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A magyar parasport hagyományait 
és sikereit 2017 óta minden évben feb-
ruár 22-én ünnepeljük. A jeles nap al-
kalmából készült összeállításunkban 
Gergely István kerekesszékes sportoló 
mozgás iránti elkötelezettségéről be-
szél. Nyilatkozott lapunknak Lénárt 
György, a paralimpiai bronzérmes mis-
kolci bocsajátékos, Gyurkota József ko-
rábbi személyi edzője is.

Összeállítás a 8. oldalon

„Példamutató a hozzáállásuk”

Jakubinyi László neve a fogyatékkal élők 
felkarolásával fonódott össze Miskolcon. A 
Szimbiózis Alapítvány elnöke szerint a sé-
rült emberek óriási szeretetre képesek, ami az 
egyén fejlődését segíti. Ezt pedig már tizen-
éves korában megtapasztalta még Erdélyben. 
Beszélgetésünkben felelevenítette gyermeké-
vei szépségeit és a kor borzalmait is.

Portré a 4. oldalon

„Nélkülem is tovább él majd,  
amit felépítettem"

NAGY LÉPÉST TETT MISKOLC 
A TISZTÁBB LEVEGŐÉRTA hazai fürdők közül sokan 

a tartalékaikat már felélték, 
sok helyen az életben ma-
radás és a csőd elkerülése a 
tét. Az országszerte tapasz-
talható probléma a miskolci 
fürdőknél is fennáll. A kieső 
árbevételek állami pótlása 
megoldást jelenthetne.

Már a világjárvány első 
hullámában, 2020 tavaszán 
fel kellett használniuk tarta-
lékaikat a hazai fürdőknek. 
Így vannak ezzel Zalaka-
rostól Gyuláig, Harkánytól 
Hajdúszoboszlóig. Ráadásul 
nem volt elég a pandémia, 
a változatos időjárású nyári 
szezon sem hozott kiemel-
kedő bevételeket. A hely-
zetet csak tovább tetézte az 

újabb bezárás: november-
től újfent pár nap leforgása 
alatt tűntek el a vendégek a 
medencékből. A hazai für-
dők azóta is bevételek nélkül, 
kényszerpihenőn várják az 
újranyitást. A hellovidek.hu-
nak nyilatkozó fürdővezetők 
rendkívül borúsan írták le a 
helyzetet: Gyulán azért küz-
denek, hogy egyáltalán fenn 
tudjanak maradni, Zalaka-
roson a fürdő és a turizmus 
leállása szinte az egész lakos-
ság megélhetését veszélyezte-
ti, Hajdúszoboszlón az egyik 
fürdőkomplexumnak min-
den ötödik dolgozójától meg 
kellett válnia, Harkányban 
átmeneti megoldásokat is ke-
resnek a munkavállalóiknak.

Folytatás az 5. oldalon

Bevétel nélküli 
kényszerpihenőn

Megkezdődött Miskolc le-
vegőminőségének átfogó mé-
rése a napokban.

Az egyelőre csupán tesztü-
zemben működő rendszer ré-
szeként kétéves előkészítést 
követően, összesen hatvan spe-
ciális mérőeszközt helyeznek 
ki a város különböző pont-
jain. Ezek egyikét a miskol-
ci polgármesteri hivatal er-

kélyére helyezték ki, melyet 
szerdán üzemeltek be a sajtó 
képviselői előtt. A monitoring-
hálózat a  HungAIRy LIFE IP 
„Levegőminőség javítása 8 ré-
gióban a levegőminőségi ter-
vek végrehajtásának elősegíté-
sével” elnevezésű projekt egyik 
fontos eleme. A programban 
az önkormányzat a Miskolci 
Egyetemmel közösen vesz részt, 
magukat a mérőeszközöket is 

a felsőoktatási intézményben 
fejlesztették ki. Báthory Cson-
gor projektmenedzser úgy fo-
galmazott, az új rendszer jelen-
tősen pontosíthatja, árnyalhatja 
majd a városban jelenleg műkö-
dő, az országos rendszer részét 
képező három mérőállomás ál-
tal közölt adatokat.

– Az eszköz alapja egy Rasp-
berry P alakú mikrokontroller, 
ehhez kapcsoltuk hozzá a szál-

lópor-szenzort, egy környezeti 
szenzort, amely a hőmérséklet, 
a relatív páratartalom és a nyo-
más értékeit figyeli. A városhá-
zára kihelyezett mérőműszerrel 
együtt már összesen öt darab 
működik a városban, egyelőre 
tesztüzemben. A projekt kerete-
in belül további 55-öt helyeznek 
ki Miskolc különböző pontjaira 
– mondta.

Folytatás a 3. oldalon

Hirdetés
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A miskolci képviselők sze-
rint politikai céljainak 
támogatására használja a 
járványügyi intézkedéseket 
a kormányzat.

Parázs hangulatban vette 
kezdetét hétfőn az Országgyű
lés tavaszi ülésszaka. Orbán 
Viktor a hagyományos évérté
kelője helyett itt beszélt egye
bek mellett a gazdaság újrain
dításáról is. A miniszterelnök 
azt kérte, a képviselők támo
gassák a kormány további jár
ványmegelőzési lépéseit.

Az országgyűlési frakciók a 
beszédet követően reagálhat
tak annak tartalmára. A sort a 
Jobbik elnöke kezdte, aki már a 
múlt héten közölte: nem fogja 
adni a voksát az újabb felhatal
mazásához. Jakab Péter a mi
niszterelnöki felszólásra úgy 
reagált: „sok beszédnek sok az 
alja”. Mint mondta, Orbán me
nekül a döntéshozatal elől az
zal, hogy nemzeti konzultációt 
indít az újranyitásról.

– Erre a bohóckodásra nincs 
idő – mondta Jakab. Szerinte 
nem kerülhet hátrányos hely

zetbe, aki nem akarja kínai 
vakcinával beoltatni magát.

– Ön úgy viselkedik, mint 
egy afrikai kuruzsló vagy kí
nai vakcinaügynök – fogalma
zott a pártelnök. – Nem lehet, 
hogy egyszer az életben nem 
megzsarolja, hanem partner
nek tekinti az Európai Uniót 
és az ellenzéket?

„14 ezren haltak meg, százez
rek kerültek az utcára, és még 
felhatalmazást kér? Tőlem nem 
fogja megkapni!” – mondta Ja
kab, hozzátéve: 3600 milliárd 
forint állt rendelkezésre, min

den munkahelyet meg lehe
tett volna védeni, 80 százalékos 
bérpótlékot kaphatott volna 
mindenki. Helyette Mészáros 
Lőrinc és fideszes alapítványok 
kaptak belőle.

Az MSZP sem támogatja a 
veszélyhelyzet meghosszabbí
tását – jelentette ki Varga Lász-
ló, a párt országgyűlési képvi
selője.

– Világosan látszik, hogy 
hadjáratot indítottak az el
lenzéki önkormányzatokkal 
szemben. Amit műveltek a he
lyi iparűzési adók kapcsán, és 

ahogyan azt művelték, az telje
sen világossá teszi ezt a dolgot 
– jelentette ki.

A megyei jogú városok közül 
ugyanis fideszes vezetésűeknek 
„a kötelező önkormányzati fel
adatok ellátására szabadon fel
használható összegeket, majd 
másfél milliárd forintot juttat
tak karácsonyi ajándékként. 
Miközben az ellenzéki vezeté
sű megyei jogú városokról tel
jes mértékben elfeledkeztek” – 
indokolta szavait Varga László.

A képviselő szerint felhábo
rító a kormány gyakorlata, mi
szerint „különbséget tesznek 
egy debreceni és egy nyíregy
házi vagy egy miskolci polgár 
között. Ez a gyakorlat világo
san egy politikai boszorkány
üldözés, és felháborító, hogy 
több mint két hónapja hitegetik 
ezeket a városokat és az ottla
kókat” – tette hozzá.

– Ez történik szülőváro
somban, Miskolcon is, és ezt 
őszintén mondom: kikérem 
magamnak, és kikérem a mis
kolciak nevében is. Ezt fejezzék 
be! – zárta.

T.Á.

Jakab és Varga is élesen kritizálta a kormányt 

AVALON: MÁSHOL LESZ AZ IRODAHÁZ,  
A FŐTÉRI ÉPÜLETET PEDIG ÚJRATERVEZIK
A Szent István térre új épü-
letet terveznek, de megépül 
a „helles” irodaház is, csak 
éppen a Zsigmondy utcán.

Az eredeti elképzelésnek meg
felelően a Hellcégcsoport épít
heti meg a Szent István tér jelen
leg hiányzó, délkeleti térfalát, ez 
azonban egy teljesen új épület 
lesz, nem pedig a korábban ter
vezett Avalon Business Center. 
Ahogyan az ismert, ennek léte
sítésétől hosszas egyeztetéseket 
követően elállt a befektető, je
lenleg pedig az önkormányzat
tal egyeztetnek a majdan térfal
ként is funkcionáló új épületről 
– tudtuk meg Tóth Róberttől, az 
Avalon Center Kft. ügyvezetőjé
től.

– Tudomásul vettük, hogy 
a miskolciak nem akarnak a 
Szent István téren irodaházat. 
Az egyeztetéseket azért foly
tatjuk, mert hiszünk Miskolc
ban, lokálpatriótaként mindig 
is nyugateurópai nagyváros
ként gondoltunk a megyeszék
helyre. Ennek megfelelően azt 
is gondoljuk, a belváros közepén 
található elhanyagolt, murvás 
parkoló nem illik a város szín
vonalához – hangsúlyozta a cég
vezető.

Jelenleg a főépítésszel egyezte
tik álláspontjukat azért, mert – 
mint Tóth Róbert hangsúlyozta 
– továbbra is fontos számukra a 
lakosság véleménye, és az ő sze
mélyével együttműködve tudjuk 
megtenni a projekt társadalma
sítását. „Bízunk benne, hogy ez a 

fajta megközelítés segít majd egy 
széles társadalmi konszenzuson 
alapuló projekt megszületésé
ben, ami olyan beruházás lesz, 
amit minden miskolci magáé
nak érez, és amire méltán büsz
ke lehet” – tette hozzá.

Újratervezés
Az egyeztetésekkel kapcsolat

ban nem csak az Avalon Cen
ter bizakodó. A főépítész azt 
mondja, teljes összhangban zaj
lanak az egyeztetések a három 
fél, vagyis a beruházó, a tervező 
és az önkormányzat között. Szu-
nyogh László szerint egyébként 
a korábban elképzelt irodaház 
tervei is egy nagyon színvonalas, 
modern épületegyüttest mutat
tak be, szerinte azzal elsősorban 
az volt a probléma, hogy tömeg
formálása miatt egyszerűen 
nem illett a településképbe.

– A Szent István tér szom
szédságában, az egykori fürdő 
medenceterének helyén létrejött 

parkoló nagyon fontos terület 
a városkép szempontjából. Ez, 
ha lehet, még fontosabb lett ak
kor, mikor a Kálvin János utca 
átépítésével utcafrontra került. 
Nyilván nem való ide egy mur
vás, kavicsos parkoló, viszont ez 
a telek annyira pazar adottsá
gokkal rendelkezik, olyan látkép 
nyílik az ablakaiból a történelmi 
Avasra, a műemlék református 
templomra, amit nem lehet bár
hol előállítani. Egy ide tervezett 
fejlesztés érték a befektetőn túl 
a városnak is, már amennyi
ben érdekeiket és elképzelései
ket egyeztetni tudják. Azt kell 
mondjam, eddig jó úton hala
dunk – részletezte.

Mivel a tárgyalások még zajla
nak, Szunyogh László sem árult 
el konkrétumokat, annyit azon
ban igen: az elképzelések szerint 
a korábbi, nagyméretű épületet 
megbontanák háromnégy ki
sebb tömegű létesítményre. Az 
így létrejövő új komplexum pe

dig már beillene a meglévő régi 
épületek közé, ráadásul érdem
ben az új épület(ek) alapterülete 
sem csökkenne.

Egyetértésben
– Az a korábbi hatalmas tö

meg olyan volt a kis, egykéte
meletes épületek között, mint 
amikor egy csatahajó beúszik a 
kis dzsunkák közé. A viccet fél
retéve, az elmúlt évszázadokban 
Miskolc minden európai nagy
városhoz hasonlóan folyamato
san magasodott, ez természetes 
folyamat. Miskolcon ez átlagban 
a tizenhat méternél állt meg. Az
tán a szocializmusban a fél bel
várost lerombolták, és a kilenc
venes évektől hirtelen nagyon 
értékessé vált az, ami megma
radt. Itt pedig nem engedhetjük 
meg, hogy csatahajók „úszkálja

nak kibe”. A tárgyalások során 
mi most pontosan meghatároz
tuk azt, hogy melyik irányból 
mihez kell illeszkednie a leendő 
épületnek. Ezekkel az építtető is 
egyetért, mint ahogyan azzal is, 
hogy az épületnek olyannak kell 
lennie, hogy az ő igényei mellett 
a várost is szolgálja, ezért aztán 
abban gondolkodunk, hogy a 
földszinten üzleteket és vendég
látóhelyeket, míg az emeleteken 
irodákat és lakásokat lehetne ki
alakítani – tette hozzá Szunyogh 
László.

Lesz irodaház is
Viszont a miskolci irodahá

zuk létesítéséről sem tett le az 
Avalon: Terveik megvalósításá
hoz tavaly a Zsigmondy utca 2. 
szám alatt lévő Északterv iroda
házat vásárolták meg. Ahogy 

Tóth Róbert elmondta, az évti
zedek óta méltatlan állapotban 
álló épületből Miskolc legszebb, 
'A' kategóriás irodaházát szeret
nék kialakítani. Jelenleg a terve
zési fázisban vannak, de a főépí
tészi tervtanács a terveket már 
véleményezte.

A megújuló épülettel kapcso
latosan mindkét fél úgy fogal
mazott: az irodaház kialakítása 
az első lépés lehet, hogy a város 
kevésbé frekventált részén egy 
új üzleti negyed alakulhasson 
ki. „A terveket látva kijelent
hetem: a létesítmény új dimen
zióba helyezheti a városrészt, a 
József Attila és a Baross Gábor 
utcák felől is olyan városkapu 
jöhet létre, melyre minden mis
kolci büszke lehet” – zárta Szu
nyogh László.

Tajthy Ákos

Fogadóóra címmel új mű-
sort indít márciustól a 
Miskolc Televízió.

A televízió munkatársai 
a választókörzetek önkor
mányzati képviselőivel jár
ják a városrészeket, és fog
lalkoznak közös ügyekkel, 
eseményekkel és tervekkel. 
Az adásban havonta megszó
lalnak a helyi önkormányza
ti képviselők mellett a lakók 
is, és a Miskolci Napló olva
sóinak, valamint a televízió 

nézőinek is lehetősége lesz 
elmondani véleményüket, 
feltenni kérdéseiket. Levele
iket a fogadoora@mikom.hu 
emailcímre várjuk.

Az első adásban március 
5én, pénteken Miskolc 1es 
(Badány Lajos) és 2es (Cse-
léné Figula Edina) választó
kerületének ügyeivel foglal
kozunk. A választókerületek 
felosztásáról a miskolc.hu ol
dalon tájékozódhat.

Szóljon bele Ön is! Tartsa
nak velünk!

Indul a fogadóóra  
a Miskolc Televízióban 

Jakab Péter nem adja voksát az újabb felhatalmazáshoz

A Hell-cégcsoport építheti meg a Szent István tér jelenleg hiányzó, délkeleti térfalát

A Zsigmondy utcán épülhet meg az irodaház. Fotók: Végh 
Csaba
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Szűkös, bizonytalan költség-
vetés, kormányzati elvonások 
– ez nem csupán miskolci spe-
cifikum, szinte az összes hazai 
nagyváros ezekkel a problé-
mákkal küzd.

Miközben a járvány elleni 
védekezésre hivatkozva a kor-
mány több milliárd forintot 
vont el az önkormányzatoktól, 
a helyben történő védekezés is 
több száz milliós kiesést ró a 
helyhatóságokra. A kormány 
kompenzációt ígért, külön-kü-
lön tárgyalva a nagyvárosok 
vezetőivel. A kormányzati jut-
tatásra márciusig várni kell, a 
városi költségvetések benyúj-
tási határideje azonban febru-
ár 15-e volt. Így, ebben a bi-
zonytalan környezetben kellett 
Miskolcnak is megalkotnia az 
idei büdzsét. A sorok feszesek, 
szakítva az előző városvezetés 
gyakorlatával, az önkormány-
zat csak annyit költ, ameny-
nyi forrás biztos rendelkezé-
sére áll. Így van ezzel sok más 
nagyváros is.

Gémesi György, a 3,5 millió 
lakost képviselő Magyar Ön-

kormányzatok Szövetségének 
elnöke és Gödöllő polgármes-
tere arról számolt be, kérték a 
kormánytól a kieső iparűzési 
adó (IPA) megtérítését, ahogy 
azt a 25 ezer fő alatti települé-
sekkel megtették. Mint ismert, 
Miskolcon idén 2-2,5 milliárd 
forint hiányt okoz a költségve-
tésben, hogy a kormány janu-

ártól elrendelte, a vállalkozá-
soknak nem kell befizetniük 
iparűzési adójuk felét a székhe-
lyük szerinti önkormányzatok-
nak. A MÖSZ a járvánnyal járó 
költségek kompenzációjának 
lehetőségéről is tárgyalni szere-
tett volna, és arról, hogyan kap-
hatnák vissza a gépjárműadó-
ból származó bevételeket.

Nyirati Klára, Baja polgár-
mestere is arról beszélt: febru-
ár 15-éig be kellett nyújtania a 
költségvetést az önkormány-
zatoknak, amelyekben a bevé-
teli oldal tele van bizonytalan-
sággal, és bár a kiadásoknál 
meghúzták a nadrágszíjat, de 
így is komoly problémák le-
hetnek. 

Hiesz György, Gyöngyös 
polgármestere a kormányza-
ti egyeztetések elhúzódását ki-
fogásolta – úgy tudja, konkrét 
pénzekről leghamarabb április-
ban lehet végleges döntés, addig 
marad a bizonytalanság, ami 
a város költségvetésében több 
száz millió forintos billegő tétel.

Hódmezővásárhelyen Már-
ki-Zay Péter polgármester fel-
hívásban kérte a vállalkozókat, 
akik tehetik, fizessék be a teljes 
iparűzési adót a város költség-
vetésébe. Hódmezővásárhelyen 
600 millió forinttal csökkenhet 
az iparűzésiadó-bevételük, az 
egyéb kormányzati elvonások 
és bevételkiesések miatt idén 
1,4 milliárd forinttal kevesebb 
jut a városi közszolgáltatások-
ra. „Ezzel veszélybe kerülhet a 
szociális, városüzemeltetési fel-
adatok ellátása, illetve kevesebb 
forrás jut a sport- és civilszerve-
zetek támogatására is” – írta a 
polgármester.

Cser-Palkovics András, Szé-
kesfehérvár polgármestere is 
felhívást tett közzé közösségi 
oldalán: a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara elnökét, az 

IPA megfelezését bedobó Par-
ragh Lászlót kérte, hogy a legne-
hezebb helyzetben lévő magyar 
vállalkozások számára enged-
jék el az idei kamarai regiszt-
rációs és tagsági díjat. Parragh 
szintén nem reagált a kérésre.

Gémesi György a kormány-
zati elvonások lényegét abban 
látja, hogy a pénzt nem tőlük, 
polgármesterektől vették el, 
hanem a településeken élő em-
berektől, ami pártpolitikától 
függetlenül érint ellenzéki és 
fideszes választópolgárokat or-
szágszerte.

A szegedi költségvetésből 
2020 végén közel 8,2 milliárd 
forint hiányzott, aminek a felét 
– az önkormányzat számítása 
szerint – a kormányzati intéz-
kedések okozták, Szécsényi Ró-
zsa alpolgármester szerint ezek 
nagyobb sebet ütöttek a városi 
költségvetésen, mint a járvány 
és annak gazdasági és pénzügyi 
hatásai. Pécsett a koronavírus 
miatt kialakult gazdasági vál-
ság és a kormányzati elvonások 
miatt idén közel 6 milliárd fo-
rinttal lesz szűkösebb a költség-
vetés, mint tavaly.

A SOROK FESZESEK: ANNYIT KÖLTÜNK, AMENNYINK VAN 

A dokumentumot a most 
aktuális körben érintett 
munkatársunk is megkap-
ta, így meg tudjuk mutatni, 
hogyan értesítik a regiszt-
ráltakat, ha „itt az idő”.

Ahogyan arról korábban 
lapunk is beszámolt, folya-
matosan zajlik az országban 
a koronavírus elleni védőol-
tások beadása. A legidőseb-
bek mellett megkezdődött 
a 60 év alatti krónikus be-
tegek oltása is: mivel ez már 
egy szélesebb kör, ezért nem 
a háziorvos hívogatja egye-
sével a betegeket, hanem a 
Nemzeti Népegészségügyi 
Központ tájékoztatja az érin-
tetteket arról, hogy hamaro-
san beoltják őket.

A tájékoztató mellé egy be-
leegyező nyilatkozatot is csa-
tolnak, amit előre ki kell töl-
teni az oltás beadása előtt. A 
dokumentumon személyes 
adatok mellett többek között 
a krónikus betegségekről és 
az esetleges allergiáról is kell 
nyilatkozni. Emellett nyilat-
kozni kell arról is, várandósak 

vagyunk-e, vagy tervezünk-e 
várandósságot a következő 
két hónapban, mint ahogy 
arról is, voltunk-e betegek, 
vagy kaptunk-e védőoltást az 
elmúlt időszakban.

Magyarországon jelen-
leg négy vakcinával – Pfi-
zer-BioNTech, AstraZeneca, 
Szputnyik V, Moderna – olt-
ják a lakosságot, illetve ked-
den megérkezett az első szál-
lítmány a kínai Sinopharm 
oltóanyagából is. Ezt viszont 
még az NNK vizsgálja, ennek 
lezárulásáig azzal még nem 
oltanak.

A munkatársunk által 
megkapott levél többnyi-
re általánosságokat tartal-
maz, arról nincsen infor-
máció benne, hogy melyik 
oltóanyaggal kívánják beol-
tani. A koronavirus.gov.hu 
tájékoztatója szerint viszont 
várhatóan az AstraZenecat 
kapja majd meg, hiszen feb-
ruár második hetében ezzel 
a vakcinával kezdték el beol-
tani a regisztrált, 60 év alatti 
krónikus betegeket.

T. Á.

Elkezdték postázni 
az oltási behívókat 

A 2026-ig tartó program 
fő célja, hogy kiderítse hol, 
hogyan és mitől alakul ki a 
szmog a városban.

Folytatás az 1. oldalról
A kormányhivatallal együtt-

működve rövidesen felszerelik 
a készülékeket a korábban már 
említett három referenciaállo-
máson – hangsúlyozta Báthory 
Csongor. „Az alaphálózat része-
ként a Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt. megállóiban tizenöt 
helyen helyezünk el egységeket, 
valamint több önkormányzati 
és magáningatlan homlokzatán 
továbbiakat. Ezen kívül Miskolc 
különböző városrészeiben, a pe-
remkerületeken és a projekttel 
együttműködő szomszédos tele-
püléseken is tervezünk telepíteni 
mérőegységeket” – részletezte.

A készülékek egész évben, így 
a legkritikusabbnak számító téli 
időszakban is gyűjtik majd a le-
vegő minőségével kapcsolatos 
adatokat, a levegő összetételé-
nek változását pedig várhatóan 
nyártól az egyetemi szakembe-
rek mellett (hozzájuk futnak be 
elsődlegesen a mért adatok – a 
szerző) a lakosság is nyomon kö-
vetheti majd egy weblap, illetve 
egy mobil applikáció segítségé-
vel. A projektmenedzser hozzá-
tette, az említett felületek vár-
hatóan nyár közepétől válnak 
elérhetővé.

Az egész régiót segítheti
A Miskolci Egyetem rektora 

köszönetet mondott a városnak 
azért, hogy bízott a felsőoktatási 
intézményben dolgozó kutatók 
munkájában. Mint hozzátette, a 
Miskolci Egyetem minden olyan 

tudással rendelkezik, amely mél-
tóvá tette arra, hogy egy ilyen 
fontosságú projektben egyedüli 
felsőoktatási intézményként sze-
repet vállaljon.

– Az adatok kiértékelését kö-
vetően remélhetőleg ki tudunk 
dolgozni a várossal közösen egy 
a levegőminőség javítását cél-
zó intézkedéscsomagot. A ku-
tatásnak a következő fázisa ép-
pen az lesz, hogy kiderítsük: a 
folyamatosan mért adatok bir-
tokában milyen intézkedéseket 
lehet megvalósítani annak érde-
kében, hogy csökkenjen a szál-
lópor-koncentrátum, és ezáltal 
javuljon a levegő minősége – je-
lentette ki dr. Horváth Zita.

Veres Pál polgármester be-
szédében hangsúlyozta, hogy a 
jó levegő és a környezetvédelem 
ügye kiemelten fontos Miskolc 
jövője szempontjából, ez a terü-

let ezért is lett hangsúlyos eleme 
a polgármester Nagy-Miskolc 
programjának.

Kiemelten fontos
„A város már több mint egy 

évtizede dolgozott azon, hogy 
valamilyen módon felmérje, 
milyen nemcsak Miskolc egé-
szének, hanem egyes városré-
szeinek a levegője. Ez a projekt 
éppen ezt teszi lehetővé, az ered-
mények tekintetében pedig a ci-
vilekkel és a város lakosságával 
összefogva tenni is tudunk a le-
vegő minőségének javításáért. 
Különösen fontos ez akkor, ami-
kor a közelmúltban elmarasztal-
ta Magyarországot az Európai 
Unió azért, mert az ország egyes 
részein már évek óta rendszere-
sen és tartósan túllépte a szálló 
por a megszabott napi határérté-
ket – fűzte hozzá a városvezető.

Veres Pál végül leszögezte, 
Mis kolc az elmúlt egy évben is 
tett lépéseket a tisztább levegőért 
és a zöldebb városért: tavaly szep-
tembertől a közgyűlés döntése 
nyomán tilos az avar és a kerti 
hulladék égetése a városban.

Ezzel egy időben megindult 
a sokkal fenntarthatóbb és kör-
nyezetbarátabb komposztálás 
népszerűsítése, ehhez eddig ösz-
szesen már csaknem 600 kom-
posztkeretet osztottak ki ingye-
nesen a miskolciaknak.

– Tavaly pedig egy úgyne-
vezett Ökomenedzser Iroda is 
megkezdte működését a város-
házán, amely mindezen tevé-
kenységeket koordinálja, és sze-
mélyes tanácsadást, tájékoztatást 
is nyújt a komposztálás iránt ér-
deklődők számára – mondta el a 
polgármester.

Tajthy Ákos

NAGY LÉPÉST TETT MISKOLC  
A TISZTÁBB LEVEGŐÉRT 

A programban az önkormányzat a Miskolci Egyetemmel közösen vesz részt. Fotó: Végh Csaba

Miskolc költségvetését is takarékosabbra tervezik. Fotó: Mocsári László 



Jakubinyi László neve a fo-
gyatékkal élők felkarolásával 
fonódott össze Miskolcon. A 
Szimbiózis Alapítvány elnö-
ke szerint a sérült emberek 
óriási szeretetre képesek, ami 
az egyén fejlődését segíti. Ezt 
pedig már tizenéves korában 
megtapasztalta még Erdély-
ben. Beszélgetésünkben fele-
levenítette gyermekévei szép-
ségeit és a kor borzalmait is.

Jakubinyi László az erdélyi 
Máramarosszigeten született 
1969-ben. – Valamikor egy na-
gyon élő kulturális közeg volt 
itt: saját tanítói és jogi egyetemi 
fakultással, Juhász Gyula taní-
tott a piarista középiskolában, 
Arany János itt kezdte színpa-
di pályafutását. Amikor én fel-
nőttem, magyarul csak korláto-
zott számban lehetett tanulni a 
gimnáziumban, ez nekem meg-
adatott. Ez a numerus clausus is 
rányomta a bélyegét arra, hogy 
számunkra a magyar nyelv és 
a magyarság egészen mást je-
lent mind a mai napig, mint 
az anyaországiaknak. Nekünk 
túlélési esély volt a kultúránk 
megtartása - hangsúlyozza.

Egy földalatti mozgalom 
tagjaként

Apja korán elhagyta a családot, 
helyét nevelőapja már négyéves 
korától tökéletesen betöltötte. – 
Rengeteget kaptam a szüleimtől. 
Édesanyám maga egy egész szo-
ciális intézményrendszer volt, 

hiszen mikor bekopogtak az ab-
lakunkon, ő mindig tudott adni 
valamit: ruhát, élelmiszert, ami-
ket korábban gyűjtött be a csa-
ládtól, az ismerősöktől. Nem nél-
külöztünk, de a mai értelemben 
vett jómód távol állt attól a kö-
zegtől. Tizenkét éven át minden-
ki zsíros kenyeret vitt enni az is-
kolába, ez természetes volt, és így 
is boldogok voltunk. A családban 
volt református, római és görög-
katolikus, sőt zsidó felekezetű is, a 
nevelőapám.

Az, hogy egy hegyi és határ 
menti városban nőtt fel, több 
szempontból is meghatározó 
volt számára. – Egy földalatti 
mozgalomnak lettem tagja elég 
fiatalon, ami azt eredményezte, 
hogy a Securitate börtönében 
már tizenhat éves koromban 
vendégeskedtem, mert sza-
mizdatokat, Magyarországról 
érkező könyv-, lemez- és élel-
miszer-szállítmányokat osztot-
tunk szét. Ekkor már önkéntes 
és a tiltott harmadrendi feren-
cesek tagja is voltam. Jártam 
a szegényházba, amit egy régi 
villában alakítottak ki. A föld-
szinten laktak az idősek, akik-
nek nem volt senkijük, és szó 
szerint jutazsákban temették el 
őket, a tetőtérben pedig a több-
ségében kasztrált fogyatékosok 
éltek egy-egy pendelyben. An-
nak ellenére is felvittem ide az 
ennivalót és a gyűjtött ruhákat, 
hogy mondták, ez nekik nem 
szükséges. Akkora szeretettel 
vettek körül, hogy úgy éreztem, 

többet kapok én tőlük, mint 
amennyit adni tudok nekik. 
Úgy láttam őket, mintha egy 
hétig az ablakban ültek volna, 
míg nem mentem újra látogat-
ni. Senki más nem nyitott rájuk, 
csak én. Azt éreztem, hogy szá-
mítanak rám, ez az élmény in-
dított el engem a gyógypedagó-
gusi pályámon - eleveníti fel a 
kezdeteket Jakubinyi László.

Ösztöndíjjal Budapestre 
és Írországba

Ilyen előélettel, érettségi után 
a hivatalos szervek megmond-
ták neki, hogy csak vájárnak me-
het a bányába. Azonnal el is vit-
ték két évre „katonai szolgálatra”, 
ahol valójában - politikai aktá-
val rendelkezőként - fegyvertől 
eltiltott fizikai munkaszolgálati 
besorolást kapott. Az 1989-ben 
indult új korszakban továbbra 
is segítette az intézményben élő 
fogyatékos csoportokat, csatla-
kozott egy segélyszállítmányo-
kat Románia-szerte terítő angol 
lovagrendhez. A nyelvtudása 
megvolt hozzá.

- Ezzel párhuzamosan kezd-
tük szervezni azt a közösséget, 
ami felnőtt fogyatékosokat sze-
retett volna ellátni az Atya nevű 
határ menti faluban. Több éven 
keresztül számos programot va-
lósítottunk meg, negyven mun-
katársunk is volt, és addig ju-
tottunk, hogy felépítettünk egy 
fogyatékos otthont óriási kerttel. 
A Pater Noster Alapítványt, amit 
én vezettem, az angol lovagrend 

támogatta, ahonnan az a kérés 
érkezett, hogy legyen a tevékeny-
séghez tartozó végzettségünk is 
- részletezi. Ekkor kapott ösztön-
díjat Budapestre, ahol párhuza-
mosan végzett az egészségügyi és 
gyógypedagógiai főiskolán, majd 
Írországban tanult alternatív 
gyógypedagógiát. Közben Ang-
liában megismert egy fogyaté-
kosok által üzemeltetett szociális 
farmot, amibe azonnal beleszere-
tett. A külföldi diplomát Romá-
niában nem ismerték el, ezért az 
atyai otthont átadták a szülőknek 
és az egyháznak. Jakubinyi László 
ekkor költözött Magyarországra, 
már három gyermek édesapja-
ként. Azóta pedig még két gyer-
meke született.

Tűzbe mennek egymásért
Családjával Miskolcon tele-

pedett le, mert a Hámori Wal-

dorf Iskolában kapott munkát. 
– Amíg Romániában BMW-m 
volt, 1997-ben itt egy húszéves 
Trabanttal kezdtem új életet. 
Folytattam a fogyatékosok se-
gítését. Az iskolában volt olyan 
eset, hogy egy túlféltett kislány 
mellé ültettem egy fogyatékos 
kisfiút - aki mellesleg ma már 
a Majorságban dolgozik -, és fél 
év után azt vettem észre, hogy a 
kislány megváltozott: magától 
segíteni kezdett padtársának. 
Tanulva ebből, a kislány szüle-
ivel hoztuk létre a Szimbiózis 
Alapítványt. A Baráthegyen az 
első kerthez apránként vásá-
roltuk a többit is, amiből mára 
már egy öthektáros terület lett, 
ahol öt házban csaknem hat-
vanan laknak. Az alapítványnál 
több mint kétszázan dolgoz-
nak munkaszerződéssel. Szál-
lítószolgálatunk száz kilomé-

teres vonzáskörzetben járja az 
utakat. Van olyan szolgáltatá-
sunk is, hogy alacsony órabé-
rért bébiszittert küldünk ki a 
családhoz. Volt olyan anyuka, 
aki három éve várt műtétre, és 
csak így tudta nyugodtan meg-
oldani gyermekének a felügye-
letét. A Szimbiózis különfé-
le szolgáltatásokkal több mint 
négyszáz fogyatékos embert lát 
el – mondta, majd hozzátette, 
bejutni egy ilyen otthonba kö-
rülbelül tíz év a várakozási idő 
miatt.

Jakubinyi László nagyon 
büszke a munkatársaira. – E 
nélkül a csapat nélkül ezt én 
egyedül nem tudtam volna 
véghez vinni. Kollégáimmal 
egymásért is tűzbe megyünk 
– szögezte le az alapítvány el-
nöke.

Répássy Olívia

„Nélkülem is tovább él majd, amit felépítettem” 

Kollégáival tűzbe mennek egymásért, vallja Jakubinyi László. Fotó: Végh Csaba
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A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Február 22., hétfő: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:50 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Miskolci 
Napló (közéleti magazin), 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:20 Honvéd7 (honvédel-
mi magazin), 19:35 Üzleti negyed 
ism., 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:25 Fehérvár 
– DVTK bajnoki labdarúgó-mér-
kőzés, 21:40 Képújság

Február 23., kedd: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 DVTK Jeges-
medvék – Nitra jégkorong Extra-
liga-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 
21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 
Képújság

Február 24., szerda: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Egész-
ségpercek, 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés ism., 
19:25 Retro TV, 20:00 Híradó 
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:20 Mezőkövesd – DVTK Ma-
gyar Kupa labdarúgó-mérkőzés, 
21:50 Képújság

Február 25., csütörtök: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 
10:00 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 

 Promenád (kul-
turális magazin), 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 Egy nap a vi-
lág (útfilm-sorozat), 20:00 Hír-
adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:20 EP magazin (téma: Co-
vid-gazdaságvédelem), 21:00 
Képújság

Február 26., péntek: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci 
Napló (közéleti magazin), 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:25 Köztünk élnek ism., 
20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-je-
lentés, 20:20 A bátorság szimbó-
lumai (dokumentumfilm), 21:30 
Képújság

Február 27., szombat: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:00 
Képújság, 18:00 Krónika (heti 
hír összefoglaló), 18:25 Egészség-
percek ism., 19:00 Krónika, 19:25 
Így (nem) játszunk mi (a Kör-
úti Színház műsora), 20:20 DVTK 
– Mezőkövesd bajnoki labdarú-
gó-mérkőzés, 22:00 Képújság

Február 28., vasárnap: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:00 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:25 Promenád (kultu-
rális magazin) ism., 19:00 Króni-
ka (ism.), 19:25 Bóta Cafe, 20:20 
A drogprevencióról (dokumen-
tumfilm), 21:00 Képújság

Édesapám hátradőlve, maga 
mögött markolja az avasi refor-
mátus temető korhadt fakorlát-
ját. Engem néz. Figyeli, jól állí-
tottam-e be a disznóbőrtokos 
Pajtás gépem blendéjét. A ma-
sina nézőkéjén a háttérben jól 
látszik az álmosan vibráló va-
sárnap délelőtti Miskolc. Apám 
erőltetett mosollyal réved a ka-
merába. Egyikőnk se sejti, vagy 
gondolná, ez lesz élete utolsó fo-
tográfiája. Számomra felbecsül-
hetetlen kincs. Alig tizenévesen 
többször kinagyíttatom ezt a 
hatszor hatos kockát, amelynek 
bal felső sarkában egy különös 
fénykupac terpeszkedik. Majd 
bekeretezem, s az ágyam felé 
akasztom. Megesik, időnként 
csak leesik a falról. Kifáradhat a 
tartószög. Mára megtanultam, 
ez soha nem jelent jót.

Fehér Péter veterán miskol-
ci fotográfus is idejekorán kap 
kedvet a képíráshoz. Az isko-
lai szünetben postai távirato-
kat kézbesít, s első keresetéből 
pontosan egy szovjet gyártmá-
nyú Zenit Hélioszra futja. Míg 
számomra a fotózás csak egy 
kattintást jelent, Péter beleássa 
magát a fényírás teljes spektru-
mába. Még a kedvenc játékát, a 
Pikó villanyvasútját is beáldoz-
za egy hordozható táskás nagyí-
tóért. Szinte autodidaktaként 
sajátítja el az előhívást és a teljes 
laborálást a képek leszárításáig. 
Göröngyös ez az út, megfizeti a 

tanulópénzt, megesik, hogy fixír 
híján nem kontrasztosodnak a 
sötétben ázó értékes felvételek. 
Péter mérnöknek készül, egye-
temre jár, őt a fotózás technoló-
giai részletei is érdeklik. A szá-
mára nem éppen érdekfeszítő 
előadások után, felüdülésként 
csatlakozik az egyetemvárosi 
fotóklubhoz. Műszaki ember-
ként pragmatikusan szemléli a 
világot a sötétkamrában is. A 
laborok kesernyés, fixírsavas gő-
zében dönti el, hogy felhagy a 
mérnökséggel, de mégse éppen a 
fotóművészkedés irányába tart. 
Fontosabb számára a fényírás 
technikájában rejlő üzlet.

A kohászatban kezdi a mun-
kát, drága masinával járja a 
vasgyár minden zegét-zugát, 
egyre másra készíti az üzem-
ben és a halnán a mosolygós 
elvtársakkal teli protokollfotó-
kat. Az olyan szalagátvágósa-
kat. S ha igénylik, riportképeket 
is szállít az újságoknak. Jó sze-
mű, precíz mester, csábítanánk 
is a szerkesztőségbe, de többre 
tartja az önállóságot.

Próbálkozik családi gyerek-
fotózással is. Ez bizony háza-
lással, vigéckedéssel jár, aminek 
akkor se örül, ha jól megfizetik. 
Menne a bolt, hiszen a háztar-
tások zöméből még az egysze-
rűbb masinák is hiányoznak. 
Ezek az itt repül a kismadár 
kezdetű, beállított, vakus képek 
nem sok kreativitásra adnak 

lehetőséget. Mint ahogy az is-
kolai tabló vagy igazolványké-
pes fotózás se jelenti a szakma 
csúcsát.

Péter műtermi fényképész-
ként specializálódik a házas-
ságkötésekre, kiemelt ünnepi 
eseményekre. Eldönti – a pár-
jával családilag –, hogy a la-
kásukhoz közeli Petőfi utcai 
házasságkötő teremben zajló 
holtomiglan-holtodiglanokat 
is megörökíti. Elsők között vál-
tanak fekete-fehérről színesre. 
Igaz, kezdetben a colorteker-
cseket Pestre postázzák, s nem 
egyszer szűnni nem akaró gyo-
morgörcsöléssel izgulják végig, 
hogy a szállítás útvesztőiben 
el ne tűnjenek a pótolhatatlan 
felvételek.

A nyolcvanas években alkal-
manként keresztezzük egymás 
útját. Péterék minden hétvégén 
végigfotózzák az összes esküvőt, 
míg mellettük, a városban első-
ként, videokamerával, mozgó-
képpel, hanggal örökítem meg a 
párok egymásnak szóló esküjét. 
A kilencvenes évek elején elsők 
között hajtják végre a szakmai 
fejlődés egyik legnagyobb át-
törését. Megjelennek a Kodak 
Expresszel, azzal a céggel, ame-
lyet idáig a csak az amerikai 
filmekből ismerünk. A gépek 
olyanok, mint a kolbásztöltők: 
elől bemegy, a tekercs, majd a 
masina másik végén peregnek 
ki a színes nagyítások. A sze-

münk láttára. Kedvemre meg-
kérdezem, voltak-e az előhí-
vásra beadottak között pajzán 
felvételek. Péter szerint igen, de 
számukra mindig is fontos volt 
a diszkréció, s ezeket külön tá-
rolták, mint az intim családi 
képeket. Míg a hatóságok nem 
érdeklődtek irántunk, magán-
ügyekként kezelték.

Fehér Péter, a képírás vete-
ránja szerencsésnek mondhatja 
magát. A szakma fénykorából 
a legjobbat mazsolázza ki. Ma 
már nem irigyli az iparos tár-
sait. Hiszen mostanában a leg-
gagyibb mobillal is tökéletesebb, 
színes, trükkös felvételeket ké-
szíthetünk, mint a hajdani leg-
drágább masinákkal. Ma már 
mindannyian mindenre ráfó-
kuszálunk, habzsoljuk a pilla-
natokat. Ennek a szenvedélynek 
csak az elektronikus adatrögzí-
tők teljesítménye szabhat gátat. 
Szenvedélyesen hisszük, hogy az 
örökkévalóságnak dolgozunk. 
Péter már nem ennyire optimis-
ta, az élete során felhalmozott 
celluloidszalagokat nem őrizge-
ti. Kinek? Minek? Vajon értéket 
jelent-e majd az utánunk követ-
kezőknek?

Édesapám sárguló képe meg-
rovóan néz le rám a falról. A 
múlt héten kétszer is leesett a 
huzatban, de szerencsére a be-
keretezett üvege nem tört el. Ez 
már csak jót jelenthet…

Szántó István

Jegyzet

Péter, a veterán képíró



A jótékonysági online gá-
laest bevétele nyolcszáz-
ezer forint volt.

Átvette a decemberben 
megtartott Jónak lenni jó el-
nevezésű hagyományos ad-
venti jótékonysági gálaest-
ből befolyt adományt a dévai 
Szent Ferenc Alapítvány ala-
pítója, Böjte Csaba Ferences 
rendi szerzetes. Az adventi 
lélekhangoló gálaestet a Bor-
sodi Magyar Közösségek Szö-
vetsége – Mente Egyesület és 
a miskolci polgármesteri hi-
vatal közösen szervezi meg 
minden évben. A hagyomá-
nyokkal a pandémia idején 
sem szakítottak, csak online 
formára tértek át. Így a csalá-

dok mindamellett, hogy ne-
mes célt támogattak, otthon-
ról, biztonságos körülmények 
között élhették át a karácsonyi 
hangolódás zenés élményét 
Böjte Csabával és a részt vevő 
miskolci zenekarokkal. A gá-
laesten fellépett Ács Gyula és 
a Reményi Ede Kamarazene-
kar, a Számadó Zenekar, az 
Esztenás együttes, a Tényleg 
Zenekar, valamint a Tradíció 
Edukáció Alapítvány népze-
nész növendékei és tanárai. 
Az esemény bevételével a ha-
gyomány szerint a dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gyermekeit 
támogatják, hiszen a szerve-
zetnek célja segíteni a bajban, 
nehéz helyzetben lévő legki-
sebbeket.

Hobbiból munkája lett a 
posztolás Spilman Nórá-
nak. A Miskolc TV mű-
sorvezetőjét nagyköveté-
nek nevezte ki egy évre a 
Neutrogena. Mintegy száz 
jelentkezőből választották 
ki kollégánkat.

Tavaly év végén hirdetett 
meg a Neutrogena egy pá-
lyázatot, amiben a szépség-
ápolási márka magyaror-
szági nagykövetét keresték. 
– Egy olyan tartalomkészí-
tőnél láttam meg a felhívást, 
akit Instagramon követek 
– mondta el Spilman Nóra. 
– Amikor elolvastam, hogy 
milyen emberre van szük-
ségük, azonnal magamra 
ismertem. A pályázatra de-
cember 31-éig egy kétperces 
vágott videót küldtem be, 
amiben bemutatkoztam és 
elmondtam céljaimat. Janu-
árban egy online interjúra 
hívtak, majd ezután derült 
ki, hogy engem választot-

tak – mondta, hozzátéve, 
jövő február 15-éig szól-
nak feladatai: rendszeresen 
posztolnia kell a közösségi 
médiában a márkával kap-
csolatban, amit egyébként 
is szeret és használ, emellett 
rendezvényeken, fotózáso-
kon is részt kell vennie.

Kollégánktól nem áll tá-
vol a közösségi médiafelü-
letek kezelése, hiszen több 
éve hobbiszinten foglalko-
zik ezzel. – Nagyon örülök 
a lehetőségnek, mert emiatt 
úgy érzem, beért a munkám, 
amit valójában kedvtelésből 
végeztem már évek óta. El-
kezdtem vágni a tévézés ha-
tására, rendszeresen poszto-
lok a Facebookra és 2018-tól 
aktívabban az Instagramra 
is. Emellett YouTube-csa-
tornám is van egy éve. Rá-
adásul még húszévesen a 
modellszakmába is belekós-
tolhattam Milánóban – tette 
hozzá a nagykövet.

RO

A hazai fürdők közül sokan 
a tartalékaikat már felélték, 
sok helyen az életben mara-
dás és a csőd elkerülése a tét.

Folytatás az 1. oldalról
– Jelenleg egy fillér árbevé-

telünk sincs, ettől függetlenül 
ötvenen folyamatosan dolgoz-
nak, 75 százalékra – illetve az 
elvárt bérminimumra csökken-
tett bérrel – tudtuk meg a Mis-
kolci Fürdők Kft. ügyvezetőjé-
től. Koreny György rámutatott, a 
helyzetüket az nehezíti a legin-
kább, hogy november óta zár-
va tartanak. – Tavaly év elején 
jól indultunk, némi tartalékot 
fel tudtunk halmozni, így a vi-
szonylag rövid első leállás áthi-
dalható volt. Most nagyon más 
a helyzet: mivel a forgalom jó-
val elmaradt a korábbi évekhez 
képest, így nincs mihez nyúlni.

Ezért voltak kénytelenek fi-
zetés nélküli állásidőt elren-
delni február elejétől, ami a 
144 alkalmazott közül 79 em-
bert érint. A cég jogosult a kor-
mány által biztosított 50 szá-
zalékos bértámogatásra, de a 
segítség nehezen érkezett meg. 
– Február elején, hosszas huza-
vona után kaptuk meg végül. 
Novemberre és decemberre 
is időben megigényeltük – az 
utólagos finanszírozásnak in-
duló – támogatást, ám admi-
nisztratív huzavona után csak 
februárban kaptuk meg. Sajnos 
a késlekedés miatt kellett úgy 
döntenünk, hogy a kollégáin-
kat állásidőre küldjük. A kor-
mány döntése alapján február 
elején a novemberi és a decem-
beri támogatásigénylésünk 
dupláját utalták át a számlánk-
ra. Gyakorlatilag megelőlegez-

ték a januári és a februári tá-
mogatást is. Így jutottunk több 
mint 78 millió forinthoz, ami 
azonban sajnos már megkésett 
akkorra. Most át kell számol-
nunk, kire, mely hónapokra, 
milyen értékhatárig vehetjük 
igénybe. Egyelőre nem tudjuk 
megmondani pontosan, meny-
nyi időre elég ez a támogatás, 
ráadásul egy részét vissza kell 
majd utalnunk az államnak.

Nagy a bizonytalanság
A forrás most arra elég, hogy 

a béreket ki tudják fizetni. A 
fürdőknek jelenleg is folya-
matosan vannak kiadásaik: az 
épületeket fűteni, a medencéket 
fagymentesen kell tartani, és 
vannak anyagigényes karban-
tartások, amiket a későbbi biz-
tonsági üzemeltetés érdekében 
el kell végezni. – Mit mondjak, 
nagyon nehéz a pénzügyi hely-
zetünk – jellemezte a jelenlegi 
állapotot Koreny György. – Ma 
még nem tudjuk, mikor nyitha-
tunk újra. Mi májussal terve-
zünk, de ez is csúszhat. A húsvét 
komoly bevételt hozhatna, de 

ha akkor indulnánk, legkésőbb 
három hét múlva meg kellene 
kezdeni a felkészülést. Rendkí-
vül nagy a bizonytalanság, nem 
igazán lehet tervezni…

Az ügyvezető szerint az se-
gítene a leginkább, ha a tavaly 
kiesett árbevételt állami támo-
gatás formájában megkapnák 
a fürdők. Erre egyébként tett is 
javaslatot tavaly a fürdőszövet-
ség, akkor úgy számoltak, hogy 
mintegy 30-35 milliárd forint 
kisegítené a bajból az ágazatot.

– Ennyi forrással már tavaly 
megmenthették volna a fürdő-
üzemeltetőket. Mára gyakor-
latilag mindenki eladósodott, 
az utolsó tartalékokat élik fel. 
Ebből a pozícióból kellene ki-
tartanunk minél tovább – han-
goztatta Koreny György.

Akcióterv az 
újraindításhoz

Időközben a Fürdőszövetség 
– a fürdők javaslatai alapján – 
összeállított egy 14 pontos ak-
ciótervet a sikeres újraindítás 
elősegítéséért. Ezt eljuttatták az 
illetékes szaktárcához annak ér-

dekében, hogy a munkahelyek 
védelme miatt az utolsó tarta-
lékaikat is felhasználó fürdők 
fenntartható módon nyithas-
sák meg kapuikat a látogatók 
előtt. A javaslatok között sze-
repel egyebek mellett, hogy a 
bértámogatás mértékét emeljék 
meg 75 százalékra, és augusztus 
31-éig terjesszék ki annak hatá-
lyát. Kérik, hogy a kül- és beltéri 
medencéket egylépcsőben nyit-
hassák meg. És arra is javaslatot 
tesznek majd, hogy a fertőzésen 
átesett pácienseknek milyen 
rehabilitáción lenne érdemes 
részt venni (post-covid rehabi-
litációs program). Továbbá: 5 
milliárd forintos keretösszeggel 
szeretnének a nagycsaládosok 
számára kedvezményt nyújta-
ni, ami egy minimális önerő-
vel pályázható, három alkalom-
ra szóló fürdőjegyről szólna. A 
14. pont pedig arról szól, hogy 
a 2019-es bevételek 50 százalé-
kos mértékéig kompenzálja az 
állam a 2020-21-ben kieső be-
vételeket a fürdőüzemeltetők 
számára.

Kujan István

Az épületeket fűteni, a medencéket fagymentesen kell tartani. Fotó: Végh Csaba
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Összegyűlt a pénz, így már-
cius elején megkaphatja a 
Zolgensma-kezelést az SMA-
ban szenvedő kisfiú, Zsombi.

Február 17. – minden bizony-
nyal pirosbetűs ünnep lesz a 
család életében ez a dátum. Ek-
kor jelenthették be hivatalosan 
is, hogy megvan a pénz a kisfiú 
kezelésére. A véghajrában tar-
tó gyűjtés utolsó nagy részletét, 
mintegy 150 millió forintot egy 
összegben kapták meg a Duna 
Bónum Alapítványtól.

A gerincvelői izomsorva-
dásban szenvedő kazincbarci-
kai Zsombi gyógyulásához egy 
730 millió forintos kezelésre 
van szükség. A szer egy gén-
terápia, amit az állam jelenleg 
nem támogat, bár az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
nemrég azt írta: nem lehetet-
len, hogy a jövőben akár álla-
mi támogatással is elérhetővé 
válhat az SMA-s betegek ke-
zelésére használt gyógyszer. 
Zsombi a negyedik kisfiú ha-
zánkban, akinek a világ egyik 
legdrágább életmentő kezelé-
sére van szüksége.

Tavaly júliusban lapunk első-
ként adott hírt arról, hogy a ka-
zincbarcikai kisfiú ritka beteg-

ségben, úgynevezett SMA-ban, 
vagyis gerincvelői izomsor-
vadásban szenved. A speciális 
gyógykezelés finanszírozására 
a szülők egy alapítványt hoz-
tak létre, ahová anyagi segítsé-
get vártak. Az édesanya, Burin-
da-Szűcs Szabina elevenítette 
fel a fontosabb eseményeket.

– Úgy indultunk neki, hogy 
másfél évünk van a szüksé-
ges pénz összegyűjtésére. Ez 
egyébként hosszú idő, de a 
pandémia jelentősen megne-
hezítette az életünket: progra-
mok, koncertek, akciók ma-
radtak el, teljesen az online 

térbe szorultunk vissza. Most 
már bevallhatom, nyáron 
egy picit elbizonytalanod-
tunk. Balázsék rádiós műso-
ra azonban áttörést hozott, 
novemberben már azt érez-
tük, hogy minden sínen van; 
széles támogatói körünk volt, 
alig akadt valaki, aki ne hal-
lotta volna a történetünket.

A család versenyt futott 
az idővel, hiszen 2 éves kora 
előtt meg kell kapniuk a keze-
lést az SMA-val küzdő gyer-
mekeknek. A napok pedig 
egyre teltek, de szerencsére 
az alapítványuk számláján is 

szépen nőtt az összeg. – Las-
san fél éve az életünk része 
ez az egész. Most, napokkal 
a bejelentés után kezdem azt 
érezni, hogy végre vége! De 
hosszú ideig fel sem tudtuk 
fogni, hogy ez megtörtént.

Azóta már egyeztettek is a 
kezelést végző Bethesda Kór-
házzal. Átfogó vizsgálatok kö-
vetkeznek, felmérik a máj, a 
vese állapotát, és a kisfiú műtött 
szívét is megnézik. Ha mindent 
rendben találnak, akkor Zsom-
bi március elején kaphatja meg 
az első kezelést Budapesten.

K. I.

Átadták a jótékonysági 
est adományát

Bevétel nélküli kényszerpihenőn 

Zsombi március elején kaphatja meg az első kezelést. Fotó: Juhász Ákos

„A NEHEZÉN TÚLVAGYUNK”

NAGYKÖVET LETT  
A KOLLÉGANŐNK



Várostörténet Miskolci Napló6
„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, 
hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhul-
lajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesed-
ni kezdenek” – írja Miért Miskolc? című kötetében Fedor 
Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy 
miért szereti Miskolcot.

Azért, mert hazaszerető né-
pek lakják ezt a várost. Azt, 
hogy mennyire igaz ez az állí-
tás, bizonyítja, hogy amikor a 
haza mellé kellett állni, min-
dig ott voltak a miskolciak. Így 
volt ez akkor is, amikor Kos-
suth dörgedelmes hangja zeng-
te be a Három Rózsa Fogadó 
előtti teret, ahová miskolciak és 
környékbeliek ezrei jöttek hall-
gatni a kormányzót. Gyűltek is 
sokan a sorozásra, hogy aztán 
Kossuth honvédjeként harcol-
janak és haljanak valahol tá-
vol városuktól. Néhányuk sír-
ját minden évben a forradalom 
és szabadságharc évfordulóján 
megkoszorúzzák a város vezetői 
az avasi temetőben. Azt mond-
ják, nyakas fajta a miskolci, mert 
akit megszeret, azért kiáll min-
den körülmények között. Ezért 
aztán egyáltalán nem meglepő, 
hogy a miskolciak Görgey tá-
bornokot, aki több szállal is kö-
tődött a városhoz, mindig hős-
ként tisztelték. Szobrot avattak 
és utcát neveztek el róla. Soha 
sem hitték el, hogy elárulta a ha-
záját. Kossuth, Szemere és Gör-
gey. Három kiváló hazafi, akik 
sok szállal kötődtek Miskolchoz. 
Görgey képviselője volt a város-
nak az országgyűlésben, Kos-
suth Zemplén szülötte, Szemere 
pedig Miskolcon kezdte politi-
kai pályáját. Mindhármuknak 
szobrot állított Miskolc.

Görgey nevét viselte a hu-
szadik századelő híres mis-
kolci gyalogezrede is. A mai 
Tizeshonvéd utcában állt a Jó-
zsef laktanya (napjainkban ott 
működik a Herman Ottó Gim-
názium), ahol negyvenezer ka-
tona állomásozott az első vi-
lágháború idején. Ők voltak a 
miskolci 10. Honvéd Gyalog-
ezred, vagy, ahogy az utókor 

elnevezte őket, a miskolci tíz-
es honvédek. Innen indultak az 
orosz frontra 1914. augusztus 
17-én, majd két évvel később 
az erdélyi harcmezőre. A csí-

ki harcokban, a magyarosi üt-
közetben érték el legnagyobb 
győzelmüket. A város az ő tisz-
teletükre emelte a Tizeshon-
véd-emlékművet, melyet József 

főherceg avatott fel 1927-ben, 
a győztes csata tizedik évfor-
dulóján, tisztelegve a miskolci 
10. Honvéd Gyalogezred előtt. 
A háború utáni évtizedekben 

az új Rudas laktanya katonái 
díszlépésben haladtak katonai 
szemlék alkalmával az emlék-
mű előtt. Ez a szobor a Soltész 
Nagy Kálmán utca végén, a 
Zsolcai kapuban állt a laktanya 
bejárata előtt egészen a múlt 
század hetvenes éveiig. Aztán 
a városi forgalom növekedé-
se miatt, egy idő után szó sze-
rint „útban volt” a szobor, meg 
közben a Rudas utcai laktanya 
is megszűnt, így hát elköltöz-
tették a Hősök temetőjébe. Itt 
másfél évtizedet töltött, majd 
újra költöznie kellett abba a 
Tizeshonvéd utcába, ahol a Jó-
zsef laktanya állt. A Herman 
Gimnázium tornacsarnoka 
és a Szent Anna-templom kö-
zötti, szép kialakítású tér re-
mélhetőleg már végső helye a 
miskolci „tizeshonvédek” hő-
siességének emléket állító szo-
bornak.

Amikor ezeket a sorokat 
írom, apámra gondolok, aki 
1934-ben a Rudas laktanyába 
vonult be, és 1946-ig hivatásos 
katonaként, légvédelmi tüzér-
ként szolgálta hazáját. Megjár-
ta a keleti és a nyugati frontot, 
hogy aztán sebesülten, piszko-
san egy fogolytáborban vár-
jon sorsára. Sokszor próbáltam 
faggatni a háborúról, de csak 
nagyon szűkszavúan válaszolt. 
Aki megjárta a poklok poklát, 
nem akar emlékezni, felejteni 
akar. Bátyja, aki Debrecen jog-

tanácsosa volt, sebesülten, ösz-
szefagyva került haza a Don 
mellől. Néhány hónap múlva 
meghalt. Próbálták megmente-
ni, de a műtétek során elfogyott 
a lába. Mennyi, de mennyi csa-

lád várta hiába haza a távol-
ban harcoló rokonokat. Fiúk 
és apák, akik sokáig hiányozni 
fognak. Csak táviratok, néhány 
személyes holmi és egy kopot-
tas fadobozban őrzött pecsétes 
katonakönyv meg néhány meg-
sárgult fénykép maradt utánuk.

Miskolcról mára a katonák-
kal együtt eltűntek a laktanyák 
is. A Rudas után a múlt század 
kilencvenes éveinek kezdetén 
megszűnt, a Petőfi laktanya is 
a Szentpéteri kapuban, ma már 
rendőrnek tanuló középisko-
lások kiképzőbázisa. Magam is 

a Petőfi laktanyában katonás-
kodtam a múlt század hetvenes 
éveinek végén. A Cserépfalun 
mintegy hónapig tartó kikép-
zést követően a katonai eskü ün-
nepélyes pillanataira már itt ke-

rült sor. A nagy napon már kora 
reggel érkeztek a hozzátartozók. 
Köztük apám is, aki anyámmal 
oldalán lépett be a laktanya ka-
puján, és igyekezett a kapunál 
őrszolgálatot teljesítő őrmester 
felé. Innen azonban tovább nem 
jutott, mert az ügyeletes őrmes-
ter apám személyi igazolványá-
nak hosszas tanulmányozása 
során közölte, származása mi-
att nem engedheti be a laktanya 
területére. Hiába magyarázta 
apám, hogy ő csak kétéves ko-
ráig élt Amerikában, az őrmes-
ter kitartott álláspontja mellett. 
Apám szerintem sok mindenre 
számított, de erre biztosan nem, 
hogy őt, a magyar hadsereg egy-
koron az orosz frontot megjárt, 
és többször kitüntetett hivatásos 
katonáját nem engedik be fia ka-
tonai eskütételére. Szerencsére a 
közelben volt az ügyeletes tiszt, 
aki gyorsan intézkedett, és sűrű 
elnézéskérés közepette beenged-
te, sőt kitüntetett helyre kísérte 
szüleimet. Csak később mesélte 
el nekem apám, hogy erre az ün-
nepi alkalomra magával hozta 
egykori katona igazolványát, és 
azt adta át az ügyeletes tisztnek.

Fedor Vilmos

Tizeshonvéd-emlékmű. Fotók Végh Csaba

Képeslap a Tüzér laktanyáról

A Rudolf laktanya

Az egykori József laktanya a Tizeshonvéd utcában

Görgey Artúr szobra a Herman Ottó Múzeumnál. Fotó: Végh Csaba

Miért Miskolc? 16. rész – Miskolc, a patrióta város

Miskolcon 1869-től volt honvédzászlóalj. 1890-ben a miskolci, az 
egri és a sátoraljaújhelyi zászlóaljak összevonásával alakult meg a 
10. honvéd gyalogezred. Miskolc lakossága mindig úgy tekintett a 
10-es honvédekre, mint a város „házi ezredére”. A 10-esek a hábo-
rú évei alatt harcoltak minden jelentős harctéren, legnagyobb sike-
reiket a román hadsereggel Erdélyben vívott ütközetekben aratták. 
A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg érvényes hadrendben nem 
szereplő alakulat volt, amelyet 1942-ben állítottak fel, és április 17-e 
és június 27-e között szállították ki a keleti frontra. A 2. magyar 
hadsereg miskolci alakulata a VII. hadtest volt. A hadsereg 1943 
januárjában a Sztálingrád körzetében vívott harcok során rendkí-
vül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szenvedett. Nagyon keve-
sen tértek vissza. Az 1943. április 4-én kelt hadseregparancs utolsó 
bejegyzése ez volt: „Az eddig beérkezett harcjelentésekből és egyéb 
adatokból megállapítom, hogy a 2. magyar hadsereg a téli hadmű-
veletek folyamán becsületét nem vesztette el. Sokáig a Don-parton 
keményen állta a harcot, sőt a hadsereg egyes csapattestei és ennél 
magasabb kötelékei olyan ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, me-
lyek a régi magyar katonai hírnévhez mindenben méltóak.”



Szanyi Ildikó a Miskolci SzC 
Berzeviczy Gergely Tech-
nikumának pedagógusa, 
emellett húsz éve foglalkozik 
idegenvezetéssel. Tapasztala-
tait, benyomásait új könyvé-
ben írta meg.

Pályafutását tanárként kezd
te, majd pár év múlva lett ide
genvezető. Éppen a Berze
viczynek köszönheti, hogy így 
alakult. – Pályakezdő nyelvta
nárként akkor kerültem oda, 
amikor az iskolában elindult a 
két tannyelvű idegenforgalmi 
képzés. Az akkori igazgatóm, 
Balog Béla bácsi javaslatára be
iratkoztam az idegenforgalmi 
főiskolára, hogy a nyelv mellett 
a szakmai tárgyakat is tanítani 
tudjam. Ott találkoztam elő
ször az idegenvezetéssel.

Mindkét munkát azért ked
veli, mert emberekkel foglal
kozhat.

– A tanítás és az idegenve
zetés során egyaránt mindenki 
külön figyelmet igényel, a kü
lönböző vérmérsékletű és sze
mélyiségű diákokhoz, embe
rekhez különbözőképpen kell 
állni.

Szanyi Ildikó érzéseit, ta
pasztalatait nem csak átéli, de 
papíron is rögzíti őket.

– Kisiskolás koromban is ír
tam verseket és meséket, eze
ket sajnos nem őriztem meg. 
Egyetemista koromban fordul
tam ismét az irodalom felé.

Pár évvel ezelőtt az Irodalmi 
Rádió felhívására jelentkezett 
egy novellájával.

– A zsűri érdemesnek találta 
az írásomat, hogy megjelenjen 
Az év pedagógus írója antoló
giában. Később az egyik ked
venc szerzőm, Rolf Hermann 
elbeszéléskötetének fordítása 
közben engem is elöntöttek az 
emlékek. A nagyapám emlé
kére mindenképpen szerettem 
volna maradandót alkotni, és 
megszületett a Nem ezt ígér
ték című novelláskötet, amit a 
megjelenése után egy hónappal 
az Élet és Irodalom folyóirat is 
A hét könyvei közé választott.

A most megjelenő Három 
tucat szuvenír a második ön
álló irodalmi kötete. A könyv 
középpontjában az utazás áll: 
ez a téma Szanyi Ildikó számá

ra lehetőségeket, titkokat és ta
nulást rejt.

– Magánemberként legin
kább autóval szeretek utaz
ni. Szeretem az autópályákat, 
szeretek megállni kávézni a 
benzinkutakon, majd tovább
indulni. Ha nem autópályán 
haladunk, szeretem nézni az 
út menti házakat, feltérképezni 
egyegy települést, elképzelni, 
milyen lenne itt lakni.

Fiatal, kezdő idegenvezető
ként több kellemetlen, nehéz 
szituációval találkozott.

– A makacsságom tartott a 
pályán, és az, hogy volt egy na
gyon jó kollégám, aki nem en
gedte, hogy hazaszaladjak. Mé-
száros Józsefnek hívják. Ő volt 
a sofőröm akkor is, amikor a 
velencei Dózsepalota előtt 
kis híján felpofozott egy fel

dühödött utas, mert ott derült 
ki, hogy a belépőre többet kell 
fizetni, mint amennyit az uta
zási irodában mondtak. Mára 
annyira megedződtem, hogy 
egyenesen imádom megoldani 
a problémás helyzeteket. 

A Három tucat szuvenír 
utastípusokat, személyiségtí
pusokat mutat be, emellett ko
moly hangsúlyt kapnak a kü
lönböző városok, látnivalók.

– Mindegyik helyszín kö
zel áll hozzám, de talán a spa
nyolországi Lloret de Mar a 
kötetben megjelenők közül a 
kedvencem. Remélem sike
rült ábrázolnom azt a gondta
lan lazaságot, amivel életem
ben először ott találkoztam, és 
amit azóta is irigylek a helyi
ektől.

Bájer Máté
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Első félévüket bemutató-
vizsgával zárták a Nyitott 
Ajtó Baptista Szakképző 
Középiskola művészeti ta-
gozatos színésznövendékei 
a DOKK Humánkikötőben.

Nem csupán Miskolcon, de 
az egész régióban hiánypótló 
képzést indított el tavaly az is
kola: a középfokú színészkép
zés gyakorlatilag a színmű
vészeti főiskolák, egyetemek 
előszobája: aki elég elhiva
tottságot érez magában, egy 
ilyen kétéves képzés elvégzé
se után sokkal bátrabban cé
lozhat meg egy felsőoktatási 
intézményt. A diákok külön 
örülnek annak, hogy ma már 

a borsodi megyeszékhelyen is 
megismerkedhetnek a szín
játszás alapjaival, és nem kell 
a fővárosba járniuk.

– Régóta kacérkodtam a szí
nészettel, de eddig csak Buda
pesten lett volna lehetőségem 
továbbképezni magam. Nagyon 
megörültem tehát, amikor hal
lottam az indulásról – mondja 
Vajda Éva. A Miskolci Nem
zeti Színház énekkari művésze 
úgy fogalmaz, aki érez magá
ban affinitást a művészet, az ön
kifejezés ilyen formája iránt, az 
bizalommal választhatja a mis
kolci képzést. – Alig pár hónap 
alatt rengeteg tapasztalattal és 
élménnyel lettünk gazdagab
bak. Nekem külön öröm, hogy 

munka mellett is aktívan részt 
tudok venni a képzésben.

Heti 3035 órában döntően 
gyakorlati tantárgyaik van
nak, így a dramaturgia, eszté
tika, vagy például színháztör
ténet mellett nagy hangsúlyt 
kap a mozgás, a vers és pró
zamondás, valamint az ének. 
A mesterségórákat a miskol
ci teátrum színművészei ok
tatják: Nádasi Erika, Somhe-
gyi György, illetve a következő 
félévtől Szegedi Dezső, hoz
zájuk csatlakozott Püspöki 
Péter művésztanár. Éneket 
Zombori Zsanett magántanár, 
vers és prózamondást Izsó 
Angelika művésztanár oktat. 
A mozgásórákat pedig egy 

szintén komoly tapasztala
tokkal bíró szakemberre, Lu-
kács Ádámra bízták. A mis
kolci teátrum táncművésze 
a mozdulatok természetes
ségét igyekszik beleplán tálni 
a diákjaiba. – Ezek jó ala
pot szolgáltatnak majd a ko
reográfiák megtanulásához. 
Amint megvannak a biztos 
alapok, könnyedén elsajátít
hatják mozdulataik működé
sét és alapelvét. Ez segíthet 
felfedezni testi képességeiket 
– emeli ki.

A képzés első osztálya nyolc 
fővel indult, Püspöki Péter 
szerint rövid idő alatt erős csa
pattá alakultak. Megtudjuk, 
hogy négyen jelenleg is a szín
ház énekkarosai, mások egye
temi tanulmányaik mellett 
végzik a képzést. Ez azonban 
nem jelent gondot, a tanren
det rugalmasan tudják alakí
tani. Érdeklődők – megfelelő 
előképzettséggel – akár most 
is csatlakozhatnak hozzájuk.

– A képzés amiatt verseny
képes, hogy elhivatott szak
emberekkel dolgozhatnak 
a diákok. Ráadásul minden 
feltétel adott: a Nyitott Ajtó 
Baptista Szakképző Közép
iskolától minden lehetőséget 
megkapunk, jól felszerelt szí
ni stúdióban megy az oktatás. 
Gyakorlatilag a fantáziánk és 
a művészi előadó ambícióink 
szabhatnak csak gátat a lehe
tőségeinknek – teszi hozzá.

Kujan István

Három tucat szuvenírrel tért haza

SZÍNPADRA ÁLMODTÁK MAGUKAT

Szabó Magda szobrával Debrecenben. Fotó: magánarchívum

A színésznövendékek hétfőn tartottak bemutatóvizsgát. Fotó: Juhász Ákos

A Miskolci Nemzeti Szín-
ház pályázatának fődíja 
10.000 euró, a darabot 
2023 nyarán mutatják be.

A mai Magyarország első 
állandó színtársulata 1823. 
augusztus 24én kezdte 
meg működését Miskolc 
városában, a Déryné utcá
ban, a teátrum mai épüle
tének szomszédságában. A 
Miskolci Nemzeti Színház 
a bicentenárium alkalmá
ból drámapályázatot hirdet, 
melynek első díjjal kitünte
tett darabját a jeles nap al
kalmából 2023. augusztus 
24én kívánja bemutatni.

A színház vezetése mű
faji és tematikus megkötés 
nélkül, belföldről és a hatá
ron túlról várja mindazokat 
az eredeti, magyar nyelvű, 
prózai vagy zenés színpadi 

műveket, amelyek még nem 
jelentek meg nyomtatásban 
vagy valamely digitális plat
formon, amelyet nem mu
tattak be színpadon, nem 
nyert díjat korábbi dráma
pályázatokon, és előadási 
vagy közlési jogával más in
tézmény nem rendelkezik. 
A zsűri – amelyet a Mis
kolci Nemzeti Színház mű
vészeti tanácsának tagjai 
(Béres Attila, Keszég Lász-
ló, Rusznyák Gábor, Szabó 
Máté, Szőcs Artur rende
zők) és a színház drama
turgja (Lőrinczy Attila) al
kotnak – egy 10.000 eurós 
fődíjat ítél oda.

A pályázat benyújtásá
nak módja: elektronikusan 
a titkarsag@mnsz.hu ema
ilcímen, határideje: 2021. 
december 31. Eredményhir
detés: 2022. március 1jén.

Évek óta szervez múzeum-
pedagógiai foglalkozáso-
kat gyerekeknek a Herman 
Ottó Múzeum Miskolci 
Galériája Mesterkedő cím-
mel. Legutóbb a Hazatérés 
című tárlatot dolgozták fel 
a résztvevők.

A találkozások a pandé
mia miatt sem maradtak 
abba, csak az online térbe 
szorultak. Az alkotófoglal
kozás mindig az aktuális ki
állításokhoz kapcsolódik. A 
7 és 14 év közötti kisiskolá
sok ezúttal F. Balogh Erzsé-
bet festőművész Hazatérés 
című kiállításából asszoci
álhattak. A közösségi olda
lon a foglalkozás vezetőjével, 
Szeszák Ádám képzőmű
vésszel beszélgettek, és a ké
pekről mindenki elkészítette 
a saját elképzelése szerinti 
alkotást. – Felvettük a rit
must a jelenlegi helyzetben 
is. Én inkább a lehetőséget 

látom abban, hogy most in
terneten keresztül tartjuk 
meg az eseményeinket. Ez 
nem feltétlen kényszerhely
zet – fogalmazott.

A képzőművészet iránt ér
deklődő gyerekek kétheten
te csatlakozhatnak a prog
ramhoz az online térben. 
Érdemes tanítani, megmu
tatni nekik a képzőművészet 
szépségeit, mert a miskolci 
fiatalok generációk óta fo
gékonyak és érdeklődőek. 
– Általában beszélgetünk 
arról is, hogy mitől válik iga
zán érdekessé egy kép, mi
lyen vizuális kontrasztok je
lennek meg a munkákon. A 
résztvevők különböző tech
nikákat és anyagokat ismer
hetnek meg: akrilt, fapácot, 
ragasztást, fröccsentést, cse
pegtetést – sorolta a kép
zőművész. A gyerekek saját 
ízlésük és fantáziájuk szerint 
színeznek, és használják a 
megismert technikákat.

Drámapályázatot 
hirdet a színház

Neten a Mesterkedő



A kerekesszékes kézilab-
da-válogatott gerincét 
miskolciak alkotják, leg-
nagyobb sikerük a két év-
vel ezelőtti Eb-bronz.

A kerekesszékes kézilab-
da egy nagyon fiatal sportág, 
2017-ben vállalta fel a szö-
vetség Parasport-albizottsá-
ga a sportág létrehozását. Tá-
pai János válogatott átlövő, a 
Mozgássérültek és Barátaik 
Miskolc Városi Egyesületé-
nek tagja elmondta, Miskol-
con tartották az első össze-
jöveteleket, így gyakorlatilag 
itt született meg a sportág. 
Előbb állt össze a válogatott, 
az ország első kerekesszékes 
kézilabda-egyesületét tavaly 
hozták létre Szegeden. Mis-
kolcon is tettek már lépése-
ket, a Diósgyőri Kézilabda 
Egyesület berkein belül meg-
alakult a parasportszakosz-
tály, a szövetséggel aláírtak 
egy támogatási szerződést.

A miskolciak mindeneset-
re már komoly eredménnyel 
büszkélkedhetnek: 2019-
ben a bravúros harmadik 
helyet szerezték meg a válo-

gatottal a horvátországi Eu-
rópa-bajnokságon. Hat-hét 
tagot is adnak a keretbe. Azt 
a Hollandiát sikerült legyőz-
niük a bronzmérkőzésen, 
amelytől egy évvel korábban 
még nagyon kikaptak. – So-
kat dolgoztunk, edzettünk, 
de a szövetségi edzőnk, Tóth 
Gabriella és a szakvezetés is 
kitűnő munkát végez. Már 
csak a korábbi vereség miatt 
is hatalmas eredmény volt a 
hollandok megverése.

Úgy tervezik egyébként, 
hogy idén elindul a bajnok-
ság – ahol mindenképpen jó 
esélyekkel indul a miskolci 
csapat a több válogatott ke-
rettag miatt is.

A Mozgássérültek és Ba-
rátaik Miskolc Városi Egye-
sületénél legalább 20-25 tag 
sportol aktívan – tudtuk 
meg az elnöki posztot szep-
tembertől betöltő Gergely 
Istvántól. Braun János halálát 
követően ő vette át a tisztsé-
get. Elmondta, kosárlabdá-
zásban, vívásban, úszásban, 
valamint teniszben is van-
nak képviselőik.

A paralimpiai bronzér-
mes bocsajátékos, Gyurko-
ta József korábbi személyi 
edzője, az Akarat SE elnöke 
nagyon jó véleménnyel van 
a parasportolók hozzáállá-
sáról, munkájáról.

„Isten ajándéka” – tömö-
ren így fogalmazta meg Lé-
nárt György, hogyan éli meg 
azt, hogy sérült emberekkel 
foglalkozhat. – Nagyon sokat 
kaptam a parasportolóktól; 
az, hogy én egy kiegyensú-
lyozott, vidám ember vagyok, 
nagyban nekik köszönhető. 
Aki velük dolgozik, annak 
nincsenek problémái az élet-
ben. Mert nem lehetnek. Élet-
vidámak, pozitívan látják az 
életet, nyugalmat árasztanak. 
Egyszerűen jó velük lenni.

Hogy a speciális képessé-
gekkel rendelkező diákok ok-
tatását végző Martin János 
Speciális Szakiskola testneve-
léstanára a bocsa felé fordult, 
a szerencsének is köszönhe-
tő: egy sportágbemutató ren-

dezvényen ismerkedett meg 
a sportággal, innen egy kész-
let labdával tért haza, hogy 
aztán az iskolában megkez-
dődhessenek a kifejezetten a 
négyvégtagsérült emberek-
nek kitalált bocsaedzések. 
Így ismerte meg Gyurkota Jó-
zsefet. 2002-ben indult a kö-
zös munka, 2004-ben pedig 
már az athéni paralimpián 
jeleskedett a miskolci spor-
toló, párosban Béres Dezső-
vel. – Jól emlékszem azokra 

a napokra, bár csak telefo-
non tartottam a kapcsolatot 
a válogatott szövetségi kapi-
tányával. A bronzérem hatal-
mas boldogsággal töltött el 
minket, azok a percek örökre 
beivódtak az emlékezetünk-
be. Nagy álmunk vált való-
ra – fogalmazott Gyurkota 
József nevében is az egykori 
edzője (a parasportoló egész-
ségügyi állapota sajnos nem 
engedte meg, hogy élményeiről 
kérdezzük – a szerző).

Lénárt György elárulta azt 
is, kapcsolatuk több volt, mint 
edző-tanítvány viszony, ren-
geteg időt töltöttek el együtt. 
– Szinte fiamként tekintettem 
rá. Ahogy Józsefre, úgy általá-
ban a parasportolókra is igaz: 
hozzáállásuk, munkájuk pél-
daértékű. Gondoljunk bele, 
hogy számukra már az edzé-
sek látogatása is milyen meg-
terhelő.

2005-ben Európa-bajnok-
ságot nyert, 2006-ban pedig 
világbajnoki ezüstéremig ju-
tott Gyurkota József. Évekkel 
ezelőtt azonban abbahagyta a 
nemzetközi, majd később az 
itthoni versenyzést is, így – ha 
teheti – szurkolóként jár el az 
Akarat SE sportolói közé. Az 
1970-ben, az országban má-
sodikként alapított egyesület 
1999 óta a Martin János-szak-
iskola sportolóira alapozva 
működik. Tagjai mozgássé-
rült, értelmi fogyatékos, autis-
ta és hallássérült fiatalok, akik 
úszásban és bocsában verse-
nyeznek.

Annyi élményt ad számára, 
kitartásra neveli és feltölti 
a sport, hogy nem is tudná 
enélkül elképzelni az életét 
Gergely István kerekesszékes 
sportoló.

Vívás, kosárlabda és úszás – 
más-más okból, de mindhárom 
sportág fontos részét képezi a ti-
zenkilenc évvel ezelőtt kerekesz-
székbe kényszerült István életé-
nek. A tőle megszokott módon: 
szerényen, de annál nagyobb lel-
kesedéssel mesél nekünk szen-
vedélyes elkötelezettségéről, ra-
gaszkodásáról. Azzal kezdi, hogy 
a 2002 májusában történt autó-
balesetét követően az úszással 
tért vissza a sportéletbe. – A kon-
dícióm megtartásában és fejlesz-
tésében sokat segít, de ami talán 
még ennél is fontosabb: itt végre 
kiszállhatok a kerekesszékből. Jó 
érzés elvegyülni a mellettem úszó 
emberek között, ez a lelkemet is 
feltölti – fogalmaz.

A kosárlabdázást főleg a kö-
zösségi élmény miatt élvezni. – 
Az Avason nőttem fel, már fia-
talon is rengeteget pattogtattuk 
a labdát a játszótereken a bará-
taimmal, 18 évesen a MEAFC 
igazolt játékosa voltam. Jó érzés, 
ahogy egymásért küzdünk a pá-
lyán, ha kell, egymást is segítve.

Hobbiként kezdett el kosa-
razni egyébként, az azóta el-
hunyt Braun János 2012-ben 
rakott össze egy csapatot, ami-
nek István is tagja lett. Kere-
kesszékes országos bajnokság-
ban már a DVTK színeiben 
vehetett részt, bajnoki és ku-
paezüsttel is büszkélkedhet. 
2018-ban a bécsi bajnokcsapat 
is felfigyelt a teljesítményére, 
velük egészen a spanyolországi 
Final Fourig jutott, negyedikek 
lettek. Egy idő után azonban 
nagyon fárasztóvá vált számá-
ra az ingázás Bécsbe, ezért ott-
hagyta a csapatot.

A tátongó űrt azonban volt 
mivel kitölteni: megkezdődött 
számára vívásban a paralimpi-
ai kvalifikációs időszak. – A ví-
vás olyan szerelem számomra, 
ami nagy világeseményen való 
részvétellel kecsegtet mind 
egyéniben, mind csapatban. 
Amíg megvan erre az esély, ad-
dig folytatom a vívást.

Losonczi Dávid edző ke-
zei alatt pallérozódott a Di-

ósgyőri VE-nél, a válogatott-
meghívó sem váratott sokat 
magára. 2015 őszén már az 
egri világbajnokságon kö-
szönthettük. Azóta még két 
vb-n járt: Rómában 2017-
ben az ötödik helyet szerezték 
meg a tőrcsapattal, 2019-ben 
pedig a dél-koreai Cshongd-
zsuban értek el kilencedik he-
lyet. Európa-bajnokságon két-
szer járt.

A versenyek a járvány ki-
törése óta szünetelnek, a ko-
sárlabda-bajnokság ellenben 
megkezdődött, így a trénin-
gek és edzőtáborok mellett 
ezekkel tartja formában ma-
gát. – Csakis a sportnak kö-
szönhetem, hogy nem ros-
kadtam magamba amiatt, 
hogy kerekesszékes lettem. 
Minden nap feltölt, ezért is 
fordultam picit magamba, 
amikor jött a járvány és az az-
zal járó szigorítások. De most 
hálát adok mindenért: hogy 
el tudok menni úszni, vívni 
és kosarazni. Ez visz előre, et-
től lesznek pozitívak a nap-
jaim, ez ad kellő önbizalmat. 
Úgy kerek egész az életem, ha 
minden nap tudok sportol-
ni. Rengeteg barátot és pozi-
tív élményt ad, még akkor is, 
ha előfordul, hogy a hosszú 
edzésfolyamat után, rengeteg 
áldozat árán, egy verseny csa-
lódást keltő eredménnyel zá-
rul. Én azt mondom, akkor is 
megérte!
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„A vívás olyan szerelem számomra, ami nagy világeseményen való részvétellel kecsegtet”

Gyurkota József (balra) paralimpiai bronzig jutott. Fotó: V. Cs.

A MAGYAR PARASPORT NAPJA
A magyar parasport hagyományait és sikereit 2017 óta min-

den évben február 22-én ünnepeljük. 1970-ben ezen a napon 
alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja. A 
névválasztással a legendás vízilabdázó és úszó előtt tiszteleg-
tek, aki lábamputáltként az épek között lett olimpiai bajnok 
1932-ben és 1936-ban. A Magyar Paralimpiai Bizottság, vala-
mint a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidő-
sport Szövetsége Lélekmozgató címmel idén is meghirdette 
programját, hogy az ország parasportolóit közösen ünnepel-
hessük; együttműködésre, megemlékezésre hívták hazánk óvo-
dáit, iskoláit, önkormányzatait. Testnevelésóra keretében pró-
bálhatják ki a diákok a fogyatékkal élő sportolók sportágait, 
így például az ülőröplabdát, a bocsát, a csörgőlabdát, a kere-
kesszékes kosárlabdát, a vakfutást vagy éppen a padlóhokit.

A sportban ki tudnak tel-
jesedni, és sikerélmények 
érik őket – tapasztalja a 
sajátos nevelési igényű 
gyermekeket úszni tanító 
Frigyik Erika.

A testnevelő-gyógytestne-
velő tanárt 2004-ben keresték 
meg az Éltes Mátyás-iskolából, 
hogy a hozzájuk járó gyerme-
keket tanítsa meg úszni. Fri-
gyik Erika életében itt egy új 
szakasz kezdődött: alig egy év 
múlva létrehozta a Sérült Test 
és Értelem Harmóniájáért 
Alapítványt, hogy finanszíroz-
ni tudják a gyermekek úszá-
soktatását és versenyeztetését. 
A selyemréti strandon találtak 
befogadóközegre.

Egy oktatótól azonban 
más attitűdöt kíván meg a 
sajátos nevelési igényű diá-
kok tanítása. – Egy mozgás-
forma elsajátítása minden 
gyereknél nehéz, az úszásban 
ráadásul egy idegen közeget, 
a vizet is meg kell szokniuk. 
Azonban hiszem, hogy min-

dent meg lehet nekik taníta-
ni. Esetükben nyilván nem 
azzal foglalkozom, hogy het-
ven hossz gyors úszó lábtem-
pót mutassanak be. A játékos 
formától jutottunk el a víz-
biztos úszásig.

A legnagyobb eredmény-
nek az egészségmegőrzést 
tartja az oktató a többnyi-
re értelmileg akadályozott, 
autista, Down-szindrómá-
ban szenvedő diákjainál. De 
ami legalább ennyire fontos: 
itt sikerélményük van, ami 
egyébként nagyrészt hiány-
zik az életükből. – Az órákon 
tapasztaltak mellett ráadá-
sul versenyeredményeink is 
büszkévé tehetik őket: az or-
szágos diákolimpiákon rend-
re szerzünk dobogós helye-
zéseket, több száz versenyzőt 
megelőzve. Sokéves pályafu-
tásom alatt azt tapasztaltam, 
hogy a sportban ezek a gyere-
kek ki tudnak teljesedni, meg-
találják önmagukat. A szülők 
pedig büszkék a sikerükre, 
együtt örülnek velük.

A vizet is megszokják

Történelmet írtak

„PÉLDAMUTATÓ A HOZZÁÁLLÁSUK” 



Véleményes ítélettel
A Csatához látogattak a di-

ósgyőri kosaraslányok a Női 
Kosárlabda NB I „A” csoport-
jának 12. fordulójában. A ta-
lálkozó kiegyenlített és nagy 
küzdelmet hozott, a harmadik 
negyedtől a csapatok szinte fej-
fej mellett haladtak a pontok 
gyűjtésében. Az utolsó pillana-
tokban egy, a hazai csapatnak 
kedvező, erősen véleményes 
játékvezetői ítélettel éltek a 
vendéglátók, így ők örülhettek 
a végén. A végeredmény: Csata 
– Aluinvent DVTK 85-84. Föl-
di Attila vezetőedző csalódott-
ságának adott hangot a lefújást 
követően, úgy fogalmazott, „ha 
valamivel koncentráltabban 
játszunk támadásban és véde-
kezésben, akkor már korábban 
a magunk javára dönthettük 
volna el ezt a meccset, és nem 
kényszerültünk volna ebbe a 

végjátékba.” A piros-fehérek 
szombaton idegenben, a Ceg-
léd ellen javíthatnak.

„Rakéta” érkezett
Közös megegyezéssel szerző-

dést bontott Diósgyőrben Rui 
Pedro, valamint Vági András. 
A portugál középpályás 2019 
szeptemberében lett a DVTK 
labdarúgója, 41 élvonalbe-
li mérkőzésen 4 gólt szerzett 
a DVTK címeres mezében. A 
védő Vági már másodszor volt 
a klub labdarúgója, összesen 
80 mérkőzésen lépett pályára 
piros-fehér színekben. Érke-
zett viszont egy szélvészgyors, 
59-szeres albán válogatott szél-
ső: a 29 éves, Rakéta becenévre 
hallgató Odise Roshi kölcsönbe 
jött, korábban játszott a Bun-
desligában és a horvát élvonal-
ban is, Diósgyőrbe az orosz él-
vonalból igazolt.

A Rangers ellen kezdenek
A név új, a csapat a régi: az 

átalakulóban lévő futballtér-
kép és 2021 kihívásai a mis-
kolci amerikaifoci-csapatok 
életében is változásokat hoz-
tak, így idén Miskolc Ame-
rican Football Team néven 
indulnak a bajnokságban. 
Egy fokkal szorosabbra fűz-
ték az együttműködést, idén 
már közös csapattal, logóval 
és ideiglenes névvel vágnak 
neki a Divízió I küzdelmei-
nek. Mostanra elkészült a sze-
zon menetrendje, a miskolci-
ak április 10-én hazai pályán 
kezdenek a VSD Rangers el-
len, majd szintén itthon fo-
gadják a Dabas Sparksot (áp-
rilis 25.) és az Eger Heroest 
(május 9.). Aztán idegenben 
jön a DEAC Gladiators (má-
jus 29.) és a Budapest Cow-
bells II (június 20.).

Bő három hónapja csak egye-
sületnél bejelentett sportoló-
kat fogadhatnak az edzőter-
mek, emiatt kétezer-ötszázból 
csaknem kétszáz meg is szűnt 
hazánkban. Az országos szö-
vetség egy kilencpontos intéz-
kedési tervvel szorgalmazza 
az újranyitást.

November óta a miskolci kon-
ditermek is csak sportolói enge-
déllyel rendelkező vendégeket 
fogadhatnak, így a bevételük és 
a vendégeik száma is jelentősen 
csökkent. Horváth Gábor sze-
mélyi edző azt mondta, nagyon 
rosszul élik meg a helyzetet. – 
Ezzel persze nemcsak én vagyok 
így, hanem edzőtársaim és ma-
guk az edzésre járók is. Szeren-
cse a szerencsétlenségben, hogy 
mivel egyre többen sportolnak 
versenyszerűen, így legalább ne-
kik tudunk segíteni a következő 
szezonra való felkészülésben.

Horváth Gábor szerencsés, 
de vannak olyan edzők, akik 
kénytelenek voltak más munka 
után nézni. Az edzőtermek kö-
zel tíz százaléka pedig bezárt, 
akik azonban valahogy még-
is kihúzzák a kényszerpihenőt, 
most el tudják végezni a régóta 
tervezett felújításokat. Mellik 
Béla, a Bükk Fitness tulajdonosa 
úgy fogalmazott, előremenekül-
tek. – Igyekeztünk megőrizni a 
munkahelyeket, és fejlesztésbe is 
fogtunk. A crossfit terem kiala-
kításába is azért most fogtunk 

bele, mert ha nyitva lennénk, se 
időnk, se lehetőségünk nem len-
ne erre. A munkában számíthat-
tunk a dolgozóink segítségére.

A munkával mostanra végez-
tek, és a nagy versenysportolói 
létszám miatt kinyithattak. Sok 
konditeremben viszont nincs 
annyi vendég, hogy a tulajdono-
soknak megérje nyitva tartani. 
Egy részük kénytelen volt vég-
leg bezárni. Hogy ne ez legyen a 
jellemző, a Magyarországi Edző-
termek Országos Szövetsége egy 
intézkedési tervet terjesztene az 
operatív törzs elé. Elképzelésük 
szerint a termeket két lépcső-
ben (tesztidőszak, majd normál 
üzemmód) kellene újranyitni. 
Javaslataik között szerepel egye-
bek mellett a nyitvatartás és a 
vendégek létszámának szabá-
lyozása, az edzést pedig előzetes 

bejelentkezéshez kötnék. Az esz-
közök között háromméteres tá-
volságot szabnának meg, edzé-
sen kívül mindenkinek maszkot 
kellene viselnie. A szövetség ja-
vaslata szerint a zuhanyzókat 
nem használhatnák a vendégek, 
és a büfék is csak elvitelre szol-
gálhatnának ki. Ezeken felül az 
üzemeltetőnek a terem teljes te-
rületén gondoskodnia kell a fer-
tőtlenítésről, a csoportos órákon 
pedig legfeljebb tíz ember tar-
tózkodhatna egymástól két mé-
ter távolságot tartva.

A javaslatok egyes pontjai-
val sok teremtulajdonos a ne-
héz kivitelezés miatt nem ért 
egyet, a szövetség ezért igyek-
szik minden érintett véle-
ményét kikérni ahhoz, hogy 
tervüket minél hamarabb vég-
legesíteni tudják. Dechert Áron 

elnök elmondta, edzőterme-
ket, fitnesztermeket, moz-
gásstúdiókat, jógatermeket és 
küzdősporttermeket képvisel 
a szövetségük. Magyarorszá-
gon eddig ötszáz terem jelezte, 
hogy akár ilyen feltételekkel is, 
de kinyitnának. Az elmúlt két 
és fél hónapban közel kétszáz 
terem szűnt meg, ők már nem 
is tudnának újranyitni.

– A nyitással párhuzamosan 
elkezdtünk arról is egyeztetni 
a kormányzattal, hogy milyen 
mentőcsomagot lehetne összeál-
lítani a termek tulajdonosai, üze-
meltetői számára. Egységes javas-
latra törekszünk, amit legalább a 
termek fele támogatni tud.

Amennyiben az operatív 
törzs rábólint a javaslataikra, 
akár már márciusban kinyit-
hatnának az edzőtermek.

Egyszerűnek és hatékonynak kell lenni a jégen – így ha-
tározta meg a csapata előtt álló legfontosabb feladatot a 
DVTK Jegesmedvék vezetőedzője. 

A Maciknál a válogatott 
szünetben növelték az edzé-
sek intenzitását, felgyorsították 
a taktikai elemek begyakorlá-
sát, hiszen a cél továbbra is az, 
hogy a csapat bejusson a ráját-
szásba. Tokaji Viktorék a szü-
nettel egy kis plusz időt nyer-
tek, hogy csiszoljanak a csapat 
játékán. Hatékonyság és egy-
szerűség – ezek a kulcsfogal-
mak a vezetőedzőnél, aki úgy 
fogalmazott, bajba kerülhet-
nek, ha ezeken nem sikerül ja-
vítani. – Láthattuk, hogy amint 
bonyolítottuk, vagy nem a sa-
ját játékunkat vittük ki a pályá-
ra, akkor gondjaink akadtak. 

Nos, úgy tűnik, a törekvései 
eredményre vezettek: a válo-
gatott szünet utáni első mér-
kőzésen három pontot sze-
reztek az MHk 32 Liptovský 

Mikuláš vendégeként. Jack 
Walker lőtte a Macik első gól-
ját, majd Magosi Bálint is be-
talált, Gőz Balázs szezonbeli 
első góljával már három volt 
a különbség, majd Galanisz 
Nikandrosz is gólt lőtt. A haj-
rában a hazaiak még szépítet-
tek. A vége: 1-4.

Tokaji Viktor kiemelte, 
végig irányítottak a mérkő-
zésen, taktikailag fegyelme-
zettek voltak a játékosai. – 
Rendezni tudtuk a sorainkat 
a szünetben, a begyakorolt 
játékelemeket meg tudtuk 
valósítani. Megérdemeltük 
ezt a sikert, megdolgoztunk 
érte.

Trencsén után vasárnap 
már hazai pályán lépnek jég-
re Tokaji Viktor tanítványai, 
az ellenfél a Nyitra lesz.
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Mérföldkőhöz ért Márk-
várt Dávid: a MOL Fehér-
vár ellen játssza kétszáza-
dik élvonalbeli meccsét – a 
DVTK középpályása ter-
mészetesen győzelemmel 
ünnepelne.

„Amikor elkezdtem focizni, 
NB I-es játékos akartam len-
ni, majd amikor ez sikerült, 
azt mondták, akkor mondha-
tom magam annak, ha meg-
van a századik meccsem… 
nos, azon is bőven túlvagyok” 
– mondja Dávid, aki a soron 
következő mérkőzés előtt em-
lékezteti a diósgyőri szurko-
lókat: korábban is verték már 
meg idegenben a fehérvári-
akat, úgyhogy itt az alkalom 
az újabb nagy győzelemre. – 
Örülök, hogy elértem a két-
száz élvonalbeli meccset, de 
ezt a jubileumot az koronázná 
meg igazán, ha győztes mecs-
csen ünnepelhetnék.

Az aktuális ellenfélről szól-
va a piros-fehérek közép-
pályása figyelmeztet, bár-
mennyire is rosszul kezdte 
a szezont a Fehérvár, attól 
még egy jó erőkből álló csa-
pat az edzőváltáson átesett 
Vidi (Márton Gábortól Sza-
lai Tamás pályaedző vette át 
ideiglenesen a vezetőedzői 
feladatokat, ő készítette fel 
a csapatot a DVTK ellen – a 
szerző). – Lehet, hogy most 
rossz passzban vannak, de 
akkor is ők a Videoton! Jó já-

tékosokból áll a csapat, nehéz 
meccsre számítok tehát.

Márkvártnak kedves el-
lenfél a mostani, hiszen első 
NB I-es találatát (még a Pécs 
mezében) és egyik legem-
lékezetesebb diósgyőri gól-
ját is ellenük szerezte. Most 
azt mondja, azt sem bánná, 
ha nem ő jegyezné a győztes 
gólt, csak nyerjen a Diósgyőr. 
Azt ő is elismerte, hogy a 
közvetlen riválisok ellen nem 
megy a pontszerzés, ám most 
épp azok az ellenfelek követ-
keznek, akikkel szemben job-
ban megy a játék. – Nem tud-
juk, mi lehet ennek az oka. 
Most az élmezőny csapa-
tai következnek, ellenük kell 
nyerni, hiszen a mérkőzések 
fogynak, és nem lehet mindig 
azt mondani, hogy majd a 

következő meccsen nyerünk. 
Ha így alakult, akkor most az 
élmezőny csapataival kell fel-
vennünk a versenyt, ellenük 
kell pontokat szereznünk.

Elmondta azt is, hogy Zo-
ran Zekic egy teljesen más fi-
lozófiát vall a fociról, mint a 
korábbi diósgyőri edzők. Ezt 
nagyon rövid idő alatt kellett 
átültetnie a csapatjátékba. – 
Tudtuk, hogy nem lesz séta-
galopp a tavasz, hosszú és ne-
héz, de bízunk abban, hogy jó 
úton járunk. Szinte vért kell 
izzadnunk ahhoz, hogy elér-
jük a céljainkat. Viszont min-
denki beállt a sorba, edzésen 
maximálisan odatesszük ma-
gunkat, de látjuk, hogy még 
többet kell dolgoznunk. A ve-
zetőedzőnk is látni szeretné, 
ahogy a végsőkig küzdünk.

Újra betalálna a Videoton ellen. Fotó: Mocsári László

Ünnepelne a kétszázadikon 

VAN TERVÜK A NYITÁSRA

Az oldalpárt írta és összeállította: Kujan István

RÖVIDHÍREK

Akár már márciusban újranyitnának az edzőtermek. Fotó: Végh Csaba
Rendezték a soraikat a válogatott szünetben. Fotó: Végh Csaba



Miskolci Napló10 Hirdetés

Az akció érvényes: 2021. 02. 20-tól 2021. 02. 26-ig 
Fa szappan, 90 g 189 Ft 159 Ft
Kolynos fogkrém, 75 ml  299 Ft 199 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 2990 Ft/l 329 Ft 299 Ft
Pur mosogató-utántöltő, 450 ml, 731,11 Ft/l 369 Ft 329 Ft
Persil mosópor, 260 g, 1303,84 Ft/kg 389 Ft 339 Ft
Flóraszept fertőtlenítő tisztítószer, 1 l 599 Ft 499 Ft
Star WC-papír, 10 tekercs, 39,9 Ft/tekercs  529 Ft 399 Ft
Palmolive sampon, 350 ml, 1339,99 Ft/l 549 Ft 469 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l  599 Ft 499 Ft
Almusso kéztörlő, 1 tekercs 469 Ft 399 Ft
Baba folyékony szappan ut., 500 ml, 1178 Ft/l 689 Ft 589 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs, 49,95 Ft/tekercs 1349 Ft 1199 Ft
Famylux mosógél, 4 l, 324,75 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Coccolino öblítő, 2900 ml, 482,41 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Casting Creme Gloss 1799 Ft 1399 Ft

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

Könnyű betanított munka,  
targoncavezető  

és alapanyag-összekészítő
álláslehetőségek

Miskolcon és Tiszaújvárosban 
HETI BÉREZÉS MEGOLDOTT!

Havi kimagasló fix bér
Ingyenes buszjárat vagy munkábajárás támogatása

Hosszú távú munkalehetőségek
Azonnali beléptetés és kezdés

HÍVJ és visszahívunk!
+36 30 507 6371

3530 Miskolc, Széchenyi utca 26. 1. em.

ENDOKRINOLÓGIA,  
DIABETOLÓGIA

magánrendelés

Miskolc, Szentpáli u. 5. Előjegyzés: (30) 914-5346
www.endodiab.hu

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, szakmai tapasztalat. 

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

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
tapasztalattal rendelkező 

munkatársat  
CNC-MARÓS  

munkakörbe.

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

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján 

történő értékesítésre meghirdeti 2021. március 1-jei  
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

József A. u. 16.
4928/24/A/1 hrsz
4928/24/A/2 hrsz

(egyéb helyiségcsoport)

273 m2

83 m2 17 000 000

Rácz Á. utca 29. fszt.
20617/2/A/19 hrsz.

(üzlethelyiség)
64 m2 7 000 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,  

a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában,  
valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.  

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást 
annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján 
történő értékesítésre meghirdeti 2021. március 1-jei beadási 

határidővel az alábbi miskolci ingatlant:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Szentpéteri kapu 70. 
(egyéb épület) 
4425/46 hrsz.

telek: 513 m2

épület: 6436 m2 560 000 000

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,  

a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában,  
valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.  

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást 
annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Apróhirdetés
A Borsod Mentő Szolgá-
lat akár 6 órában a köz-
ponti állomásra, Miskolcra, 
vállalkozót vagy gyakorlat-
tal rendelkező higénikus 
munkatársat keres, nyug-
díjasok előnyben.  Az pá-
lyázatokat a munkaero.
borsod@gmail.com ema-
il-címen várjuk.

Kastélyok berendezésé-
hez vásárlok festménye-
ket, ezüstöket, porceláno-
kat, bronzokat, bútorokat, 
katonai tárgyakat, hagya-
tékokat stb.! Üzlet: +36-
20/280-0151, herendi77@
gmail.com

Helpdesk 
állás az ország 
bármely pontjáról

Itt a helyed, amennyiben jól kommunikálsz  
és technikai beállítottsággal is rendelkezel!
Stabil munkahely és jövedelem, akár 100%-os home office  
lehetőség, béren kívüli juttatások és sokszínű karrierutak várnak.
Jelentkezz a www.vodafone.hu 
/helpdeskkarrier oldalon!

Ready?

OPERÁTOROKAT
ELEKTROMOS ÖSSZESZERELŐKET

ELEKTROMOS ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOROKAT
Amit kínálunk:

MISKOLCI NEVES MULTINACIONÁLIS
PARTNEREINKHEZ KERESÜNK

ü Versenyképes alapbér
ü Műszakpótlékok
ü Cafeteriajuttatások
ü Teljesítménybónusz
ü Szezon- és hűségbónusz

ü  Családias és színvonalas 
munkakörnyezet

ü  INGYENES JÁRATOK  
TÖBB IRÁNYBÓL

+36 46 320 283
Keressen fel minket személyesen is!

Miskolc, Mindszent tér 3. (Oberbank épülete)
Kölcsönzést-közvetítést 

en. nyilv. sz.:  
4376-4./2003.

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra | 
| Közélet | Ajánló |  
| Aktuális | Sport | 

| Világ | 
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Akkor és most. 123 éve, 1898-ban adták át az Aranyszarvas 
Gyógyszertár néven elhíresült egyemeletes sarokházat. Az épü-
let emeleti lakása a tér felőli bejáraton át volt megközelíthető. 
Az épület udvari kiképzése ugyanolyan míves, reprezentatív, 
mint az utcai homlokzatok. Az emeleti szárnyban a mindenko-
ri polgármester lakását és fogadóhelyiségeit alakították ki. A 
Magyar Bazár üzletfelirat felett jól kivehető három mellszobor, 
amelyeket konzolok tartanak. Soltész Nagy Kálmán polgármes-
ter kérésére így örökítették meg Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály 
és Széchenyi István gróf alakját. Az egyemeletes épület az elsők 
között esett át a „lecsupaszításon”. Tető- és oromdíszeitől meg-
fosztva egy szocreál emeletet építettek rá az 1950-es években, 
amelyben először a Miskolci Tervező Vállalat, majd a Miskolci 
Vendéglátó-ipari Vállalat kapott helyet. (Dobrossy István szövege, 

Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Mozaik Miskolci Napló12

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kér-
jük, jelezzék ezt hétköznap 8-16 óráig a +36 70 199 1904-es 
telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A prob-
lémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Egyik határidő a másikat követi 
ezen a héten, és nagyon észnél kell lennie, ha egyikről sem 
akar lemaradni. Legyen óvatos, mert bármelyikkel csúszik is 

el, sokat veszíthet. Ha lemarad, kimaradhat a játékból.

Bika (április 21 - május 20) Előbb a munka, aztán a pihenés 
- ez lehetne a hét jelmondata. Ne dőljön hátra különösebben 
nyugodtan addig, amíg van valami teendője, mert úgysem tud 

nyugodtan pihenni, és csak még több gondot okoz magának.

Ikrek (május 21 - június 21) Nagy terveket szövöget, de ön 
is tudja, nem biztos, hogy mindet valóra is tudja váltani, mert 
a dolgok alakulása nem csak Önön múlik. Bízzon a legjobbak-

ban, ez a legtöbb, amit tehet. Ne keressen bajt ott, ahol nincs!

Rák (június 22 - július 22) Válaszokat vár valakitől, és ké-
szen áll arra, hogy kivárja, amíg beszélni akar. Türelmes, de 
hajthatatlan, és nem távozik, amíg meg nem kapja, amit akar. 

Elismerésben részesülhet, ami visszaadja az önbizalmát.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Fel van készülve a válto-
zásra, de arra nem, hogy ilyen elemi erővel érkezik. A hirtelen 
reakció még Önt is meglepi, pedig fel volt készülve az esemé-

nyekre. Lehet, hogy egy kis idő kell a kedélyek lecsillapításához. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ha nyit a héten valaki 
felé, akkor ő is megnyílik majd, és ez segíthet, hogy együtt le-
győzzenek egy régóta tornyosuló akadályt. Mindketten meg-

könnyebbülhetnek, de fontos, hogy legalább egyikőjük a földön álljon.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Az utolsó pillanatokat 
próbálja meg kihasználni arra, hogy még valamit elintézzen, 
vagy a helyére tegyen. Kapkodnia kell, de a nyomás kihozza Ön-

ből a legjobbat, és végül elégedett lesz a teljesítményével.

Skorpió (október 24 - november 22) Nagy a nyomás a héten, 
és szinte meg is lepi, hogy semmi váratlan nem történik. Amikor 
azonban már kezd megnyugodni, az élet még komoly meglepe-

téseket tartogathat, amikre viszont nem lehetett felkészülni.

Nyilas (november 23 - december 21) Néha az apró dol-
gok jelentik a legnagyobb különbséget. Ha szeretne segíteni 
valakinek, de úgy érzi, nem tud megoldást a problémájára, 

néha egy apró gesztus is elég, hogy megindítsa a fontos változásokat.

Bak (december 22 - január 20) Szeretne végre maga mö-
gött hagyni egy kérdést, de valaki újra és újra ugyanazokat a 
köröket futja, Önnek pedig a helyzet egyre kényelmetleneb-

bé válik. Várja meg, amíg kicsit lenyugodnak Ön körül ezek a dolgok!

Vízöntő (január 21 - február 19) Ha egyelőre nem is tud vég-
leges megoldást találni egy problémára, van valami, amivel időt 
nyerhet. Érje be most ennyivel, de még ne tegye teljesen félre a 

kérdést! A sikerért ezen a héten másokat is motiválnia kell.

Halak (február 20 - március 20) Valaki kihúzza egy szorult 
helyzetből, és bár hálás neki, jobban örülne, ha magától meg 
tudta volna oldani a problémát. Ezt az utat is megtalálja majd 

– ha nem is pontosan ezen a héten – ne legyen túl türelmetlen!

Egy orosz mese feldolgozásával készül a nyitásra a Miskolci Csodamalom Bábszínház, melynek címe: A 12 hónap. A darab arra ta-
nítja a gyerekeket, hogy milyen fontos a természet és az évszakok változásai. Ebben az előadásban is győz az igazság, és a gonosz elnyeri 
méltó büntetését. A feldolgozást György Zoltán Dávid rendezte, főleg általános iskolásoknak ajánlják. A mesében a szeszélyes királynő 
azt találja ki, hogy januárban az újévi bálra egy kosár hóvirágot szeretne. Kiadja a parancsot, és ugyanennyi aranyat ígér jutalmul an-
nak, aki teljesíti kívánságát. A probléma az, hogy a virág csak áprilisban nyílik. A szívtelen mostoha Ányára parancsol, hogy menjen 
ki a sötét, hideg erdőbe, és gyűjtse be a hóvirágot. A kislány a tizenkét hónap segítségét kéri, hogy legalább egy órára április legyen, és 
tudjon szedni egy kosár virágot. Kérése teljesül, ami után a tavasz hírnökeit a mostoha és a lánya elviszi a királynőnek. Fotó: Mocsári László

Gazdikereső 

Könyvújdonságok a Géniusztól 
1

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában feb-
ruár 20-án, vasárnap dél-
után 4 órától a Mindszenti 
templomból közvetítenek. 
A szentmisét bemutatja: 
Kovács József káplán.

Február 21-én, böjt első 
vasárnapján 8:30, 10:00 és 
16:00-kor lesznek istentiszte-
letek a Deszkatemplomban. 
A 10 órai istentiszteletet on-
line is közvetítik. Megterí-
tik majd az úrasztalát, úrva-
csorai közösséggel készülnek 
majd a böjti időszakra.

A Minorita templomban 
vasárnap 11.15-től latin nyel-
vű szentmisét mutatnak be. 
A nagyböjt péntekjein min-
den templomban keresztúti 

ájtatosságot végeznek a hely-
ben meghirdetett időpontok-
ban. Február 24-én 16.30-tól 
bibliaórát tartanak a se-
lyemréti Miskolc-Alsóváro-
si Református Egyházközség 
templomában, február 28-án 
10:00 órától pedig úrnapi is-
tentiszteletet.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük 
el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, 
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldé-
si határidő: 2021. március 17. E-mail-cím: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejté-
sek beküldői között könyvutalványt sorso-

lunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja.
Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Kiéhezve 2. Mérge-
zett éden 3. Érettségi témakörök 4. Érettségire készülök. 
Nyertesek: Király István (Miskolc) és Veres Tiborné (Miskolc). 
Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

ÚJ ELŐADÁSSAL KÉSZÜLNEK 

Ezen a héten Snookyt (5149), a Miskolci Állategészségügyi 
Telep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő 
oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva 
kerül az új gazdihoz. Az örökbefogadás költsége: 4000- 
11 000 forint. Érdeklődni a 46/345 103-as telefonszámon le-
het hétköznap 8:00 és 15:30 óra között.

Snooky barátságos, ember-
központú eb. Korábban már 
megtapasztalta a család áldását, 
de sajnos végül leadták a telep-
re. Nevelhető, kedves személyi-
ség, pórázon szépen vezethető. 
Nem támad más kutyákra.

Bekerülés helye: Miskolc
Fajta: keverék
Kor: 7 év
Nem: szuka
Szín: világosbarna
Súlya: 25,80 kg
Magasság: 48 cm


	Minap01
	Minap02
	Minap03
	Minap04
	Minap05
	Minap06
	Minap07
	Minap08
	Minap09
	Minap10
	Minap11
	Minap12

