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Elfogadták Miskolc 2020-as
költségvetését
Takarékos, a működési
egyensúly megteremtésére
összpontosító költségvetést
fogadott el a miskolci testület
csütörtökön.
A februári közgyűlési ülés
kétségkívül legfontosabb napirendi pontja az idei költségvetés volt. A büdzsé főösszege
40,1 milliárd forint, ezen belül
12,5 milliárd forintos iparűzési adóval és 4 milliárd forintos
beruházási forrással számolhat a város az idén. A sorokból az is kiderül, hogy a városnak 90 millió forint hitelt kell
felvennie, ez az összeg jóval
kevesebb, mint amennyit az

előző években vett fel az önkormányzat.
A szigorú gazdálkodás ellenére az önkormányzat közel 1,4
milliárd forinttal többet fordít az
idén városüzemeltetésre, és az
MVK-nak is 1,1 milliárd forintos többletet biztosít. A közbiztonság szintén hangsúlyos szerepet kapott a költségvetésben.
De más területek – egyebek
mellett a szociális szféra, a Miskolci Fürdők, az egészségfejlesztési intézet – is több pénzből
gazdálkodhatnak. Oktatásra a
tavalyi évhez hasonlóan több
mint 5 milliárd forint jut.
A többségi Velünk a Város-frakció képviselői úgy fo-

galmaztak a vita során, hogy
ez a takarékos költségvetés „az
egyedüli járható út” a jelenlegi nehéz, adósságokkal terhelt
helyzetben. Az ellenzéki Fi-

desz-KDNP-frakció rekordszámú, 134 módosító indítványt
adott be, mert véleményük szerint hiányoznak a fejlesztések a
költségvetésből. Döntően évek

óta fennálló járda- út- és csatornafelújítási gondokra kértek
volna forrást a költségvetésből.
A Velünk a Város-frakció szerint ezen módosító indítványok

beismerő vallomások, hiszen
azt jelzik: az előző kilenc évben
mindezeket nem tudta megoldani az akkor várost vezető Fidesz-KDNP-frakció.

A közgyűlésről a frakciók vezetői a következőket nyilatkozták lapunknak:
SIMON GÁBOR
(Velünk a Város, frakcióvezető)

BADÁNY LAJOS
(Velünk a Város, frakcióvezető-helyettes)

ALAKSZAI ZOLTÁN
(Fidesz, frakcióvezető)

MOLNÁR PÉTER
(KDNP, frakcióvezető)

A Velünk a Város-frakció eltökélt az
egyensúlyi költségvetés és a takarékos gazdálkodás mellett. Mint
a közgyűlési vita során
is felhívtuk rá a figyelmet ezekre azért van
szükség, mert az előző városvezetés elherdálta azokat a javakat,
amikből építkezni lehetne. Ez igaz mind a
város költségvetésére, mind az MVK Zrt.re. Mi a közlekedési vállalatnál és az önkormányzatnál is a fenntarthatóságot tartjuk az egyik legfontosabb szempontnak.
A meglévő rendszerek megfelelő szakmai
színvonalon történő működtetése az első
számú feladatunk. Amikor aztán ezt már
biztosítottuk, akkor jöhetnek a beruházások. Visszautasítjuk ugyanakkor azokat
az ellenzéki oldalról érkező vádakat, hogy
Miskolc 2020-as költségvetése nem tartalmaz fejlesztéseket, hiszen jelenleg is közel
kétszáz projektünk van folyamatban. A korábbiakkal ellentétben nem pusztán hangzatos szólamokban fog fejlődni a város,
hanem tényleges és szisztematikus építkezésbe kezdünk. Azt is láthattuk ugyanis korábban, hogy a Fidesz-KDNP-frakció
számos fejlesztést bevezetett a költségvetésbe, de aztán sorra kiderült, hogy ezeket
nem végezték el. Azaz csak egy költségvetési sor maradt egy-egy beruházás. Ahogy
az önkormányzatnál, úgy a város közlekedési vállalatánál is a felelős gazdálkodás
szempontjai kerülnek előtérbe. Fontos elmondani, hogy az előző városvezetés megrendelte ugyan a szolgáltatást a társaságtól,
a járatstruktúrára is rábólintott, de egyrészt ennek nem fizette ki az árát, másrészt
a vállalat nem volt képes teljesíteni a menetrendet. A miskolciak tapasztalták, hogy
egyre rendszeresebbek lettek a járatkimaradások. Mi olyan menetrendet szeretnénk,
amiben pontosan érkezik a busz a megállóba, és olyan céget szeretnénk, ami stabilan
működik, és fejlesztésekbe tud kezdeni. A
városvezetés azt támogatja, hogy az MVK
dolgozói jól érezzék magukat, elégedettek
legyenek a munkahelyükkel, és ezek mellett további környezetkímélő buszokat vásárolhassanak, vagy éppen bevezethessék a
készpénzmentes, mobilapplikáción keresztül történő jegy- és bérletvásárlást.

A 2020-as költségvetés alapjait az előző
évek gazdasági öröksége határozta meg: a
felhalmozott 14 milliárdos adósság, a közösségi közlekedés súlyos
finanszírozási zavara,
a város 3, illetve a Holding 9 milliárdos folyószámlahitele és 53
milliárdos kötelezettségállománya. Ez az
adósságspirál tovább nem tartható fenn, ki
kellett húzni a fejünket a homokból, és felmérni a város valós lehetőségeit. Az elfogadott költségvetés tehát rendkívül takarékos
gazdálkodást jelent az önkormányzat és intézményei számára, hogy a város működőképessége biztosítható legyen. Elsődleges
cél a csőd szélére sodort MVK Zrt. pénzügyi helyzetének stabilizálása volt. S ebben
a súlyos likviditási helyzetben a Fidesz-KDNP-s képviselők demonstratív módon 134
módosító indítványt – beismerő vallomást
– nyújtottak be, holott tudhatták, hogy ezen
igények teljesítésének pénzügyi alapjait az
elmúlt időszakban éppen ők élték fel. Van
köztük egy sor olyan lakossági felvetés,
amelyet az előző ciklusban még mi terjesztettünk be, de azokat indoklás nélkül elutasították. Természetesen a „romeltakarítást”
követően sorra vesszük ezeket a jelzéseket,
és igyekszünk azokat ütemesen teljesíteni. 2018 közepétől a választásokig terjedő
időszakban gyakorlatilag leállt a döntéshozatal, megálltak a projektek. Miskolcon a
beruházások alig 18%-a teljesült, az országos átlag 60%. A pályázatok jó részét egyszerűen „beseperték” az íróasztal fiókjába
„vezetői döntésre vár” címkézéssel. Közben
az építőipar árai elszabadultak, s az elnyert
pályázati pénzek ma már nem fedezik a kivitelezés költségeit. Azon dolgozunk, hogy
a támogatások átcsoportosításával a beruházások megkezdődhessenek.
Az MVK Zrt. helyzetét 2,6 milliárd forint biztosításával sikerült stabilizálni. A
költséghatékonyabb működés érdekében
további hat szóló CNG busz beszerzését,
bankkártyás jegykiadó automaták telepítését és mobilfizetéses jegyvásárlás bevezetését tervezzük. Ezek a lakosság utazási
komfortjának javítását is szolgálják. A Miskolc-kártya használatával pedig a bérletárakból 10% kedvezményt biztosítunk.

Nem támogattuk az
előterjesztett 2020-as
költségvetést, hiszen
meglátásunk szerint
ez egy olyan javaslat,
amelyben egyetlen beruházás sem szerepel,
leszámítva a Diósgyőri
vár rekonstrukcióját,
amit még a Fidesz-KDNP-s városvezetés
tárgyalt le Magyarország kormányával. Álláspontunk szerint ambiciózus Miskolcnak
ambiciózus költségvetésre, fejlesztésekre,
valamint forrásokra van szüksége ahhoz,
hogy ne forduljon vissza a fejlődés útján,
és ne kerüljön vissza oda, ahová 2010 előtt
a szocialisták vezették a várost. Ennek érdekében rekordszámú, 134 módosító indítványt nyújtottunk be – egyebek mellett
utak, járdák felújításáról, közparkok rendezéséről, játszóterek rendbetételéről, vagy
éppen sportklubok és a kultúra támogatásáról. Ezzel is érzékeltetni szerettük volna,
hogy felelősséggel gondolkodunk a borsodi
megyeszékhelyről, hiszen önkormányzati
képviselőként ellenzékből is van felelősségünk. A javaslataink közül egyetlen egyet
sem szavazott meg a várost vezető, többségi
balliberális-jobbikos frakció. Ami a közösségi közlekedést illeti, azt láthatjuk, hogy a
szocialistáktól jól megszokott, megszorításokra épülő politika folytatódik Miskolcon.
Ilyenre 2010 óta nem volt példa Miskolcon,
hiszen az előterjesztés jegy- és bérletáremelést, illetve jelentős járatszámcsökkenést is
tartalmaz. Mi pedig azt mondjuk, hogy a
közösségi közlekedés átalakítása nem járhat
a miskolciak érdekeinek háttérbe szorításával. Kértem Veres Pál polgármestert, hogy a
rendszerszintű, a szolgáltatást javító egyeztetésre – amennyiben lesz ilyen – minket
is hívjanak meg. Szeretnénk megvédeni az
elmúlt évek vívmányait, mert álláspontunk
szerint megszorításokból sosem következik
fejlődés. Azt pedig különösen nem támogatjuk, hogy az elhibázott, megszorításokra
épülő politika árát a miskolciakkal fizettessék meg. Az áremelkedés és a járatritkítás
mellett az előterjesztés még arra is javaslatot tett, hogy a jegyet nem váltó utasok
büntetési tétele 5 ezer forintra csökkenjen.
Ez nonszensz, álláspontunk szerint a tisztességes miskolci polgárokat kell támogatni, nem a bliccelőket.

A költségvetés kapcsán az a nagy problémánk, hogy semmilyen
beruházást nem látunk
benne. Az elmúlt években szinte minden orvosi rendelőt, bölcsődét,
óvodát felújítottunk. A
Fidesz-KDNP frakciószövetség 134 módosító indítványt nyújtott
be, ezekben olyan tényleges lakossági igények tükröződnek, amelyek nem jelennek
meg a költségvetésben. Ezeket a városvezető
MSZP-Jobbik frakció mind leszavazta. Több
olyan terület van véleményünk szerint, ahol
Miskolc visszalép az előző évhez, évekhez
képest; gondoljunk csak arra, hogy például
a sportszervezetek támogatása is visszaesett.
Nulla forinttal támogatja az önkormányzat a
diósgyőri labdarúgást. De a vízilabdaklub, a
jégkorong is sokkal kevesebbet kap. A sport
mecénás keretösszege is kevesebb. A sport
mellett a kultúra a nagy vesztese az idei költségvetésnek. A választási ígérettel ellentétben nem emelték meg a Salkaházi program
keretösszegét. A KDNP nem támogatta a
megszorítások és a leépítések költségvetését.
Nincs víziója a városvezetésnek.
Az MVK-val kapcsolatos előterjesztés
szakmaiatlan, mert nem derül ki belőle például, hogy milyen viszonylatoknál és mikor
lesz járatritkítás. A villamosok esetében 11
százalékos járatcsökkenés lesz, a buszoknál
is hasonló az arány. A jegyek és bérletek árai
pedig 10 százalékkal emelkednek. A diákbérlet drágább lesz, mint Budapesten. A szolgáltatás színvonala egyértelműen romlik. Ezt a
KDNP nem támogatja, mert kettős negatív
hatás fog érvényesülni: drasztikus járatritkítás, mellette pedig az áremelés. Ennek komoly negatív következménye lesz Miskolcra
nézve; attól félünk, hogy még többen ülnek
majd autóba. Így nő a környezet terhelése,
küzdenünk kell majd a szmoggal, és még nagyobb dugók alakulnak ki a város útjain. Illetve romlik a tömegközlekedés színvonala.
Azzal sem értettünk egyet, hogy a bliccelők
esetében a büntetési tételt csökkentik. Úgy
gondoljuk, hogy ez pedagógiailag nagyon
rossz gondolat, mert így engedjük, hogy
egyesek visszaéljenek a helyzettel. Az MVKnál meglehetősen új a busz- és villamosflotta,
eddig jó volt a szolgáltatás színvonala, most
azonban ez nagyon vissza fog esni.
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MVK: SÚLYOS ÖRÖKSÉG UTÁN ÉSZSZERŰSÍTÉS
Átalakul a miskolci tömegközlekedés. Az elkövetkező hónapokban változnak
a jegyárak, észszerűsödik
a busz- és villamosjáratok
száma és szerkezete, csökken a helyszíni bírságok
mértéke, illetve fejlesztések
valósulnak meg az elektronikus jegy- és bérletértékesítés
területén.
Az átalakításokra azért van
szükség, mert az előző városvezetés ezen a területen is súlyos örökséget hagyott maga
után. Az elmúlt években még
az inflációnak megfelelő mértékben sem korrigálták a jegyárakat, és bár tudtak számos, az
MVK Zrt.-nél kialakult problémáról, mégsem tettek lépéseket azok megoldására, ezzel
katasztrófaközeli állapotba sodorva a céget és a teljes miskolci
tömegközlekedést.
A miskolci közlekedési vállalat évente csaknem 80 millió
utast szállít a meglévő két villamos- és 44 buszvonalon. Jelenleg 122 autóbuszt és 31 villamost üzemeltet a cég, amely
az utasszámlálási adatok alapján ennek a 80 millió utasnak
nagyobb kapacitást kínál, mint
például Debrecen tömegközlekedési társasága az ottani 101

millió utasnak. Miskolcon a
tanulmányi időszakban, munkanapokon reggelente járnak a
legsűrűbben az autóbuszok és
villamosok. Az 1-es villamos
ilyenkor 3-5 percenként, a 35ös autóbusz pedig 8 percenként
jár. Ezzel szemben például Szegeden munkanapokon az utasoknak 15-30 percet, hétvégén
pedig akár 30-60 percet is várniuk kell a következő buszra.
„A csődtől mentjük meg
az MVK-t”
A miskolci közösségi közlekedés a tét, nyárra bedőlhet a
vállalat. Erről Bartha György, a
Velünk a Város-frakció önkormányzati képviselője beszélt
sajtótájékoztatóján. „Az önkormányzati választások után nem
csontváz dőlt ki a szekrényből,
hanem egy tömegsír tárult fel
előttünk” – fogalmazott.
– A folyamatos finanszírozási gondok, a bérproblémák, a
sofőrhiány mind abból adódott,
hogy az önkormányzat 2015-től
4,3 milliárd forintot nem fizetett ki az MVK-nak. Ezen felül
a Miskolc-kártya tízszázalékos
kedvezménye is érvágás volt a
társaság gazdálkodásában, hiszen 670 millió forintot vesztett rajta a cég, Miskolc akkori
önkormányzata pedig nem is-

merte el ezt a követelést, pedig
a kártyát a város adta ki. Ezzel a
közel 5 milliárdos hiánnyal kellett tehát működnie a közlekedési vállalatnak – mondta a Velünk a Város politikusa.
– A cég konszolidálásához
áremelésre, átalakításra van
szükség, ezeket a lépéseket meg
kell tennünk – hangsúlyozta
Bartha György.– Nincs kétségem – mondta még a közgyűlés előtt – hogy az ülésen a Fidesz-KDNP képviselői lesznek
a leghangosabbak, miközben
csak egy dolgot kellene tenniük:
bocsánatot kérni a miskolciaktól az eltékozolt és elhazardírozott lehetőségek miatt.
Milliárdos tartozások,
tízmillióval kevesebb utas
Fenntartható és finanszírozható legyen, valamint összhangban álljon a város költségvetésével – ezek voltak az MVK
Zrt. legfontosabb célkitűzései
az üzleti terv összeállításánál.
Demeter Péter vezérigazgatónak volt már korábban, tavaly
nyáron is egy javaslata a cég
konszolidációjára, de azt az előző városvezetés elvetette. Most
azonban már nem lehet halogatni az átalakítást.
– Mintegy félmilliárd forint
pluszforrást jelenthet az MVK-

Csúcsidőszakban nem lesz változás, de a második negyedévtől szombaton is vasárnapi menetrend
lép érvénybe

nak éves szinten, hogy észszerűsítjük a busz- és villamosjáratok számát, valamint hogy
változtatunk a jegy- és bérletárakon – mondja Demeter Péter,
az MVK Zrt. vezérigazgatója.
Május elsejétől emelkednek
a jegy- és bérletárak, de továbbra is megmarad a Miskolc
Pass-kártyával elérhető 10 százalékos kedvezmény. A 24 órás
jegy, a 7 napos turistajegy és a
hétvégi családi jegy ára csökken, a csoportos kombinált felnőtt jegy megszűnik, mivel eddig sem volt rá komoly kereslet.
– Csúcsidőszakban nem lesz
változás, de a második negyedévtől szombaton is vasárnapi
menetrend lép érvénybe. A decemberben kialakított menetrend hatásait megvizsgáltuk, és
Változnak a bérletárak
májustól
•
a tanuló és nyugdíjas
villamosbérletek
ára
3200 forint
•
a tanuló és nyugdíjas
kombinált bérletek ára
4300 forint
• a teljesárú egyvonalas
és a teljesárú villamosbérletek ára 5200 forint
•
a teljesárú kombinált
bérletek ára kedvezmények nélkül 7700 forint

2012. óta nem változtak a jegy- és bérletárak

Menetrendváltozás áprilistól
• tanulmányi időszakban, munkanapokon, csúcsidőn kívül változik az 1-es, 14-es, 19-es, 24-es, 29-es és 35-ös
autóbuszvonalak, valamint az 1-es és 2-es villamos fordulószáma
• a 44-es autóbuszok hétfőtől péntekig ugyanakkora fordulószámmal közlekednek
• kihasználatlanság miatt megszűnik a 38-as és nyári időszakban a 290-es autóbuszvonal
• a 69-es autóbuszvonal megszűnik, helyette az 1-es autóbuszok közlekednek Berekalja városrészbe.
figyeltük a lakossági visszajelzéseket is. Kevés panasz érkezett
hozzánk ezzel kapcsolatban.
Nyolc éve nem változtak
az árak
Míg korábban egy év alatt 90
millió utast szállított a vállalat,
mostanra ez a szám 10 millióval csökkent. A demográfiai adatok is azt mutatják, hogy
Miskolc lakossága 154 ezerre
apadt. Eközben pedig nőttek a
költségek, a szolgáltatások ára
húsz százalékkal került többe,
ezek nem jelentek meg a jegyárakban. Az elmúlt időszakban
az átlagbérek is nőttek, ugyanakkor 2012 óta nem változtak
a jegy- és bérletárak. – Igyekszünk a miskolci lakosság „teherbíró képességének” figyelembevételével változtatni az
árakon. Az emelés átlagosan
10 százalékos, de ez még min-

dig olcsóbb, mint Debrecenben,
Szegeden vagy Pécsett. Nekünk
ráadásul van Miskolc-kártyánk, ami 10 százalékos kedvezményt jelent.
Fejlesztenek is
A korábbi beszerzéseknek
köszönhetően a villamosok átlagéletkora jelentősen, 17-ről 5,5
évre csökkent. A buszok átlagosan 8 évesek, de itt további „fiatalítás” várható.
A még meglévő 70 dízelautóbuszt is lecserélik új, korszerű CNG-járművekre. Saját
forrásból pedig 5 gázüzemű
midibuszt vesznek. Az értékesítési rendszert is fejlesztik
idén: jegyautomatákat helyeznek ki Miskolc húsz frekventált pontján. Budapest és Tatabánya után pedig – harmadik
magyar városként – bevezetik
a mobiljegyet.

Életveszélyes kereszteződés

Egy kisteherautóval ütközött a villamos péntek hajnalban a Corvin és a Széchenyi utcák kereszteződésében. Az MVK járművén senki sem sérült meg, a kisteherautóból azonban két embert a tűzoltók
szabadítottak ki. A történtek kapcsán városüzemeltetési szakemberek is megvizsgálták a helyszínt, javaslatukra Veres Pál polgármester intézkedett: mostantól ebben a közlekedési csomópontban
mindig működnek majd a jelzőlámpák. Hétfőn reggel kezdik meg a lámpa cseréjét, majd a rendőrséggel egyetértésben átprogramozzák 0-24 órás üzemmódba. Fotó: Juhász Ákos
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MISKOLC TALÁLJON VISSZA RÉGI ÖNMAGÁHOZ
Meg fogjuk mutatni, hogy Miskolcnak újra van gazdája –
hangsúlyozta Veres Pál polgármester évindító beszédében,
a Nyitott Városháza Program rendezvényén. – Azért fogtunk össze, hogy a város visszataláljon régi önmagához, újra
Nagy-Miskolcra lehessünk büszkék. Számomra egy párt létezik, és azt úgy hívják: Miskolc.
Veres Pál a város jelenlegi állapotáról is beszélt. Elmondta,
az önkormányzat és cégeinek
az átvilágítása után azzal kellett szembesülnie, hogy ros�szabb a helyzet, mint azt az
előző városvezetés állította.

– Megpróbáltak hiányokat elrejteni, de mindegy, hogy melyik zsebünk üres, a probléma
ugyanúgy fennáll – utalt arra
a városvezető, hogy az önkormányzat közel 10 milliárd forinttal tartozik a Holdingnak,

aminek ráadásul van egy 9
milliárdos folyószámlahitele és
53 milliárd forintos kötelezettségvállalása is. Ez négy DVTK
stadion ára.
A szervezeti átvilágítás során az is kiderült, hogy a Hol-

ding szakmaiatlanul és kaotikusan működött, számos
területen a szükségesnél jóval
nagyobb létszámmal. A szakemberek párhuzamosságokat
tártak fel az önkormányzat
és a Holding között is: vagy-

is mindkét szervezetben elláttak hasonló feladatokat,
egyes területeken szinte szóról szóra ugyanazokat. Tíz év
alatt megtízszereződött a Holdingban dolgozók létszáma. A
TOP-projektekből más városok 60 százalékos teljesítésen
állnak, Miskolc mindössze 18
százalékon. – Most küzdeni
kell azért, hogy a beruházások
megvalósuljanak.
– Ha nem lépünk, nyárra
nagy bajba kerülhet a miskolci
közösségi közlekedés – emelte ki a városvezető. Hozzátette: a korábbi városvezetés nem
akarta meghallani a figyelmeztetéseket a munkavállalók, a
szakmai szervezetek részéről
sem. Fiókba rejtették az MVK
Zrt. vezérigazgatójának konszolidációs javaslatát is, mert
a választások előtt politikailag
nem lett volna népszerű a változtatás. Alapjaiban gondolják
újra a közösségi közlekedési struktúrát, már a napokban
megkezdik az átszervezést. A
szakértői vélemények mellett
a lakossági igényeket is figyelembe veszik.
Elmondta azt is, hogy a költségvetés elkészítésénél azzal
szembesültek, hogy a 2019-es
fiktív egyensúlyt egy olyan bevétel biztosította, amiről tud-

Kizárólag elégedett emberekkel
lehet sikeres céget építeni
Márciustól a MiREND-Sec
Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. ügyvezetője
Németh Judit lesz. Végzettségét tekintve programozó, informatikus-mérnök, mérnök-közgazdász
és okleveles humánszervező. Diplomáit Miskolcon,
Nyíregyházán és Pécsett
szerezte. Vezetői tapasztalatokat a MIVÍZ Kft.-nél, a
Miskolc Holdingnál, szakmai vezetői tapasztalatokat
egy állami tulajdonú, vagyonőrzéssel is foglalkozó
társaságnál szerzett.
– Azért pályáztam, mert
miskolci vagyok, és szeretnék tenni a városért. Emellett úgy gondoltam, hogy
a munkakör betöltéséhez
mind szakmai, mind vezetői
tapasztalattal is rendelkezem
– mondja Németh Judit.
A MiREND-Sec Miskolcon elsősorban a Miskolc
Holding tagvállalatainál lát el
vagyonőrzési és portaszolgálati feladatokat. Németh Judit
szerint a cégnek – a mostani
feladatok magas szintű elvégzése mellett – ki kell lépnie a
piacra, és minél több közbeszerzési pályázaton kell indulnia.
– Sokat foglalkoztam emberekkel, többek között humánpolitikai igazgatója voltam egy vagyonvédelmi
cégnek. Fontosnak tartom,
hogy a rendelkezésre álló hu-

mánerőforrást úgy használjuk ki, hogy a társaság működőképes és eredményes
legyen. Kizárólag elégedett
munkavállalókkal lehet sikeres céget építeni.
– A vagyonvédelmi tevékenységet végző munkavállalókat is megilleti minden törvényes jog és lehetőség – utalt
arra, hogy az ezen a területen
dolgozók sokszor szembetalálják magukat olyan helyzetekkel, amelyekben egyes cégek nem a jogszabályoknak
megfelelően foglalkoztatják
őket. A holdingtagvállalat
– vezetésével – továbbra is
tiszta és átlátható foglalkoztatáspolitikát folytat majd,
ugyanakkor nagy hangsúlyt
kap a szolgáltatás minősége.
– Nagyon büszke vagyok
arra, hogy diósgyőri vagyok.
Régen a stadionnal szemben laktunk, nagyapám már
hároméves koromban elvitt
minden meccsre. Ezt a hagyományt ma is őrzöm, a
hazai mérkőzéseken mindig kint vagyunk, és szurkolunk a csapatnak, s ha a közelben játszanak, akkor is
elmegyünk szurkolni nekik
a családdal. A fiam ifiként a
DVTK szerződtetett focistája
volt, de egy sportbaleset miatt ez a pályafutása megszakadt, ő egyébként idén végez
a Földesben.
– A nagylányom 22 esztendős, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója, most

Németh Judit a MiREND-Sec
új ügyvezetője

Franciaországban tanul az
Erasmus– programmal. Épp
a repülőtérre megyek érte,
egy hétig itthon lesz, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
A fiam is nagy utazó, mint a
nővére, ő nemrég Argentínában volt cserediákként. Ebben a programban én is fogadóanyuka lettem, ráadásul
háromszorosan: volt már török és argentin fiam és egy
japán kislányom is egy-egy
évre, ők nálunk laktak és nagyon büszke vagyok rá, hogy
azóta is mindannyian édesanyának szólítanak.
– Fontosnak tartom, hogy
gyermekeink itthon maradjanak. Én már elértem, hogy
a fiam abban gondolkodik,
hogy a Miskolci Egyetemet választja első diplomája
megszerzésének színhelyéül.
Meggyőződésem, hogy Miskolc akkor lesz igazán élhető
és boldog város, ha a fiatalok
itthon maradnak és azért mi
is mindent megteszünk.

Évindító beszédét tartotta Veres Pál polgármester a Nyitott Városháza Programban

ták az akkori vezetők, hogy
nem fog teljesülni. – Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy
valódi egyensúlyi költségvetést kell készíteni, hosszú idő
alatt elrontott dolgokat kell
most rendbe hozni. Sorolta: a
2020-as költségvetési tervezet
főösszege 40,1 milliárd forint,
ebből a működési bevételek
nagyságrendje a működési kiadásokkal megegyezően 34,1
milliárd forint. A költségvetésben tervezett beruházásokhoz
kapcsolódik 6 milliárd forint.

Idén mindössze 90 millió forint hitelt vesz fel a város, ami
a tavalyinak a 2 százaléka.
A költségvetés „nyertese”
a városüzemeltetés, több jut
egyebek mellett a közösségi
közlekedésre, a zöld területek
gondozására, a kátyúmentesítésre. – Meg fogjuk mutatni, hogy Miskolcnak újra van
gazdája – hangsúlyozta Veres
Pál, hozzátéve: a Városgazda,
a Miskolci Fürdők és a szociális szféra is nagyobb támogatást kap.

– Sporthasonlattal élve:
olyan, mintha 100 méteres síkfutásra készültünk volna, aztán a helyszínen azt mondták,
hogy 100 méter gát lesz, majd a
rajtnál kiderült, hogy egy spártai futásról van szó. Ez nem
sprint, hanem maraton lesz,
tele akadályokkal, nehézségekkel, de tudjuk, hogy kemény
munkával elérjük majd a céljainkat. Ez Nagy-Miskolc, oda
indultunk és oda is fogunk eljutni – zárta évindító beszédét
Veres Pál.

Eladás helyett felújítás
Jelenleg ötvenhat rossz állapotú, egyelőre kiadatlan
fészekrakós önkormányzati lakást tart nyilván a
Miskolc Holding. Ezekből
minden berendezés hiányzik, és teljes felújításra szorulnak – mondta el Szarka
Dénes (Velünk a Város) önkormányzati képviselő az
Áfonyás utcában megtartott sajtótájékoztatón.
Az előző városvezetés több
száz olyan lakást tartott meg
a rendszerben, amelyek tervszerű felújítás nélkül, hónapról hónapra csak a pénzt vitték, miközben óriási igény
lett volna azonnal beköltözhető otthonokra. A lakások
hasznot nem termeltek, a
költségeket a város pénzéből
fizették.
– Az avasi kilakoltatások
miatt felszabadult lakásokat
annak idején ugyan megvásárolta az előző városvezetés,
de ezeknek csak egy töredékét újították fel. Emiatt több
száz olyan lakás van Miskolcon, amely műszaki állapota és komfortfokozata miatt

gyakorlatilag nem termel városi bevételt, miközben fizetni kell a rezsijüket, és egyéb
költségeket – mondta Szarka
Dénes.
Mint ismert, Veres Pál
polgármester
Nagy-Miskolc-programjában százlakásos bérlakásprogram indítását
kezdeményezte. Szarka Dénes
úgy fogalmazott: „a miskolci fiataloknak meg kell adni
minden lehetőséget ahhoz,
hogy tehetségük és szorgalmuk eredménye helyben maradjon. Ehhez elérhető árú
otthonokra is szükség van.”
A képviselő emlékeztetett,
több mint 300-an nyújtották be igényüket a lakásokra legutóbb, ami „világosan
mutatja, hogy ilyen pályáza-

tokra az elmúlt években is
lett volna igény. Azzal zárta:
a Velünk a Város-frakció arra
kéri a Miskolc Holding szakembereit, hogy a jövőben
ne az eladás, hanem a felújítás kapjon hangsúlyt a város
ingatlangazdálkodásában,
hogy minél több olyan leendő otthon újuljon meg, amit
bérlakásként miskolciak vehetnek birtokba.
A közbiztonsággal kapcsolatos feladatok támogatására – a lehetőségekhez
mérten – jelentős forrásokat
biztosít a 2020-as költségvetés. Erről Szilágyi Szabolcs, a
Velünk a Város-frakció önkormányzati képviselője beszélt. Hozzátette: folytatódik
a
közterület-felügyelőkből
és rendőrökből álló párosok
járőrözése, a rendészet kiadásaira pedig továbbra is jelentős összeg, több mint 700 millió forint áll rendelkezésre.
Azt mondta, céljuk az,
hogy az előző városvezetés
által rájuk hagyott tragikus
költségvetési helyzet ne menjen Miskolc biztonságának a
rovására, és minden működő rendszer a miskolciak biztonságát szolgálja.
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Koronavírus: nincs járvány, de fontos a megelőzés
Miskolcon is folyamatos a
figyelem
Bár Magyarországon egyelőre nem jelent meg a koronavírus, több szomszédos országban
például Romániában, Horvátországban és Ausztriában is
vannak már fertőzöttek. Éppen
ezért Miskolc város vezetése,
szem előtt tartva a miskolciak biztonságát, folyamatosan
egyeztet a katasztrófavédelem
és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal szakembereivel, közösen értékelve,
elemezve a kialakult helyzetet és a lehetséges veszélyeket,
megalapozva ezzel a vírus esetleges megjelenésére való megfelelő felkészülést.

Czomba Dénesné
– Úgy tudom, még Magyarországon nincs itt a
vírus. Úgy vagyok vele,
hogy még azért mes�sze van tőlünk, felesleges
pánikot kelteni, de azért
óvatosnak kell lenni, meg
kell előzni. Például gyakran kell kezet mosni, s ha
tehetjük, ne menjünk nagyobb közösségbe, szedjünk immunerősítőket.

Mindemellett a miskolci önkormányzat a város jegyzőjének utasítására beszerzett 800
darab szájmaszkot, fertőtlenítőszereket pedig ezres nagyságrendben rendelt, melyekből
a szükséges mennyiséget kihelyezték a városháza mosdóiban
és közösségi tereiben, a hivatali
helyiségek kilincseit pedig folyamatosan fertőtlenítik.
Ugyanakkor Miskolc város
vezetése egy esetleges járványhelyzet kihirdetésében és keze-

Mészáros Judit
- Én úgy érzem, hogy az
immunrendszerem
elég
erős, hogy legyőzzön egy
ilyen influenzát. Ugyanakkor fontos, hogy próbáljunk
meg elővigyázatosak lenni.
Szerintem otthon érdemes
feltölteni az élelmiszer-tartalékokat. Megelőzésképpen pedig az immunrendszerünket kell megerősíteni
például vitaminokkal.
lésében csak végrehajtóként, a
kormány által kidolgozott akciótervnek megfelelően működhet közre a kormányzati
intézkedésekkel összhangban.

Forgalomszámlálás
az Andor utcában

Ennek ellenére a város vezetése fontosnak tartja, hogy megfelelő jelentőséget tulajdonítva az esetleges veszélyeknek
- felkészült legyen bármilyen
helyzet kialakulására. Ezért az
egyeztetések a jövőben is folyamatosak lesznek a polgármesteri hivatal, illetve a katasztrófavédelem és a Megyei
Kormányhivatal között.
A megelőzés nem változott
A
koronavírus-fertőzés
megelőzése érdekében ugyanazokat a dolgokat kell tenni,
amiket az egyszerű influenza
elkerülése érdekében is tennénk: mossunk kezet alaposan szappannal és meleg vízzel

Hajducsek József
Világosabban kellene
beszélni az influenzáról, hogy mit kell tenni akkor, ha elkapjuk,
és minél hamarabb meg
kellene keresni azt az oltóanyagot, amellyel védekezni lehet. Szerinte
sok olyan híradás van,
ami csak megijeszti az
embereket.

Tóth Szandra
Kisgyermekes
édesanyaként természetesen
azt mondom, hogy „immunerősítünk”, ahogy
csak tudunk, szerintem
ez a legfontosabb. A magunktól tehetőt úgy is
megtesszük. Azt tapasztalom, hogy a különböző
fórumokon sok a rémhír
és a problémagenerálás.
vagy egy alkoholalapú kézfertőtlenítővel. Kerüljük a fertőzött személyekkel való közvetlen érintkezést. Erősítsük
immunrendszerünket.

Miskolcon is járványos vásárlás kezdődött
Úgy visznek minden tartós élelmiszert, mint a cukrot.
Az elmúlt napokban a cukros,
lisztes és tésztás polcok álltak üresen a nagyobb üzletekben hosszabb-rövidebb ideig.
A konzervek és a levesporok
is kelendőek voltak, csakúgy,
mint a tartós tejek.
Olaszország, Kína?
Bárdos István, a „Menjünk világgá…!” utazási kiállítás főszervezője azt mondja, hogy nem
tapasztalni pánikot, bár a híreknek egyértelműen van hatása az
utazási kedvre. Talán inkább azt
érezni, hogy kivárnak az utazást
fontolgató miskolciak.
A helyzet jelen pillanatban
elsősorban a tavasszal induló, rövidebb észak-olasz városlátogatásokat, kisebb európai körutakat érintheti. Fontos
tudni, hogy aki lefoglalta a
nyaralását, és esetleg bármi ok-

ból le szeretné azt mondani,
a jelen állapot szerint az utazási szerződésben leírtak szerint teheti meg az abban jelzett
megkötésekkel.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a programszervezők, akiknek célterületén
felütötte a fejét a fertőzés - és
közeli az indulás dátuma -, kiki a maga módján, de reagál a
helyzetre. Például megadja a
lehetőséget egy későbbi időpontra történő átfoglalásra.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen
hívható
zöldszámokat
hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors
és szakszerű megválaszolása érdekében:

06-80-277-455
06-80-277-456

Vonzóvá tették
a vegyipari pályát
Megfelelő számú és képzettségű szakember nélkül
a vegyipar sem maradhat
versenyképes – a többi között erről is szó volt azon
a pályaorientációs napon,
amelyet a Miskolci Egyetemen rendeztek.

Január elejétől újra egyirányú a belváros felé az
Andor utca. A polgármesteri hivatal egy hónapig
tesztüzemet hirdetett. A
végleges forgalmi rendet a
forgalomszámlálások után
alakítják ki.
Második alkalommal mérik a forgalmat, hogy kiderüljön, beválik-e a jelenlegi
közlekedési rend. A Görögszőlő - Andor utca forgalmi

rendjének megváltoztatása
után több jelzés érkezett a
hivatalhoz. Ezután Veres Pál
polgármester egyeztetésre
hívta az érintetteket, ahol a
kerékpáros egyesület például
nem támogatta a változtatást,
mert szerintük így jelentősen
megnő majd a forgalom az
érintett útszakaszokon. A
mérések után újabb egyeztetés várható, ahol a végleges
közlekedési rendről is dönthetnek.

A programot harmadik éve
szervezi a Miskolci Egyetem
és több iparági szereplő, azzal
a céllal, hogy minél többen
válasszák a vegyipari pályát.
2019-ben – többéves lejtmenet után – ismét nőtt a szektor termelése, Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági
teljesítményéhez legnagyobb
mértékben pedig a vegyipar
járul hozzá.
A pályaorientációs napon a
tanulók megismerhették a régió fontosabb vegyipari cége-

it és az iparághoz kapcsolódó
karrierlehetőségeket.
– Az Irinyi János Oktatási
Központban tanulok 11. osztályos vegyészként. Engem
mindig is érdekelt a kémia,
és a Miskolci Egyetemen szeretnék továbbtanulni. Mivel
a BorsodChem ösztöndíjas
programjában is részt veszek,
remélem sikerülni fog – vázolta terveit Szatmári Ákos.
A Miskolci Egyetem
több tanszékén is képeznek
olyan szakembereket, akik

majd a vegyiparban helyezkedhetnek el, tavaly pedig
több cég támogatásával elindult a vegyészmérnök
alapszak is. A régió gazdasági teljesítményéhez a legnagyobb mértékben a vegyipari cégek járulnak hozzá.
Erről Viskolcz Béla, a Miskolci Egyetem Kémiai Intézeti Tanszékének igazgatója
beszélt.
– Ebben az évben elindult
a vegyészmérnökképzés is.
Ezért nagyon fontos, hogy
a gyerekek minél hamarabb
megismerjék, hogy a vegyipar mennyi lehetőséget kínál
számukra – mondta Viskolcz
Béla.

A cégek azonban tudják, hogy a versenyképesség
megőrzéséhez
folyamatos
szakember-utánpótlásra van
szükség.
– Mind a juniormérnököket, mind a frissen kikerülő
egyetemistákat tárt karokkal várjuk, illetve a technikus
végzettségű diákokat is, akik
szakközépiskolából
érkeznek. A beruházásainkhoz, illetve meglévő szervezeti egységeinkhez olyan utánpótlás
szükséges, akiket már az iparban is képeznek, ezért nagyszerű a duális képzés – nyilatkozta Dési Viktória, a MOL
Petrolkémia Zrt. üzletikiválóság-vezetője.
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RÁCZ GYÖRGY HAGYATÉKA

A két héttel ezelőtt bemutatott Bató István életén keresztül
megismerkedhettünk egy olyan vagyonos emberrel, aki végakaratában, feltételekhez kötve ugyan, de komoly összeget hagyott
az egyházra. Ebből az aspektusból nézve könnyen vonhatunk
párhuzamot közte és a szintén a Deszkatemetőben nyugvó dr.
Rácz György között. Életútjuk azonban nagyban különbözött.

Rácz György és neje, Csáthy Szabó Ilona

Rácz György 1857-ben született egy tehetős miskolci
család sarjaként. Elemi iskoláit és a gimnáziumot Miskolcon végezte, majd Budapesten
folytatta tanulmányait, ahol
előbb gyógyszerészi diplomát,
majd kémiából doktori címet
szerzett. Három évvel később,
1882-ben tért haza Miskolcra,
mikor megvette Csáthy Szabó
István Korona Gyógyszertárát, majd elvette leányát, Ilonát is, akit 1884-ben jegyzett
el. Az ifjú pár magánéletéről,
valamint Rácz György apósával való kapcsolatáról nem sok
forrással rendelkezünk, azonban a gyógyszerészről megemlékező nekrológ ad némi
támpontot: „Ifju korában szive vonzalma is olyan család
körébe vonzotta, ahol az igazi polgári erények képezték az
éltető, a mozgató erőt. Vágyai,
ideáljai, a legboldogabb formában mentek teljesedésbe,
Csáthy Szabó Ilonával, Csáthy
Szabó István dr. leányával kötött házasságában. Ám a kegyetlen sors rövidre szabta ezt
a boldogságát; 10 évi házasélet

után megözvegyült. De rajongással beszélt mindig életének
e boldog szakaszáról s imádásig szeretett boldog hitveséről,
kinek emlékét nagy szeretettel
őrizte meg mindvégig.” E leírás
alapján feltételezhetjük, hogy
Rácz Györgyék nem érdekházasságot kötöttek, döntésükben sokkal inkább a szerelem
játszotta a főszerepet, így apósa
sem neheztelhetett rá emiatt.
Sajnálatos tény azonban, hogy

Az 1934-ben átadott épület
Rákóczi-kilátóként volt ismert

ezen évtizedes frigy alatt nem
részesülhettek a gyermekáldás
boldogságában.
Felesége korai halálát követően agglegény maradt, aki beletemetkezett a munkába. 1896-ban
eladta patikáját, hogy üzletemberként tevékenykedjen, és közel
sem mondhatjuk azt, hogy elherdálta volna a családi vagyont.
Egy 1898-ban közzétett adózási
listán Rácz előkelő helyet foglalt
el, egymaga több adót fizetett,
mint az evangélikus és református egyház vagy éppen a minorita rendház. Üzleti tevékenysége
mellett – apósával együtt – aktív
közéleti személyisége lett városunknak. Színházkedvelők lévén
1902-ben Csáthy Szabó István
elnöke, míg Rácz György igazgatósági tagja lett a „Miskolczi
Színházrészvénytársaságnak”,
olyan jól csengő nevek társaságában, mint Bizony Ákos (akiről
egy korábbi cikkben már megemlékeztünk), dr. Tarnay Gyula
alispán, Szombathy László városi főszámvevő, Soltész Nagy
Albert (Soltész Nagy Kálmán
testvére) vagy éppen a későbbi vármegyei főispán, Lichtenstein László. Mindemelett a Borsod-Miskolczi Hitelintézet és a
Borsod-Miskolci Orvos Gyógyszerész Egyesület igazgatósági
tagja volt, de a városi törvényhatóság (mai közgyűlés) tagjaként
is tevékenyen részt vett a város
építésében. A köz érdekében
végzett munkájáért 1918. március 8-án udvari tanácsossá is kinevezték. A városi ügyek mellett
tevékeny szerepet vállalt a református egyház előmenetelében
is, eleinte mint presbiter, majd
az egyház főgondnoka. Ráczról
azt tartották, hogy „magánélete,
melyet mindig a munkában töltött, maga a puritán egyszerűség
volt, s életmódjából senki sem
következtetett volna nagy vagyonára. Ha nem tartott volna a
félremagyarázástól s az illetéktelen igényektől, már életében sok
mindent megvalósíthatott volna

A Széchenyi utca 62-64. szám alatt ma is látható a Rácz-palota

abból, amit holta utánra rendelt
el vagyonából”.
A sokak által elismert mágnás
1922 áprilisában hunyt el, ezt
követően látott napvilágot terjedelmes végakarata, amit általános megdöbbenéssel fogadott a
város. Mivel az megjelent nyomtatásban is, így minden érdeklődő elolvashatta, hogy a tekintélyes hagyatékkal rendelkező
Rácz vagyona nagy részét a református egyházra és a városra
hagyta. Előbbire hagyta a Deszkatemető azon részét, amelyen
ma a Rácz-dinasztia síremléke
található, így elmondható, hogy
a gyógyszerész és családja „hazai földben” nyugszik. Az egyház
emellett különböző ingatlanokat
kapott, valamint egy jelentősebb
összeget az avasi templom felújítására, illetve Rácz meghagyta
egy százezer forintos alapítvány
létrehozását, melynek kamataiból a református püspök fizetését kellett hogy fedezzék.
A város örökölt két olyan
épületet, amelyet ma is láthatunk, ha sétálunk a Széchenyi
utcán. A Royal köznél látható
két, összeépült bérház jövedel-

méből azonban a város halálukig meghatározott összegű
évjáradékot volt köteles fizetni
Rácz hűséges házvezetőnőjének és szakácsnőjének, megboldogult testvére „házi asszonyának”, Bulyovszky Gusztáv
nyugalmazott főügyésznek, valamint Liskay Józsefnek, akit
Rácz végakaratában a református egyház „buzgó és hűséges szolgájaként” aposztrofál. A
végrendelet a város építészettörténetének szempontjából
kuriózumnak számító pontja
volt, hogy a város a rá hagyott
összeg egy részéből „építtessen
az Avas-tetőre egy, a nevemet
(Rácz Györgyét – a szerk.) viselő tornyot”, amelyben kávézó
is helyet kap és tűzoltói megfigyelési célokra is alkalmas.
Mivel a miskolciak kedvelt kirándulóhelye – a rengeteg elkészült terv ellenére – 1907 óta
nem rendelkezett kilátóval, így
Rácz ezen rendelkezését kitörő örömmel fogadta a város lakossága. Azonban ennek megvalósulására még több mint
egy évtizedet kellett várnia a
miskolciaknak.

A végrendeletből ugyanis kimaradt a rokonság. Ennek okai
nem ismertek, de a végakarat
szövegét áttekintve az teljes átgondoltságról árulkodik, így az
egykori gyógyszerésznek minden oka meglehetett arra, hogy
ezt a döntést hozta meg. Ennek
ellenére a Rácz Györggyel rokonságban álló Kiss és Fülemile
család a végrendelet érvénytelenítésére irányuló pert kezdeményezett az okiratban felsorolt 45 intézmény, egyesület és
magányszemély ellen, ebből
pedig évekig tartó bírósági huzavona lett. Az eredményt sejthetjük annak fényében, hogy a
két családdal szemben többek
között a város és a református egyház állt. Végül 1927-ben
mondták ki a végrendelet érvényességét, ezzel pedig mind a
református egyház, mind a város hozzájuthatott a nekik szánt
örökséghez, így Bató István
után egy újabb embert ismerhettünk meg, aki halála után a
város és az egyház javainak gazdagítására törekedett.
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Jegyzet

Miskolcról indult a CB-láz
Egy rádió szerkesztője felfedezte, hogy a hazai CB-rádiózást magam vezettem be
Magyarországon. Ennek apropóján a hétvégén, az éter hullámain elmesélhettem, miként
népszerűsítettem, támogattam
az elterjedését az átkosban, s
hogyan lett Miskolc ezeknek az
egyszerű telekommunikációs
kütyüknek a központja.
A fiatalok már aligha hiszik, hogy a múlt század
nyolcvanas éveiben is még hat
évet kellett várni egy vezetékes postai telefon bekötésére. Jómagam ebben a békebeli világban fedeztem fel, hogy
a nyugati áruházi katalógusokban számos olyan autóba
szerelhető adóvevőt kínálnak,
amelyekkel akár 10-15 kilométeres távolságot is áthidal-

hatunk. Egy esztendőbe tellett,
míg az illetékes hatóságok, a
frekvenciagazdálkodási hivatal és a pénzügyőrség, eldöntötték, hogy miként lehet legálisan behozni egy ilyen páros
készüléket. Behozatali engedélyt csak erkölcsi bizonyítvány ellenében adtak, és a behozott készüléket használatba
vétel előtt Budapesten, az Ostrom utcában átvizsgálták.
Végül az első UTAC típusú
rádiómat 1980 tavaszán szerelték be az első Zsigulimba.
A párja a lottóházi lakásunkon volt. Az Arany János utcai tízemeletes épület tetejére
egy olyan antennát tetettem,
amellyel vizuálisan az egész
Dél-Borsodot
beláthattam.
Hiába is mondanám a mobiltelefónia világában élők-

nek, hogy mennyire elérzékenyültem, amikor a Miskolc és
Mezőcsát közötti távolságot
csak úgy, a rádióhullámokon
átszeltük. Ritka sikerélmény
volt mindannyiunknak, Várföldi Misinek és a gelkás barátaimnak, akik mindebben
segítettek.
Innentől felgyorsultak az események. Pontosan 1982 márciusában megrendezhettem az
ország első CB-rádiókiállítását
a Tokaj vendéglátó házban. Barna Gyuri, a ház igazgatója an�nyira lelkes volt, hogy sikerült őt
is megfertőznöm ezzel a rádiózással. A bécsi Elme Erlach Kereskedőház igazgatója és Brunner Gábor üzlettársa úszott a
boldogságban,
megsejtették,
hogy Miskolc egy óriási piac lesz
számukra. Három napig tar-

tó sorbaállás övezte a technikai
bemutatkozást. Ma már nem
titkolom, a helyszínen, elővételben több mint száz készülék talált gazdára. Míg kezdetben telefonpótló hobbiként rádióztunk,
Miskolcon egyre terebélyesebb
lett a bagolyklub. Éjszakánként

ezen társalogtunk - tudva vagy
nem, hogy a rendőrség illetékesei
is a rádió mellett gubbasztanak.
Hátha elcsípnek valami olyan
információt, ami érdekes lehet
számukra.
Most, hogy a múltat éppen
az éter hullámain megidézték,

szívesen megírnám a miskolci
bagolyklub szellemiségét, történetét – akik erre emlékeznek
még, ne tartsák magukban! Itt
jelentkezett a 807 - ez volt az
első privát hívószám – vétel
vége…
SZÁNTÓ ISTVÁN
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BÖJT, A MAI KOR EMBERÉNEK IS
Hamvazószerdán, vagyis
idén február 26-án kezdődött
a húsvét előtti nagyböjt. Van,
aki elkötelezettségből, és van,
aki az egészsége megőrzése
miatt böjtöl. Lelki és testi oldalról is körbejárjuk a témát.
A böjt nem csak az étkezés megvonására vonatkozik –
mondja a Szent Imre templom
plébánosa, Berkes László. – Ez
egyfajta önmegtartóztatást jelent, ami életünk egyéb területein is megtörténhet. A modern ember ugyanis számtalan
élvezeti cikkel él, tehát böjtöt
tarthatunk a dohányzásban, az
alkoholfogyasztásban, a csokoládénassolásban, a tévénézésben vagy akár a szórakozás

egyéb fajtáiban. Valaminek a
megvonása azonban nem feltétlenül kell hogy komorságot is hozzon az életünkbe. Inkább a fegyelmezettségről, az
önfegyelemről beszélek, hiszen
enélkül nem tudunk szeretni
sem. Gondoljunk csak bele az
anya helyzetébe, akinek az asztalán van ugyan étel, de csak
éppen elegendő: nem engedheti meg magának, hogy először
ő egyen, mielőtt ne látta volna
el gyerekeit. Az önmegtartóztatás képességével az ember másképp látja az életét: tudja, hogy
ajándékba kapta azt az Istentől
– mondta Berkes László.
Gulyásné Debreczeni Ildikó
nem tartja megterhelőnek a
modern ember böjtjét. A di-

etetikus szerint a böjt nem
egyenlő az éhezéssel. – Táplálkozásunk alapját a gabonák képezik. Főleg teljes kiőrlésűeket érdemes enni, hiszen
az ezekben lévő korpa megköti a nedvességet, jobban
telít, leköti a gyomorsavakat,
így csökken az éhségérzetünk. A zöldségek és a gyümölcsök is nagyon fontosak,
hiszen ezek magas rosttartalma miatt szintén jobban
elviseljük az ételmegvonást.
Valójában egy nagyon fontos
vitamint csak az állati eredetű élelmiszerekből tudunk
magunkhoz venni: a B12-t,
ami a vérképzéshez elengedhetetlen. Még a vasat is pótolhatjuk ribizli, áfonya és sóska

Érmes miskolci
konyhaművész
remekei

színen már csak a befejezőmunkálatokat végeztük el
rajtuk. Egész éjszaka dolgoztunk, hogy hajnal 5-től 7-ig
ki tudjuk állítani ezeket.
– Ez már konyhaművészet,
mert aprólékos, a részletekre odafigyelő tevékenységet jelent. A zsűri azt díjazta,
hogy a produktumainkban

Szepesi Gábor, az Avalon
Park kreatív séfje ezúttal a
legfontosabb vitaminforrásokat osztja meg velünk,
melyek segítségével ellenállóbbá válhat a szervezetünk.

sajtvariációkkal, levesként
pedig gyöngy
tyúkot tálalt
töltelékkel és fafülgombával. – A meleg előételem egy
garadnai pisztráng volt lilaburgonya-gyöngyökkel
és
sültkápiapaprika-krémmel.
Mindezt úgy terveztem meg,
mintha egy nyitott kagyló
lenne. Főételként egy szójababos bélszínroládot vittem
blansírozott zöldségekkel, salátákkal és csírákkal.
– Nagyon bízom abban,
hogy diákjaim sokkal hamarabb eljutnak majd ide, mint
én. Látjuk a Bocuse d’Oron,
hogy húszas és harmincas
éveikben járó fiatalok je-

A németországi versenyre
úgynevezett fingerfoodokból
– egyetlen falatra megehető ételekből – egy ötfogásos
menüsort kellett készítenie.
– Számos szempontot kellett figyelembe vennünk:
a snackek ne legyenek tíz-

húsz grammnál nehezebbek,
négyféle terméket tartalmazzanak, változatos legyen a
formájuk, színük, valamint
legyen köztük vegetáriánus
és olyan is, ami nem okoz allergiát. Stuttgartba úgy vittük ki a versenyfalatkáinkat,
hogy félkészek voltak, a hely-

mennyi munka van, az elkészítésnél milyen változatos
konyhatechnológiát alkalmaztunk, és az étel mennyire
színes textúráját tekintve.
Cserei Lászlóné ennek
megfelelően hideg előételnek kecskesajtterrine-t készített parajpudinggal és

Ezeket az összetevőket tehát egy szigorú, negyvennapos
böjtnél érdemes kapszula formájában pótolni. Az ételmegvonást nem kell tartaniuk a

gyerekeknek, a betegeknek, az
időseknek, a kismamáknak és
a komoly fizikai munkát végzőknek.
RÉPÁSSY OLÍVIA

Tavaszi fáradtság ellen is

Cserei Lászlóné kiváló szakács – ezt már többször
bizonyította. Erről tanúskodik az a bronzérem is,
amit legutóbb a stuttgarti
szakácsolimpián szerzett.
– Imádok főzni otthon
vagy akár versenyen, emellett
pedig egy másik szerelem is
társul a munkámhoz: a gyerekek tanítása. Boldog vagyok, ha eredményeket érnek
el – mondta Cserei Lászlóné,
aki a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola tanára.

elfogyasztásával, a szükséges mennyiséghez azonban
ezekből nagyon sokat kell fogyasztanunk – összegzett a
dietetikus.
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lentkeznek ezekre az eseményekre. Akarat és alázat
kérdése az egész. Magamon
érzem, hogy ha valakit egyszer elkap a versenyszellem,
az mindig igényli az újabb és
újabb kihívásokat. Van még
feljebb, hiszen nincsen még
ezüst– és aranyérmem. Most
azonban a gyerekek megmérettetéseire
koncentrálok,
mert márciusban jön a tatai
Farsang Kupa, majd a budapesti Gundel-iskola próbatétele.
RÉPÁSSY OLÍVIA

A téli szürke és zord időjárás hatással van a hangulatunkra és az egészségünkre.
Napról napra jobban várjuk
a tavaszt és a napsütéses időt.
Sokan teszik fel a kérdést, mit tehetünk
azért, hogy jó
legyen a köz
érzetünk,
egészségesek és
fittek
maradjunk az
enyhébb
időjárás
megérkezéséig.
Téli
évszakokban
a
szervezetünk sokkal
sérülékenyebb, ami ellen
védekeznünk kell. A legtöbben ilyenkor elkezdenek mindenféle vitaminokat, ásványi
anyagokat bevinni a szervezetükbe. Azt már kevesebben
tudják, hogy ezekhez természetes formában is hozzájuthatunk.
Közismert tény, hogy a tél
egyik legfontosabb „testőre”
a C-vitamin. Erősíti az immunrendszert, ellát energiával és véd a betegségektől.
Nem is gondolnánk, hogy a
kelbimbó, a karfiol, a brokkoli, a kelkáposzta, a kaliforniai paprika és a chili is tele
van C-vitaminnal. Természetesen a citrom és a narancs
is kihagyhatatlan, amikor a
C-vitaminról beszélünk. Ezeket érdemes minél kevésbé
hőkezelni, hogy több hasznosítható vitamin maradjon meg bennük. Célszerű
a gyors párolás vagy esetleg
nyersen salátákba használni.
A vas a szervezetünk teherbírásáért felelős. Ha
nem jutunk elég vashoz, levertnek, fáradékonynak és
gyengének érezhetjük ma-

gunkat, ezért a téli időszakban kifejezetten fontos a
vas pótlása. A legjobb természetes vasforrások a fehér bab, a lencse, a csicseriborsó, a spenót, a mazsola
és a marhamáj. Ezeket a téli
hónapokban próbáljuk meg
minél inkább beépíteni a
mindennapi étkezésbe. Az
A-vitamin és a vas nagyon
közel állnak egymáshoz. Ha

vashiányos vagy, nagy esél�lyel A-vitamin-hiánnyal is
küszködsz. Az A-vitamin
nagyon jó hatással van a
szemek egészségére, mely
a téli sötét és hideg miatt
különösen jelentős. Fontos
A-vitamin-forrásaink a kápia paprika, a spenót és az
édesburgonya.
A kalcium a csontok épségéért felelős. Kivel nem
történt még meg, hogy egy
téli jeges, csúszós úton elesett. Ha megfelelő mennyiségű kalciumot viszünk be a
szervezetünkbe, lényegesen
kisebb az esélye, hogy ilyenkor eltörjön egy csontunk.
A legszuperebb kalciumforrásaink a brokkoli, a spenót,
a szezámmag és a káposzta.
A D-vitamin a téli depres�szió legjobb ellenszere. Szürke, felhős időjárásban nem
olyan egyszerű a dolgunk,
mint nyáron, amikor kifekszünk napozni és áramlik is
a testünkbe a D-vitamin. Télen érdemes minél több halat, májat, tojást és tejet fo-

gyasztani, hogy megfelelő
mennyiségű D-vitaminhoz
jusson a szervezetünk.
Az E-vitamin nagyon fontos a hajunk, a bőrünk és a
szépségünk megőrzésében.
A téli hideg próbára teszi a
hajunkat és a bőrünket is. Az
E-vitamin rendszeres szedésével megelőzheted ezeket a
problémákat, és télen is szép,
erős marad a hajad, valamint
puha és selymes a bőröd. A
legjelentősebb E-vitamin forrásaink az
olajos magvak,
például a dió
és a mogyoró, de
érdemes
még spenótot,
brokkolit, petrezselymet
és májat is
fogyasztani,
hogy megfelelően
fel tudjuk tölteni az
E-vitamin-forrásainkat.
Végül, de nem utolsó sorban a magnézium következik. A zord időjárás még
inkább előhozza az izomgyengeséget, az izomgörcsöket és a különböző fájdalmakat. A magnézium ezeknek a
tökéletes ellenszere. Ehhez
érdemes minél több olajos
magvat, hüvelyeseket és teljes kiőrlésű gabonákat fogyasztani. Nagy mennyiségű
magnéziumot tartalmaz továbbá a banán, az avokádó, a
tonhal és a lazac is.
Megfigyelhetjük,
hogy
vannak olyan alapanyagok, melyek több vitaminnál és ásványi anyagnál is
szerepelnek. Ezeket érdemes nagyobb mennyiségben fogyasztani, hisz segítségükkel óvjuk és védjük a
szervezetünket. Próbáljunk
meg közülük minél többet
alkalmazni a mindennapjainkban!
Legegyszerűbb
megoldás zöldségekből friss,
roppanós salátát készíteni,
majd magvakkal megszórni, és halak vagy húsok mellé tálalni.

8 Társaság és élet

FARSANGI HANGULATBAN
A TERMELŐI NAPON
Igazi farsangi mulatság várta a legutóbbi Miskolci Termelői
Napra látogatókat. A helyi és környékbeli termelők portékáit
és kézműves termékeit kínáló programon karneváli koncerttel, táncmulatsággal, farsangi finomságokkal és álarckészítéssel készültek a tél elűzésére az Erzsébet téren.

BÁL A FÖLDESBEN
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SZERETNE EGY HÉTEN BELÜL MUNKÁBA ÁLLNI?
JELENTKEZZEN MOST
OPERÁTOR, MINŐSÉGELLENŐR, GÉPKEZELŐ
ÉS CSOPORTVEZETŐ ÁLLÁSLEHETŐSÉGEINKRE!
• két- és négyműszakos, valamint 12 órás állandó nappalos
és állandó éjszakás munkarendek
• versenyképes bérezés és cafeteria
• 100%-ban támogatott munkába járás
• 30%-os műszakpótlék
• túlóra-kifizetés és teljesítmény alapú bónusz
Jelentkezzen ingyenesen hívható telefonszámunkon:
+36 80 212 000,
vagy személyesen, új irodánkban:
Miskolc · Széchenyi út 64. · 1. emelet 5-6.

A KELET-ALFI-KER KFT.

ELADÓ-PÉNZTÁROS
KERES MISKOLCON MŰKÖDŐ ÉLELMISZERÜZLETÉBE.

Elvárás:
l Kereskedelmi végzettség
l Vonalkódos pénztárgép kezelésben jártasság
l Lelkes, elkötelezett hozzáállás
l Megbízható munkavégzés
Előny:
l Csemegepultos tapasztalat
l Lakhely Miskolcon vagy 20 km-es vonzáskörzetében
Amennyiben felkeltettük érdeklődését a munka iránt,
kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@alﬁ.hu e-mail-címre.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2020. 02. 29-től 2020. 03. 06-ig
AKCIÓ! TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS!
Sindy kéztörlő, 2 tekercs, 74,5 Ft/db
Aquella nedves törlő, bútorápoló, 24 db/csomag
Signál fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
Just ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 598 Ft/l
Ariel mosópor, 300 g, 1330 Ft/kg
Clin ablaktisztító pump., 500 ml, 798 Ft/l
Vanish szappan, 250 g, 1796 Ft/kg
Ajax általános tisztítószer, 1 l
Opti bútorápoló, 500 ml, 1198 Ft/l
Pronto bútorápoló, 768,37 Ft/kg
Vanish szőnyegtisztító, 500 ml, 1798 Ft/l
Persil mosópor, 1,14 kg, gél 1l, kapszula 11 db
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219 Ft
239 Ft
349 Ft
359 Ft
449 Ft
559 Ft
559 Ft
549 Ft
729 Ft
899 Ft
999 Ft
1299 Ft

149 Ft
199 Ft
299 Ft
299 Ft
399 Ft
399 Ft
449 Ft
499 Ft
599 Ft
799 Ft
899 Ft
999 Ft

l MÁTRAI KÖRÚT
2020. 03. 14.: 5.900 Ft/fő
l SZATMÁRNÉMETI
ÉS NAGYKÁROLY
2020. 03. 28.: 5.900 Ft/fő
l REPTÉRLÁTOGATÁS
ÉS AEROPARK
2020. 04. 04.: 5.900 Ft/fő

		

l ZAKOPANE
ÉS NOWY TARG-I PIAC
2020. 04. 04.: 8.900 Ft/fő
l GYŐR PANNONHALMA
2020. 04. 11.: 9.900 Ft/fő
l DÉL-DUNÁNTÚLI KINCSEK
(KAPOSVÁR ÉS KÖRNYÉKE)
2020. 04. 18.: 13.900 Ft/fő
TOVÁBBI TAVASZI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN
VAGY HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

10 Hirdetés
Inter-V Kft. keres
GÉPSZERELŐ LAKATOS,
betanítással CNC-MARÓS
és SZIKRAFORGÁCSOLÓ
munkakörbe munkatársakat.
Feltétel: szakirányú műszaki előképzettség, műszaki végzettség.
Szakmai önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail címre várjuk
Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

Miskolci Napló
Apróhirdetés
Refit Abroncs Kft. felsőzsolcai telephelyére keres férfi
munkatársat, betanított gumiabroncs szerelői munkakörbe. Magas kereseti lehetőség
(300 ezer Ft/hó). Fényképes
önéletrajzokat a beresgumi@
beresgumi.hu e-mail címünkre várjuk.

GYERMEKEINK JÖVŐJE A TÉT!
A PADTÁRSAK miskolci civil közösség

VÁROSI SZÜLŐI
ÉRTEKEZLETET

hív össze, ahová mindenkit szeretettel várunk!
Időpont: 2020. március 6. (péntek) 17-19 óra
Helyszín: Tudomány és Technika Háza (Miskolc, Görgey u. 5.)
A pódiumbeszélgetés résztvevői:
Arató László – az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájának vezetőtanára;
Braun József – a Mű-Hely Líceum Alapítvány elnöke,
az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének elnökségi tagja;
Nahalka István – oktatáskutató, nyugalmazott egyetemi docens,
a Civil Közoktatási Platform szakértője;
Pilz Olivér – a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanára, a Tanítanék Mozgalom képviselője;
Szűcs Tamás – miskolci tanár, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke.
A vitát moderálja: Törley Kata tanár, a Tanítanék Mozgalom képviselője.
A beszélgetés után az érdeklődők is kérdezhetnek.

MINDENKINEK ITT A HELYE, HISZEN AZ OKTATÁS NEMZETI ÜGY!

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet felvételt hirdet

BIZTONSÁGI ÉS KÖRLETFELÜGYELŐ

hivatásos (tiszthelyettesi) beosztás betöltésére.

Rendező szervek:
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
Herman Ottó Múzeum
University Sportmarketing Kft.
Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztály

www.asvanyfesztival.hu
Az ásványfesztiválon megváltott belépőjegyekkel március 7-8-án
kedvezményesen lehet megtekinteni a HOM Pannon-tenger
Kiállítóépület kiállításait (Miskolc, Görgey u. 28.)

Amennyiben rendelkezik állami középfokú
iskolai végzettséggel, betöltötte 18. életévét
és büntetlen előéletű magyar állampolgár,
várjuk fényképes önéletrajzát:
e-mailen: miskolc.uk@bv.gov.hu
levélben: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
3525 Miskolc, Fazekas u. 4.
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PROGRAMOK
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Február 27-e, csütörtöktől március 4-e,
szerdáig, naponta 15:15-től: Tőrbe ejtve,
17:30 és 20:00 órakor: Zárójelentés
Művészetek Háza, Béke-terem:
Február 27-e, csütörtöktől március 4-e,
szerdáig, naponta 16:00 órától: Akik
maradtak, 18:00 órától: Sötét vizeken,
20:15-től: A hegyek szigete
MOZIMŰSOR: CINEMA CITY:
Február 27-e, csütörtöktől március 4-e,
szerdáig, naponta több időpontban – 1917
| A láthatatlan ember | A vadon hívó szava |
A vágyak szigete | Bad Boys – Mindörökké
| Dolittle | Előre (szombaton) | Élősködők |
Jumanji – a következő szint (hétvégén) |
Kisasszonyok (hétvégén) | Mancs őrjárat:
Vigyázz, kész, mancs! | Ne játssz a tűzzel
| Ragadozó madarak (és egy bizonyos
Harley Quinn csodasztikus felszabadulása)
(szombaton) | Sonic, a sündisznó | Tíz nap
anyu nélkül | Úriemberek | Zárójelentés
CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Március 1. és 8., vasárnap, 10:30-tól: Rigócsőr király
Március 7., szombat, 10:30-tól: A négy évszak
KIÁLLÍTÁS:
Március 6-áig, péntekig: Leszakadt szárnyú
emberek – Urbán Béla László kiállítása,
Feledy-ház (előzetes bejelentkezés:
+3670/417-2148)
Március 8-ig, vasárnapig: Fák, virágok, fények
– Nyitray Viktória festőművész, Ady Endre
Művelődési Ház
KONCERT:
Február 29., szombat, 17:00 órától: Hooligans,
Generali Aréna
19:00 órától: Majdnem valaki – Udvaros
Dorottya nagykoncertje, Művészetek Háza
Március 4., szerda,18:00 órától: Így játszunk mi – a
Zenepalota tanárainak koncertje, Zenepalota
Március 5., csütörtök, 19:00 órától: Hangforrás
bérlet, Művészetek Háza
Március 6., péntek, 19:00 órától: Péter
Szabó Szilvia – Noxtalgia unplugged,
Művészetek Háza

Március 7., szombat, 19:30-tól: Demjén-turné,
Generali Aréna
20:00 órától: Csordás Tibi, Avalon Ristorante
Március 8., vasárnap, 19:00 órától: Nőnapi
Palotakoncert, Zenepalota
ELŐADÁS:
Március 3., kedd, 16:00 órától: Megjártam az
El Caminot – képes úti élménybeszámoló,
Tompa Mihály Könyvtár
17:00 órától: Tűrt, tiltott, támogatott – Kunt
Gergely történész, Feledy-ház
Március 4., szerda, 16:00 órától:
Mesetarisznya, II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár
Március 5., csütörtök, 16:30-tól: Mucsi József:
Megfúvám szittya lantomat – kötetbemutató,
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
18:00 órától: Jakupcsek Gabriella, Tudomány
és Technika Háza
Március 6., péntek, 14:30-tól: Bócz Sándor
operabarátok klubja, II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
18:00 órától: Süveges Imre lelkipásztor, life
coach előadása, Erzsébet fürdő kupolaterem
Március 7., szombat, 16:00 órától: Képes
időutazás – Mese Cukrászda, Célpont
Közösségi Tér (Arany János 29-35.)
EGYÉB:
Február 29., szombat, 15:30-tól: Farsangi
gyerekprogram Millivel és Rémivel,
Tudomány és Technika Háza
Március 1., vasárnap, 8:00 és 14:00 óra között:
Régiségvásár, Széchenyi utca
Március 3., kedd, 9:30 és 14:00 óra között:
Vadvilág világnapja, Miskolci Állatkert és
Kultúrpark
Március 4., szerda, 16:30-tól: Stílustanácsadó
miniworkshop, Célpont Közösségi Tér
(Arany János 29-35.)
Március 5., csütörtök, 16:30-tól:
Kokárdakészítés, József Attila Könyvtár
Március 7., szombat és 8., vasárnap, naponta
10:00 és 16:00 óra között: Utazási Kiállítás,
Miskolci Egyetem
Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál, Miskolci
Egyetem

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA
Varga Andrea Klára, Miskolc alpolgármestere fogadóórát tart március 4-én, szerdán, 14.00 órától
a városháza alpolgármesteri tárgyalójában. Sorszámosztás március 2-án 8.00 órától a Polgármesteri
Hivatal portáján.
Bazin Levente önkormányzati képviselő fogadó
órát tart március 4-én, szerdán 16.00 és 18.00 óra
között a Bulgárföldi Általános Iskolában és március
5-én, csütörtökön 16.00 és 18.00 óra között a Perecesi Közösségi Házban.
Badány Lajos önkormányzati képviselő fogadó
órát tart március 5-én, szerdán 17.00 órától a Selyemréti Szalay Sámuel Általános Iskolában.
Kovács László önkormányzati képviselő fogadó
órát tart március 6-án, pénteken 17.00 és 19.00 óra
között az Ady Endre Művelődési Házban.

SZÍNHÁZI MŰSOR
Február 22 – 28.
FEBRUÁR 29., SZOMBAT, 19:00
CYRANO, bérletszünet,
Nagyszínház
Dixie Klub, Játékszín
MÁRCIUS 3., KEDD, 19:00
LUXEMBURG GRÓFJA,
bérletszünet, Nagyszínház
Így szerettek ők – Márai
Sándor, Játékszín
MÁRCIUS 4., SZERDA, 14:00
RÓZSA ÉS IBOLYA,
Kerekerdő bérlet, Kamara
19:00 DON JUAN,
bérletszünet, Nagyszínház
Nem félünk a farkastól,
Játékszín
MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK, 18:00
DON CARLOS, Herman
ifj. bérlet, Nagyszínház

19:00 ÖRDÖGÖK, Madách
(Arany, Ezüst) bérlet,
Kamara
A VADKACSA, Bősze
György bérlet, Játékszín
MÁRCIUS 6., PÉNTEK, 19:00
DON CARLOS, Földes ifj.
bérlet, Nagyszínház
ÖRDÖGÖK, Upor (Arany,
Ezüst) bérlet, Kamara
A VADKACSA, Játékszín
MÁRCIUS 7., SZOMBAT,19:00
DON CARLOS, Latinovits
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet,
Nagyszínház
ÖRDÖGÖK, Egressy
(Arany, Ezüst) bérlet,
Kamara
A VADKACSA, Játékszín
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Gépfolklór 45 Miskolcon
Miskolcon ünnepli megalakulásának 45. évfordulóját a
legendás Gépfolklór zenekar.
Miskolci kötődésekkel is büszkélkedhet a csapat, hiszen játszottak ők a Diósgyőri várban
és a Sörgödörben is.
A Gépfolklórt a Kolindából
kivált Szabó András hegedűs
és Jorgosz Tzortzoglou (most
Balkan Fanatik) énekes alapította 1975-ben. 1982-ben Szabó és Jorgosz a rockvonalról
érkező gitárossal, Cziránku
Sándorral (Gesarol, P. Mobil,
Beatrice, Barbaro) és a kifejezetten rockdobos Donászy
Tiborral (Beatrice, P. Mobil,
Edda) a háta mögött tűnt fel
ismét a színen. Az eredeti tagságból már csak Szabó András
(ex-Republic) Kossuth-díjas
énekes-gitáros-hegedűs-zeneszerző zenél a jelenlegi formációban, de ő hűen viszi tovább
a szellemiséget. Friss csapatával műsoron tartja a régi dalo-

kat - amiket oly sokan tekintenek a folk-rock alapköveinek-,
de újabb szerzemények is felcsendülnek koncertjeiken.
A Görömbölyi Művelődési
Házban, március 20-án megrendezésre kerülő est vendége lesz Kovács Nóri, a népzene
és világzene műfajának egyik
legismertebb, szakmailag is elismert előadója, aki több mint
tizenöt éve van a profi előadói
pályán. Ezen időszak alatt több
mint harminc lemezen működött közre és 13 szólóalbuma
jelent meg. Olyan zenekarokkal
és előadókkal dolgozott együtt,
mint a londoni Transglobal
Underground, a BBC Scottish Symphony Orchestra, a
100 Tagú Cigányzenekar, Wolf
Péter és a Liszt Ferenc Kamarazenekar (Lelkem szárnyai),
az MR2 Szimfonikusok, Berecz
András (Sinka ének, Rokonok
söre), Motiva (Ez a világ, Neked
szól, Átölel a szerelem), a Rajkó
zenekar, Balázs Fecó (Összetar-

A Görömbölyi Művelődési Ház vendége lesz Kovács Nóri

tozunk) és Varga Miklós (Nimród regéje). Nevéhez fűződik a
Magyarország-imázsdal, a Repülj madár. Miskolci előzene-

kar is lesz a rendezvényen, ők
a Mini Art-űr, akik korai Török
Ádám- és Mini-dalokat játszanak sajátos, jazzes felfogásban.

Divatbemutatóval a mellrák ellen
A mellrák korai felismerésére hívja fel a figyelmet két egyesület azzal a divatbemutatóval, amit március 2-án, hétfőn,
délután 5 órától tartanak a városháza dísztermében. A
Mellrákinfo Egyesület és az Egy Jó Dolog Egyesület különleges programján licitálni lehet a bemutatott ruhákra.
Ruhákat válogat Bodnár
Erika és Karsza Péterné Szalánczi Beáta. Több százat
kaptak a Pódium Rouge női
ruhabolttól, hogy szerepeltessék a divatbemutatón és
elárverezhessék. Az időpont
és a helyszín már megvan,
ahhoz azonban, hogy minden jól sikerüljön, gyakorolni is kell a „modellekkel”.
– Azokat a lányokat, asszonyokat szeretnénk bemutatni

ezekben a szép darabokban,
akik küzdenek, vagy már
megküzdöttek a mellrákkal
– mondta Bodnár Erika, a
Mellrákinfo Egyesület borsodi csoportjának vezetője.
– Közben az is fontos, hogy
ennek a betegségnek az említése ne váltson ki rossz érzést az emberekből, hiszen
a korai felismerés nagyon jó
esélyt ad a teljes gyógyuláshoz.

EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában március
1-jén, vasárnap 16 órai kezdettel a Diósgyőri római katolikus templomból közvetítenek. A szentmisét Mikolai
Vince főesperes, plébános mutatja be.
Március 1-jén, vasárnap 16 órától mocorgós
szentmisét tartanak az
Ige-templomának kápolnájában a kisgyermekes
családoknak. A nagyböjt
kezdetén hamvazkodásra
március 1-jén, a vasárnapi
szentmiséken is lesz lehetőség. A nagyböjt idején minden katolikus templomban
keresztutat végeznek pénteki napokon a helyben
meghirdetett
időpontok
szerint.
Böjtfői úrvacsorás istentiszteletet tartanak a Miskolc-alsóvárosi református
templomban március 1-jén,
vasárnap délelőtt 10 órától.
Böjt első vasárnapján a
Deszkatemplomban ünnepi
istentisztelet lesz az egyházlátogatás alkalmából, a szertartás március 1-jén délután
4 órakor kezdődik.

A Tokaj-hegyaljai Erdőbénye látja vendégül a
Kárpát-medencei
Református Szőlészek és Borászok Fórumát idén március 6-ától 8-áig. 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 görögkatolikus egyház
Nagyböjti templomi találkozások sorozatának következő alkalma március 2-án
hétfőn, 17.30 órakor lesz az
Avas-déli Isteni Ige templomban. A Szent liturgiát
bemutatja Stefán Zoltán parókus.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Március 2., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:35
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 Épí-tech (építészeti magazin) ism., 20:00 Híradó ism.,
20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 Mérkőzés, 22:00 Képújság
Március 3. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 10:00 Képújság 18:00 Híradó
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Sportpercek
19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. 19:25 Mérkőzés
21:00 Híradó ism. 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. 21:25 Képújság
Március 4. 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-jelentés ism., 19:20 Programpont ism., 19:25 A Szulejmán-titok (dokumentumfilm),
20:15 Híradó ism., 20:32 Időjárás-jelentés, 20:35 Programpont ism., 20:40 Képújság
Március 5., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:40 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Promenád
(kulturális magazin), 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont
ism., 19:25 Miskolci Napló (közéleti magazin), 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont, 20:25 Mérkőzés, 22:00 Képújság
Március 6., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont, 18:25 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 Képújság
Március 7. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:25 Képújság, 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:30 Kedvenceink ism., 19:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) ism., 19:30 Sportpercek ism., 20:00 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm),
21:40 Képújság
Március 8., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:40 Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Miskolci Napló (közéleti magazin)ism., 18:30 Egy nap a világ (útifilm-sorozat), 19:00 Promenád (kulturális magazin) ism., 19:30 Az elveszett nagypapa (dokumentumfilm), 20:20 Köztünk élnek ism. 20:55 Képújság

12 Szabadidő

Miskolci Napló

Nem csak böjt idejére
Sárgarépakrémleves. Hozzávalók 4 személyre: 4 sárgarépa,
1 krumpli, 1 vöröshagyma, egy
szál petrezselyem, 2 dl tejszín,
kevés vaj, 1 teáskanál reszelt
gyömbér, só, bors. A krumplit
és a sárgarépát kisebb darabokra vágjuk és a hagymával együtt
egy-két percig lábosban hevít-

ELTÁNCOLTÁK – GÁLA
SOKFÉLE MŰFA JBAN

jük. Felöntjük annyi vízzel vagy
húslével, hogy bőven ellepje a
zöldségeket. Sózzuk, borsozzuk
ízlés szerint, majd hozzáadjuk
a gyömbért és a petrezselymet.
Húsz perc alatt puhára fő, jöhet a turmixolás, majd a tejszínnel is összefőzzük egy-két perc
alatt. Jó étvágyat!

FARSANGI JELES NAPOK
4

Hastánc, kubai salsa, társastánc, girly street dance és hip-hop – többek között ezeket a műfajokat is felvonultatták a B-Dance
Mozgásstúdió gáláján, az Ady Endre Művelődési Házban. A műsorban megközelítőleg ötven fellépő szerepelt, ők a haladótáncos-csoportokat képviselték a hétvégén.
FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Egy miskolci labdajáték – nem csak erszényeseknek
Van egy kislabdás csapatjáték, amit Miskolcon, még
ennél is pontosabban Diósgyőrben találhattak fel: ez a
kama. Erszénylabdának is
nevezik újabban, minthogy
a játékosok a kis golyóbist
gyakran elrejtik – elrejthetik! – a pólójuk alá, akár a
kenguruk a kicsinyeiket.
Egy biztos, helyi érdekesség
és érték is egyben, hiszen
Miskolcon és Borsod megye
egyes területein kívül máshol nemigen ismerik.
Az Észak-Keleti Átjáró
Egyesület hozta újra köztudatba a játékot. Kutatásaik nyomán azt is tudni lehet, hogy
a Vasgyárban, az ottani fiúiskolában játszhatták először,
valószínűleg az 1950-es években. Az egyelőre nem derült

ki, hogy ki találta fel ezt a labdajátékot, még az is lehet, hogy
egy kreatív tornatanár. Vagy a
gyerekek maguk „rakták ös�sze” régebbi népi játékok elemeiből? A 60-astól egészen a
80-as évekig több városrészben
is megjelent. A civilszervezet
kutatói több száz olyan miskolcival beszélgettek, akik gyerekkorukban játszottak kamát, ők
gyakran eltérően emlékeztek a
konkrét szabályokra. Volt, aki
kapura játszott, de előfordult
olyan változat is, ahol csak két
vonal volt a „cél”. Általuk ismerünk olyan szabályt is, ahol
nem kell eldugni a labdát, csak
a megszerzése, illetve a dobása
a fontos. Egy biztos, nagyszerű
iskolaudvari, lakótelepi időtöltés volt. És az átjárós kezdeményezés nyomán talán ismét
azzá válik.

A kamasportágat, annak miskolci múltját, kultúráját 2016ban felvették a megyeszékhely
önkormányzatának Települési
Értéktárába, a helyhatóság váKamajátékszabályok
A játék lényege: A kama egy
csapatjáték, amelynek célja
több gólt dobni az ellenfélnél.
Gólt elérni adogatással, vagyis kapura dobással lehetséges,
illetve futás (egész pályás támadás) alkalmával, amelyre
kamafogás után jogosult a támadócsapat.
Játéktér: Jellemzően kézilabdapályán játsszák, teremben vagy szabadtéren. A

rosmarketing-díjat is nyert vele.
Vagyis Miskolc egyik megőrzendő sporttörténeti és kulturális értéke lett – de legalább ilyen
fontos a közösségépítő hatása.
legoptimálisabb pályaméret
a kézi- és a kosárlabdapálya
közötti.
Játékidő: Nagypályán 15
perc, félidőben térfélcserével. Kispályán 10-12 perc.
További részletek a kamaprojekt.hu oldalon vagy
a miskolci erszénylabdával
foglalkozó Facebook-csoportokban.

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 könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja.

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.) Az alkalom szüli a tolvajt, érvényes ez
a lélekre is. A féltékenység előkészítője lehet a peches eseményeknek a szerelem terén is. Ha önbizalmat mutat, akkor
azzal eléri, hogy a társa is megbízzon önben.

Rák (06. 22–07. 22.) Meg kell birkóznia a hivatalában kialakuló káosszal, ami valószínűleg a pénzügyekkel van kapcsolatban. Racionalizálni kell bizonyos költségeket, és akkor
minden kolléga állása megmenthető lehet.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ne engedje, hogy az érzelmei vezessék egy fontos munkaügyi dologban, az anyagiak és a
konkrétumok alapján döntsön. Döntését vitassa meg egy
szakemberrel, különösen az anyagiakat!

Bak (12. 22–01. 20.) Ez a hét kiváló alkalmat biztosít szerződéskötésekre és megbeszélések, tárgyalások lebonyolítására. Társulások létrehozására is jó időszak, valamint arra, hogy
bármilyen meglévő üzleti kapcsolatát ápolja.

Bika (04. 21–05. 21.) Ne habozzon tovább, vonja le a párkapcsolatával kapcsolatos következtetéseket, és tegye meg,
amit korábban már elhatározott. Lehet ez ultimátum is, amit
a kedvesének ad, hogy a kapcsolatuk komolyabb formát öltsön.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Minden megjegyzést túlságosan
a lelkére vesz. Nem kellene folyton hátsó gondolatokat feltételeznie másokról. Éppen ön az, aki előfeltételezésekkel hallja meg a szavakat, s átértelmezi, másként értékeli azokat.

Skorpió (10. 24–11. 22.) A hiúsága az oka annak, hogy nem
veszi észre, mikor hangzik hamisan egy vallomás. A szerelem
mintha elvenné az eszét. Ha már a szívét megnyitja is, a pénztárcája megnyitásával még várjon kicsit.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A héten olyan helyzetbe kerül,
amikor nagy szerepe lesz a spontaneitásnak, és annak, hogy
váratlan körülmények között kell döntéseket hoznia. Menni
fog, mert ön eleve is szívesen kerülgeti a szabályokat.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Eddig mintha láthatatlan erők vezették volna a karrierje útján. Most viszont már egyre tisztábban
meg is tudja fogalmazni, hogy mit akar elérni, merre szeretne
továbbhaladni. Még tanulhat is valamit.

Szűz (08. 24–09. 23.) Önmaga fegyelmezése az egyik legnehezebb feladat. Ne akarjon annyira ragaszkodni a saját elveihez, terveihez, mert minél kevésbé alakulnak az elvárásai
szerint a dolgok, annál inkább kiborulhat a végén.

Nyilas (11. 23–12. 21.) A munkájában feszültségek várnak
önre, ezért olyan segítőket válasszon, akikben maximálisan
megbízhat, akik nem öntől várják az útmutatást minden apró
részletet illetően. Akkor haladni is tud.

Halak (02. 20–03. 20.) A szokottnál is nagyobbra nőtt önben a vágy, hogy boldoggá tegye a szeretteit. Ezért mindenfélét kitalál: süt-főz, vendégeket hív, vagy utazni viszi őket. A
szórakozásra persze önnek is nagy igénye van.

