ft
2199 Ft

199 Ft
299 Ft
399 Ft
499 Ft
499 Ft
499 Ft
499 Ft
599 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
1199 Ft
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„Esküvőboom” Magyarországon
– a házasságot ünnepeltük
A „nagy nap” tavaly csaknem 64 ezer pár életében
jött el a KSH statisztikája
szerint, erre utoljára 30 éve
volt példa. De mi tart ös�sze két embert élete végéig?
A házastársi „párbajokon”
hogyan tudunk túllendülni?
Megváltozik a kapcsolat dinamikája, ha jön a baba?
Február 9–16. között tizenharmadik alkalommal rendezték meg hazánkban A házasság
hete rendezvénysorozatot, amely
programjaival a családi köteléken

vállalkozó, gyermekorvos, családterapeuta, híres író részvételével a megyeházán. A közös
élet problémáit a házaspároknak együtt kell megoldaniuk – szólt az egyik fő üzenete
az eseménynek. Mert vannak
azért olyan helyzetek, amikor
egy kicsit bizony vívni kell –
mutatott rá a Miskolc-Avasi
Református Egyházközség lelkésze. – Férfiként és nőként,
de együtt kell gondolkodni, és
ha vannak is csaták, azt kell
szem előtt tartanunk, hogyan
tudunk újra egymásra találni

A házasság: szövetség. Illusztráció: Pixabay

belüli együttélés fontosságára
hívja fel a figyelmet. Miskolcon
is egyházak és civilszervezetek
hangoztatták programjaikon a
házasság és a család fontosságát.
Holtomiglan címmel rendeztek konferenciát sikeres

– fogalmazott Hangóné Birtha
Melinda.
„A házasság: szövetség”,
emelte ki, hozzátéve: a választás, a döntés elköteleződést is
jelent, ami egy életre szól. –
A házasságban is állandóan

mozgás van, igen, sokszor akár
harc is. De ezek győztes harcok lehetnek, ha mindketten
azt akarjuk, hogy ne az enyém,
ne a tiéd, hanem közös legyen
a győzelmünk – húzta alá a református lelkész.
Egy párkapcsolat dinamikáját nagyon leegyszerűsítve úgy
is leírhatjuk, hogy az ismerkedésnél rózsaszín szemüveget
veszünk fel, majd később már
egy feketét, amikor a másikban
csak a problémát, csak a hibákat látjuk. – Amikor az oltár
előtt azt mondjuk, hogy „veled megelégszem”, akkor már a
realitás szemüvegén keresztül
nézzük a másikat. Látjuk benne a jót, és segítjük, hogy a nehézségeiből kijöjjön. Végtére is
ez a házasság – hangsúlyozta.
Büszkeség és bizalom
De mi is tart össze embereket
annyi éven át? Tesszük fel a kérdést Sztrakovicsné Szabó Klárának, aki 47 évvel ezelőtt, 1973.
február 14-én kelt egybe férjével. – Istvánnal a soproni egyetemi könyvtárban ismerkedtünk meg. Nagyon megfogott,
hogy ez a magas, jóképű fiatalember mennyire tájékozott az
irodalomban – mesélte mosolyogva. – Mindig nagyon pontos volt, és sosem érkezett virág
nélkül a randira. Úgy éreztem,
mintha ezer éve ismernénk
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A választás, a döntés elköteleződést is jelent, ami egy életre szól

egymást. Büszkén vártam őt
mindig a megbeszélt helyen.
Két év jegyesség után fogadtak örök hűséget egymásnak.
– Jól megfontolt döntést hoztunk, ma is azt mondom, hogy
hűbelebalázs módjára nem lehet házasságot kötni; meg kell
ismerni a másikat a rózsaszín
köd eloszlása után is – tette
hozzá. – A maximális bizalom
megadása az alapja mindennek.
Csak úgy működik szerintem,
ha vállat vállnak vetve élünk –
mondta Klára, aki két gyermek
édesanyja, és három leányunoka büszke nagymamája.
Valóban megoldhatatlan
egy probléma?
Orsolya is házasságban él és
egy tizenhat hónapos gyermek
boldog édesanyja. Ők is részt

vettek a megyeházán tartott
konferencián. Azt mondta, a
házasság bár kihívásokkal jár,
de sok örömet is tartogat.
– Terveztük a kisfiunkat,
nagy öröm volt, amikor megérkezett. Egy fiatal házaspár
életében grandiózus változás
egy gyermek érkezése, de azt
tudom mondani, hogy kerekebb lett az életünk. Mindamellett olyan helyzetekkel is
szembe kellett néznünk, amikre soha senki nem tudott volna
felkészíteni minket – tette hozzá Kavaleczné Kovács Orsolya.
Ezekben a helyzetekben tud
segíteni a konferenciát szervező Női Erőforrás Család- és
KarrierPONT. Szakmai vezetőjük elmondta, a klienseiktől is azt hallják, hogy valóban
nagyon sokféle inger éri a csa-

ládokat, sok mérce határozza meg az életünket. – Amikor kisgyermekünk van, az
különösen szenzitív időszak
egy család életében – mondta
Hiripi Edina. – Hajlamos egy
picit megborulni a kapcsolat
dinamikája. Ha a párok vagy
az egyik ráadásul el is szigetelődik, az még inkább megnehezíti a helyzetüket. Nagyon
fontos tehát, hogy közösségbe kerüljenek az anyák, lássák,
hogy mások is hasonló élethelyzetekkel küzdenek. Megoldhatatlan problémaként érzékelhetünk olyan helyzeteket,
amik valójában természetesek,
és megvan rájuk a megoldás –
akár a közösség erejével, akár
egy tudatosabb ránézéssel –
emelte ki a szakmai vezető.
KUJAN ISTVÁN

Kortárs szoborpark
a középkori vár mellett
Drozsnyik István képzőművész felajánlással
kereste meg Varga Andrea
alpolgármestert: turisztikai látványosságként betekintést nyújt saját műtermébe és kertjébe, ahol több
mint hetven, vasból készült
műalkotás található 1400
négyzetméteren.
A Nemzeti Kulturális Alap
és Miskolc város alkotói ösztöndíját többször is elnyerte,
megkapta a Kondor Béla képzőművészeti díjat és a Magyar
Arany Érdemkeresztet is, pedig nem végzett képzőművészeti iskolákat, autodidakta
módon tanult. Drozsnyik István 1978-ban még a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen diplomázott, de ahogy
honlapján írja magáról, a polgári élet nem kötötte le. Ezért
1988-tól szellemi szabadfoglalkozású képzőművészként
tevékenykedik. Foglalkozik
szobrászattal, grafikával, festészettel, kerámiával, videofilmek és installációk készítésével, vers- és prózaírással.
Munkáival összesen mintegy
négyszáz országos, csoportos
és csaknem kétszáz nemzetközi tárlaton szerepelt, valamint több mint hatvan egyéni
kiállítást rendezett.

Drozsnyik István. Fotó: Végh Csaba

– A szoborpark valójában
a kertemet jelenti, ami a saját
munkáimmal van tele. Az itt
lévő alkotásaim megtekintését
ajánlottam fel turisztikai látványosságként. Ez a lehetőség
kapcsolódhat a bővülő várprojekthez is, ugyanis tizenöt perc
sétára lakom a diósgyőri vártól, ami a kertemből is látható
– mondta Drozsnyik István.
A ház és a különleges kert a
Szervezet utcában található. –
Már elég régóta épül és szépül,
2003-tól évente két-három alkotás kerül bele. A hetven szobor között, mivel ezek köztéri alkotások, vannak másfél
méteresek és akár több mint
négyméteresek is – nyilatkozta a művész, aki tárlatvezetést

is szívesen tart majd háromvagy akár húszfős csoportoknak. – Ha vannak kérdések a
munkáimról, a kortárs szobrászatról vagy akár a képzőművészetről, azokra nagyon szívesen válaszolok.
Egy-egy szoborelemzésbe is
készségesen belemegyek, sőt,
még a műterembe is betekinthetnek a látogatók – lelkesült
fel a művész.
A kortárs szoborparkban
vasból készült alkotások láthatók. A miskolciak a belvárosban, a Tudomány és
Technika Házánál láthatják
Drozsnyik István egyik köztéri alkotását A nappalok és
éjszakák elválása tücsökzenére címmel.
RO
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Miskolci munkahelyre
az alábbi munkakörökben munkát kínálunk:

KÉZI CSOMAGOLÓ,
KISZERELŐ, DOBOZOLÓ
Amit kínálunk:
l határozatlan idejű munkaszerződés
l műszakpótlék
l utiköltségtérítés (100%)
l bónuszjuttatás
l cafetéria juttatás
Jelentkezni: 20/3164-136, 20/5251-618

email: info@manrenting.hu

DIALIZÁLÓ ORVOS
ÉS DIALIZÁLÓ ÁPOLÓ

Apróhirdetés
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, 30/452-6465.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes áron
a Miskolci Naplóban hétköznap
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

munkakör betöltésére keresünk kollégákat
a Fresenius Medical Care alábbi dialízis központjaiba:
Budapest, Miskolc, Sátoraljaújhely, Hatvan, Pécs,
Salgótarján, Nagykanizsa, Vác
Amit kínálunk:
versenyképes fizetés, cafeteria, bónuszrendszer
színvonalas munkakörnyezet
nemzetközi, multinacionális háttér
Jelentkezés önéletrajzzal: jobs-hu@fmc-ag.com
Érdeklődhet: 70/866-7965
Honlapunkon további részleteket találhat:
http://www.freseniusmedicalcare.hu/hu/rolunk/karrier/
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Miskolc idén rajthelyszíne lesz a Tour de Hongrie-nak
A fővárosi Music Centerben február 12-én második alkalommal mutatták be gála keretében a közel százéves múltra vis�szatekintő Tour de Hongrie nemzetközi országúti kerékpáros
verseny útvonalát. A „karaván” idén május 16-án, története
során már 33. alkalommal látogat el Miskolcra. A borsodi megyeszékhely ezúttal rajthelyszín lesz, a 4. szakaszra innen vág
neki a sztárcsapatok egész sorát felvonultató mezőny.
Az útvonalat bemutató gálán
részt vett Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere és
Rakaczki Zoltán, a helyi szervezésben segítséget nyújtó Miskolci
Sportcentrum Kft. ügyvezetője is.
Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, dr.
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és dr. Princzinger Péter,
a Magyar Kerékpáros Szövetség
elnökének köszöntője után a Tour
de Hongrie társadalmi szerepvállalásáról esett szó. A Magyar Ke-

Veres Pál és Szabó Tünde

rékpáros Körversenyt szervező
Vuelta Sportiroda a nemzetközi
sporteseményt kísérő, kiemelkedő médiajelenlétet felhasználva
ebben az esztendőben is a közlekedésbiztonsági képzés és oktatás
fontosságára hívja fel a ﬁgyelmet.
Eisenkrammer Károly, a szervezőbizottság elnöke elmondta,
hogy több szempontot is ﬁgyelembe vettek az útvonal kialakításánál, de ezek közül az egyik
legfontosabb az volt, hogy ebben
az évben elsősorban olyan hely-

színekre jusson el a magyar körverseny, amelyeket nem érint a
Giro d’Italia magyarországi útvonala. A szakaszok többsége Keletés Észak-Magyarországon halad majd, az útvonal hét megyét,
húsz várost (köztük négy megyeszékhelyet) és további ötvenöt települést érint. A szakaszok
közül az első három gyakorlatilag sík etap lesz, amely jó lehetőséget kínál a proﬁ csapatoknak
a mezőnybefutó gyakorlására. A
negyedik szakasz hazánk legmagasabb hegyén, a Kékesen hegyi
befutóval ér véget, ez a nap döntően befolyásolhatja a körverseny
végeredményét. Az utolsó etap a
hazai proﬁ és amatőr kerékpárosok egyik legkedveltebb „edzőpályáján”, a Pilisben zajlik majd. Az
Esztergomból induló és ide vis�szaérkező körön négyszer mennek majd végig a versenyzők,
megmászva a dobogókői emelkedőt a Pilisi Parkerdőben.
Eisenkrammer Károly hozzátette: a Tour de Hongrie szervezőinek célja, hogy az évről évre
egyre magasabb szintre lépő magyar viadal bekerüljön a Pro Series eseményei közé, ennek pedig
egyik komoly feltétele, hogy legalább tizennégy World Tour- vagy
Pro Team-besorolású csapat vegyen részt az idei magyar körversenyen. A Giro d’Italia magyarországi rajtja jó lehetőséget nyújtott
arra, hogy a legerősebb csapatok
is „számoljanak” a Tour de Hong-

rie-val, ennek köszönhetően várhatóan sikerül teljesíteni a Pro
Series-követelményt. Ugyanakkor nemcsak a világklasszis csapatok idecsábítása fontos, hanem
az is, hogy ezek a klubok jó élményekkel távozzanak, s a következő
években visszatérjenek hozzánk.
Miskolc a Tour de Hongrie
történetében rögtön Budapestet
követi: a bő kilenc évtized alatt
eddig összesen harminckét alkalommal volt rajt vagy befutó
helyszíne a borsodi megyeszékhely! Először 1926-ban járt itt a
Magyar Körverseny mezőnye, a
jubileumi, harmincadik látogatás pedig 2017-ben volt. Tavaly
a későbbi összetett győztes, a lett
Krists Neilands diadalát ünnepelhette a miskolci közönség.
Az idei Tour de Hongrie május 13-án Debrecenből rajtol. A
nemzetközi mezőny 5 versenynap alatt, 7 megyét érintve, ös�-

Gála keretében mutatták be a Tour de Hongrie útvonalát.

szesen 861 kilométert tesz meg
az esztergomi befutóig. Miskolc
május 16-án kapcsolódik be a
magyar körbe, ezen a napon innen rajtol a 4. szakaszra talán
minden eddigi legrangosabb
TdH-mezőnye. A rajtceremónia a
miskolci belvárosban lesz, ahonnan lassú rajttal lódulnak neki a
kerékpárosok Diósgyőr felé. Mivel a „karaván” maximum félórán
belül elhagyja a település központját és az éles rajtot követően
megkezdi a Bükk hegység emel-

kedőinek ostromlását, ezúttal a
közlekedésben minimális fennakadásra kell számítani.
World Tourcsapatok a
rajtnál!
2020-ben ismét hétfős együttesek szerepelhetnek, a mezőny
létszáma várhatóan 140 fős lesz.
A szervezők eddig tizenhárom
csapat érkezését jelentették be.
Eszerint indul a World Tour-csapatok közül az Astana Pro Team,
a TREK-Segafredo, a Mitchelton
Scott , a Team Jumbo Visma és a
CCC Team, a Pro Teamek közül
az Androni Giocattoli Sidermec,
a Gazprom Rus Velo, a Riwal Readynez, a Team Novo Nordisk és
a Bardiani CSF-Faizané, a kontinentális csapatok közül pedig a
Kometa-Xstra, a Team Novák,
az Adria Mobil és a Giotti Victoria is. A rajtnál ott lesz a magyar
válogatott, s több klub színeiben
is indulnak magyar bringások.
Várhatóan összesen 10–15 magyar sportolóért szurkolhatnak
majd a sportbarátok.

Hirdetés

Hús-hentesáru
üzletünkbe keresünk
kolléganőt vagy kollégát,
lehetőség szerint
szakképzett

ELADÓT VAGY
HENTEST.
Amit kínálunk:
l családias légkör
l jó kollégák
l bejelentett teljes
munkaidős állás
l pontos,
versenyképes fizetés
Húsfutár Sprint Kft.
info@husfutar.eu
20/225-4022

A Spinto Hungária Kft. a Déli Ipari Parkban
működik. Profilunk elsődlegesen autóipari
nagy méretű fröccsöntő, nyomásos öntő
és lemezmegmunkáló szerszámok tervezése
és gyártása. Az alábbi munkakörökben várjuk
a jelentkezőket:

ü Szerszámkészítő
ü CNC-marós (Heidenhain-vezérlés)
Jelentkezni a www.spinto-tdm.com honlapon
a karrier oldalon keresztül
fényképes önéletrajz benyújtásával lehet.
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítást végző járatok
optimalizálása érdekében az alábbi Miskolc, Selyemrét városrészen
található utcákban 2020. február 21-től a szelektív hulladék elszállítása
az év PÁROS HETEIN PÉNTEKENKÉNT történik:
Augusztus 20. utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Baross Gábor utca
Bólyai János utca
Éder György utca
József Attila utca
Kőrösi Csoma Sándor utca
Selyemrét utca
Zielinsky Szilárd utca
A listában nem szereplő utcákban a hulladékszállítás rendje nem változik.
A településre vonatkozó 2020. évi hulladékszállítási rendet tartalmazó
hulladéknaptárak a www.bmhnonprofit.hu weboldalon
a Szolgáltatási terület menüpontra majd a település nevének
kezdőbetűjére kattintva, ezután a település nevét kiválasztva
a 2020. évi hulladéknaptár pontban érhetők el.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.

HA JÓ A HASZNÁLT IS...
Jó állapotú használt bútorok, könyvek,
használati tárgyak érhetők el
a Miskolci Újrahasználati Központban.
További információért kövessék
és lájkolják facebook oldalunkat!
https://www.facebook.com/
miskolciujrahasznalatikozpont/

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK,
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN!

3D KONYHATERVEZÉS! WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor-422810384721659/
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Program

Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMOK
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Február 13. csütörtöktől 19-e szerdáig,
naponta 15:30-tól : Judy, 17:45-től:
Közel a horizonthoz, 20:00 óra: Ragadozó
madarak (és egy bizonyos Harley Quinn
csodasztikus felszabadulása)
Február 20. csütörtöktől 26-a szerdáig,
naponta 15:30-tól és 17:45-től : Sonic, a
sündisznó, 20:00 óra: A vágyak szigete
Művészetek Háza, Béke-terem:
Február 13. csütörtöktől 19-e szerdáig,
naponta 20:15-től : Sajnáljuk, nem
találtuk otthon
Február 15. szombattól 19-e szerdáig,
naponta 18:00 órától: Vadonvilág – Gróf
Széchenyi Zsigmond nyomában
Február 15., szombat 14:30-tól : Csipkerózsika
Február 16., vasárnap 16:00 óra: Hamupipőke
Február 17. hétfőtől 19-e szerdáig, naponta
16:00 órától: Családból is megárt a sok
Február 20. csütörtöktől 24-e hétfőig,
naponta 16:00 órától : A feltaláló,
Február 20. csütörtöktől 26-a szerdáig,
naponta 18:15-től : A Mennyországnak
kell lennie, 20:15-től: Öngyilkos túra
CINEMA CITY:
Február 13. csütörtöktől 19-e szerdáig,
naponta több időpontban – 1917 | Az
átok háza | A vágyak szigete | Bad Boys
– Mindörökké | Dolittle | Élősködők (csak
vasárnap) | Jégvarázs 2. (csak hétvégén)
| Jojo Nyuszi | Jumanji – a következő
szint | Joker | Kémesítve (csak hétvégén)
| Kisasszonyok | Közel a horizonthoz |
Mancs őrjárat: Vigyázz, kész, mancs! | Ne
játssz a tűzzel | Ragadozó madarak (és
egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus
felszabadulása) | Sonic, a sündisznó |
Tékasztorik 2 | Tőrbe ejtve | Úriemberek
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Február 16., vasárnap 10:30-tól : A székely
menyecske és az ördög
Február 22., szombat 11:00 órától: Mintapinty
zenekar koncertje
Február 23., vasárnap 10:30-tól : Lúdas Matyi
KIÁLLÍTÁS:
Február 17., hétfő 17:00 órától: Fák, virágok,
fények – Nyitray Viktória festőművész
kiállításmegnyitója, Ady Endre Művelődési Ház
Február 22-ig, szombatig: Tengelyező – Góré
Szabina kiállítása, Miskolci Galéria
KONCERT:
Február 15., szombat 19:00 órától: Szekeres
Adrien Valentin-napi koncertje,
Művészetek Háza
Február 17., hétfő 19:00 órától: Szezonbérlet
IV., Művészetek Háza
Február 21., péntek 19:00 órától: Illés Klub,
Ady Endre Művelődési Ház

Február 23., vasárnap 11:00 órától: Alma
együttes, Művészetek Háza
ELŐADÁS:
Február 16., vasárnap és 23., vasárnap,
naponta 11:00 és 14:00 órától: Meglepő
hangszerek bemutatója, Diósgyőri vár
Február 22., szombat 11:15 és 13:15-től: A
szerelem virágai, Diósgyőri vár
EGYÉB:
Február 14. péntektől 16-a vasárnapig:
Kocsonyafesztivál, belváros
Február 15., szombat 9:00 és 13:00 óra között:
Könyves farsang, József Attila Könyvtár
Február 16., vasárnap, 21., péntek és 23.,
vasárnap, naponta 17:30 és 19:00
órától: Magma szauna, Miskolctapolcai
Strandfürdő
Február 18., kedd 14:00 órától: Seres János
emléknap, Miskolci Galéria
16:30: „Beszélyes” est a magyar próza napján,
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár
Február 20., csütörtök 17:30-tól: Mesekockák
diafilmklub – Weöres Sándor: Kutya-tár,
József Attila Könyvtár
Február 21., péntek és 22., szombat,
naponta 16:00, 17:00 és 18:00 órától:
Szaunaszeánsz, Miskolctapolcai
Barlangfürdő
Február 22., szombat 20:00, 21:00 és 22:00
órától: Különleges meglepetésprogram,
Miskolctapolcai Barlangfürdő
Február 23., vasárnap 9:00 és 13:00 óra
között: Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér
SZURKOLÁS:
Február 15., szombat 17:00 órától: DVTK –
Paks, DVTK Stadion
Február 15., szombat és 16., vasárnap
8:00 órától 21:45-ig: Jégvirág Kupa –
nemzetközi műkorcsolya és jégtánc,
Jégcsarnok
Február 18., kedd 18:00 órától: DVTK
Jegesmedvék – HC 07 Detva, Jégcsarnok
Február 19., szerda 18:30-tól: Aluinvent DVTK
– Cegléd, Generali Aréna
Február 21., péntek 18:00 órától: DVTK
Jegesmedvék – MAC Újbuda, Jégcsarnok
MOZGÁS:
Február 17., hétfő 9:15-től: Etka jóga, Ifjúsági
és Szabadidő Ház
Február 17., hétfő és 19., szerda, naponta
18:00 és 20:00 óra között: Asztalitenisz,
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Február 18., kedd 18:20-tól: Gerinctorna,
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Február 19., szerda 11:00 órától: Maminbaba
– Latin fitnesz várandós és kisbabás
anyáknak, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Február 20., csütörtök 17:10-től: Zumba,
Gárdonyi Géza Művelődési Ház

SZÍNHÁZI MŰSOR
Február 15 – 22.
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
FEBRUÁR 18., KEDD, 18:00
DON CARLOS, Fráter ifj.
bérlet, Nagyszínház
19:00 ÖRDÖGÖK,
bérletszünet, Kamara
A VADKACSA, Játékszín
FEBRUÁR 19., SZERDA,18:00
DON CARLOS, Ferenczi
ifj. bérlet, Nagyszínház
19:00 ÖRDÖGÖK, Lehár
(Arany, Ezüst) bérlet, Kamara
A VADKACSA, Játékszín

FEBRUÁR 20., CSÜTÖRTÖK,
10:00 A LEGKISEBB
BOSZORKÁNY,
bérletszünet, Kamara
18:00 HEGEDŰS A
HÁZTETŐN, Schiller ifj.
bérlet, Nagyszínház
19:00 BETÖRŐ AZ
ALBÉRLŐM, bérletszünet,
Kamara
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín
FEBRUÁR 21., PÉNTEK,
19:00 HEGEDŰS A
HÁZTETŐN, bérletszünet,
Nagyszínház
BETÖRŐ AZ
ALBÉRLŐM, Upor (Arany,
Ezüst) bérlet, Kamara
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín
FEBRUÁR 22., SZOMBAT, 11:00
KAKAÓKONCERT,
nagyszínházi nézőtéri társalgó
15:00 HEGEDŰS A
HÁZTETŐN, Déryné
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet,
Nagyszínház
17:00 BETÖRŐ AZ
ALBÉRLŐM, Csiky (Arany,
Ezüst) bérlet, Kamara
19:00 ÁDÁM ALMÁI,
Játékszín
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Farsangi hangulat, finom falatok,
kézműves portékák
Farsangi mulatságot kínál a
Miskolci Termelői Nap február 23-án 9 és 13 óra között
az Erzsébet téren. Karneváli
koncerttel, farsangi finomságokkal és álarckészítéssel
készülnek a tél elűzésére.
Bár egész évben sokak kedvence a fánk, igazán farsangkor
lesz főszereplő. A vidám télűzés
közepette tucatszám fogy a szalagos, a csöröge, a rózsa, a töltött, a bécsi. A szájhagyomány
szerint a bécsi fánkot egy pék
felbosszantott feleségének köszönhetjük. A mester pékségében olyan finom kenyérféléket
és péksüteményeket kínáltak,
hogy a hasukat szerető bécsiek

képesek voltak a város bármely
végéből is elzarándokolni értük.
Miután a pékmester az égi sütödébe távozott, a felesége vitte tovább az üzletet. Az özvegy egymaga nehezen bírta az iramot.
A türelmetlen vevők viszont
nem kímélték, és különböző,
nem túl hízelgő megjegyzésekkel illették. Sikerült is egyszer
az asszonyságot úgy felbőszíteni, hogy az cifra káromkodások
közepette kikapott egy darabot
a kelt tésztából, és a szemtelenkedő vásárló képébe irányozta.
Szerencsére elvétette a célpontot. A tészta egy forró olajjal teli
lábasban landolt – így készült el
az első fánk, amely már a helyszínen nagy sikert aratott.

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA
Hegedűs Andrea önkormányzati képviselő fogadóórát tart február 17-én, hétfőn 16.30-tól az
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Varga Andrea önkormányzati képviselő fogadóórát
tart február 17-én, hétfőn 17.00 órától a Diósgyőri
Gimnáziumban, és lakossági fórumot tart február
19-én, szerdán 17.00 órától az Ady Endre Művelődési
Házban a II. János Pál pápa tér átalakításáról.
Veres Pál, Miskolc polgármestere fogadóórát tart
február 19-én, szerdán 14.00 órától a Polgármesteri
Hivatal ovális termében. Sorszámosztás február 17én 8.00 órától a hivatal portáján.
Borkuti László önkormányzati képviselő fogadóórát
tart február 19-én, szerdán 16.00 órától a Gárdonyi
Géza Művelődési Házban és február 20-án, csütörtökön 16.00 órától a Görömbölyi Művelődési Házban.

Az Agyagbanda Zenekar koncertje felpezsdíti a hangulatot
még a hideg időben is. Fotó: Beregi László

A Termelői Napon többféle
fánkot is kóstolhatunk majd, az
Aranykorona Étterem standjánál pedig különféle farsangi finomságokkal kényeztethetjük
ízlelőbimbóinkat. Választhatunk burgonyalángost különféle raguval vagy tepertőkrémet

házi kenyérrel, eltérő feltétekkel. Az Agyagbanda Zenekar
koncertje és táncmulatsága biztos, hogy felpezsdíti a hangulatot még a hideg időben is. A
mulatsághoz pedig álarcot is
készíthetnek a gyerekek a MINŐIES Alapítvány segítségével.

EGYHÁZI HÍREK
Február 16-án, vasárnap
16.00 órától egy előadást
hallgathatnak meg a hívek
még a Házasság hete alkalmából a Deszkatemplomban.
A Tokaj-hegyaljai Erdőbénye látja vendégül a Kárpát-medencei Református
Szőlészek és Borászok Fórumát idén március 6-8-ig.
A BORUM programjainak
kiemelt eleme a borverseny,
melyre mindenki a legjobb
borokkal készül, hiszen a

szakmai zsűri döntése alapján a nyertes italok egy évig
viselhetik majd a Magyarországi Református Egyház
bora, valamint a Református
Közéleti és Kulturális Alapítvány bora címet. A versenyre február 16-áig lehet nevezni a borum.reformatus.
hu oldalon.
A Szeles utcai görögkatolikus parókián vendéglátással
egybekötött beszélgetésre
várják a nemrégen összeházasodott híveket.

Kovács László önkormányzati képviselő fogadóórát tart március 6-án, pénteken 17.00 és 19.00 óra
között az Ady Endre Művelődési Házban.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Február 17., 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) ism. 20:00 Híradó ism.
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 20:25 Képújság
Február 18., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 12:00 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:
DVTK - Paks labdarúgó-mérkőzés 21:00 Híradó ism. 21:17 Időjárás-jelentés 21:20
Programpont ism. 21:25 Képújság
Február 19., 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) 18:45 Egészségére 19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés ism. 19:20
Programpont ism. 19:25 A magyarság totemállatainak nyomában (ismeretterjesztő film)
20:10 Híradó ism. 20:27 Időjárás-jelentés 20:30 Programpont ism. 20:35 Képújság
Február 20., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 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 Mérkőzés: DVTK Jegesmedvék – Detva jégkorongmérkőzés 22:00 Képújság
Február 21., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:00 Képújság 18:00 Híradó
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont 18:25 Testközelből ism. 18:45 Köztünk
élnek 19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. 19:25 Egy
nap a világ (útifilm-sorozat) 20:00 Híradó ism. 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 20:25 Aluinvent DVTK – Cegléd kosárlabda-mérkőzés
Február 22., 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 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand (portréfilm) 21:40 Képújság
Február 23., 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)
ism. 20:15 Testközelből ism. 20:30 Képújság

Várjuk a pártok, a társadalmi, polgári és civilszervezetek jelentkezését, amelyek részt kívánnak venni
a megemlékezésen, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében február 21-én 12 óráig jelezzék
részvételüket az alábbi címen: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A,
tel.: 46/411-747, e-mail: szervezes@miskolcikulturaliskozpont.hu

12 Mozaik

Miskolci Napló
A hét fotója

KARNEVÁLLAL ŰZTÉK EL
A TELET

BEREGI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

Vidéki hangulat
a sportpályán
Újra tradicionális falusi hangulat költözött a Győri kapui panel
házak közé. A városrész ismét megrendezte farsangváró, közösség
építő, a vidéki gasztrokultúra értékeit hordozó disznótorát. Hurka,
kolbász és tepertő illata töltötte be a József utcai Ifjúsági Sporttele
pet. Bár a szúrás nem a Győri kapuban történt, ez mit sem vont le a
disznótorélményből. Mindezt egy farsangi vásárral is kiegészítették
a szervezők: 17 kézműves érkezett a városrészbe.

FARSANGI JELES NAPOK
2

Hetedik alkalommal rendezték meg az Avasi Karnevált. A városrész iskolásai és óvodásai mind összegyűlnek ezen a napon, és együtt
űzik el a telet. Idén az Avas tetejéről indult a menet, ami az Avasi Gimnáziumnál állt meg. A városrészben öt intézmény található, min
denki képviseltetni szokta magát. A rendezvény célja, hogy az Avason is legyen farsangi mulatság, színes kavalkád, és hogy hódoljanak
a magyar néphagyománynak is, hiszen a gyerekek már csak itt találkozhatnak például kiszebáb égetésével. A régi népi hiedelem szerint
a kiabálástól „megijed” a tél, ezért a gyermekek torkuk szakadtából kiabáltak a rendezvényen.
FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS
Halálos tűz
a József Attila utcán

a gyanúsítottól, nem kap
ta vissza, illetve az útonál
ló a nála lévő késsel megfe
nyegette a sértettet. Az eset
során személyi sérülés nem
történt. A rablás elkövetőjét rövid időn belül sikerült elfogni. A 19
éves férfit kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeménye
zik letartóztatását is az illetékes ügyészségen.

FORRÓ NYOMON

Egy hétemeletes, 16 lakásos társasház gyulladt ki vasárnap dél
előtt a József Attila utca 2. szám alatt. Az épületben egy földszin
ti társasházi lakás egyik helyiségének berendezési tárgyai kaptak
lángra. A tűzben egy ember életét vesztette. A megyeszékhely hiva
tásos tűzoltói egy vízsugárral oltották el a lángokat, majd elvégez
ték az érintett lakás átszellőztetését és átvizsgálását. A beavatkozás
idejére a tizenhat lakásból 26 személy távozott ideiglenesen, akik
rövid időn belül visszatérhettek otthonaikba. – A tűz oltása közben
az egyik földszinti lakásban egy idős nő holttestére bukkantak a
szakemberek – tájékoztatott Varga Rudolf, a Megyei Rendőr-főka
pitányság sajtóreferense. A katasztrófavédelem és a rendőrség vizs
gálja a tűz keletkezésének okát.
Halálos baleset az Andrássyn
Egy személygépkocsi vezetője veszítette életét Miskolc belterüle
tén, miután autójával egy villanyoszlopnak hajtott. A 76 éves helyi
férfi az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében hajtott neki
egy villanyoszlopnak szombaton kora este. A sofőr a helyszínen
életét vesztette.
Telefont rabolt
Rablás miatt folyik nyomozás egy 19 éves sajónémeti férfival
szemben. A gyanúsított február 5-én este Ózdon szólított meg egy
gyalogosan közlekedő fiatalembert, majd némi beszélgetés után
elkérte a kamasz telefonját. A sértett hiába kérte vissza a telefont

Sorozatbetörőket fogtak
A Miskolci Rendőrkapitányság nyomozói azonosították és el
fogták azt a két férfit, akiket kilenc betöréssel vagy annak kísérel
tével gyanúsítanak. A két férfi idén január közepétől öt alkalom
mal betört, és négy alkalommal megkísérelte a betörést különböző
miskolci, mezőkövesdi és egri lakásokba. Az 52 éves L. Attila és a
29 éves L. Károly miskolci lakosok készpénzt, laptopot és különbö
ző ékszereket vittek el a betörések során. A férfiakat gyanúsított
ként hallgatták ki, majd L. Attilát őrizetbe vették.
17-es sorozat
Több hónapos nyo
mozás eredményeként a
Kazincbarcikai Rendőr
kapitányság munkatár
sai azonosították azt a
férfit, aki Sajószentpéte
ren – 2019. október 29ét megelőzően – tizen
hét alkalommal nyitva
felejtett autókból lopott,
illetve lakásokba, intézmények épületeibe betört, valamint besur
rant. A 27 éves – jelenleg is letartóztatásban lévő – helybéli férfi
leginkább készpénzt, mobiltelefonokat, laptopot és ruhaneműket
tulajdonított el az esetek során. A rendőrök a férfit lopás bűntett
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd
őrizetbe vették. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság az eljárás
befejeztével az iratokat átadta az ügyészségnek.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

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.

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.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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.) A munkahelyi viták akkor is érzékenyen
érintik, ha nem az ön feladataival vagy személyével kapcsolatban robbannak ki. Mégse akarja a döntőbíró szerepét magára vállalni, hacsak erre nem kérik kifejezetten.

Rák (06. 22–07. 22.) Varázslatos szerelem van kibontakozóban a szívében. E szerelem varázsát azonban legalább fele
részben a titokzatossága adja. Mihelyt nyilvánvalóvá válnak a
nehézségek, a földies oldala kerülne előtérbe.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Tele van energiával és magabiztossággal. Jó időszak ez arra, hogy előtérbe tolja magát a munkahelyén. A feladataival gyorsan és jól végez, tegyen róla,
hogy ezt a főnökei is észrevegyék! Meghálálják.

Bak (12. 22–01. 20.) Jó lenne valahol messze lenni: most,
hogy hatalmába kerítette ez az érzés, talán a kedvese is rá
tudja venni önt egy kis kiruccanásra. A kötelességei megvárják: talán egy hét szabadság önnek is kijárhat a tél közepén.

Bika (04. 21–05. 21.) Általában minden pénzét a szeretteire
költi, de ez önben már frusztrációt kelthet. Ha nem is von meg
tőlük minden áldást, de legalább magára is áldozzon! Vegyen
pár új ruhát, menjen el fodrászhoz!

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Lassan enyhülni látszanak azok a
munkahelyi feszültségek, amelyek eddig megkeserítették az
életét. Valamelyik kollégájára kezd barátként nézni. Csináljanak közös programot munkahelyen kívül!

Skorpió (10. 24–11. 22.) Pénzügyekben itt az ideje, hogy
előálljon a farbával a főnökénél. Ha több munkát követelnek
öntől, akkor jogosan kérhet érte ön is több pénzt. Persze önnek is mérlegelnie kell, hogy mik a valós lehetőségek.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ön nem szokott hozzá, hogy a fontolva haladás útját válassza. Most mégis jobban teszi, ha nem
a szokott módon, a lovak közé csapva tör előre, hanem inkább
láthatatlanul, észrevétlenül nyomul. Tovább ér.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Ne őrizzen haragot a szívében! A borúlátás, a düh elválasztják önt a többiektől. A kedvesétől is,
főleg, ha nem mondja ki, mi bántja. Inkább veszekedjen egyszer egy jó kiadósat, hogy aztán kibékülhessenek.

Szűz (08. 24–09. 23.) Ne engedje, hogy egy jól megalapozott döntését mások megvétózzák! Van persze olyasmi, amiben kompromisszumot kell kötnie, de van, amiben kötelező
ragaszkodnia a véleményéhez. Az idő igazolni fogja önt.

Nyilas (11. 23–12. 21.) A barátság és a szerelem két teljesen
különböző dolog, ezt ön is jól tudja. Ha valamelyikről mégis
úgy tapasztalja, hogy átalakulóban van inkább a másik felé,
az csalódást okozhat. Pozitív vagy negatív értelemben is.

Halak (02. 20–03. 20.) Egy vitás helyzetben nagyszerűen
viselkedik, ügyesen kivágja magát a munkahelyén. A feljebbvalói, a kollégái ezért kezdenek felnézni önre. A szakmai tapasztalatait is lesz alkalma jól kamatoztatni.

