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A miskolci közgyűlés feb-
ruári ülésének legfontosabb 
témája a város idei költségve-
tése lesz. Ennek legfontosabb 
részleteit emeljük ki.

Miskolc 2020. évi költségve-
tésének nyertese a városüze-
meltetés lesz, az elmúlt évhez 
képest több mint 1,4 milli-
árd forinttal több jut egyebek 
mellett a helyi közösségi köz-
lekedésre, zöldfelületek gon-
dozására. Az idei költségvetés 
tervezését alapvetően megha-
tározta az önkormányzat dön-
téskörén kívül eső olyan jelen-
tős változás, mint az államnak 
az az elvárása, hogy a helyi 
ipar űzési adóból befolyt bevé-
telt elsősorban a városi közle-
kedési vállalat működtetésére 
szükséges fordítani. Ezenkívül 
a városvezetés azon szándéka 
is megjelent az előterjesztés-
ben, hogy az MVK Zrt. veszte-
sége ne növekedjen tovább.

A költségvetés tervezetében 
a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. esetében 560 millió 
forintot meghaladó működési 
többletforrás szerepel, amely 
egyrészt biztosítja a városüze-
meltetési feladatok megfelelő 
színvonalú ellátását, illetve a 
közfoglalkoztatás feltételeinek 

megváltoztatásából eredő to-
vábbi kiadásokat is. A Miskol-
ci Fürdők Kft. részére 30 millió 
forint plusz forrás került a ja-
vaslatba az előző évhez képest.

A környezetvédelmi kiadá-
sok tekintetében az önkor-
mányzat szűk lehetőségeihez 
képest pénzt ad a napjainkban 
égető problémává nőtt környe-
zetünk védelmére. Az egész-
ségügy területén a Miskol-
ci Egészségfejlesztési Intézet 
(NEAK) a 2019. évihez viszo-
nyítva 65 millió forinttal kap 
több támogatást. A szociális 
funkció kiadásaira plusz 220 
millió forintot kíván költeni 
az önkormányzat. Új támoga-
tási formaként került a költ-
ségvetésbe a születési támoga-
tás 20 millió forinttal. Tovább 
folytatódik az elmúlt években 
nagy sikert aratott Salkahá-
zi Sára Miskolc Program. Az 
oktatási ágazat működési fel-
adataira az előző évihez ké-
pest hasonló nagyságrend, 5,6 
milliárd forint került meg-
tervezésre. Az önkormányzat 
költségvetésében továbbra is 
jelentős források állnak ren-
delkezésre a közbiztonsággal 
kapcsolatos feladatok támo-
gatására. Tovább folytatódik 
a közterület-felügyelőkből 

és rendőrökből álló párosok 
járőrözése, a Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet költség-
vetési kiadásaira pedig az idén 
is több mint 700 millió forint 
áll rendelkezésre.

A 2020. évi költségvetés több 
héten át tartó, minden rész-
területre kiterjedő egyeztetés 
eredményeképpen alakult ki. 
A városi intézményekkel és 
gazdasági társaságokkal több 
körben történt egyeztetés, mi-
előtt kialakultak volna a vég-
leges keretszámok. A tervezés 
során a fő irányvonal a város 
működési egyensúlyának biz-
tosítása volt. A 2020. évi költ-

ségvetési tervezet főösszege 
40,1 milliárd forint, melyből a 
működési bevételek nagyság-
rendje a működési kiadásokkal 
megegyezően 34,1 milliárd fo-
rint. A költségvetésben terve-
zett beruházásokhoz kapcso-
lódik 6 milliárd forint.

A tervezett kiadásokhoz 
2019-ben 4,9 milliárd forint hi-
telfelvételt építettek be, melyet 
2020-ban az önkormányzat 
nem kíván továbbhalmozni, 
így az idénre tervezett hitelfel-
vétel összege csupán 90 millió 
forint. A bevételek tekinteté-
ben azonban van még néhány 
bizonytalanság, még nem is-

mert a színházak, illetve az 
Operafesztivál állami támoga-
tásának pontos összege sem. A 
helyi iparűzési adó terén a kor-
mány által elképzelt átalakítás 
folytán a város a bevételek te-
kintetében további nehézsé-
gekkel nézhet szembe, amely 
még inkább gátolhatja a vá-
ros biztonságos működtetését. 
Veres Pál polgármester az el-
múlt hetekben többek között 
tárgyalt Fekete Péter kulturá-
lis államtitkárral és más kor-
mányzati szereplőkkel is a for-
ráslehetőségekről.

A sport területén is meg-
szorítások várhatóak, ame-

lyek azonban a lakosság által 
igénybe vett szolgáltatásokban 
nem lesznek érezhetők. A ver-
senysport esetén szükséges to-
vábbi támogatók, szponzorok 
bevonása, hiszen az önkor-
mányzat nem tudja biztosítani 
a működéshez szükséges teljes 
összeget.

A költségvetés tervezése so-
rán az érintett területek min-
den szereplője átérezte azt, 
hogy egy nagyon szűkös és ta-
karékos büdzsére van szükség 
és lehetőség, továbbá folytatni 
kell a működési folyamatok át-
tekintését, ennek révén pedig a 
hatékonyság növelését.

Költségvetés
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560 millió forinttal több juthat a Városgazdának. Fotó: Mocsári László 

Miskolc idei költségvetésé-
ről tartott sajtótájékoztatót 
a Velünk a Város-frakció.

A számok azt mutatják, az 
előző városvezetés folyamato-
san becsapta a miskolciakat – 
kezdte csütörtöki sajtótájékoz-
tatóját Simon Gábor, a Velünk 
a Város frakcióvezetője. – Az 
előző városvezetés valótlan 
adatokon alapuló költségvetést 
nyújtott be, olyan bevételekkel 
számoltak, amelyekről maguk 
is tudták, hogy nem fognak 
teljesülni, például milliárdos 
nagyságrendű ingatlaneladást 
terveztek be. Simon Gábor 
hozzátette: a Fidesz-KDNP az 
adatokat úgy kozmetikázta, 
hogy kifelé azt a látszatot kelt-
sék, egyensúlyban van a költ-
ségvetés. „Mi arra törekszünk, 
hogy a valóságot mutassuk 
meg, ezért a jövő héten egy 
rendkívül takarékos költség-
vetést terjesztünk elő” – fogal-
mazott a frakcióvezető.

Az önkormányzat közel 10 
milliárdos kötelezettségállo-
mányt görget maga előtt, a 
Miskolc Holding Zrt. a tagvál-
lalatokkal együtt 53 milliárd fo-
rintnyi kötelezettségállományt 
nyög az előző városvezetés 
meggondolatlan, szakmaiat-

lan és pazarló gazdálkodásá-
nak köszönhetően – mondta a 
politikus. – Csak hogy érzékel-
tessük, mekkora összegről van 
szó, ez a több mint 63 milliárd 
forint miskolci lakosokra leve-
títve fejenként 410 000 forint, 
ha pedig egy családot nézünk, 
akkor milliós összeg.

Megörökölt, nehéz gazdasági 
helyzetről beszélt a frakcióve-
zető-helyettes is. Hegedűs And-
rea pazarlónak és szakmaiat-

lannak nevezte a korábbi évek 
költségvetéseit. – A miskolci Fi-
deszben még annyi jólneveltség 
sincs, hogy a 9 évig tartó házi-
buli után legalább segítsenek a 
rendrakásban. A feladat ránk 
maradt, és a feladatot elvégez-
zük – fogalmazott a politikus.

A város működésének 
a biztosítása az elsődleges 
szempont – hangsúlyozta Ba-
dány Lajos. A Velünk a Város 
másik frakcióvezető-helyette-

se hozzátette: tény, hogy Mis-
kolc adóbevételei nőttek az 
elmúlt években – hála az eu-
rópai gazdasági fellendülés-
nek. Miskolc előző vezetése 
viszont bebizonyította: bár-
milyen magas bevételnél ké-
pes többet költeni, vagyis a 
növekvő bevételek elporlad-
tak az előző városvezetés ke-
zei között. Ebben a helyzetben 
kellett és kell dolgoznunk – je-
lentette ki Badány Lajos.

– Rendkívül takarékos gaz-
dálkodást szeretnénk, ennek 
ellenére számos területen si-
került többletforrásokat biz-
tosítani az előző költségvetés-
hez képest. Városüzemeltetési, 
közösségi közlekedési felada-
tokra, a zöld területek karban-
tartására például 1,4 milliárd 
forinttal több jut 2019-hez ké-
pest. A Városgazda 560 mil-
lió forint többletforrást kap a 
működésre. A miskolci für-
dők 30 millióval több pénzből 
gazdálkodhatnak. A szociá-
lis ágazatban is mintegy 220 
millió forintos többlettel szá-
molhatnak. A Miskolci Egész-
ségfejlesztési Intézet 65 millió 
forint plusztámogatásban ré-
szesül. A rendészet 700 milli-
ós költségvetésből gazdálkod-
hat majd – sorolta.

Simon Gábor újságírói kér-
désre elmondta, elismerik, 
hogy néhol sérülhetnek az ér-
dekek, de például az élsport-
ban erősebb vállalkozói támo-
gatásra számítanak. – A zöld 
területek, parkok gondozásá-
ra, a közterületek rendjére, a 
közösségi közlekedésre plusz 
forrásokat csoportosítunk, hi-
szen ez a városlakók érdeke – 
emelte ki Simon Gábor.

KI

Simon Gábor, Hegedűs Andrea és Badány Lajos. Fotó: Mocsári László 

Közleményt adott ki a mis-
kolci Fidesz-KDNP a váro-
si költségvetés kapcsán.

A miskolci közgyűlés Ve-
lünk a Város frakciója csü-
törtökön délután tartott 
sajtótájékoztatót, amelyen 
elmondták: az önkormány-
zat közel 10 milliárdos kö-
telezettségállományt görget 
maga előtt, a Miskolc Hol-
ding Zrt. a tagvállalatokkal 
együtt 53 milliárd forint-
nyi kötelezettségállományt 
nyög az előző városvezetés 
meggondolatlan, szakmai-
atlan és pazarló gazdálko-
dásának köszönhetően ez a 
több mint 63 milliárd forint 
miskolci lakosokra levetítve 
fejenként 410 ezer forint, ha 
pedig egy családot nézünk, 
akkor milliós összeg. Erre 
reagált a Fidesz-KDNP kép-
viselőcsoportja. Közlemé-
nyükben azt írják: Miskolc 
2020-as költségvetése saj-
nos egy szomorú, beruhá-
zások nélküli költségvetés. 
Véleményük szerint vissza-
mutogatás helyett az új vá-
rosvezetésnek a forrásszer-
zéssel kellene foglalkozni, 
de ennek egyelőre semmi 
jelét nem látják.

A Fidesz  
hiányolja a  
beruházásokat 

VELÜNK A VÁROS: AZ ELŐZŐ VÁROSVEZETÉS  
MINDEN MISKOLCITÓL ELVETT 410 EZER FORINTOT 

HITELFELVÉTEL HELYETT  
KIEGYENSÚLYOZOTT MŰKÖDÉS
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Veres Pál polgármester 
Szijjártó Péter külgazda
sági és külügyminisztert 
és Csöbör Katalin ország
gyűlési képviselőt fogadta 
pénteken a Városházán.

A megbeszélésen szó volt 
gazdaságfejlesztésről, vá-
rosüzemeltetésről, valamint 
a polgármester a Nagy-Mis-
kolc program főbb elemeit is 
ismertette a miniszterrel és az 
országgyűlési képviselővel. A 
külgazdasági és külügymi-
niszter a S.E.G.A Hungary 
Kft. új telephelyének alapkő-
letételére érkezett Miskolcra. 
A rendezvényt követően a cég 
és a kormány stratégiai part-
nerségi megállapodást írt alá.

A S.E.G.A Hungary Kft. 
több mint 100 éve gyárt in-

dítómotorokat és generátoro-
kat, Miskolcon – kezdetben a 
Bosch-csoport üzletágaként – 
2003 óta van jelen. A vállalat 
autóipari termékek fejlesztésé-
vel és gyártásával foglalkozik. 
2018 januárjától a miskolci 
gyáregység az SEG Automo-
tive GmbH telephelyeként, 
Starters E-Components Ge-
nerators Automotive Hun-
gary Kft. néven működik. A 
vállalatcsoport a Miskolcon 
gyártott önindítókat és gene-
rátorokat a világ minden ré-
szébe szállítja partnereinek. 
Termékeik lényegesen hoz-
zájárulnak az üzemanyag-fo-
gyasztás és a széndioxid-kibo-
csátás csökkentéséhez. A gyár 
terméke a szintén Magyaror-
szágon fejlesztett start-stop 
üzemmódú indítómotor.

Szijjártó Péterrel 
egyeztetett Miskolc 
polgármestere A diósgyőrieknek szervez

tek fórumot az Ady Endre 
Művelődési Házban. A téma 
a II. János Pál pápa tér meg
újulása volt, ahol a város
részben élők is elmondhatták 
véleményüket, javaslataikat. 
A tájékoztatón megismerhet
ték a terveket és a kivitelezés
sel kapcsolatos, a városlakók 
mindennapjait érintő válto
zásokat, határidőket.

– Mondhatom, hogy „ősdi-
ósgyőri” vagyok, hiszen gene-
rációk óta itt élek – fogalma-
zott Riba Istvánné, a fórum 
egyik résztvevője. – Termé-
szetesen Diósgyőr sorsa fon-
tos számomra. Ez a tájékozta-
tás most azért is érdekel, hiszen 
mindennap ott megyek el a 
Szinva-hídon az otthonomhoz, 
ezért is szeretném tudni, hogy 
pontosan milyen lesz.

A Szinva felé lépcsőzetes le-
járattal, új kandeláberekkel és 
utcabútorokkal, valamint még 
több zöld felülettel találkozhat-
nak hamarosan a Diósgyőrben 
élők. Burkolatba süllyesztett 
szökőkút és egyedi fás park is 
várja majd az arra járókat.

– Ez a tér úgy keletkezett, 
hogy valamikor ezt a tömböt 
szanálták a villamosvonal ki-
építése miatt – kezdte Szunyogh 
László, Miskolc főépítésze. – 
Akkor derült ki, hogy milyen 
szép látvány tárul innen elénk, 
innen jól látható a római kato-

likus templom. Ennek a terese-
désnek érdekes térfalai vannak: 
a déli oldalon a középkori mű-
emléktemplom, az északi olda-
lon pedig az Árpád utca hosszú 
szalagpanelházai. Mindezek-
kel együtt természetes törekvés 
volt, hogy ezzel a térrel valamit 
kezdeni kell. A döntést nem is a 
város hozta meg, hanem az élet, 
a diósgyőri polgárok, amikor a 
téren megjelentek olyan funk-
ciók, mint például azok a ven-
déglátó egységek, amik előreve-
títették a tér pihenő, szórakozó 
lehetőségét. Itt nem egy szakrá-
lis teret hoztak létre – ahol a kö-
zépen lévő szobor köré szerve-
ződik minden -, hanem olyan 
teresedés alakult ki, ami a pi-
henést szolgálja. A Szinva-te-
rasz óta tudjuk, hogy milyen 

jó lejutni a Szinvához, a vízhez, 
ahol egészen közeli kapcsolatba 
kerülhetünk a természettel – 
vélekedett a főépítész.

– Nagy az érdeklődés a di-
ósgyőriek részéről ennek a tér-
nek a sorsát illetően – mondta 
Varga Andrea alpolgármester. 
– Évek óta zajlik a II. János Pál 
pápa tér tervezése egy nagy 
projekt részeként, amely Diós-
győr fejlesztésével kapcsolatos, 
a kivitelezés munkálatai pe-
dig most kezdődnek el. Fontos, 
hogy az érdeklődők lássák, mi 
készül, tudjanak az ütemezés-
ről, és lássák azt, hogy mikor-
ra várható végeredmény. Azt 
szeretném elérni, hogy a diós-
győriek beszéljenek ezekről a 
fejlesztésekről, vitassuk meg 
közösen a rendelkezésünkre 

álló lehetőségeket. Sajnos na-
gyon sok olyan projektelem 
van, amiben nincs nagy moz-
gásterünk, de lesznek várható-
an olyan elemei is a Diósgyőri 
vár fejlesztésének, ahol még le-
het beleszólása a diósgyőriek-
nek, ahol párbeszédre, közös-
ségi tervezésre készülhetünk. 
Ezek nem olyanok, mintha 
nulláról indítanánk egy pro-
jektet, és most közösen kitalál-
nánk, hogy mire van szüksé-
ge a városban élőknek, mégis 
azt gondolom, nagyon fontos, 
hogy ezekről beszélgessünk 
egymással – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

A megközelítőleg 300 millió 
forintos beruházás várhatóan 
2020 őszére készül el.           

 NOR

EGY TÉR A PIHENÉSRE  
ÉS A KIKAPCSOLÓDÁSRA 

Lakossági fórumon ismertették a részleteket

A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága a cégcsoport hét tagvál
lalata esetében, az év elején hirdetett vezetői álláspályázatot. 
A beérkező 128 dokumentumból az igazgatóság többlépcsős 
szakmai szűrést végzett a pályázatban kiírt szempontrendszer 
szerint. A legjobbaknak vélt pályázókat egy következő körben 
az előkészítő bizottság, majd személyes találkozó keretében a 
Miskolc Holding Igazgatósága hallgatta meg.

Az MVK Zrt. élén, továbbra 
is Demeter Péter látja el a veze-
tői feladatokat. A régi-új vezér-
igazgatót arról kérdeztük, mi-
ért pályázott újra, és melyek a 
legfontosabb célkitűzései.

Sűrű hónapok vannak mö-
götte, annak ellenére, hogy 
alig egy éve került először az 
MVK Zrt. élére. Most – a kö-
zelmúltban kiírt vezetői pá-
lyázaton – újra őt választot-
ták meg. Mondhatjuk, eddigi 
MVK-s pályafutása cikluso-
kon átível, hiszen Kriza Ákos 
polgármestersége alatt kezd-
te, majd Veres Pál városveze-
tése alatt is folytathatja. Ok-
tóberben sokan nem fogadtak 
volna arra, hogy Demeter Pé-
ter újrázhat, hiszen az első 
súlyos probléma, amivel az új 
városvezetésnek szembesül-
nie kellett, az pont a tömeg-
közlekedés területét érintette. 
Már akkor is lehetett tudni, a 
probléma nem új keletű, sőt – 
mint kiderült – Demeter Pé-
ter is jelezte az előző város-
vezetésnek olyannyira, hogy 

intézkedési tervet is készített, 
amely végül egy fiókban po-
rosodott. A mostani újravá-
lasztással lehetőséget, szabad 
kezet kapott arra, hogy ko-
rábbi javaslata szerint kon-

szolidálja a város közlekedési 
vállalatát.

– Az MVK Zrt. jelenlegi ve-
zérigazgatójaként nyújtottam 
be a pályázatomat, hogy foly-
tatni tudjam a megkezdett 
munkát – kezdte Demeter Pé-
ter vezérigazgató. – A kidolgo-
zott és elkezdett programon 
keresztül a tulajdonossal és az 
önkormányzattal együtt érhet-
jük el a társaság eladósodott-
ságának megállítását és a jobb 
szolgáltatási színvonal bizto-

sítását. Továbbá a szakma sze-
retetén túl miskolciként, lokál-
patriótaként érzelmi szálak is 
kötnek a városhoz és a társa-
sághoz. Itt élek Miskolcon, van 
két gyermekem, az MVK-ba 
jártam gyakorlatra középisko-
lásként, itt írtam a közlekedés-
mérnöki diplomamunkámat, 
és a Miskolci Egyetemen fejez-
tem be a közgazdász tanulmá-
nyaimat.

Úgy vélem, hogy szakmai 
munkámmal hozzájárulhatok 
a fenntartható, stabil városi kö-
zösségi közlekedés biztosításá-
hoz – fogalmazott. – Meggyő-
ződésem, hogy a pályázatban 
leírt programom működőké-
pes és sikeres lehet; a város és 
a tulajdonos, valamint a tár-
saság és a miskolciak érdekeit 
szolgálja.

Habár sok feladat áll a cég 
előtt, Demeter Péter kiemel-
te a legfontosabbakat: – Az 
utazási igényekhez igazodó 
menetrendet kell kialakíta-
ni. Az utasok visszajelzéséből 

ma már érezhető, hogy de-
cemberben jól döntöttünk, és 
a ténylegesen kihasználatlan 
járatokat szüntettük meg, túl-
nyomórészt csúcsidőn kívüli 
időszakban. Az idén még sze-
retnénk felülvizsgálni a me-
netrend szerinti hálózatot is 
szakértők bevonása mellett. 
Az utasszámlálási adatokból 
azt is látjuk, hogy jelentős üze-
meltetési költség takarítható 
meg, ha a midi-, a szóló és a 
csuklós járműveket a megfele-
lő feladatokra használjuk.

Az idén öt CNG midibusz 
beszerzésével megkezdődhet 
a flottamodernizáció – ismer-
tette a vezérigazgató. – A dízel-
üzemű járművek kivonásával 
és az új, környezetkímélő au-
tóbuszok forgalomba állításá-
val jelentős költségmegtaka-
rítás érhető el, mindemellett a 
környezetterhelés is csökken 
Miskolcon. A készpénzmen-
tes jegyértékesítő automata 
beszerzésével és üzembe he-
lyezésével éjjel-nappal lehető-

ség nyílik majd a jegy- és bér-
letvásárlásra. A másik javasolt 
értékesítési csatorna a mobilfi-
zetés lesz, valamint a Miskolci 
E-ticketing rendszer teljes körű 
bevezetése 100 százalékban 
pályázati forrásból, ez utóbbi 
műszaki tartalmának készítése 
folyamatban van.

A létszámhiány kezelésére 
elindított programom összes-
ségében sikeres, a 40 fős hiány 
megszűnik, a létszám stabili-
zálható – folytatta. – A mun-
kafeltételek javítása érdekében 
aktualizálni kell a kollektív 
szerződést a munkavállalói 
elégedettség növelése, a fluk-
tuáció és a leterheltség csök-
kentése érdekében. Ez érinti a 
bérrendszert is. Az ösztönző-
rendszer alkalmazásával cél 
– a kollégák elismerésével és 
továbbképzésével párhuzamo-
san – a menetrend minél pon-
tosabb betartása, a racionális 
üzemanyag-felhasználás, a ha-
tékonyságnövekedés.

KUJAN ISTVÁNDemeter Péter Fotó: Juhász Ákos

Már középiskolásként is az MVK-nál dolgozott
Az értékesítési rendszer korszerűsítése ér-

dekében készpénzmentes jegy és bérletértéke-
sítő automata beszerzésével és üzembe helye-
zésével, valamint a mobilfizetés bevezetésével 
éjjel-nappal lehetőség nyílik majd a jegy- és 
bérletvásárlásra, ezáltal csökken a bérlet-
pénztárosok és járművezetők leterheltsége és 

a viszonteladóknak fizetett jutalék összege is. 
Ezen értékesítési csatornák gyorsan megtérü-
lő beruházások, mivel nincs humánerőforrás 
költsége és a nyomdai úton előállított érték-
cikkek logisztikai költsége és előállítása is jó-
val olcsóbb, pénzkezelési költséggel sem kell 
számolnunk.



Február 13-15. között Be-
regszász művészetét és kul-
túráját ismerhette meg a 
miskolci közönség a Határ-
talan Napok rendezvény-
sorozaton. Az idei progra-
mok különlegessége volt, 
hogy a színház, a zene, a 
képzőművészet és iroda-
lom mellett most a film és 
a tánc műfaja is képvisel-
tette magát.

Hét éve minden évben 
egy-egy határon túli ma-
gyar város kultúráját mutat-
ja be a teátrum, és nemcsak 
a színházát, hanem a kép-
zőművészetét, az irodalmát, 
a zenéjét is megismerheti a 
városi közönség. Idén ez a 
tánc- és a filmművészettel 
egészült ki, hiszen a világ-
hírű Sordó együttes kon-
certjén a kárpátaljai vidékre 
jellemző ismert népzenei és 
néptáncörökség jelent meg 
a színpadon, igazi zenei és 
táncélményt nyújtva a kö-
zönségnek.

Juhász Ferenc A szarvas-
sá változott fiú című költe-
ményből Vidnyánszky  Attila 
2003-ban nagy sikerű szín-
házi előadást rendezett, 
2014-ben pedig filmre vit-
ték Törőcsik Mari és Trill Zsolt 
főszereplésével, melyet most 

a miskolci színház- és film-
kedvelők is láthattak, a vetítés 
után pedig közönségtalálko-
zón beszélgethettek az ér-
deklődők Vidnyánszky Attila 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas, 
Mejerhold-díjas rendezővel, 
a Nemzeti Színház főigazga-
tójával.

Három nap alatt hét előa-
dást láthatott a miskolci kö-
zönség a Beregszászi Ily-
lyés Gyula Nemzeti Színház 
előadásában, mely között 
szerepelt meseelőadás (Ti-
zenkét hónap), szerelmes 
zenés história (Lila ákác), 
tragigroteszk (Zoltán újra-
temetve), koncertelőadás 

(Hallottad-e hírét Beregvár 
megyének?), vígjáték (Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül, 
valamint a Liliomfi, mely 
2013-ban a legjobb előadás 
és a legjobb rendezés díját 
nyerte el a Városmajori Szín-
házi Szemlén).

A képzőművészeti kiállí-
tás során több mint tíz mű-
vész alkotásaiból láthattak 
válogatást a Kárpátok Művé-
szeti és Kulturális Egyesület 
kortárs kárpátaljai alkotók 
gyűjteményéből. Az irodal-
mi est vendégeként pedig 
kárpátaljai íróval, költővel és 
irodalomtörténésszel talál-
kozhattak az érdeklődők.

Dr. Reinecker Szandra 
festményei a pop art vilá-
gába kalauzolnak minket.

Árnyjátékok címmel nyílt 
művészeti kiállítás Miskolc 
polgármesteri hivatalának 
díszaulájában. Mikita Gábor 
színháztörténész és muzeo-
lógus beszédében kifejtette, 
egy tanár számára mindig 
nagy öröm, amikor diákja 
megtalálja önmagát, meg-
találja azt a dolgot az éle-
tében, amiben szabad lehet, 
és adni tud a közösségnek. 
– Szandra első kiállításai 
kirobbanó élménnyel ha-
tottak rám. 

Hihetetlen erő, fantázia és 
játék jellemezte már akkor is 
a képeit. Teljes boldogsággal 
alkot, és a végtelen szabad-
ságot érezzük a festménye-
in. Letisztult világ jellem-

zi a most kiállított képeket: 
a pop art világába jutott el 
Szandra, a saját ízlésére for-
málva azt – mutatott rá.

A ReinART művészné-
ven alkotó amatőr festőmű-
vész harmadik önálló kiál-
lítását nyitották most meg. 
Érdeklődésünkre Szandra 
is megerősítette, hogy már 
nem kifejezetten erős érzel-
mekből fest, hanem tudato-
san, aprólékos munkával ké-
szülnek a képei. – Ez a tárlat 
nagy előrelépés számomra, 
bár továbbra is ösztönösen 
festek. Egyik technika szüli a 
másikat a kísérletezések so-
rán. Korábbi alkotásaim je-
gyei is megjelennek azért, de 
jól látható a folyamatosság, 
a fejlődés is – fogalmazott 
Szandra. A kiállítás március 
11-éig tekinthető meg.

KI

„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok írni. 
Miskolc ezernyi titkát csak el-
hullajtotta az emlékezet, hogy 
egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és mar-
kunkban tartjuk, máris fénye-
sedni kezdenek” – írja Miért 
Miskolc? című kötetében Fe-
dor Vilmos. A lokálpatrióta 
63 válaszban indokolja meg, 
hogy miért szereti Miskolcot.

Rosszkedvem idején Szent-
lélekre visz a lábam. Ahhoz, 
amit már nagyon régen fel-
fedezett magának az ember. 
Csak néhány perc és érezzük, 
hogy valami végtelen nyuga-
lom foglalja el minden rossz-
nak helyét, és egy pillanat alatt 
átjár bennünket az a csoda, ami 
leginkább gyermekkorunk bé-
kéjét idézi. Észrevesszük, ha 
madár repül, halljuk énekét, 
és legszívesebben magunk is 
repülnénk velük, le egészen a 
völgy aljáig, hogy aztán új erő-
re kapva hódítsuk meg a mesz-
szire látszó hegyek csúcsait. Itt 
Szentléleken, az egykori ko-
lostor romjainál állva látjuk 
magunk előtt régen élt lakóit, 
amint a végtelenbe mormolják 
imáikat a megbékélésről, az el-
fogadásról és a háláról.

Nem messze Szentlélektől kü-
lönleges sziklaképződményeket 
találunk, a „látóköveket”. Mint 
a hosszú élet után megfáradt 
öregek kapaszkodnak egymás-
ba dacolva hóval, jéggel, faggyal 

és rekkenő meleggel már több 
millió éve. Valójában hírnökök 
ők, a távoli múltban történt táj-
formáló változások hírnökei. 
Nevüket onnan kapták, hogy 
ha felmászunk rájuk, a szédítő 
magasságból letekintve a Bükk 
kitárja ablakát, látjuk a lankái 
között megbúvó kis falvakat és 
Lázbérc hatalmas víztározóját. 
Ha szerencsénk van, és az időjá-
rás lehetővé teszi, akkor a messzi 
távolban a Magas-Tátra havas 
csúcsaiban is gyönyörködhe-
tünk. Két korszak hegyei, az öreg 
Bükk és a fiatal Magas-Tátra pa-
rolázik szemünkben.

Itt minden évszak gyönyörű. 
A tavasz harsogó zöldje, a ma-
darak párválasztó trilláitól han-
gos erdő, az ételt követelő utó-
dokkal megtelt fészkek, a május 
pettyes őzgidái és a virágok, me-
lyek színes festékpöttyökként 
lepik el a völgyeket és a patakok 
partját. Aztán a nyár meleg taka-

rója alatt megnyugszik a termé-
szet, és bőven adja gyümölcsét 
az arra járónak, hogy elcsábítsa 
őket, és vezesse a legszebb ré-
tekre, sötét fenyvesekbe, nagy 
szoknyájú anyókaként üldögélő, 
jó szagú tölgyek árnyékába. Én 
nagyon szerettem futni lefelé a 
völgybe. Nem érdekelt engem, 
ha csalán vagy szederinda mar 
húsomba, csak futottam. Apám 
óvó kiabálása egyre halkult, és 
én csak rohantam tovább. A 
vége mindig ugyanaz volt. Ami-
kor elfáradtam, széttárt karokkal 

belevetettem magam a nagy, vi-
rágos fűbe. A gyerekkor el nem 
tűnő emléke. Az illat, a látvány, 
s az öröm örökre velem marad.

Ősszel, amikor eső után fel-
melegszik az idő, és a nyár még 
egyszer utoljára, napsugaraival 
megsimogatja az erdőt, gombák 
milliói népesítik be a fák alját és a 
harmatos tisztásokat. A vargánya, 
a tinóru, a pereszke, a galamb-
gomba sok ehető fajtáját neveli 
az erdő. A rizike a fiatal fenyve-
sek alatt terem, olyan helyen, ahol 
korábban lombhullató fák voltak. 
Ezt még apámtól tanultam.

Aztán az élők téli álomhoz 
készülődnek. Vannak, akik 
ilyenkor messzire utaznak, 
mások odúkban, sziklák rejte-
kén húzzák meg magukat. Az 
ősz sziporkázó színeit lassan 
leveti az erdő, s a hó elborít he-
gyet és völgyet, de mindenki 
tudja, hogy a fehér takaró alatt 
az élet milliói várják, hogy a 
természet színháza újra elhúz-
za téli függönyeit, és ők meg-
kezdjék előadásukat. Ahogy az 
történik már ki tudja mióta.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 4. rész

A BÜKK LELKE

Mitől híd az Ady híd? So-
kan már a kérdésen is fenna-
kadnak. A fiatalabbak hon-
nan is tudhatnák, hogy itt 
szabadon patakzik a Pece a 
Szinvába. A régi fotókon jól 
látszik a hídon suhanó Nysa, 
Polski Fiat, Moszkvics és Tra-
bant. Ez kivehető egy hetve-
nes években készülhetett fo-
tón, ami feltehetően annak 
a háznak az erkélyéről lett 
exponálva, amelynek utcai 
frontján csaknem mindig ru-
hás üzletek voltak. Baloldalt, 
ahol manapság a Szinvapark 
terül el a forgalmas keresz-
teződésre, évtizedekig egy 
nagy grund volt. Szokás volt, 
hogy egy-egy nagy reményű 
beruházásnak gyorsan he-
lyet csináltak, majd az el-

bontott házak helyén hosszú 
ideig foghíjak árválkodtak, 
reménytelenül. Így járt az a 
múlt század közepén emelt 
régi ház is, amely alatt egy jól 
menő kozmetikai szalon mű-
ködött. Ennek vezetője Földi-
né Olgika, aki mestere és ok-
tatója volt a szépségiparnak. 
Az emeleten pedig egy kitűnő 
belgyógyász lakott, aki fur-
fangos módon disszidált csa-
ládjával a hetvenes években. 
A pletyka szerint egy sofőrt 
kért meg, hogy segítsen, aki-
nek aztán vonattal kellett ha-
zautazni.

Mielőtt a patakot lefedték 
volna, hogy a híd nyomait 
eltüntessék, a sarkon meg-
épült egy pavilonsor, amely 
csaknem negyedszázadig ál-

landó botránykő volt. Szerve-
zett kártyapartin, a KISOSZ 
klubjában dőlt el az oda ér-
demesek jelölése. Mindenki 
tudta, hogy finoman szólva 
csak olajozottan települhet-
nek oda a kiskereskedők. Így 
aztán büfések és butikosok 
uralták a forgalmas bazár-
sort, amelyet végül a bevá-
sárlóközpont szorított ki. Ám 
ki tudja, mi okból, a standok 
mögötti földszintes házakat 
is letarolták. Áldozatul esett 
a pusztításnak Közép-Eu-
rópa egyik legpatinásabb ri-
tuális zsidófürdője is és a 
körülötte elhelyezkedő koló-
nialakások. A díszes mikve 
csaknem sértetlenül vészel-
te át a világháborúkat. Haló 
romjaiban is pompásnak 
tűnt. Az átkosban a város-
fejlesztés a ‚múltat eltörölni’ 
című panelvilágprogramja 
ezt balgán eltüntette. Hozzá-
értők szerint az épület Mis-
kolc egyik legértékesebb ide-
genforgalmi látványossága 
lehetett volna. Ha Rómában, 
Egerben vagy Sopronban is a 
mieinkhez hasonló, akkurá-
tusan politizáló főépítészek 
határozzák meg a városké-
pet, hová jutott volna a világ?

SZÁNTÓ ISTVÁN

A Liliomfit is előadták Fotó: Hajdufi Péter

Kultúra Miskolci Napló4

Sólyom kő. Fotó: Jámbor Zsolt

Páloskolostor-rom Szentléleken
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Miskolc gócos pontja
HATÁRTALAN SIKER 
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Dr. Reinecker Szandra Fotó: Végh Csaba



Az MSZP elnöke a Miskolc 
Televízióban beszélt arról, 
milyen feladatok állnak a 
párt előtt.

A Miskolc Televízió közéle-
ti magazinműsorának vendége 
volt Tóth Bertalan. Az MSZP 
elnöke a beszélgetés során el-
mondta, hogy a párt straté-
giaalkotásba kezdett annak 
érdekében, hogy az ellenzé-
ki együttműködés a 2022-es 
országgyűlési választáson is 
fennmaradjon, és így a kor-
mányváltás reális cél legyen. Az 
MSZP-nek nagyon fontos, hogy 
az általa képviselt baloldali ka-
rakter miként tud megjelenni 
a többpárti közös fellépésben. 
Hiszen nem csak a jelöltállítás 
során kell együttműködniük 
az ellenzéki pártoknak. Közös 
víziót kell adniuk a választók-
nak arról, hogy a mostani Fi-
desz-világhoz képest, milyen 
más Magyarországot szeretné-
nek építeni. Az első regionális 
pártfórumot éppen Miskolcon 
tartották, ahol ezekről a kérdé-
sekről is szó esett.

Az őszi önkormányzati vá-
lasztások után számos tele-
pülés irányítását vette át az 
ellenzéki szövetség – összefog-
va a helyi civil szervezetekkel. 
Tóth Bertalan elmondta: na-
gyon sok helyen látta, ahogy 
az új városvezetés felméri a 
megörökölt helyzetet, folynak 
az átvilágítások, amelyek so-
rán már eddig is számos visz-
szaélésre derült fény. Kiderült, 
hogy a korábbi vezetők nem az 
ott élők érdekeit, sokkal inkább 

a magukét nézték, vagy a köz-
ponti pártutasításoknak meg-
felelően jártak el. Ebben hozott 
változást az önkormányza-
ti választás, és többek között 
Miskolcon is látható, hogy az 
új vezetés azokat a kérdéseket 

helyezi középpontba, amelyek 
az emberek mindennapjait be-
folyásolják.

Az MSZP március 14-én 
tartja kongresszusát, ahol dön-
tenek majd a társelnöki rend-
szer bevezetéséről és a női kvó-

táról is. Ezzel kapcsolatban a 
pártelnök kitért arra: a Magyar 
Szocialista Párt hisz az egyen-
jogúságban. Igen sokat küzde-
nek azért, hogy egyenlő mun-
káért egyenlő bér járjon, a nők 
ne szenvedjenek semmilyen 
hátrányt az élet semmilyen 
területén. Egy női és egy férfi 
elnök együttesen tudná kép-
viselni azt a stratégiát, amely-
nek alapja a társadalmi igaz-
ságosság. Végül Tóth Bertalan 
beszélt arról, hogy az országy-
gyűlési választásokig hátralévő 
két évben össze kell rakniuk az 
ellenzéki együttműködés min-
den részletét, hogy a voksolást 
követően az emberek egy má-
sik Magyarországon ébredhes-
senek fel.
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Miskolcon elsősorban a 
belvárosban szeretnék 
megoldani a szemét gyűj-
tését a föld alatt azért, 
hogy kevesebb helyet fog-
laljanak a tárolók.

A Mirehu munkatársai  
Szepsiben egy olyan hulla-
dékgyűjtő rendszer műkö-
dését nézték meg, amiből 
az elmúlt években már ötöt 
alakítottak ki a felvidéki vá-
rosban. A technológia lé-
nyege, hogy a hulladékot a 
föld alatt gyűjtik. A felszí-
nen csupán néhány kisebb 
kuka látszik, ürítéskor pe-
dig a föld alatti rész kiemel-
kedik. Szepsiben így gyűjtik 
a kommunális és szelektív 
hulladékot is.

– Miskolcon pont ugyan-
ilyen rendszerű a szelek-
tívhulladékgyűjtő-szigetek 
ürítése. Abban különbözik, 
hogy nálunk föld feletti tar-
tályok vannak – állapította 
meg Ladányi Roland, a Mi-
rehu Nonprofit Kft. ügyve-

zetője. A miskolci megvaló-
sításhoz tehát nincs szükség 
a jármű- és eszközparkfej-
lesztésre. A rendszer kiala-
kítására elsősorban a belvá-
rosban lenne nagy szükség, 
ennek köszönhetően ugyan-
is tisztább lenne a környe-
zet, és kevesebb helyet fog-
lalnának el a kukák. – A 
belvárosban az egy nagyon 
jó alternatíva lehetne, ha a 
mostani, nagy tömegű hul-
ladékmennyiséget tároló, 
1100 literes edények a föld 
alá kerülnének – mondta az 
ügyvezető.

Szepsi polgármestere sze-
rint Európán egy zöldhullám 
söpör végig. Slavomír Borov-
sky örömét fejezte ki, hogy 
a tapasztalataikkal hozzájá-
rulhattak ahhoz, hogy Mis-
kolc még környezettudato-
sabb és tisztább lehessen. A 
Szepsiben tett látogatás után 
a Mirehu összeállítja javasla-
tát az önkormányzatnak. A 
megvalósítás a döntés után 
kezdődhet.

Együttműködési megálla-
podást kötött a Miskolci 
Egyetem és miskolci ön-
kormányzat az egészsége-
sebb és tisztább levegőért.

A Life IP „HungAIRy” kör-
nyezetvédelmi projekt a le-
vegőminőség javítását célozza 
8 megyei jogú város térségé-
ben a levegőminőségi tervek 
megvalósításával a Herman 
Ottó Intézet koordinálásá-
ban. A projektben olyan új 
eszközöket és módszereket 
fejlesztenek ki, amelyek hoz-
zájárulnak az oktatás-kutatás 
fejlődéséhez és a környezet-
minőség javításához.

A kültéri avarégetés visz-
szaszorítása, megfelelő tü-
zelőanyagok használata és 
monitoringrendszer kiépí-
tése a célja a 2026-ig tar-

tó  HungAIRy projekt mis-
kolci részének. A Miskolci 
Egyetem által fejlesztett mo-
nitoringrendszert 60, kis-
méretű adatgyűjtő egység 
telepítésével alakítják ki, 
amelyek többségét a városi 
kamerarendszer végpontja-
in helyezik el. Az adatok egy 
központi adatbázisba kerül-
nek, a szennyezettségről a 
város honlapján keresztül, 
illetve egy telefonos appliká-
ció segítségével tájékozódhat 
a lakosság. Felállítanak egy 
tanácsadó irodát is, ahol ki-
dolgozzák az önkormányzat 
légszennyezéssel kapcsolatos 
intézkedési terveit, és tanács-
adással is segítik a lakosságot.

Az együttműködési megál-
lapodást Veres Pál polgármes-
ter, Torma András rektor és 
Deák Csaba kancellár írta alá.

A hulladékot a föld alatt gyűjtik Szepsiben

Több mint 15 éve annak, 
hogy hazánkban leszereltek 
a mind ez idáig utolsó sor-
katonák. 

A tömeghadsereget felvál-
totta az önkéntes alapon mű-
ködő professzionális haderő, 
a sorkatonákat pedig a hiva-
tásos, szerződéses és tartalé-
kos katonák, akik immár to-
borzás útján csatlakozhatnak 
a sereghez. Ennek apropóján 
kerestük fel az év első nap-
jaiban a Miskolcon működő 
megyei toborzóirodát.

A kormány és a honvédel-
mi vezetés kiemelt célja, hogy 
a Magyar Honvédség a térség 
legmodernebb és legütőképe-
sebb haderejévé váljon. Ennek 
érdekében folyamatosan emel-
kedik a védelmi költségvetés, 
amely 2020-ban meghaladja a 
600 milliárd forintot. Miközben 
a Honvédelmi és Haderőfejlesz-
tési program keretében folya-
matosan zajlik a korszerű hadi-
eszközök beszerzése, egy olyan 
kiszámítható életpályamodell 
felépítése is zajlik, amely elisme-
ri a katonák szolgálatát, méltó 
megélhetést biztosít számukra.

– A Magyar Honvédség a 
biztos munkahely mellett fo-
lyamatos képzési lehetősége-
ket nyújt, illetve lehetőség van 
a meglévő munkahely vagy fo-

lyamatban lévő tanulmányok 
mellett a tartalékos szolgálat 
vállalására is. Tapasztalataink 
alapján a katonai pálya tovább-
ra is népszerű Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében – nyi-
latkozta Nagy Géza őrnagy, a 
Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság 4. 
Katonai Igazgatási és Érdek-
védelmi Iroda vezetője. Mint 
mondta, 2019-ben a megyéből 
178-an vállaltak katonai szol-
gálatot, 29 fő pedig valamelyik 
katonai tanintézetben kezdte 
meg a 2019/20-as tanévet.

A Hatvanötösök útja 2. 
szám alatt található Tobor-
zóirodában ottjártunkkor is 
többen érdeklődtek a hon-

védségben vállalható szolgá-
lati lehetőségekről, illetve a 
pályaválasztási időszaknak 
megfelelően a katonai tanin-
tézetbe történő jelentkezésről. 
– Akik az érettségi bizonyít-
vány megszerzését követő-
en hivatásos katonai pályára 
készülnek, azok a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemre, il-
letve az Altiszti Akadémiára 
adhatják be a jelentkezésüket. 
A 2019/20-as tanévtől „Acél-
kocka” néven egy megújí-
tott altisztképzési rendszert 
dolgozott ki a Magyar Hon-
védség. Az egyéves, tanfo-
lyamrendszerű képzés már a 
tanulmányok alatt is havi jö-
vedelmet biztosít, illetve a je-

lentkezők előképzettségének 
és érdeklődésének megfelelő 
karrierlehetőséget kínál – tá-
jékoztatott az iroda vezetője. 
Az ügyfélszolgálaton érdek-
lődhetnek azok is, akik mun-
kalehetőséget keresnek. A 
szerződéses katonai szolgálat 
állandó, napi munkaviszonyt 
biztosít, míg a tartalékos for-
ma azoknak szól, akik tanul-
mányaik vagy meglévő mun-
kahelyük mellett szeretnének 
részt vállalni honvédelmi fel-
adatokban.

– Folyamatosan várjuk az 
érdeklődőket, hiszen szá-
mos munkakörben tudunk 
beosztást kínálni. A Magyar 
Honvédség biztos megélhe-
tést, kiszámítható életpályát 
és karrierlehetőséget garantál 
tagjai számára. Az alapfize-
tés mellett étkezési és utazási 
támogatásban is részesülnek 
a katonák, alapilletményüket 
pluszjuttatás, pótlék, valamint 
az esetleges többletmunkáért 
járó kifizetés tovább növel-
heti. Akit érdekel az egyen-
ruhások világa, szeretne hoz-
zánk tartozni, ne habozzon, 
tudunk számára olyan szol-
gálati formát kínálni, amely 
megfelel az élethelyzetének, 
elképzeléseinek, céljainak 
– zárta a beszélgetést Nagy 
Géza őrnagy.

 Folyamatos az érdeklődés a honvédségben vállalható szolgálati 
lehetőségekről. Fotó: Magyar Honvédség archív

Torma András , Veres Pál és Deák Csaba. Fotó: Végh Csaba

LEHETŐSÉGEK A HADERŐBENTisztább levegőt!

Föld alá kerülhetnek 
a hulladékgyűjtők 

A Miskolci Napló vendége volt Tóth Bertalan

Az MSZP március 14-én tartja kongresszusát, ahol döntenek majd a társelnöki rendszer 
bevezetéséről és a női kvótáról is. Fotó mszp.hu

Országjárásba kezdett az MSZP



A Vadasparkban a kivite
li tervek szerint kezdődhet 
a felújítás, a terveken nem 
lehet változtatni. Azoknál a 
projekteknél viszont, ame
lyeket már a mostani város
vezetés indít, kikérik a la
kosság véleményét is, ahogy 
ezt a kampányban Veres Pál 
polgármester megígérte.

Veres Pál a napokban jelentette 
be, hogy elkezdődik a Vadaspark 
felújítása. Az egyik legszembe-
tűnőbb változást a főbejáraton 
tapasztalják majd a látogatók. 
A fogadóközpont látványterve 
több közösségimédia-felületen is 
megtekinthető, a hozzászólások-
ban azonban sok kritika érte a le-
endő főbejárat formáját. Többek 
között felvetődött, hogy a város 
erről miért nem kérdezte meg a 
miskolciakat.

A témában megkerestük a 
Városházát, ahol a következő 

tájékoztatást kaptuk. Utóbbi 
panaszra a válasz egyszerű: erre 
csak a terveztetés időszakában 
lett volna lehetőség, azonban 
ez akkor elmaradt. A város-
nak most már nincs mozgás-
tere, vagy megépíti így, vagy 
elveszíti a támogatást, és bukja 
az eddig fölmerült költségeket. 
Azoknál a projekteknél, ame-
lyeket a jelenlegi városvezetés 
indít el, kikérik majd a lakosság 
véleményét is, ahogy ezt a kam-
pányban Veres Pál, a város pol-
gármestere megígérte. Ebben 
a konkrét esetben a támogatá-
si szerződést 2016. december 
15-én írták alá, a munkaterü-
letet 2020. február 6-án adták 
át. A pályázati felhívás szerint 
nem volt kötelezően előírt a la-
kosság bevonása, s talán ezért 
nem is került erre sor. A mű-
szaki tartalmat a Vadaspark ve-
zetőségének, az üzemeltetőnek 
és az önkormányzatnak közö-

sen meghozott döntései alap-
ján véglegesítették. A korábbi 
városvezetésnél fel sem merült, 
hogy a projektet a miskolci-
akkal is megismertesse. Erre 
egyébként leginkább a tervezési 
koncepció összeállításakor lett 
volna lehetőség 2017. év elején, 
amikor még az engedélyezési 
tervek nem készültek el.

A teljes beruházás támogatá-
si összege több, mint 419 millió 
forint. A kivitelezésre csaknem 
360, a támogatásra és az esz-
közbeszerzésre pedig 10 millió 
forint jut. Az építkezésre vonat-
kozó első eljárás 2019. február 
1-jén eredménytelenül zárult, 
mert a becsült költséghez ké-
pest jóval magasabb ajánlati ár 
érkezett. A második közbeszer-
zési eljárás az eredetihez ké-
pest csökkentett műszaki tar-
talommal indult el azért, hogy 
az ajánlati ár becsült költségén 
és a rendelkezésre álló forráson 

belül maradhasson. A jelenlegi 
városvezetésnek már nem volt 
lehetősége a tervek megváltoz-
tatására. A kivitelezésre kiírt 
közbeszerzési eljárás lezárult, 
eredményt is hirdettek. A kivi-
teli szerződést 2019 nyarán ír-
ták alá, és az idén februárban 
lépett életbe. Ekkorra kapták 
meg ugyanis a projekt megva-
lósításához szükséges költség-
növekményt.

A közbeszerzési eljárásban 
megtörtént a szerződéskötés is. 
Amennyiben nem lép életbe a 
szerződés, az önkormányzat-
nak fizetnie kellene a kivitele-
zőnek károkozás címen, illetve 
a beruházás is csúszott volna. 
Magyarul veszélybe kerülhet-
ne a támogatás felhasználá-
sa. Az épület építészeti megje-
lenését érintő kritikákat s az 
esetlegesen szükséges beavat-
kozási lehetőségeket az illeté-
kesek megvizsgálják.

A VÁROSNAK MÁR NEM VOLT 
MOZGÁSTERE A hejőcsabai telephelyen 

munkaruhákat és gyerek
ágyneműket készítenek.

A megyei szervezet csak-
nem 150 millió forint pályá-
zati és saját pénzből újíttat-
ta fel a Malom utcai varroda 
épületét, korszerű gépeket vá-
sároltak, és a dolgozók mun-
kabérét is ebből fizetik 18 hó-

napig. Cél, hogy a vállalkozás 
jövőre már önállóan tudja fe-
dezni költségeit, és a dolgozók 
bérét is ki tudja gazdálkodni.

Az augusztustól működő 
varrodában programozható 
géppel dolgoznak, ezzel készül 
például a logó a vöröskeresztes 
dolgozók egyenruhájára. Egy 
másik gép pedig ruhaanyagra 
tud nyomtatni, például az ön-
kéntesek kötényére emblémát. 
Az eszközök mindegyike a Tű, 
cérna, szeretet nevű varrodá-
ban dolgozók munkáját teszi 
szakszerűbbé. 

Bodnár Erika kommuni-
kációs munkatárs elmond-
ta, a Vöröskereszt hajlékta-
lanszállót és bölcsődéket is 
működtet. – Varrtunk már 
ágyneműket nekik és egyen-
ruhákat a hölgyeknek és a 
Vöröskereszt munkatársa-
inak, de vállalnak a lányok 
kívülről érkező megrendelé-
seket is - tájékoztatott. Ez a 

társadalmi vállalkozás a se-
gítségnyújtás újabb formája 
a megváltozott munkaké-
pességűek foglalkoztatásá-
ra, ugyanis 18 új munkahe-
lyet jelent. Grubert Roland, 
a Magyar Vöröskereszt me-
gyei szervezetének igazgató-
ja úgy fogalmazott, nekik ez 
egy újabb esély a munkaerő-
piacon. – Elsősorban meg-
változott munkaképességű 
nők dolgoznak a varrodá-
ban. Külön képzést is bizto-
sítottunk számukra - hang-
súlyozta.

Létezik, s ha igen, hol és 
hogyan találhatjuk meg 
a boldogságot – a család
ban, a munkánkban, a 
hobbinkban, vagy elsőként 
magunkban keressük? A 
művészetekben rejtezik, a 
kulináris élvezetekben? Ba
ráti kapcsolatainkban? Ne
talán a pénz tesz boldoggá? 
A választ döntően szocioló
gus szakemberek bontják ki 
a MAB székházban csütör
tökön indult új előadásso
rozatban.

Az egészen április végé-
ig, heti rendszerességgel je-
lentkező sorozatnak az „Élet-
öröm – Előadások és mesék 

mindennapi betevő öröme-
inkről” címet adta a szervező 
Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kar Alkalmazott 
Társadalomtudományok In-
tézete (ATTI) és a MAB Szo-
ciológiai Munkabizottsága. 
A Főnix Közéleti Akadémiát 
hatodik alkalommal hirdették 
meg, tudtuk meg Szabó-Tóth 
Kingától. Az ATTI igazgatója 
kiemelte, a hallgatók közéleti 
szerepvállalása mellett fontos 
cél már a kezdetektől, hogy a 
miskolci polgárokat is bevon-
ják az előadássorozatokba.

Ezúttal az élet- és boldogság-
forrásainkról lesz szó, hiszen – 
mint Márai Sándor is fogalma-
zott – „boldognak is kell lenni, 

közben”. – Ez a mostani sorozat 
mottója. Arra hívjuk fel a figyel-
met, hogy mindig találjuk meg 
a motivációinkat, amik örömöt 
adnak számunkra. Fontos, hogy 
ne egy dologra koncentráljunk, 
hiszen ha az valamiért elvész, 
akkor mi magunk is „kiürü-
lünk”. Találjunk örömöt tehát 
a családban, a munkánkban, 
a hobbinkban, több területről 
szerezzünk örömmorzsákat – 
fogalmazott.

– Úgy látjuk, nagyon is ak-
tuális a boldogságkeresés mint 
téma. Képesek vagyunk sok-
szor akár apró-cseprő dolgok 
miatt is bosszankodni, és nem 
figyelünk mentális egészsé-
günkre, mentális jólétünkre. 
Mi, magyarok nagyon tudunk 
örülni, de búslakodni is, egy 
igazi hullámvasút az életünk. 
Ha hogylétünk felől érdeklőd-
nek, nem kicsattanó örömünk-

ről számolunk be, hanem in-
kább azt mondjuk: „ugyan, mi 
okom lenne örülni?”. Nem kell 
átesnünk egy hurráoptimiz-
musba; a keep smiling mögött 
nincs feltétlenül mindig tar-
talom és motiváció, ez puszta 
örömködés. De állítjuk, hogy 
több okunk van az örömre, 
mint gondolnánk, ezeket vi-
szont magunknak kell megta-
lálni, felismerni. Nem végzi el 
helyettünk senki. Néha magun-
kat kell kihúznunk a boldogta-
lanság érzéséből. A panaszko-
dás sem visz előre; örömre kell 
hangolódnunk – húzta alá a 
szociológus szakember.

Az előadások minden alka-
lommal csütörtökön fél 5-kor 
kezdődnek a MAB-székház-
ban. Először a boldogság kék 
madara nyomába eredhet-
tünk Csepeli György vezeté-
sével.
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„Az életre, az örömre kell  
hangolódnunk”

„Boldognak is kell lenni, közben.” Illusztráció: Pixabay

A varrodában munkaruhákat és gyerekágyneműket készí-
tenek. Fotó: Juhász Ákos 

Miskolci olvasónk keresett meg levelével, mely
ben leírja, hogy a testvérével közösen örö
költ ingatlant kizárólag testvére lakja, 
holott az felefele arányban tulajdonuk. 
Kérhete testvérétől ilyen esetben haszná
lati díjat.

A  közös tulajdon osztat-
lan, ezért mindegyik tulaj-
donostárs jogosult az egész 
ingatlan használatára. A tu-
lajdoni hányadrész jogilag 
eszmei hányadot jelent, ami 
nem felel meg automatiku-
san az ingatlan fizikai ér-
telemben történő megosz-
tásának. Ezért téves az az 
általános vélekedés, hogy a 
tulajdonostársak mindegyi-
ke a hányadrészének megfe-
lelő nagyságú területet hasz-
nálhat az ingatlanból. Az 
egész tulajdon birtoklására 
és használatára való jogosult-
ság korlátja, hogy nem sza-
bad ezzel a joggal úgy élni, 
hogy a többi tulajdonostárs 
ingatlanhoz fűződő jogait és 
érdekeit sértsék. Vagyis, nem 
lehet kizárni a tulajdonostár-
sat az ingatlan használatából.

Lehetőség van arra, hogy a 
tulajdonostársak szerződéssel, 
fizikailag is megosszák egymás 
között a használatot. Minden 
tulajdonostárs a megállapo-
dás szerinti részt használhatja 
az ingatlanból. A fent vázolt 

tévedésből ered, 
hogy amikor a közös tulajdo-
nú lakást csak az egyik tulaj-
donostárs használja, a másik 
tulajdonostárs használati díjat 
követel tőle, azon az alapon, 
hogy az ő részét is használta 
az ingatlanból. Mivel azonban 
a jog szerint mindegyik tulaj-
donostársat megilleti az egész 
tulajdon használata és birtok-
lása, ezért önmagában, ezzel az 
indokkal, egymástól használa-
ti díjat a tulajdonostársak nem 
kérhetnek.

A tulajdonostárs akkor kö-
vetelhet jogosan használati 
díjat, ha a másik tulajdonos-
társ őt az ingatlan haszná-
latától teljesen elzárta, azaz 
megakadályozta, hogy ő is 
használhassa az ingatlant. 
Ebben az esetben tehát jo-
gos lehet a többlethasznála-
ti díj iránti igény. Vita esetén 
bíróság dönt a kérdésben bi-
zonyítási eljárás lefolytatása 
után, az ügy összes körülmé-
nyének figyelembe vételével.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Többlethasználati díj

A PROGRAMRÓL:
Február 27-én Szabó-Tóth Kinga a család- és párkapcsola-

tokról beszél majd, március 5-én Kozma Judit a flow-élmény-
ről, 12-én Papp Z. Attila pedig arról, miért boldogabb egy nép, 
mint a másik. Március 19-én Osváth Andrea azt vizsgálja, ho-
gyan találhat önmagára az ember a művészetekben, 27-án Ha-
vasi Virág pedig a művészetet mint terápiát mutatja be. Április 
2-án Fekete Sándor arra keresi a választ, milyen összefüggés 
van a gazdasági jólétünk és a boldogság között. 16-án Faze-
kas Csaba az Osztrák-Magyar Monarchia népeinek konyhá-
jába vezet be minket, és a jóllakás örömét mutatja be nekünk. 
Április 23-án Mihályi Helga a társas kapcsolatokra helyezi a 
hangsúlyt, végül az utolsó előadáson, 30-án, Gyukits György a 
szegények örömébe enged bepillantást.

Tű, cérna, szeretet 



Fergeteges hangulattal tért vissza a Miskolci Kocsonyafeszti-
vál. Három napig hömpölygött a tömeg a belvárosban. A ren-
dezvényt idén a béke és közösségi összefogás jegyében rendez-
ték meg. Fotók: Juhász Ákos, Mocsári László és Végh Csaba

2020. február 22. | 8. hét | XVII. évfolyam 7. szám
Miskolci Napló – A város lapja Kocsonyafesztivál 7

AHOGY KOCSONYÁBAN A BÉKA,  
ÚGY PISLOGTUNK MI IS 



Hirdetés Miskolci Napló8
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

Feltétel: szakirányú műszaki elő-
képzettség, műszaki végzettség. 

Szakmai önéletrajzokat a  
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail címre várjuk

Inter-V Kft. keres GÉPSZERELŐ  
LAKATOS, ESZTERGÁLYOS- 
MARÓS, betanítással CNC- 

MARÓS és SZIKRAFORGÁCSOLÓ  
munkakörbe munkatársakat.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

A Tiszaújváros Transz Kft.
miskolci telephelyére

az alábbi  
munkakörökbe

keres kollégákat:

Az alábbi elérhetőségek
egyikén várjuk jelentkezésüket:

Eszlári Tímea
06-30/259-8027

timea.eszlari@tiszaujvarostransz.hu

•  műszaki  
előkészítő

•  munkahelyi 
mérnök



Február 23-án, vasárnap 
a Jezsuita-gimnáziumban 
rendezik meg a IV. Péchy 
Tibor Jótékonysági Emlék-
tornát.

Az amigeleken.hu indulá-
sa óta, 2012-től minden év-
ben szerveznek jótékonysági 
tornákat, amelyek bevételét 
minden alkalommal más rá-
szorulónak, alapítványnak, in-
tézménynek ajánlják fel. Tá-
mogattak már gyermekeit 
egyedül nevelő 
anyukát, segí-
tettek egy be-
teg kislány ke-
zelésében, két 
alkalommal is 
nagy összegű 
adománnya l 
segítették a 
gyermekegész-
ségügyi köz-
pontot, támogatták a Lorántffy 
Zsuzsanna Református Kis-
mamaházért Alapítványt is. 
2018-ban pedig a látássérült 
gyermekeket és felnőtteket se-
gítő Látás-Mód Alapítványt 
segítették a torna bevételével, 
amelyből tanulást segítő esz-
közöket vásárolt az alapítvány.

Idén a diósgyőri szurko-
lók által is jól ismert ZSÓFI 

ReményVár Egyesület lesz az 
emléktorna támogatottja. Az 
Egyesület nem nyereségér-
dekelt, politikától független, 
éhezéssel és/vagy betegséggel 
küzdő gyermekes családok 
életminőségének javításáért 
tevékenykedik. Céljaik meg-
fogalmazásakor a nélkülözés-
ben élők iránt érzett szeretet 
volt az irányadó. Fontosnak 
és kötelezőnek érezték (és 
érzik a mai napig), hogy 
társadalmi felelősséget vál-

laljanak azon 
gyermekes csa-
ládokért, akik 
b e te g s é g ge l , 
szegénységgel, 
esetleg mind-
kettővel küzde-
nek nap mint 
nap.

A szervezők 
licitre bocsát-

ják az Ambrus Attila által 
készített 28x30 cm-es kerá-
mia-DVTKcímert, amit a 
Viszkis dedikált is. Az indu-
lólicit 20.000 forint. Licitálni 
az esemény Facebook-poszt-
jánál vagy az info@amigele-
ken.hu e-mail-címre küldött 
ajánlattal lehet. Az árverést 
február 23-án vasárnap 14 
órakor zárják.

Együttműködési megálla-
podást írt alá a DVTK tíz 
intézménnyel.

– Azon dolgoztunk, hogy a 
sportot és az iskolai oktatást 
a lehető legközelebb vigyük 
egymáshoz a miskolci gyere-
kek érdekében – mondta saj-
tótájékoztatón Sántha Ger-
gely, a DVTK elnöke, aki utalt 
arra, hogy labdarúgás terén 
kötöttek már a maihoz hason-
ló megállapodást. – Ezt sze-
retnénk kibővíteni a DVTK 
család három másik sportá-
gával: jégkorong, kosárlabda 
és röplabda. A DVTK az or-
szág legnagyobb régiós klub-
ja, 18 sportágban több mint 
2600 sportoló tevékenykedik. 
2018-ban tanulmányiösztön-
díj-programot indítottunk. 
Most még szélesebb alapokra 
helyezzük az együttműködést 
– tájékoztatott az ügyvezető.

Első körben tíz intézmény-
nyel vették fel a kapcsola-
tot: Diósgyőri Gimnázium, 
Földes Ferenc Gimnázium, 
Herman Ottó Gimnázium, 
Bársony János Általános Is-
kola, Diósgyőri Nagy La-

jos Király Általános Iskola, 
Könyves Kálmán Általános 
Iskola, Miskolci Szabó Lőrinc 
Általános Iskola, Miskolci 
Szilágyi Dezső Általános Is-
kola, Karacs Teréz Közép-
iskolai Leánykollégium és 
Petőfi Sándor Középiskolai 
Fiúkollégium. Ezeknek az in-
tézményeknek az eszközbe-
szerzését és infrastrukturális 
fejlesztését támogatja majd a 
DVTK.

– Emellett az iskolák diák-
jait a szakosztályok mérkő-
zésein vendégül látjuk, vala-
mint vállaljuk, hogy évente 
egy alkalommal nagyszabá-
sú sporteseményt rendezünk 
a stadionban. Nem biztos, 
hogy minden utánpótlásko-

rú gyerekből lesz élsportoló, 
de nagyon reméljük, hogy a 
rendszeres mozgás felnőtt-
ként is az életük része marad, 
ezt az érzést átadják gyerme-
keiknek, szurkolóként pedig 
továbbra is eljárnak a DVTK 
család mérkőzéseire – ösz-
szegzett Sántha Gergely.

László István, a Miskolci 
Tankerületi Központ igazga-
tója úgy fogalmazott, ebből 
az együttműködésből a diá-
kok csak profitálhatnak. – A 
DVTK neve jó védjegy az in-
tézményeknek. A klub szá-
mos iskolában már eddig is 
markánsan jelen volt, és sze-
retnénk bővíteni majd a meg-
állapodásban résztvevők szá-
mát.
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Egyre több iskolát támogat a DVTK Jótékonysági  
emléktorna és licit

Tíz intézménnyel vette fel a kapcsolatot a DVTK. Fotók:Végh Csaba 

Sajtótájékoztatón jelentették be az együttműködést

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.

Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
E-mail: ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálata a pénztár kivételével
2020. február 26-án (szerda)

2020. február 27-én (csütörtök)
2020. február 28-án (péntek)

zárva tart, ezért az ügyintézés ebben az időszakban szünetel.

A pénztár nyitvatartási ideje:
2020. február 26-án (szerda) 8:00-20:00 óráig
2020. február 27-én (csütörtök) 8:00-15:30 óráig
2020. február 28-án (péntek) 8:00-12:00 óráig

Legközelebbi nyitvatartás:
2020. március 2-án, hétfőn 8.00-tól 15:30-ig, a megszokott rend szerint érvényes.

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását  
megelőző negyedórában már nem lehetséges.

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Tel.: +36 46 533-120
ugyfel@miho.hu
www.miho.hu

Hirdetés

Az elmúlt két hónapban elindítottuk a MIKOM különböző sajtótermékeinek (hetilap, hírpor-
tál, televízió) megújítását. Most azonban szeretnénk közvetlenül Önökhöz, olvasóinkhoz for-
dulni, és felkínálni a lehetőséget, hogy mondják el: milyen újságot lapozgatnának szívesen.

Kérjük, töltsék ki az alábbi 
kérdőívet, és jutassák el ezt 
számunkra postán a 3525 
Miskolc Kis-Hunyad u. 9. 
címre, vagy egyszerűen csak 
dobják be a kapun található 

postaládába. Véleményüket 
elküldhetik nekünk online 
is, ha a minap.hu honlapon 
található kérdéssort kitöltik. 
Válaszaik értékes segítséget 
jelentenek számunkra, hogy 

olyan újságot készíthessünk, 
amelyben mindenki megta-
lálhatja az őt érdeklő témá-
kat.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Milyen Miskolci Naplót  
szeretnének?

Milyen az összbenyomása a Miskolci Napló újság 
nevével kapcsolatban?
Jó  c
Nem jó c
Változtatnék rajta, javaslatom: 
…………………………………………………
…………………………………………………

Mi az első szó, ami eszébe jut a Miskolci Naplóval 
kapcsolatban?
…………………………………………………
…………………………………………………

Hozzávetőlegesen mekkora részét olvassa el a 
Miskolci Naplónak?
a teljes újságot elolvasom c
nagyjából az újság felét elolvasom c
átlapozom az újságot c
nem olvasom el az újságot c

Milyen gyakran olvassa az alábbi témájú cikkeket?
Közélet:  mindig  gyakran  néha  soha
Interjú:  mindig  gyakran  néha  soha
Kultúra:  mindig  gyakran  néha  soha
Mozaik:  mindig  gyakran  néha  soha
Sport:  mindig  gyakran  néha  soha
Hirdetés:  mindig  gyakran  néha  soha
Program:  mindig  gyakran  néha  soha

Milyen további témákat látna szívesen a Miskolci 
Naplóban?
álláshirdetések c

kvíz c

Miskolci gólyahír (1 hónapnál fiatalabb babák köszöntése)    c
a hét receptje c

gyászhírek c

egyéb, éspedig: …………………………………

Mennyire elégedett a Miskolci Naplóval?  
Kérjük értékelje 1-5-ig az alábbi szempontok alapján.
terjedelem  1  2  3  4  5
olvashatóság   1  2  3  4  5
formátum   1  2  3  4  5
színvilág   1  2  3  4  5
megjelenési gyakoriság   1  2  3  4  5

Van valami konkrét ötlete, ami javítaná a Miskolci 
Napló minőségét? Kérjük, ossza meg velünk!
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………



MŰVEZETŐT
keresünk  

acélszerkezetet  
gyártó üzembe,
üzemi és külső  

acélszerkezeti munkák 
irányítására

kiemelt bérezéssel
és juttatással.

JELENTKEZÉS:
szakmai  

önéletrajzzal az
karnoczii@gmail.com

e-mail címen, vagy
a 06-30/9435-005
telefonon, vagy a

Miskolc, József A. u. 1.
szám alatti irodában.

Miskolc-Lift Kft.

VILLANY- 
SZERELŐKET

ÉS SZERKEZETI
LAKATOSOKAT

felveszünk karbantartó,
szerelési és gyártási munkára

kiemelt bérezéssel
és juttatással.

JELENTKEZÉS:
szakmai  

önéletrajzzal az
karnoczii@gmail.com

e-mail címen, vagy
a 06-30/9435-005
telefonon, vagy a

Miskolc, József A. u. 1.
szám alatti irodában.

Miskolc-Lift Kft.
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MÁRCIUSBAN INDUL A HÁZHOZ  
MENŐ ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS

A BMH Nonprofit Kft. 2020. márciu-
sától indítja a házhoz menő zöldhul-
ladék-gyűjtést.

A zöldhulladékot a BMH Nonprofit Kft. 
logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJ-
TŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍ-
TOTT zsákokban szállítjuk el, illetve azo-
kon a településeken, ahol korábban volt 
erre a célra rendszeresített gyűjtőedény, 
úgy természetesen a továbbiakban ezen 
edények is rendelkezésre állnak a zöldhul-
ladék-gyűjtés céljára. 

Az első gyűjtéshez szükséges zsáko-
kat a megszokott módon a postaládák-
ba helyezik el a munkatársaink. További 
zsákok szintén ingyenesen kérhetők a 
gyűjtést végző gépjármű személyzeté-
től, valamint a BMH Nonprofit Kft. ügy-
félszolgálatain.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe he-
lyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, 
gyom stb. A közterületet nem szennyező 
módon a nagyobb méretű faágak legfel-

jebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszú-
ságúra darabolva, kötegelve helyezhe-
tők el a zsákok mellett.

Munkatársaink a nem kötegelt ágakat 
nem szállítják el!

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákok-
ba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöld-
hulladék kerüljön! Amennyiben munka-
társaink a zöldhulladékos zsákokban és 
edényekben háztartási vagy egyéb, nem 
oda való anyagot találnak, akkor azokat 
nem szállítják el.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan, a zöldhulladék el-
szállítása kéthetente történik. Kérjük, a 
megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési 
időpontoknak megfelelően reggel 6 órá-
ig helyezzék ki az ingatlan elé!

A zöldhulladék elszállításának idő-
pontjairól a www.bmhnonprofit.hu 
oldalon a saját településüket kivá-
lasztva a 2020. évi hulladéknaptárból 
tájékozódhatnak.

BMH Nonprofit Kft.

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

Az akció érvényes: 2020. 02. 22-től 2020. 02. 28-ig 

ÓRIÁSI FEBRUÁRI AKCIÓ A BORSODCOLORBAN!
Cif mosogató, 500 ml, 598 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Tomi Kristály, mosópor, 280 g, 1067,85 Ft/kg 339 Ft 299 Ft
Silan öblítő, 900-925 ml, 554,44-539,45 Ft/l 549 Ft 499 Ft
Tomi Kristály, mosópor, 1,17 kg, 768,37 Ft/kg 1099 Ft 899 Ft
Tomi Kristály, folyékony mosószer, 1 l 1099 Ft 899 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 499,50 Ft/kg 1099 Ft 999 Ft
Perfect WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/db 1099 Ft 999 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs/csomag, 4 illat 1999 Ft 1699 Ft
Álmennyezet nikecell 349 Ft 299 Ft/m2

Díszléc nikecell	 	 129	Ft/fm-től
Tapéták széles választékban	 999	Ft/tekercstől

BONYHÁDI EDÉNYEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

Apróhirdetés
Aranykalászos gazda 
(OKJ: 31 621 02, Eng. sz.: 
E-000683/2014/A005) OKJ 
tanfolyam indul miskolci 
helyszínen 2020. februárjá-
ban a Dekra Akademie Kft. 
szervezésében. Érdeklődni: 
30/768-1234, 30/452-6465.



Operaünnepre készül a mis-
kolci Bartók Plusz Ope-
rafesztivál: a karrierjének 
ötvenedik évfordulóját idén 
ünneplő sztár, José Carreras 
hangversenyére. A koncertre 
február 20-ától lehet jegye-
ket vásárolni.

José Carreras félévszázados 
művészi életútján bejárta a vi-
lág legnevesebb operaházait és 
fesztiváljait 65 operát felöle-
lő repertoárjával. Pályája első 
főszerepét a spanyol opera-
színpad legünnepeltebb szop-
ránja, Montserrat Caballé ol-
dalán kapta. A „halk hangok 
sztárjának” nevezik, hangszí-
nét a legendás Carusóéhoz 
hasonlítják. Amiről mindenki 
ismeri José Carrerast, az a Há-
rom Tenor formáció, amelynek 
ő volt az ötletgazdája. 1990-
ben a három hihetetlenül te-
hetséges, futballrajongó tenor 
a római futball-világbajnokság 
döntőjén bebizonyította, hogy 
az opera ugyanúgy érdekli a 
közönséget, mint a foci.

José Carreras Plácido Domin-
góval és Luciano Pavarottival 
meghódította a világot az ope-
ra számára. Csak az első közös 
hangfelvételükből készült le-
mezből több mint 13 millió ta-
lált gazdára, amivel felállították 
minden idők klasszikuszenei 
lemezeladási rekordját. Előa-
dásaikban az opera nem elitista 
stílusként jelent meg, hanem a 
műfaj lényegére koncentráltak: 
a széles közönségréteget meg-
szólító, szenvedélyes érzelme-
ket közvetítő művekre.

José Carreras legkedvesebb 
zeneszerzője Verdi, de szíve-
sen énekel örökzöld slágereket, 
érzelmes dalokat is. Így tesz 
majd június 12-én a Miskol-

ci Jégcsarnokban is, ahol kísé-
rője Martina Zadro, napjaink 
egyik vezető horvát-szlovén 
szopránja lesz, aki szuggesztív 
színpadi személyiségével meg-

hódította a nemzetközi ze-
nei világot Európától Japánon 
át Dél-Amerikáig. José Car-
rerasszal nem először énekel 
együtt, 2016-ban és 2019-ben 
is ő kísérte Carrerast világ kö-
rüli turnéin Pulában, Grazban, 
Ljubljanában.

A miskolci koncert azért is 
kivételes, mert az operaszínpa-
doktól mára visszavonult mű-
vész már csak különleges al-
kalmakon áll színpadra, hogy 
szenvedélyes, érzelmes stílu-
sával újabb közönségréteget 
hódítson meg az énekelt zene 
és az opera számára. Jegyvá-
sárlás február 20-ától online 
a Bartók Plusz Operafesztivál 
honlapján keresztül és a Mis-
kolci Nemzeti Színház jegy-
pénztárában. Jegyárak: 30 000 /  
23 000 / 17 000 / 12 000 Ft. A 
Miskolc-kártyával rendelkező 
nézők 20% kedvezménnyel vá-
sárolhatnak 3. és 4. árkategóri-
ájú jegyeket (csak jegyirodá-
ban történő vásárlás esetén)!

FEBRUÁR 22., SZOMBAT, 
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
FEBRUÁR 25., KEDD, 
14:00 A LEGKISEBB 
BOSZORKÁNY, 
bérletszünet, Kamara
19:00 DON CARLOS, 
Egyetemi bérlet, 
Nagyszínház
ÜVÖLTŐ SZELEK, 
Szigligeti (Arany, Ezüst) 
bérlet, Kamara
A VADKACSA, Játékszín
FEBRUÁR 26., SZERDA, 17:00 
DON CARLOS, Latabár ifj. 
bérlet, Nagyszínház

19:00 ÜVÖLTŐ SZELEK, 
bérletszünet, Kamara
NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín
FEBRUÁR 27., CSÜTÖRTÖK, 
18:00 DON CARLOS, 
Zrínyi ifj. bérlet, 
Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE, Kamara
19:30 GÓLYAKALIFA, 
Játékszín
FEBRUÁR 28., PÉNTEK, 19:00 
LUXEMBURG GRÓFJA, 
bérletszünet, Nagyszínház
FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE, 
bérletszünet, Kamara
FEBRUÁR 29., SZOMBAT, 19:00 
CYRANO, bérletszünet, 
Nagyszínház
DIXIE KLUB, Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR  
Február 22 – 28.

2020. február 22. | 8. hét | XVII. évfolyam 7. szám
Miskolci Napló – A város lapja Program 11

Carreras kedvenc zeneszerzője Verdi, de szívesen énekel örökzöld slágereket is 

José Carreras repertoárja 65 operát ölel fel

Megkezdődött   
a jegyértékesítés

MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem: 
Február 20., csütörtöktől 26-a szerdáig, 

naponta 15:30 és 17:45 között: Sonic, a 
sündisznó, 20:00 A vágyak szigete

Február 27., csütörtöktől március 4-e szerdáig, 
naponta 15:15-kor: Tőrbe ejtve, 17:30 és 
20:00 Zárójelentés

Művészetek Háza, Béke-terem: 
Február 20., csütörtöktől 24-e hétfőig, 

naponta 16:00 A feltaláló,
Február 20., csütörtöktől 26-a szerdáig, 

naponta 18:15-től: A Mennyországnak kell 
lennie, 20:15-től: Öngyilkos túra

Február 25., kedd, 16:00 A néma forradalom
Február 26., szerda, 16:00 A feltaláló
Február 27., csütörtöktől március 4-e szerdáig, 

naponta 16:00 Akik maradtak, 18:00 Sötét 
vizeken, 20:15-től: A hegyek szigete

CINEMA CITY: 
Február 20., csütörtöktől 26-a szerdáig, 

naponta több időpontban – 1917 | A 
vadon hívó szava | A vágyak szigete | Az 
átok háza (csak szombaton) | Bad Boys 
– Mindörökké | Dolittle | Élősködők | 
Jégvarázs 2. (csak hétvégén) | Jojo Nyuszi 
| Jumanji – a következő szint (hétfőig) | 
Kisasszonyok (csak hétvégén) | Közel a 
horizonthoz | Mancs őrjárat: Vigyázz, kész, 
mancs! | Ne játssz a tűzzel | Ragadozó 
madarak (és egy bizonyos Harley Quinn 
csodasztikus felszabadulása) | Sonic, a 
sündisznó | Úriemberek | Waps Network – 
Az ellenállók

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Február 23., vasárnap, 10:30-tól: Lúdas Matyi
KIÁLLÍTÁS:
Február 28-ig, péntekig Szenvedélyek 

viharában – festménykiállítás, József 
Attila Könyvtár

Február 29-ig, szombatig Seres oda-vissza – 
három kiállítás (János, Dávid és László, ez 
utóbbi április 11-ig), Miskolci Galéria

Április 11-ig, szombatig Inspiratív barátság – 
Tóth Imre és Wieszt József emlékkiállítása, 
Miskolci Galéria

Április 18-ig, szombatig A művészet kertje – 
Gross Arnold kiállítása, Miskolci Galéria

KONCERT:
Február 23., vasárnap, 11:00 Alma együttes, 

Művészetek Háza
Február 24., hétfő, 19:00 Tűzvarázs V. 

Művészetek Háza

Február 28., péntek, 19:00 Farsangi koncert, 
Népkerti Vigadó

19:30-tól: Leander Kills, Amigod és Burnout 
– három koncert egyben, Ady Endre 
Művelődési Ház

Február 29., szombat, 17:00 Hooligans, 
Generali Aréna

19:00 Majdnem valaki – Udvaros Dorottya 
nagykoncertje, Művészetek Háza

ELŐADÁS:
Február 22., szombat,13:15-tól: A szerelem 

virágai, Diósgyőri vár
Február 24., hétfő, 18:15-től: Világjárók 

Társasága: Rio lenn és fenn, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

Február 26., szerda, 13:30-tól: Ökoanyu, 
Tompa Mihály Könyvtár

16:00 Orvosportrék – beszélgetés Tóth 
Imre mellkassebésszel, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

19:00 Dumaszínház, Művészetek Háza
Február 27., csütörtök,14:00 A méhek 

csodálatos világa, Móra Ferenc Könyvtár
16:30-tól: Nemes P. Ferenc novelláskötetének 

bemutatója Gáspár Tibor színművész 
előadásával, II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár

EGYÉB:
Február 22., szombat, 13:00 és 17:00 óra 

között: Farsangi forgatag gyerekeknek, 
Miskolctapolca Barlangfürdő

20:00 Farsangi éjszakai fürdőzés, 
Miskolctapolca Barlangfürdő

Február 23., vasárnap, 9:00 és 13:00 óra 
között: Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér

Február 24., hétfő, 10:20-tól: Ingyenes baba-
mama klub, Célpont Közösségi Tér (Arany 
János 29-35.)

14:00 és 15:00 Ingyenes senior torna – 50 év 
felettieknek, Célpont Közösségi Tér (Arany 
János 29-35.)

Február 26., szerda, 9:30-tól: Ingyenes 
meridián torna, Célpont Közösségi Tér 
(Arany János 29-35.)

16:00 Ingyenes angol társalgási klub, Célpont 
Közösségi Tér (Arany János 29-35.)

17:00 Önismereti kör, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

Február 28., péntek: Nyugdíjas Ki mit tud? 
elődöntő, Gárdonyi Géza Művelődési Ház

Március 1., vasárnap, 8:00 és 14:00 óra között: 
Régiségvásár, Széchenyi utca

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Február 24., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:35 

Képújság 18:00 Híradó 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti 
magazin) 19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 
Programpont ism. 19:25 Épí-tech (építészeti magazin) 20:00 Híradó ism. 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. 20:25 Mérkőzés: DVTK Jegesmedvék – MAC 
jégkorongmérkőzés 22:00 Képújság

Február 25., 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 
21:00 Híradó ism. 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. 21:25 Képújság

Február 26., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:25 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-jelen-
tés ism. 19:20 Programpont ism. 19:25 A modern cirkusz atyja (portréfilm) 21:25 
Híradó ism. 20:42 Időjárás-jelentés 20:45 Programpont ism. 20:50 Képújság

Február 27., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:50 Képújság 13:00 
 Közgyűlés 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 20:25: Mérkőzés

Február 28., 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. 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 
Képújság

Február 29., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:25 Képújság 18:00 Kró-
nika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Kedvenceink ism. 19:00 Krónika (heti hírösszefog-
laló) ism. 19:30 Sportpercek ism. 20:00 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildeb-
rand (portréfilm) 21:40 Képújság

Március 1., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:40 Képújság 16:00 Hívő-
szó 18:00 Miskolci Napló (közéleti magazin) ism. 18:30 Egy nap a világ (útifilmsoro-
zat) 19:00 Promenád (kulturális magazin) ism. 19:30 A magyarság totemállatainak 
nyomában (isemeretterjesztő film) 20:30 Képújság

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
február 23-án 16 órai kez-
dettel a Belvárosi görög-
katolikus székesegyház-
ból közvetítenek. A szent 
liturgiát bemutatja: Orosz 
Atanáz megyéspüspök. 

Február 26-án, szerdán van 
hamvazószerda, a nagyböjt 
kezdete, szigorú böjti nap. 
Hamvazkodásra március 
1-jén, a vasárnapi szentmisé-
ken is lesz lehetőség. A nagy-
böjt idején minden katoli-
kus templomban keresztutat 
végeznek pénteki napokon 
a helyben meghirdetett idő-
pontok szerint. Február 28-
án, pénteken Kelemen Didák 
boldoggá avatásáért mutat-

ják be a 18 órai szentmisét a 
Minorita templomban.

Jegyesoktatásra várják az 
idén házasságot kötni szán-
dékozó párokat a Deszka-
templom gyülekezeti termé-
ben február 22-én 14 órától.

A Görögkatolikus Met-
ropólia tizenkettedik alka-
lommal hirdeti meg a li-
turgikusének-versenyt. A 
megmérettetésre február 25-
éig lehet jelentkezni az enek-
verseny@gorogkatolikus.hu 
címen.

Az Úrvacsora éve februári 
rendezvényét 25-én, kedden, 
délután 5 órától tartják a 
Vasgyári evangélikus temp-
lomban. A szertartáson Sán-
dor Frigyes lelkész beszél 
Melkisédekről.

EGYHÁZI HÍREK

A MEAFC asztaliteni-
szezési lehetőséget kínál az 
egyetem E/4-es kollégiumá-
nak tornatermében. Márci-
us 8-án és 29-én, április 26-
án, május 17-én és június 
7-én 9.00 és 13.00 óra kö-
zött várják a sportolni vá-

gyókat nyolc asztallal. Elő-
zetes regisztráció szükséges, 
melyet Holdi László szak-
osztályvezetőnél a +36-20-
991-7680-as számon vagy 
a holdi_laszlo@citromail.
hu e-mail-címen lehet meg-
tenni.

Vasárnapi pingpong
Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő fó-

rummal összekötött lakossági fogadóórát tart feb-
ruár 28-án, pénteken 18.00 órától a Munkácsy Mi-
hály Általános és Művészeti Iskolában. 

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

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA



Lövöldözés a Tiszainál

A foci miatt ugrottak össze Miskolcon, majd a verekedés köz-
ben egy gázriasztó fegyver is eldördült. Garázdaság miatt folyik 
büntetőeljárás egy 28 éves halmaji és egy 24 éves tornaszentjakabi 
férfival szemben. A gyanúsítottak hétfőn este Miskolcon, a Tiszai 
pályaudvar közelében előzetes szóváltást követően bántalmazták 
egymást, majd egyikük engedéllyel tartott gázriasztó pisztolyával 
többször a levegőbe lőtt. Az időközben értesített rendőrök a hely-
színen azonosították, elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállí-
tották a verekedőket, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket.

40 késszúrással végzett áldozatával
Előkészítő ülést tartottak annak a vádlottnak az ügyében, aki ellen 

nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel és a bűncselekmény elhá-
rítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére 
elkövetett emberölés miatt emelt vádat az ügyészség. A hajléktalan 
életmódot folytató vádlott egy ismerősétől kapott kulcsot az idős sér-
tett lakásához, melyet az korábban lopott el a sértettől. 2018. decem-
ber 26-án a vádlott bement a magánál tartott kulccsal az idős férfi 
által lakott társasházba, majd bekopogott hozzá. A sértett beengedte 
a férfit és a konyhába mentek, beszélgettek. A vádlott azonban a nála 
lévő táskából elővett egy kést és több alkalommal megszúrta, meg-
vágta a sértettet, aki a földre esett. A vádlott ezt követően a földön 
fekvő sértettet egy pléddel takarta le, majd a lakás átkutatása után 
magához vett 120.000 forint készpénzt, átöltözött, és elmenekült a 

helyszínről. A férfi a kést és 
a véres ruhákat egy benzin-
kút hulladékgyűjtőjébe dob-
ta. A néhai sértettet két nap-
pal később rokonai találták 

meg. A vádlott csak részben ismerte be a bűncselekmény elkövetését, 
tagadta ugyanis annak nyereségvágyból, illetve különös kegyetlen-
séggel való elkövetését, továbbá tárgyaláshoz való jogáról sem mon-
dott le, így az ügy előkészítő ülésen történő befejezésének feltételei 
nem álltak fenn. A törvényszék április 2-án tárgyalja az ügyet.

A 49-es sorozat
Több hónapos nyomozás eredményeként azonosították azokat a 

férfiakat, akik negyvenkilenc alkalommal betörtek Sajószentpéter 
külterületén található pincékbe. A 34 és a 27 éves - jelenleg is letar-
tóztatásban lévő - sajószentpéteri férfiak egyebek mellett gáztűz-
helyt, fűkaszát, hűtőgépet, gázpalackot, háztartási felszereléseket, 
kerti szerszámokat, bort és pálinkát tulajdonítottak el az esetek so-
rán. A férfiakat lopás miatt őrizetbe vették, majd az iratokat átad-
ták az ügyészségnek.

Kétszer is betört
A Kazincbarcikai 

Rendőrkapitányság 
munkatársai két na-
pon belül azonosítot-
ták, és elfogták azt a fi-
atalembert, aki tavaly 
augusztusban két al-
kalommal betört Or-
mosbányán egy zöld-
séges üzletbe, valamint 
egy sörözőbe. A 17 
éves helyi lakos az esetek során szeszes italokat, édességeket, üdí-
tőitalokat, televíziót, továbbá készpénzt tulajdonított el. A tolvajt 
lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd a szükséges eljárási 
cselekmények elvégezése után az iratokat átadták az ügyészségnek.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első kéz-
ből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal a far-
sangi hagyományokhoz kötődő jeles napok nevét rejtet-
tük 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 könyvutalványt sorso-
lunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja.

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21–04. 20.) Ön kedves, finom és közvetlen, ezt a 
társának is értékelnie kellene. Mivel ön annyira odaadó, ne-
hezen érti, miért is van az, hogy a párja egyre távolságtar-

tóbb, és úgy érzi, nem törődik önnel. 

Bika (04. 21–05. 21.) A szűkebb értelemben vett társas kap-
csolatra szinte nem is marad ideje, annyi gondot jelent önnek 
a család. A gyerekek mellett most még az idősebb hozzátar-

tozókkal is meggyűlhet a baja. Azért kímélje magát! 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Jobban kellene önmagát is tisztelnie, 
különben a tehetsége pillanatok alatt semmivé foszlik. Persze 
a megvalósulás nem minden, de legalább magának és a csa-

ládjának mutasson fel valamit abból, amit tud. 

Rák (06. 22–07. 22.) Ha elégedetlen a sorsával, figyelembe 
kell vennie, hogy azt részben ön alakította ki így. A jó hír vi-
szont éppen ezért az, hogy akkor van is rá módja, hogy jóvá-

tegye, hogy megváltoztasson benne irányokat.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) A partnere iránti elkötelezett-
sége lehetővé teszi önnek, amit eddig nem mert megtenni: 
végre felfedheti előtte érzelmeit és gyengeségeit. Az öröm az 

apró mozdulatokban, a közös nevetésben rejlik. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Nehéz most egyezségre jutnia a pár-
jával. Ő ugyanis úgy érezheti, hogy minden időt tőle vesz el, 
amit magának vagy a barátainak szentel. Vagy ugyanez for-

dítva: ön lehet kissé féltékeny a társa barátaira. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Sajnos a szerettei hajlamosak visz-
szaélni azzal, hogy ön mindig engedékeny. Ha már teljesen 
felőrlődött a sok különféle akarat közepette, és már mindenki 

sorsa sínen, akkor ideje végre kiállnia magáért. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Valamit változtatnia kell az életén, 
ha nem akar teljesen elgépiesedni. Eleinte apró lépések sorát 
kell végrehajtania. Úgy mint: sétaút hazafelé gondolatokba 

merülve vagy barátnővel beszélgetve. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Bizony a mosolyával most a jég-
csapszíveket is meg tudja olvasztani. A vonzereje is megnő, 
aminek hála a szerelem is újra visszatér az életébe. A szerelmi 

kedvet növelheti néhány új ruhadarabbal is. 

Bak (12. 22–01. 20.) A szerelem és a párkapcsolat terén 
sok jót ígérnek a csillagai. A jegyében járó Vénusz a Plútóval 
együtt a szenvedély tüzét hozza el a kapcsolatába. Sokkal 

többet meg is engedhet magának, mint máskor. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ha a társa szeretne elérni valamit 
önnél, azt kár mindjárt a függetlensége elleni potenciális tá-
madásként értékelnie! A függetlenség, a puszta önmagában 

megálló én létezése amúgy is csak illúzió.

Halak (02. 20–03. 20.) Próbáljon meg elvonatkoztatni a 
mindennapi történésektől. Tegyen valami meglepőt. Jelké-
pesen törölje le a gondot a kedvese homlokáról! Nem való-

színű, hogy azonnal hatni fog. De megnyithat egy másik utat. Felfelé.

FORRÓ NYOMON

Február 22-én ünnepeljük a magyar korcsolyázás napját. A kor-
csolyasport dicsőségfalán aranybetűs dátum 2018. február 22., 
amikor a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és Liu Shaolin 
Sándor alkotta rövidpályás gyorskorcsolyaváltó megszerezte Ma-
gyarország első téli olimpiai aranyérmét Pjongcsangban. A kö-
zönségkorcsolyázásnak otthont adó népkerti kettes jégpálya egé-
szen tavaszig várja a korizás szerelmeseit.

A magyar korcsolyázás 
napja 

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS 

FELVÉTELE

A Népkerti Vigadó adott helyet a megyei iparkamara és az Első Miskolci Lions Klub közös báljának. A rendezvény bevételét jótékony 
célra ajánlották fel. A társasági eseményen hagyományosan díjakat is átadtak. Támogatói díjban részesült Demeter Ervin kormánymeg-
bízott, akinek a megye gazdaságfejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkáját ezzel ismerték el. A cégvezetői díjat idén az FK Rasz-
ter Építő Zrt. két vezetője, Farkas László vezérigazgató és Kalmár László műszaki igazgató kapták. Aktív kamarai munkájáért, a szakmai 
utánpótlás képzése terén végzett magas színvonalú tevékenységéért Nagy István, a Nagy-Bükk Bt. ügyvezető igazgatója a vállalkozói díjat 
vehette át. Szintén vállalkozói díjat kapott Tóth László, a mezőcsáti Nyírfa-Ker Kft. ügyvezetője, akinek immár negyedszázados sikeres 
üzleti tevékenységét, a tanulóképzés terén végzett áldozatos munkáját ismerték el. A bál a jótékonyság jegyében is telt, a tombola teljes 
bevételét a BOKIK és az Első Miskolci Lions Klub a GYEK-ben működő általános iskolának ajánlotta fel.                 FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

BOKIK-BÁL A VIGADÓBAN 
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