Évtizedek után is
boldoggá teszi a hivatása

Gumiégetés 300 ezerért – megéri?
A fűtési szezonban rendre kifogásolható a levegő minősége Miskolcon, ez
a magas szállópor-koncentráció miatt
van. Az önkormányzat több intézkedést
is hozott a tisztább levegő érdekében, de
komoly a lakosság felelőssége is. Akár
300 ezer forintra is büntethetik azt, aki
kazánjában, kályhájában gumit, kábelt,
műanyagot éget. De gondot okoz a kerti
hulladékok, komposzt elégetése is.

Monos Márta csaknem öt évtizede dolgozik a
médiában újságíróként, szerkesztő-riporterként
és műsorvezetőként. Ma is aktív, a Csillagpont
Rádió szerkesztő-riportereként végzi azt, amit a
legjobban szeret: beszélget emberekkel. Idén ő
lett az Év Újságírója Miskolcon. A rangos elismerést Veres Pál polgármester személyesen adta
át március 15-én, a szabad sajtó napján.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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Cikk a 6. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

Elvont források,
elvont hatáskörök
Az elmúlt hetekben, itt, a
Miskolci Napló hasábjain
sorra vettünk néhány igen
fontos, a város gazdálkodásával kapcsolatos megállapítást az önkormányzat
Számadó című kiadványa
alapján.

A Miskolcon 2021 tavaszára kialakult gazdasági
helyzetre részben választ adtak eddigi írásaink, de nem
mehetünk el a kormánynak
az önkormányzatokat, így
Miskolcot is igen súlyosan és
hátrányosan érintő lépései
mellett. A város kiadványa

egészen pontosan bemutatja az önkormányzatok egyik
legnagyobb baját napjainkban: a teljes kiszámíthatatlanságot.
A Számadó egy külön fejezetben mutatja be, hogy az
elmúlt években hogyan változott és csökkent folyamatosan az önkormányzatok, így
Miskolc hatásköre is, aminek
eredményeként évről évre
változó pénzből gazdálkodik a város, és ami miatt jelentősen kevesebb ügybe van
beleszólása a helyben választott képviselőknek.

Y-HÍD: HAMAROSAN
ÉPÜLHET A TERELŐÚT

Folytatás a 2. oldalon

Megkezdődött az Y-híd-beruházás miatt szükségessé
vált elkerülőút kivitelezése a
Csokonai Vitéz Mihály utcánál, a Martinkertvárosban.
A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (NIF) tájékoztatása szerint a szakaszon jelenleg a humuszréteg eltávolítását

végzik körülbelül hatvan centiméteres vastagságban, rövidesen pedig a tényleges útépítés is megkezdődhet. A NIF
szóvivője emlékeztetett, az
útfejlesztésre azért van szükség, hogy Martinkertváros nagyobb kerülő nélkül maradjon
megközelíthető a beruházás
legnehezebb szakaszában is.

– Amikor tavaly megkezdtük az Y-híd építését, már jeleztük, hogy a több ütemben zajló
munkálatok legérzékenyebb
pontja idén tavasszal kezdődik
el. Ekkor ugyanis elbontják, és
lezárják a Kisfaludy utcai még
meglévő hídszakaszt, vagyis a
belváros felé jelenleg is használt útvonal átmenetileg meg-

szűnik, ami egyrészt nagyon
megnehezítette volna a Martinkertváros és Szirma elérhetőségét, másrészt pedig a lezárás miatt a város több pontján
nagyobb dugókra kellett volna
számítani. Ezért döntöttünk a
terelőút megépítése mellett –
nyilatkozta Kiss Boglárka.
Folytatás a 3. oldalon

Többletjáratokat indít az MVK

Jégmászóként töri az utat

A közlekedési cég a rásegítőjáratok nagyobb részét beépítette az új me
netrendbe.

Történelmet írt a 17 éves
miskolci Seregi Ernő Róbert: ő az első magyar, aki
rajthoz állhatott egy felnőtt jégmászó világkupán.

Március 11-én léptetett
életbe új menetrendet a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
(MVK). Ennek értelmében
a reggeli munkába, illetve a
műszakváltásokkor közlekedő vonalak kivételével valamennyi járatból kevesebb
közlekedik, illetve vannak
olyan viszonylatok, melyek
átmenetileg
szünetelnek.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az intézkedésre
azért volt szükség, mert a szigorítások miatt tovább csökkent az utasszám.

Korábban azt ígérték, ha
szükséges, rásegítőjáratokat
fognak indítani, kedden pedig terjedelmes közleményben
számoltak be az első néhány
nap tapasztalatairól. Ebben
pontosan leírták, hogy márci-

us 11-én, csütörtökön és 12-én,
pénteken, illetve a hosszú hétvégén mely viszonylaton hány
fordulónyi rásegítőjáratot és
pontosan milyen időszakban
kellett közlekedtetniük.
Folytatás a 3. oldalon

A versenyt a Nemzetközi Hegymászó Szövetség
(UIAA) rendezte meg még
március elején az oroszországi Kirovban. A kilenc nemzet
mászóit felvonultató megmérettetésen a miskolci sportoló – egyetlen magyarként – a
nehézségi jégmászás kategóriájában a 15. helyen végzett.
Úgy főleg megsüvegelendő ez
az eredmény, hogy élete első
nemzetközi versenyén, a felnőttek között kellett helytállnia a Herman Ottó Gimnázi-

um diákjának. Ráadásul alig
egy hónapja volt felkészülni
a versenyre. – Február elején kapta meg a meghívást az
oroszoktól a Magyar Hegy- és
Sportmászó Szövetség. Azonnal igent mondtam a megkeresésükre. A kijutás kicsit ne-

hézkes volt, de aztán pár nap
akklimatizálódás után jöhetett végre a verseny. Sokat segített egy Hollandiában élő
magyar fiatalember, aki svéd
színekben versenyez már évek
óta ebben a sportágban.
Folytatás a 8. oldalon
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ÍGY ÉL AZ ÖNKORMÁNYZAT IDÉN

Miskolcot a hatáskörök
megnyirbálása és a kormány
beavatkozása különösen érzékenyen érintette.

A miskolci önkormányzat
fenntartásában működő óvodák 2021/2022-es
nevelési évére áprilisban
lesz lehetősége a szülőknek
beíratni gyermekeiket –
tájékoztatott a városháza
közleményében.

Folytatás az 1. oldalról

A kormányzat az elmúlt
években elvonta Miskolctól az
általános és középiskolák működtetését, a kórházak, szakrendelők működtetését, az
építéshatósági feladatokat, az
okmányirodai feladatokat, a
tűzoltóságot, a kéményseprési
feladatokat, valamint a szociális
támogatások kezelését.
A kiadvány beszámol arról
is, hogy Miskolc város működési költségvetése folyamatosan
változott az elmúlt években, ráadásul jelentős léptékben, 2012
és 2013 között például több mint
10 milliárd forinttal csökkent a
büdzsé egyetlen év alatt, és noha
az évek alatt lassan visszakúszott,
2020-ban még mindig több mint
4 milliárddal volt a 2009-es szint
alatt. A mozgástér, a költségvetés
és a bevételek elvonása mellett a
legnagyobb problémát azonban
mégiscsak a tervezhetetlenség jelenti, mivel megszűnt az önkormányzatok lehetősége arra, hogy
évekre előre tervezni tudjanak.
Az önkormányzat jelentős
örökölt hiányokkal küzd az előző városvezetés gazdálkodása miatt. 2020-ban ezt tetézte a
COVID-19-járvány miatt kieső
városi bevételek okán termett
hiány, és ezt súlyosbította a kor-

mány a járvány időszaka alatti
elvonásokkal.
A 2020-2021-es évet érintő:
– gépjárműadó-elvonás -900
millió
– idegenforgalmi adó beszedésének felfüggesztése -112 millió
– állami közlekedési támogatás kiesése -490 millió
– parkolóbevétel-kiesés -310
millió
– iparűzésiadó-bevétel elvonása -1832 millió
összesen: 3,6 milliárd forint,
ami különösen komoly problémákat okoz Miskolcon a város
működtetésében és gazdálkodásában.

Maradnak a jelenlegi
korlátozások

Hétfőtől még egy hétig
maradnak a jelenlegi korlátozások – jelentette be
Orbán Viktor. A húsvétra
vonatkozó szabályokról
jövő héten döntenek.

A szokásos pénteki, a Kossuth rádiónak adott interjúban a miniszterelnök elmondta, kora reggel ülést tartott az
operatív törzs a Belügyminisztériumban. – Fontos döntések születtek, ezek közül a
legfontosabb, hogy a hatályban lévő korlátozó intézkedések hétfőtől számítva még
legalább egy hétig biztosan
fennmaradnak – mondta.
„Azt mondták a szakemberek,
hogy nem lehet most lazítani"
– tette hozzá.
Orbán Viktor a családoktól
azt kérte: tartsanak ki, a fiataloktól pedig immár sokadszor
is türelmet kért. Mint mondta, sok most a fiatal fertőzött
is. – Jó esély van arra, hogy az
iskolákat újra lehet majd nyitni – fogalmazott, és elmondta
azt is: arra is igen jó az esély,
hogy a fiataloknak szabadabb
nyaruk lesz. Ezt követően a
kisvállalkozásokat is arra kérte, hogy tartsanak ki, mert bár
most nehéz a helyzetük, de „a
következő év már erős és bőséges lesz".

Elektronikusan is be
lehet iratkozni

A kormányfő azt kérte az
operatív törzstől, hogy a nemzeti konzultáció eredménye
alapján készítsék el a nyitási
tervet. „A beoltottak számához kötik majd az újraindítás
lépéseit. Akkor tudjuk megtenni az első lépéseket, amikor
minden 65 év feletti regisztrált
be lett oltva” – tette hozzá a
miniszterelnök, aki elmondta
azt is: 2,5 millió beoltottnál jöhet el ez a pillanat, vagyis ekkor kezdődhet a nyitás.
Orbán Viktor kitért arra is:
Izraelben azt látta, hogy az oltási időszakban egy hétre lehet előre tervezni. „A húsvét
egy külön járványügyi helyzet, erről jövő héten döntenek a járványügyi szakemberek" – tette hozzá. A húsvétra
vonatkozó szabályokat jövő
pénteken szintén a Kossuth
rádióban ismerteti majd a miniszterelnök.

Miskolci Napló

Hogy érzékletes legyen, milyen hatalmas összeg ez, ami egy
éves teljes működési költségvetés 10%-a, a Számadó ehhez is
ad támpontokat.
A kiadvány szerint 3,6 milliárd forint
· elegendő lenne Miskolc tömegközlekedésének egy teljes
éves finanszírozására vagy a város összes útburkolati hibájának
kijavítására.
· elegendő lenne a város összes
illegális
hulladéklerakójának
azonnali megszüntetésére
· elegendő lenne 7200 miskolci fiatal pár első lakáshoz jutásának támogatására

· 32 kilométernyi ivóvízhálózat felújítására,
· de nyolc évig fedezné a miskolci szépkorúak támogatását
is.
A helyzet azonban még ros�szabb, ha nemcsak az elvont
bevételeket nézzük, hanem
összességében vizsgáljuk a járvány miatt megemelkedett
költségek, az elvont és a kiesett
bevételek együttes hatását. Így
ugyanis – a kiadvány szerint –
a várost 2020-2021-ben közel
tízmilliárdos kár éri, amelynek
tetemes részét, segítség helyett,
maga a kormány veszi ki Miskolc zsebéből.

Megjelent az emberi erőforrások miniszterének határozata az óvodai és általános iskolai beiratkozások
rendkívüli szabályairól. Ennek értelmében a 2021/2022.
nevelési évre, illetve tanévre
történő beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban
a szülőnek/gondviselőnek
nem szükséges feltétlenül

személyesen megjelennie
az intézményben, hanem
elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges
dokumentumokat
elegendő az első nevelési napon, illetve a tanév első napján benyújtani.
Az óvoda és az általános
iskola – a járványügyi szabályok figyelembevételével
– beosztást készít a beiratkozás időpontjára vonatkozóan, ennek részleteiről
az intézmények honlapján
lehet tájékozódni. Az önkormányzati
fenntartású
óvodákban a beiratkozás
időpontja nem változott,
arra április 20., 21., 22. napján kerülhet sor.

Bazin: kötőféket tesz a kormány az önkormányzatokra
Pénzügyi és jogi eszközökkel
vonja egyre szűkebbre a helyi
önrendelkezést a kormány,
jelentette ki Bazin Levente, a
Velünk a Város politikusa.
„Jelentősen kevesebb ügybe van beleszólásunk nekünk,
helyben megválasztott képviselőknek, mint korábban”
– sommázta a várost vezető
frakció önkormányzati képviselője keddi sajtótájékoztatóján. Bazin Levente szerint
az, hogy folyamatosan csökken a miskolci önkormányzat hatásköre, jól tetten érhető például azon, hogy milyen
feladatok kerültek ki az önkormányzatiság alól az elmúlt
években: egyebek mellett az
általános és középiskolák,
a kórházak és szakrendelők
működtetése.
Vagy legutóbb éppen – igaz,
egyelőre javaslatként – a településrendezési jogoknál módosítana a kormány. – Az erről
szóló törvényjavaslat lehetővé
tenné számukra, hogy egy településen elfogadott rendezési
tervvel, építési szabályozással
szemben átminősítsenek területeket egy beruházás érdekében. Ezen javaslat szerint a
kormány akár el is törölheti
az érvényes önkormányzati
rendeleteket – részletezte a Velünk a Város politikusa.

Némi párhuzamot fedezhetünk fel az országos felháborodást kiváltó gödi esettel:
az ellenzéki vezetésű település önkormányzata azért tett
panaszt az Alkotmánybíróságnál (AB), mert a veszélyhelyzet idején a kormány egy
rendelettel, egyeztetés nélkül
elvette a várostól a Samsung
gyár területét tavaly tavasszal.
Pontosabban különleges gazdasági övezetnek minősítette azt, és a kormánypárt által
vezetett megyei önkormányzatnak adta. Ez egyben azt is
jelentette, hogy azóta a megyei
önkormányzat gazdálkodhat
a gyár működéséből származó adóbevételekből is. Az AB
végül megállapította, hogy ez
nem ütközik az Alaptörvénybe, kimondták azonban azt is:
bár a kormánynak joga van az
elvonáshoz, de ez egyben kö-

telességgel is jár: nem lehetetleníthetik el az önkormányzatok működését annyira, hogy
azok képtelenné váljanak a feladataik ellátására. Márpedig
országszerte számos város ennek a határnak a szélén lépked
– írtuk korábbi cikkünkben.
„Felszámolják az önkormányzatok önrendelkezését”
– fogalmazott Bazin Levente,
aki szerint „az önkormányzatok ellen folytatott háború a
magyarországi lakosok ellen
folytatott háború”. Problémás a mozgástér szűkülése és
a bevételek elvonása mellett a
tervezhetetlenség is: mostanra gyakorlatilag megszűnt az
önkormányzatok lehetősége
arra, hogy pontosan tudjanak
kalkulálni közép- és hosszú
távon. Az önkormányzatokról szóló kormányzati döntések többségét semmilyen

Bazin Levente kedden tartott sajtótájékoztatót. Fotó: J. Á.

egyeztetés nem előzi meg –
tette hozzá a Velünk a Város
politikusa.
Bazin Levente felelevenítette: az önkormányzat jelentős
örökölt hiányokkal küzd az
előző városvezetés „felelőtlen,
pazarló és a valósággal szembenézni képtelen” gazdálkodása miatt, amit aztán csak
tetézett a járvány okozta bevételkiesés és hiány, és amit csak
súlyosbított a Fidesz-kormány
az elvonásokkal.
Ahogy a képviselő fogalmazott: „3,6 milliárd forintot vett el a miskolciaktól a Fidesz-kormány annak ellenére,
hogy pontosan tudja, milyen
helyzetben van a város; annak
ellenére, hogy tudja: az önkormányzatok konkrétan a fennmaradásukért küzdenek.
Mi, a helyi képviselők, demokraták vagyunk, a demokrácia utolsó védelmezői. Ha
ez elvész, minden elvész: elvesznek a legalapvetőbb önrendelkezési lehetőségek, hogy
magunk dönthessünk a saját
lakóhelyünkről.
A kormány pedig jelenleg
pénzügyi és jogi eszközökkel
tesz kötőféket a helyi önrendelkezésre. Ezt látjuk Miskolcon
és mindenhol az országban. És
ezért minden demokratának
fel kell emelnie a szavát” – fogalmazott Bazin Levente.
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Miskolci Napló – A város lapja

Tisztítják a köztereket
A tavaszi nagytakarítás
március végéig egy előre
meghatározott ütemterv
szerint zajlik.
Az egész városban meg
kezdte a tavaszi nagytakarí
tást a Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft. A cég mű
szaki vezetője lapunknak
elmondta, a munkálatok
minden évben a saralással,
vagyis a téli síktalanítóanyag
összeszedésével kezdődnek.
A seprést egy speciális mun
kagép végzi annak érdeké
ben, hogy a szegéllyel ren
delkező utakon a felhordott
anyagot a leghatékonyabban
el tudják tüntetni.
– Ezzel párhuzamosan
zajlik az ősszel vagy tél ele
jén lehullott falevelek ös�
szegereblyézése, valamint a
takarítás, ami városszerte
folyamatban van a tömeg
közlekedési útvonalakon, a

parkokban, tereken, illet
ve az ingatlanok tízméteres
tisztántartási sávján kívül
elhelyezkedő járdaszakaszo
kon és úttesteken – mondta
Kertész Béla, hozzátéve: az
említett közterületek mel
lett körülbelül 38 ezer négy
zetméternyi kerékpárutat is
megtisztítanak.
A nagytakarítást egy ter
vezett ütemterv szerint vég
zik az időjárás függvényében.
„Március végéig az Andrássy,
Kiss tábornok, Árpád és Kiss
Ernő utcán, valamint a Vas
gyár – Komlóstető szakaszo
kon találkozhatnak az uta
kon közlekedők a Városgazda
munkatársaival – mondta a
műszaki vezető.
A cég mindenkit arra kér,
hogy a balesetek elkerülése
érdekében fokozott óvatos
sággal közlekedjenek a taka
rítással érintett útszakaszo
kon.
tá

Y-híd: hamarosan épülhet a terelőút
A munkagépek már felvonultak és a humuszréteg
eltávolítása után az új út építése is megkezdődik.

Folytatás az 1. oldalról

Számos megoldást megvizs
gáltak, és végül arra jutottak a
szakemberek, hogy Csokonai
Vitéz Mihály utca Fonoda ut
cáig történő meghosszabbítá
sával biztosítják a kertváros
ban élők számára azt, hogy a
kivitelezés alatt is meg tudják
közelíteni a belső városrésze
ket – tette hozzá a NIF szóvi
vője.
Alternatívát biztosít
Arról többször írtunk, hogy
az új úttal kapcsolatban a NIF
és az önkormányzat folya
matosan egyeztetett. Miután
eldőlt, hogy a fent említett út
vonal lesz a „nyerő”, a helyha
tóság még tavaly decemberben
kezdeményezte a városépítési
szabályzatának módosítását,
ezzel Miskolc részéről elhárult
minden akadály a Csokonai
utca és az úgynevezett szenny
víztelepi út vasúti átjárójáig
tartó út megépítésével kapcso
latban.
Kiss Boglárka elmondta,
ezt követően az Innovációs és
Technológiai Minisztériumtól
(ITM) január közepén kapták
meg feladatként a terelőút épí
tését. „A szükséges engedélyek
beszerzését követően márci

Elvehetik a településrendezési
jogokat az önkormányzatoktól
Legalábbis ez olvasható egy
Semjén Zsolt által benyújtott
törvényjavaslatban. Varga
László és Szopkó Tibor szerint ez biztosan nem segítené Miskolc fejlesztését.
Tömeges bevándorlás okoz
ta válsághelyzet esetén a kor
mány rendeletben megha
tározhatja az érintett építési
övezet és építési telek vonat
kozásában a településrendezé
si és építési követelményeket.
A területileg érintett települési
önkormányzat hatályban lévő
településterveinek a kormány
rendeletében meghatározott
szabályokkal ellentétes szabá
lyai nem alkalmazhatóak – a
többi között ez áll abban a tör
vényjavaslatban, melyet Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes
nyújtott be az országgyűlésnek
még március 10-én.
Pénteki sajtótájékoztató
ján Varga László (MSZP)
országgyűlési képviselő és
Szopkó Tibor (Velünk a Vá
ros) önkormányzati képvise
lő arról beszélt, hogyan érint
heti ez a helyhatóságokat,
köztük a miskolcit.
– Az Európai Unió tagálla
maiban szinte kivétel nélkül
a járványkezelés frontvonalá
ban vannak az önkormány
zatok, a kormányok pedig
támogatják a hatékony mun
kavégzést. Az egyetlen sajná

latos kivétel Magyarország,
ahol az elmúlt bő egy évben
a kormány bevételek és hatás
körök elvonásával nehezítette
ezt a munkát, és úgy általában
a helyhatóságok működését –
jelentette ki Varga László.
Az országgyűlési képvi
selő a Semjén Zsolt által be
nyújtott törvényjavaslatot ha
sonlóan veszélyesnek érzi az
önkormányzatokra, a javas
lat elfogadása elvi lehetősé
get adna a kormánynak, hogy
az önkormányzat akaratá
val szembe menve átminő
sítsen területeket, akár zöld
területeken is beruházásokat
valósíthatna meg, valamint
megvonná azt a jogot az ön
kormányzatoktól, hogy saját
területükön meghatározzák a
rendezési tervet, és ezen belül
az építési szabályokat.
Szopkó Tibor, a Velünk a
Város-frakció önkormányzati
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képviselője úgy fogalmazott,
a településrendezés minden
város életében kiemelt jelen
tőségű téma, hiszen ez a tele
pülésfejlesztés leghatékonyabb
eszköze. A politikus sérelmez
te, hogy a kormányzat 10 éve
szisztematikusan támadja az
önkormányzatiságot, szűkíti a
helyhatóságok hatáskörét.
– Félő, hogy a javaslat el
fogadásával lehetőség nyílna
arra, hogy bizonyos gazda
sági köröknek kedvezzenek,
mint ahogyan az is, hogy je
lentős veszélybe kerülhet a
rozsdaövezetek fejlesztése és
a városi zöldterületek védel
me is. Megnyugtató válaszo
kat szeretnénk kapni azzal
kapcsolatosan, hogy a tör
vényjavaslat elfogadása ese
tén nem fognak visszaélni az
általa nyújtott lehetőségekkel
– zárta a képviselő.
Tajthy Á

Varga László és Szopkó Tibor pénteken tartott sajtótájékoztatót. Fotó: Juhász Ákos

Rövidesen megkezdődhetnek a látványos útépítési munkálatok is. Fotó: Juhász Ákos
us elején a kivitelező átvette a
munkaterületet és az előkészí
tő földmunkák is megkezdőd
tek. Folyamatos a területen a
lőszermentesítés, és a régésze
ti szakfelügyelet részvételével
már bejárást is tartottak, így
reményeink szerint rövidesen
megkezdődhetnek a látványos
útépítési munkálatok is” – tet
te hozzá.
A beruházás során egy több
mint egykilométeres szaka
szon épül ki egy hat és fél méter
széles, kétszer egysávos forgal
mi út. Az új szakasz várható
an májusra épülhet meg, és azt
kizárólag a személyforgalom
használhatja majd. A szóvivő
kiemelte: az útszakasz az Y-híd
elkészülte után is megmarad,
és terelőútként továbbra is al

ternatívát biztosít majd a Mar
tinkertvárosban, illetve a Szir
mán élőknek, hogy Miskolc
északi vagy keleti városrészeit
meg tudják közelíteni.
Most jön a java
Ahogyan arról korábban
beszámoltunk, a Vörösmar
ty utcai vasúti felüljárót tavaly
szeptember 13-án zárták le, és
azt néhány hét alatt el is bon
tották. Azóta a leendő Y-híd
útjában lévő Vörösmarty utcai
és környéki házakat is lebon
tották, miközben az új létesít
mény építése is megkezdődött.
Ez az építkezés első üteme,
amikor a Martintkertváros fe
lől érkezők még a Tiszai pálya
udvar felé kerülve viszonylag
gyorsan elérhetik a belvárost.

A Csokonai utca folytatása
ként megépülő terelőút átadá
sa után induló második ütem
csak jelentősebb mértékű for
galomtereléssel és korlátozás
sal lesz elvégezhető. Ebben az
ütemben bontják el a meglé
vő felüljáró Kisfaludy utcai
szakaszát a vasúti átjáróval
együtt, majd kezdődik az új
hídrész szerkezetépítése, va
lamint elkészülnek a támfa
lak, illetve a Pfaff Ferenc utcai
P+R parkoló. Ezzel párhuza
mosan épül meg a Király utca
és a Vörösmarty utca csomó
pontjába tervezett turbókör
forgalom is. A több mint ti
zenhárom milliárd forintba
kerülő fejlesztés várhatóan
2022-ben készül el.
Tajthy Ákos

Többletjáratokat indít az MVK
A közlekedési cég a rásegítőjáratok nagyobb részét beépítette az új menetrendbe.
Folytatás az 1. oldalról

Szerdán aztán újabb köz
lemény érkezett a közlekedé
si cégtől, melyben közölték,
március 18-ától több vonalon
is többletjáratokat indítanak
Az MVK villamosközleke
dési igazgatója lapunknak
elmondta, a cég szakembe
ri napi szinten nyomon kö
vetik az utasszámot, az ada
tokat feldolgozzák, majd ez
alapján döntenek arról, hogy
melyik járatnál, illetve mi
lyen időszakban van szükség
a rásegítőjáratokra.

A reggeli órákban átlagosan nyolc, délután pedig négy
rásegítő villamost kell indítani. Fotó: Mocsári László
Az eddig tapasztaltak
alapján az átlagkihasznált
ság 30-40 százalék körül ala
kul. Amennyiben magasabb

TÖBBLETJÁRATOK MÁRCIUS 18-ÁTÓL
A 35-ös autóbusz:
– az Avasi kilátótól: 5:25, 5:45, 6:05, 6:25, 6:45, 7:05, 7:25,
7:45, 8:05, 8:25, 13:13, 13:28, 13:43, 13:58, 14:13, 14:28,
14:43, 14:58, 15:13, 15:28, 15:43, 15:58, 16:13, 16:28,
16:43, 16:58.
– a Centrum áruháztól: 5:37, 5:57, 6:17, 6:37, 6:57, 7:17,
7:37, 7:58, 8:17, 8:37, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25,
14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25,
16:40, 16:55, 17:10.
1-es autóbusz: a Tiszai pályaudvarról 04:25
9-es autóbusz:
– az Újgyőri főtérről: 05:25, 13:30
– a Tokaji Ferenc utcáról: 06:08, 14:08
A menetrendben meghirdetett indulási időpontban
kettő autóbusz indul egyszerre
– az 53-as autóbusz esetében a Majális parkból 05:00-kor,
– az 54-es autóbusz esetében Felső-Majláthról 05:00-kor,
a Repülőtérről 06:18-kor,
– a 35R-es járat esetében az Avasi kilátótól 05:00-kor,
– a Búza térről 17:21-kor induló 43-as autóbusz esetében.

utasszámot
tapasztalnak,
rásegítőjáratokat indítanak.
– A villamos esetében a
reggeli órákban átlagosan
nyolc, délután pedig négy
rásegítőjáratot kell indítani.
Autóbuszok esetén a legtöbb
rásegítőjárat a 35-ös viszony
laton indul, itt szerdán pél
dául huszonöt pluszfordulót
közlekedtettünk – mondta
Juhász János, aki hozzátette, a
járatok kihasználtsága a ráse
gítések hatására nem emelke
dik 60 százalék fölé.
Az MVK szakembere azt
is mondta, hogy a reggeli
munkába, illetve a műszak
váltásokkor közlekedő vona
lakon továbbra is sok az utas,
így itt nem csökkentették
a járatok számát. Az MVK
módosított menetrendje a
tervek szerint a szigorított
korlátozások visszavonásáig
lesz érvényben.
T. Á.
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Miskolci Napló

Évtizedek után is boldoggá teszi a hivatása
Az újságíró, szerkesztő-riporter csaknem ötven éve
van a pályán. Ma is aktív, a
Csillagpont Rádió szerkesztő-riportereként végzi azt,
amit a legjobban szeret: beszélget emberekkel.

Monos Márta lett az Év Újságírója Miskolcon. A rangos elismerést Veres Pál polgármester
személyesen adta át március 15én, a szabad sajtó napján.A világjárvány miatt rövid és rendkívül
szűk körű eseményen elhangzott: Monos Márta csaknem öt
évtizede dolgozik a médiában
újságíróként, szerkesztő-riporterként és műsorvezetőként. A
szerkesztő a Miskolci Naplónak
elmondta, egyáltalán nem számított rá, hogy ő kaphatja a díjat.
– Miskolc város elismerését megkapni igen felemelő és nagyon-nagyon jó érzés.
Megmondom őszintén, teljesen váratlanul is ért, éppen
munka közben voltam, mikor
megcsörrent a telefon, a vonal
másik végén Veres Pál polgármester mutatkozott be, aki elmondta nekem, hogy pályafutásom, munkásságom, meg a
mostani munkám alapján úgy
döntöttek, hogy 2021-ben én
leszek az év újságírója vagy riportere, mert ez talán helyesebb jelen esetben. Nagyon
furcsa itt állni a mikrofon másik oldalán, ez az „akasztják a
hóhért” tipikus esete, de amellett, hogy furcsa, rendkívül jóleső érzés is – mondta.
Monos Márta Miskolcon született, itt is végezte el
az általános és a középisko-

lai tanulmányait. Felsőfokú
végzettségei (Debreceni Tanítóképző Főiskola – népművelő-könyvtáros diploma,
MÚOSZ – újságírói képesítés)
megszerzésével párhuzamosan kezdte el pályáját az újságírás területén: először gyakornokként 1970-ben a Borsodi
Bányász üzemi lapnál, majd
belpolitikai újságíró lett az
Észak-Magyarországnál.
A
megyei napilap kötelekében
17 évet töltött el, majd utána
egy évig a Miskolc Városi Televízió munkatársa volt. Ezután közel 23 évig a Magyar
Rádió Észak-Magyarországi
Regionális Stúdiójának szerkesztő-riportereként dolgozott. Ennek megszüntetése
után került a Csillagpont Rádióhoz, ahol jelenleg is dolgozik, lassan már kilencedik éve.
Szeret beszélgetni
A szerkesztő-riporter lapunknak úgy fogalmazott, riportalanyait mindig nagyon
nagyra tartotta, mint ahogyan
nagyra tartja most is: szeret beszélgetni.
– Csak akkor tud az ember
igazán őszinte kérdéseket feltenni, ha figyel arra, mit mond
a másik. Ahhoz pedig kell, hogy
érdekelje a riportert a riportalany mondanivalója. Számomra ezzel sosem volt gond, hiszen
mindig azt vallottam, hogy minden egyes beszélgetésből lehet tanulni. Én abból is tudtam tanulni, mikor a Diósgyőri Gépgyár
esztergályosával beszélgettem, de
abból is, amikor egy miniszterrel
vagy államtitkárral – jelentette ki.

Lapunk érdeklődésére elmondta, öt évtized számtalan
riportjából, interjújából meglehetősen nehéz kiválasztani
egy-egy kiemelkedőt, hiszen
mindegyik közel áll hozzá. „Ha
mégis meg kell tennem, akkor
azt mondanám: nagyon büszke vagyok, hogy annak idején a Magyar Rádió regionális
stúdiójának munkatársaként
G. Tóth Ferenccel közösen kérdezhettem Göncz Árpád néhai
köztársasági elnököt, és büszke
vagyok arra is, hogy többször
is beszélgethettem Habsburg
Ottóval. De ugyanilyen értékes
beszélgetés volt az is, amit Mezőszemerén készíthettem el egy
idős bácsival, aki megszólalásig
olyan volt, mint a nagyapám,
aki már nem élt. Minden újságíró ismeri az érzést, amikor
interjú közben beleborzongsz a
hallottakba, mert annyira mély
gondolatokkal találkozol, olyan
jó hatást gyakorol rád” – hangsúlyozta a szerkesztő-riporter.
Többször is elismerték
Nem Miskolc város sajtódíja az első, amivel az elmúlt évtizedekben elismerték Monos
Márta munkáját. Két alkalommal vehette át a Magyar Rádió
Nívódíját, ugyancsak kétszer
részesült Az Év Rádiósa kitüntetésben a regionális stúdióban.
Megkapta a Semmelweis Ignác
Emlékplakettet és a Magyar
Orvosi Kamara Média Díját.
Néhány éve az Év Rádiósa lett a
Csillagpont Rádiónál is.
Munkája során többször
kapott oklevelet különféle civilszervezetektől
(legutóbb

Monos Márta lett az Év Újságírója Miskolcon. Fotó: Juhász Ákos
2020-ban a Transzplantációs
Alapítvány a Megújított Életekért tisztelte meg ezzel), számos alkalommal kérték fel
szakmai programok, egészségügyi konferenciák, találkozók,
rendezvények műsorvezetésére. Több éven át oktatta középiskolásoknak a médiaismeretet
egy miskolci gimnáziumban.
2005-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően a bányászati hagyományokról készített
egy – akkor a maga nemében
egyedülinek mondható – kiadványt, amely képben-szö-

Jegyzet

lehetőséget kaptam a Csillagpont Rádiónál, amitől nagyon boldog voltam, hiszen én
a Magyar Rádiónál is főként
egészségügyi témákkal foglalkoztam, ahogy most itt is. Én
tényleg nem azért dolgozom
a mai napig, mert nincs más
elképzelésem a jövőről, hanem mert boldog vagyok attól,
hogy megadatik nekem, hogy
ugyanazt a munkát végezhetem, amit akkor, amikor még a
szó igazi értelmében aktív voltam – zárta a riporter.
Tajthy Ákos

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

A galamb is madár…
Egy hatalmas galambdúc a
belvárosi házunk padlása. Naphosszat turbékolnak a balkáni
gerlék, de a villamos csörömpölésétől mintha nem is hallanánk.
Ahányszor felmegyek a padlásra antennát igazítani, kormos
porvihart kavarva, rajban rebbennek fel. A guanótömeg már
a macskafolyosót nyaldossa, de
az erkélyünkön is nyomot hagy.
Az Erzsébet téren a hatósági tiltás ellenére szokásban van a galambetetés. Ám ki az a rendőr,
aki háborgatná a morzsát szóró
öregeket? A turisták úgy fényképezkednek a vállukon pózoló gerlékkel, mintha Velencében
lennének. A szomszédban lakó
barátaim uszöges csúzlival vadásznak a galambokra, de nekem ez a galádság sosem menne. Drága édesanyám élethosszig
búzát szór nekik a konyhaablakába. A begyes hasú, szürke madárkák jóllakottan, hálásan bekopognak, de a párkányt be nem
piszkítanák.
Igazából gangos városiként
számomra a galamb, az galamb. Legyen az bármilyen.
Érteni kell a balkáni gerlék és a
röpkéző vagy a sportgalambok
megkülönböztetéséhez.
Szerencsére az egyébként egymáshoz hasonló madarak szigorú

vegben és nem utolsó sorban
hanganyagokban állít emléket
egy megszűnt szakmának, az
északi szénmedence mélyművelésű bányászatának.
A szerkesztő-riporter elmondása szerint a munkája
során szerzett élmények a mai
napig is feltöltik. „Amikor a
regionális stúdiót megszüntették, negyvenéves munkaviszony után lehetőségem volt
nyugdíjba menni, amivel akkor éltem, gyakorlatilag nyugdíjba menekültem. Viszont
csak néhány hónap telt el, és

kasztokban élnek, szóba se jöhet köztük a keveredés. Vémi
Lajos, a röpgalambtenyésztők szakosztályának az elnöke
készségesen elkalauzol ebben a
sajátos világban.
A családi hagyományt folytatva gyerekként kezdte a galambászatot, s máig is merő hobbiból legalább 120 szárnyasa van.
Nem irigylésre méltó, hiszen aki
ezt bevállalja, annak többé nincs
szabadsága, és élete minden részletét ez határozza meg.
Míg a postagalambokról már
mindent tudunk, s nem győzünk csodálkozni, hogy ezek
ezer kilométerekről is biztonságosan hazatalálnak, és a magyar tenyésztők sorra nyerik a
világversenyeket, addig a röpgalambokról keveset hallunk.
Viszont egyre gyakrabban látjuk ezeket. Ma már esküvőkön
és temetéseken nem ritkaság fehér galambokat rajban eregetni.
Nemrégiben magam is látom,
percekig köröznek a templomból kivonuló ifjú pár, s a násznép felett. Úgy, mint hajdanán a
világifjúsági találkozók megnyitójára felreptetett békegalambok. Gondolkodóba esem. Mi
van, ha nem találnak vissza a
dúcukba, drága mulatság lehet
egy ilyen szárnyas hakni.

Vémi Lajos megnyugtat.
Ezek a röpgalambok 50-60 kilométeres körzeten belül hazatalálnak. Nincs szükség betanításra, számukra ez ösztönös.
Különben nem olcsó a tartásuk, drága a táp és az oltásuk
a különböző nyavalyák ellen.
Egyébként ezek a kerengő galambok fegyelmezettek, a napi
8-12 órás repülés után a saját
dúcukban pihennek. Gyűjtik
az erőt a másnapi felszálláshoz.
Megtudom, ezeknek a szárnyasoknak egyre több a természetes ellensége. A levegőben
megtámadják őket a vadász- és
a kabasólymok, de a vércse és a
karvaly se veti meg a húsukat.
Sajnos ez ellen semmit nem tehetnek. Ez a természet farkastörvénye.
Újabban mi is rákapunk a
galambhúsra. Kormányzati támogatással ismét fellendülőben
van a húsgalambtenyésztés.
Sokak szerint az alig egykilós
szárnyasok húsa különlegesen
ízletes, az ebből készült levesnek meg gyógyító ereje van. Az
igazi ökörsütéseknél ilyen galambokat tesznek a négylábú
szájába. Fűszerezésül.
Egyébként mi városiak nem
lelkesedünk a galambokért. A

Bató-ház tetejét beborító állatkák befészkelték magukat
az épület alá. Alattuk bármikor meglephetnek minket az
ürülékükkel. A miskolci templomok tornyaiban, a magas
házak padlásain a kelleténél
jobban elszaporodtak. Védekezünk ellenük szögesdróttal
és ultrahangos riasztóval, de
hiába.
Lajos megerősíti, a balkáni gerlék is monogámok. Nem
véletlen az a dicsérő mondás,
úgy élnek, mint a galambok.
Csak a tenyésztők szoktak ebbe
a világba bezavarni, amikor a
tojásaikat elcserélgetik. Majd
megnyugtatásul
hozzáteszi,
a galambok semmilyen járványt, vírust nem terjesztenek,
ám a tenyésztők is szigorú karanténszabályok szerint élnek.
Szünetelnek a versenyeik, kiállításaik.
Mamám halála után már
senki nem teríti búzával a
konyhaablak párkányát. A
madárkák már hiába döfködik
csőrükkel a szitarolót, vége a terülj asztalkámnak. Ám mintha
ugyanezeket látnám a sírja felett körözni. Mintha ugyanezek
pihegnének a sírkövének tetején. Vagy csak képzelődöm…
Szántó István

MÁRCIUS 22., HÉTFŐ: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:50 Képújság, 16:50 #érettségi, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Miskolci Napló (közéleti magazin),
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi
magazin), 19:35 Üzleti negyed, 20:00
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés,
20:20 Egy év a méhesben (dokumentumfilm, 31 perc), 21:10 Képújság
MÁRCIUS 23., KEDD: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 09:20 Képújság, 16:50
#érettségi, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Sportpercek,
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:30 Mérkőzés (FTC – DVTK
női, bajnoki labdarúgó-mérkőzés),
21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság,
MÁRCIUS 24., SZERDA: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 16:50 #érettségi: 18:00 Híradó,
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Egészségpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés ism., 19:25 Bas�szuskulcs ism., 20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 A kis
kutya (Diákfilm, 3 perc), 20:25 Kutyaélet (16 perc), 20:40 Képújság
MÁRCIUS 25., CSÜTÖRTÖK: 06:00
Az előző esti adás ismétlése, 10:00
Képújság, 16:50 #érettségi, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés,
18:25 Promenád (kulturális ma-

gazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Túszul ejtett
hónapok (Dokumentumfilm, 24 és
fél perc), 20:00 Híradó ism., 20:15
Időjárás-jelentés, 20:20 Szépséges
sebhelyeink (Dokumentumfilm, 49
perc), 21:10 Képújság
MÁRCIUS 26., PÉNTEK: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság,
16:50 #érettségi, 18:00 Híradó, 18:15
Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci
Napló ism., 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 Köztünk élnek ismétlés, 20:00 Híradó, 20:15
Időjárás-jelentés, 21:00 Képújság
MÁRCIUS 27., SZOMBAT: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:00 Képújság,
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:20 Átváltozás (filmetűd, 6 és fél
perc), 18:25 Egészségpercek ism.,
19:00 Krónika, 19:25 Lámpaidők
(Rövidfilm, 8 perc), 19:35 Egy nap a világ (Ciprus, 24 és fél perc), 20:00 Krónika ism., 20:20 Zenés Magazin (Nextapes, 50 perc), 21:10 Képújság
MÁRCIUS 28., VASÁRNAP: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:20 Képújság,
16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 18:20
FightinGravity (filmetűd, 2 és fél perc),
18:25 Promenád (kulturális magazin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 19:25
Együtt – Covid-19, 20:00 Krónika
ism., 20:20 Kamerás emberek (Dokumentumfilm, 50 perc), 21:00 Képújság
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Miskolciakat is kitüntetett a köztársasági elnök
Nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én több
miskolci, megyei vagy a
régióhoz kötődő személyt
is kitüntetett Áder János
köztársasági elnök. A járványhelyzet miatt a nemzeti
ünnep alkalmából odaítélt
állami elismeréseket későbbi
időpontban adják át.
A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata
kitüntetést kapta: Palánki Fe
renc, a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye püspöke több évtizedes lelkipásztori szolgálata,
valamint a papnövendékek szellemi és lelki felkészítését szolgáló nevelői tevékenysége elismeréseként; valamint dr. Ternyák
Csaba metropolita, az Egri Főegyházmegye érseke több évtizedes, odaadó lelkipásztori
szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint
a katolikus nevelés érdekében
végzett munkája elismeréseként.
A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitütetést kapta: dr. Ábrám
Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a miskolci Lévay József
Református Gimnázium és
Diákotthon intézményvezetője a magyar református közösségek szolgálatában folytatott
sokoldalú tevékenysége, valamint a miskolci egyházi oktatás területén végzett oktatói
és intézményvezetői munkája elismeréseként; dr. Kundrák
János József gépészmérnök, a
műszaki tudomány doktora,
a Miskolci Egyetem professor
emeritusa a gépgyártás-technológia területén elért, világvi-

szonylatban is elismert kutatási eredményei, több évtizedes
oktatómunkája, valamint a
Miskolci Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként; Mikolai
Vince pápai prelátus, címzetes
prépost, főszékesegyházi kanonok, a Miskolc-Diósgyőr
Római Katolikus Plébánia plébánosa az Egri Főegyházmegye és a helyi közösségek szolgálata, különösen a szegények
felkarolása iránt elhivatott lelkipásztori pályája, valamint
keresztény kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként;
Vadászné dr. Bognár Gabriella
gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, a Gép- és
Terméktervezési Intézet igazgatója, egyetemi tanára az aktuális ipari-gazdasági feladatok megoldásához kapcsolódó
kutatásfejlesztési és innovációs
tevékenysége, valamint mérnökök generációinak oktatása
területén végzett színvonalas
munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta: dr. Csete Jenő
okleveles gázmérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz
Intézete Gázmérnöki Intézeti
Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, a
Magyar Mérnöki Kamara Gáz
ipari Tagozatának alapító elnöke a hazai gázipar területén
végzett kiemelkedő kutatói, oktatói és szakértői munkája, valamint több évtizedes kamarai
tevékenysége elismeréseként;
dr. Görgényi Ilona jogász, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi
tanára, korábbi intézetigazgatója
és tanszékvezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének tanára
a büntetőjog, a viktimológia, illetve a resztoratív igazságszolgáltatás területén folytatott több
évtizedes, kiemelkedő kutatói,
oktatói és tudományszervezői
munkája, valamint eredményes
egyetemi vezetői és tudományos
közéleti tevékenysége elismeréseként; dr. Varga Eszter Klára,

A honvédség díszegysége a Kossuth Lajos téren, ahol felvonták Magyarország lobogóját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 173. évfordulóján, március
15-én. Fotók: Mohai Balázs, MTI
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főorvosa a
gyógyítás és az orvostudomány
iránt elhivatott, négy évtizedes
munkája, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közéletében
betöltött szerepe elismeréseként.
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült:
Bordás József Sándor zeneszerző, dobművész, zenepedagógus,
a Rajkó-Talentum Szakgimnázium dobtanszakának vezetője kiemelkedő előadóművészi
és zenepedagógusi munkája,
valamint széles körű kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként; dr. Szabó Zsolt, a
Diósgyőri VTK Sportegyesület
orvosigazgatója a hazai és nemzetközi kézsebészet területén
elért kiemelkedő szakmai eredményei, valamint a diósgyőri
sportolók egészségügyi ellátása

érdekében végzett színvonalas
munkája elismeréseként; Szó
noczki János Mihály, a Miskolci Egyházmegye nyugalmazott
görögkatolikus papja, a Magyarországi Ruszinok/Rutének
Országos Szövetségének elnökhelyettese a Magyarországon
élő ruszin közösség összefogásában, illetve képviseletében
vállalt szerepe, valamint kultúrájának ápolását és széles körű
népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként.
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült:
Bánfalvi Ágnes, a miskolci Avasi Gimnázium tanára négy évtizedes, példaértékű pedagógusi pályája elismeréseként;
dr. Boda Péter, a miskolci 44.
számú Házi Gyermekorvosi Körzet gyermekorvosa több
évtizedes gyermekorvosi pályája során lelkiismeretesen

végzett gyógyítómunkája elismeréseként; dr. Fodor Márta,
az Északerdő Zrt. Igazgatási
és Jogi Osztályának vezetője
az állami erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó, három évtizedes
jogászi tevékenysége elismeréseként; Vasasné dr. Fűzi Edit,
az Északerdő Zrt. jogtanácsosa
az állami erdőgazdálkodási érdekvédelem területén végzett
kimagasló jogászi munkája elismeréseként.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai tagozata kitüntetésben részesült: Kiss
István, címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
körlet-főfelügyelője a büntetés-végrehajtás területén végzett több mint két évtizedes,
kiemelkedő szakmai munkája
elismeréseként.

Újraindul a #érettségi
a Miskolc Televízióban

CSENDESEN ÜNNEPELT A VÁROS

Március 22-étől április 30áig ismét segíti az otthoni
felkészülést a Miskolc Televízió #érettségi című oktatási műsora. Bár sokan reménykedtek, hogy a tavalyi
érettségi rendhagyó volt, és
idén már újra normális keretek között készülhetnek a
vizsgákra a végzős diákok, a
koronavírus közbeszólt. Ismét bezártak az iskolák, és

Ahogyan 2020-ban, a járvány miatt idén is elmaradtak
a nagy ünnepi rendezvények
március 15-én. Hétfő délelőtt
Veres Pál polgármester, Varga
Andrea alpolgármester és Ig
nácz Dávid jegyző mindössze
az emlékezés koszorúit helyezték el a hagyományos miskolci
helyszíneken: az avasi temetőben Szemere Bertalan, Palóczy
László, Butykai József, Horváth
Lajos sírhelyeinél; Görgey Ar
túr, Kossuth Lajos, Széchenyi
István, Petőfi Sándor, Szemere
Bertalan, Lévay József, Deák
Ferenc és Petőfi Sándor szobránál, valamint Batthyány La
jos és Petőfi Sándor emléktáblájánál.
A város polgármestere ünnepi beszédét idén is a Miskolc Televízió kamerái előtt
mondta el. Veres Pál úgy fogalmazott: remények és csalódások határozzák meg
mindennapjainkat. A polgár-

A műsor a Miskolc Televízió mellett a minap.hu-n
és a közösségi oldalunkon
is elérhető lesz.

ehhez a helyzethez megint
alkalmazkodnia kell mind
a tanulóknak, mind a szülőknek és tanároknak. Ebben az időszakban szeretnénk újfent megkönnyíteni
némiképp a diákok helyzetét: érettségizőket felkészítő
műsorunkban magyart, matematikát és történelmet tanítanak kiváló miskolci középiskolai oktatók.
A #érettségit minden hétköznap 16:50-től sugározza
a Miskolc Televízió. Az adások a minap.hu facebook oldalán is követhetőek lesznek.

Kiváló miskolci pedagógusoktól tanulhatnak a műsort
követő érettségizők. Fotó: Mocsári László

A megemlékezők hétfőn kisebb csoportokban keresték
fel a városi emlékhelyeket,
Veres Pál polgármester ünnepi beszédét pedig a Miskolc Televízió közvetítette.

mester szerint erőt kell merítenünk március 15. hőseinek
emlékéből.
– Az idei ünnepen, mikor
az iskolák, óvodák zárva vannak, amikor nem ünnepelhetünk együtt, meséljünk mi a
gyerekeinknek, unokáinknak
március 15-éről! Meséljünk
Petőfiről, Jókairól, Vasvári Pál
ról, Kossuthról és Széchenyiről! Meséljünk Batthyányról
és Szemeréről! Meséljünk a

célokról: a békéről, a szabadságról, az egyetértésről! Meséljünk arról, hogy ezek az
emberek értünk kockáztatták
az életüket és a szabadságukat!
Ezek az emberek az országért,
a hazáért, egy igazságosabb
és szabadabb világért szálltak
síkra. Szavakban és tettekben
egyaránt. Meséljünk a gyerekeinknek és az unokáinknak
róluk, ahogyan csak tudunk
(…) mert lehet, hogy egyszer

majd ők lesznek azok, akiknek ki kell állniuk magukért,
az igazságukért, a szabadságukért. Meséljünk és emlékezzünk! – fogalmazott Veres Pál.
A Velünk a Város-frakciót alkotó pártok, azaz a DK,
a Jobbik és az MSZP és a Momentum miskolci politikusai
is csendesen, a járványügyi
szabályokat betartva emlékeztek az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc hőseire.
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Gumiégetés 300 ezerért – megéri?
A fűtési szezonban rendre
kifogásolható a levegő minősége Miskolcon, ez a magas
szállópor-koncentráció miatt van. Az önkormányzat
több intézkedést is hozott
a tisztább levegő érdekében, de komoly a lakosság
felelőssége is. A rendészet
igazgatója figyelmeztet: akár
300 ezer forintra is büntethetik azt, aki kazánjában,
kályhájában gumit, kábelt,
műanyagot éget.
Gondot okoz a kerti hulladékok, komposzt elégetése is.
Ezzel főleg ősszel, valamint tavasszal találkoznak a Miskolci Önkormányzati Rendészet
(MiÖR) munkatársai. Vincze
Csaba igazgató hangsúlyozza,
ilyenkor az első és azonnali feladatuk, hogy a szabályszegést
megszüntessék a kiskertekben.
Ők is pontosan tisztában vannak ugyanis azzal, hogy az égetés nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy időszakonként kifogásolt
Miskolc levegőjének a minősége. Ezt egyébként a Nemzeti Népegészségügyi Központ
állapítja meg, és közli a helyi
önkormányzatokkal. Hogy hol
égetnek (kerti) hulladékot, azt
pedig a rendészet ellenőrzi. De
mivel közös érdekünk a tiszta
és friss levegő, ezért a lakosság segítségét is kérik: amen�nyiben valaki ilyen jellegű szabályszegést észlel, az a MiÖR
ingyenesen hívható telefonszámán (06-80/46-00-46) bejelentést tehet. A rendészek ki-

Összesen 66 fa ültetését kezdték meg a Rotary
Club Miskolc-Tapolca tagjai a Miskolctapolcai út és
a Hejő patak által közrefogott területen.

Az égetés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy időszakonként kifogásolt Miskolc levegőminősége.
Fotó: pixabay.com

mennek a helyszínre, felmérik,
hogy valóban történt-e szabályszegés, és ha szükséges, intézkednek. A büntetés mértéke
pedig magas.
– Nagyobb méretű, súlyosabb levegőszennyezés esetén
a kollégáim jelzik ezt a jegyzőnek, és levegőtisztaság-védelmi bírság szabható ki – mondja
Vincze Csaba. – Ennek mértékét az határozza meg, hol történt: ha szabadtéren, akkor 100
ezer forintig terjed a bírság,
azonban ha valaki kályhában,
kazánban éget tiltott anyagot –
gumit, kábelt, műanyagot –, azt
akár 300 ezer forintra is büntethetik. Munkatársaim különösen figyelnek az ilyen jellegű
jogsértésekre.
A miskolci önkormányzat
tavaly szeptember óta az év
minden szakában betiltotta az
avar és kerti hulladék égetését.
De sajnos továbbra is vannak,

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A szomszédos
ingatlan
használata
Miskolci olvasónk keresett
meg levelével, melyben arra
kéri a választ: köteles-e megengedni a szomszédjának,
akinek háza a telekhatáron
áll, hogy az épület hátsó falának a bevakolása céljából
az ő földjére bemenjen, és
onnan végezze el a munkát.
A Polgári törvénykönyv
részletesen foglalkozik az
úgynevezett „szomszédjogi szabályokkal”. Ezek közül
az egyik rendelkezik az olvasónk által feltett kérdésről.
Ennek értelmében: ha közérdekű munkálatok elvégzése,
állatok befogása, az áthajló
ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek
eltávolítása céljából vagy más
fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való
belépést megengedni.
A törvény szerint tehát a
jogosult a szomszédos földet
kártalanítás ellenében akkor
is használhatja, amennyiben
ez építkezéshez, bontási, átalakítási vagy karbantartá-

Több mint hatvan
fát ültetnek el

si munkálatok elvégzéséhez
szükséges. Ennek érdekében
mondja ki a törvény, hogy
meghatározott munkálatok
elvégzése végett a tulajdonos
köteles megengedni, hogy a
földjére belépjenek.
Ugyanakkor, másik oldalról,
a tulajdonos a szomszédos földet csak e célok érdekében, és
csak a szükséges mértékben
használhatja. Ha a szomszéd
tulajdonára történő belépés
vagy a föld használata károkozással jár, a föld tulajdonosa kártalanítást követelhet. Az
egyéb módon okozott károkért pedig az általános szabályok szerint kártérítés jár.
Vagyis olvasónk szomszédja a szükséges mértékig
bemehet levélírónk ingatlanára, ő ezt tűrni köteles, viszont minden kárát, amit a
munkálatok során - akár indokoltan is - okozott, meg
kell hogy térítse a szomszéd.
Ha ebben a felek egymással
nem tudnak megállapodni,
bíróságtól kérhető döntés.
dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

akik ilyen módon szennyezik
a környezetet. Égetés helyett
tehát válasszuk inkább a komposztálást – javasolja a miskolci önkormányzat. Tavaly ősszel
a Life projekt részeként csaknem 600 komposztkeretet osztottak ki a miskolciaknak. A
pályázók ezzel azt is vállalták,
hogy a komposztálót használni fogják, azaz nem égetik el a
kerti hulladékot, valamint részt
vesznek egy tájékoztatón is. A
programmal a kertes házban
élők kaptak segítséget környezetük védelméhez. A projekt
részeként – a Miskolci Egyetemmel együttműködve – új
mérőműszereket is felszereltek
a város különböző pontjain,
amikkel folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét.
A program egyik célja, hogy a
szakemberek kiderítsék, pontosan hol, hogyan és mitől alakulhat ki szmog Miskolcon. És

bár a projekt megvalósulását a
jelenlegi járványhelyzet jelentősen lassítja, Nagy Dezsőtől,
az önkormányzat környezetvédelmi referensétől megtudtuk, hogy a hatvan darab műszer telepítése elkezdődött.
Valamint a komposztkeretek
kiosztása is folytatódik idén –
a veszélyhelyzet függvényében
akár már tavasszal, de ősszel
mindenképpen.
A komposztálás ügye mellé
állt az ismert miskolci énekes,
NahajPee (Nahaj Péter) is, aki
Füst nélkül címmel saját dalt is
írt a Life projekthez kapcsolódóan. A Sky Fanatic frontembere
fülbemászó, laza szöveggel adja
át a fontos üzenetet: ne égess,
hanem komposztálj! Az énekes
egyébként dalaiban rendszeresen felhívja a figyelmet a különböző társadalmi problémákra –
és most is egy jó cél érdekében
ragadott mikrofont.

A Városgazdával együttműködve a klubtagok a patak partján végigfutó sétány
mellett egy körülbelül 100
méter hosszú fasort, a part
menti réten pedig több kisebb ligetet alakítanak ki
Czifrusz Natália főkertész és
Beregi Eszter tájépítész szakmai irányításával.
Dr. Apáti Pál György elnök
elmondta, a Rotary Club
Miskolc-Tapolca így kívánt
csatlakozni a Miskolc zöldítését célként kitűző önkormányzati
kezdeményezésekhez, melyek összhangban

vannak a nemzetközi Rotary, illetve a tapolcai klub
környezetvédelmi célkitűzéseivel.
Veres Pál polgármester
elmondta, a város zöldítése kiemelten fontos Miskolc
vezetésének, ezért mindig
„nagy köszönettel fogadja a
város azt, hogyha civilszervezetek, magánszemélyek,
cégek segédkeznek ebben a
munkában".
A Nagy-Miskolc programban elültetett fákkal nem csupán a kidőlt, kivágott fákat
pótolják, hanem új fasorok és
ligetek is lesznek a város közterületein. Az egészségesebb
és zöldebb környezet kialakításához továbbra is várják
a civilek, vállalkozók, alapítványok és magánszemélyek
felajánlásait.

A fák ültetésekor a későbbi parkfenntartásra is gondoltak.
Fotó: Mocsári László

Önellátás és különlegességek a kertben
A kertészkedni vágyók egyre
inkább keresik a különlegességeket. Sokaknak fő szempont, hogy önellátó konyhakertet tartsanak fenn.

Időjárásfüggő, hogy milyen
munkákba lehet belekezdeni ilyentájt a kertben. – Ettől
függetlenül a fás szárú növények metszése elvégezhető
– mondta Bukszár Szabolcs,
a miskolci Oázis Kertészet
üzletvezetője, aki felsorolta
a most metszésre váróakat:
szőlő, alma- és körtefa, valamint a díszcserjék. – Előkészíthetjük a talajt is a konyhakert majdani beültetésére:
ilyenkor eltávolítjuk a tavalyi
növényi részeket és felássuk
a földet. Sokan már a magvetést is elkezdik melegházban
vagy akár az ablakpárkányon.
Fontossá vált az embereknek
az önellátás, ezért számos helyen konyhakertet tartanak
fenn: paradicsomot, paprikát
és más zöldségeket nevelnek.
Mind a falusi jellegű, mind
a modern kertekben megtalálhatóak fűszernövények is,
amik minden korosztály körében népszerűek. A mediterrán jellegűeket sokan részesítik előnyben: a rozmaringot,
a kakukkfüvet, a bazsalikomot és a zsályát. Egyre többen
próbálkoznak
gyógynövé-

nyek nevelgetésével, például
kamillával és körömvirággal
– mondta el a szakember.
Az utóbbi években egyre inkább trend a magaságyás. – Ez
érthető, hiszen könnyebb tisztán tartani a kártevőktől és a
gyomoktól, az emelt talajszint
felett a benne lévő földnek
könnyebb felmelegedést biztosít, ami gyorsabb növekedést
és termést jelent. Kényelmes és
praktikus, mivel kevésbé kell
lehajolni. Dekorációs funkciója is van, hiszen egy igényesen
kialakított magaságyás a kert
dísze – sorolta az előnyöket az
áruházvezető, aki elárulta, a vásárlók a különleges növényeket

keresik: oltott zöldségek, mángold, articsóka, tépősaláta, rukkola és padlizsán.
A hagyományos kerti gyümölcsfajták mellett megjelennek a különleges, eredetileg
akár más földrészeken honos
gyümölcsök, például a ka
kiszilva vagy a jujuba. Egyre
több helyen látni fügét, ami
az elmúlt néhány év nagy slágere. – Már január-februártól
érdeklődnek, hogy lesz-e elérhető. Teljesen jól bírja az itteni klímát, persze ültetéskor
gondolnunk kell arra, hogy
minél több napfénynek kell
érnie még a téli hónapokban
is. Ha fiatalon minimális ta-

karást kap, akkor egy évben
akár kétszer is tud teremni:
először június végén, amikor
már a késő nyári gyümölcskezdemények is megjelennek
rajta, majd szeptemberben,
amikor még vénasszonyok
nyara van. Nem bonyolult a
tartása, ha nagyon sérülne
télen, akkor is kihajt tőről és
gyorsan visszanő – mondta
Bukszár Szabolcs, majd hozzátette, szintén több éve kedvelt a kivi, ami bírja a leghidegebbet is. Érdemes déli
fekvésbe telepíteni, és a szőlőhöz hasonlóan egy támrendszert kiépíteni mellé.
Répássy Olívia

Már előkészíthetjük a talajt is a konyhakert majdani beültetésére. Fotó: pixabay.com
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Miért Miskolc? 19. rész – Szemere és Kossuth megbékél
„Túl sok az árnyék ebben a
városban, ezért döntöttem
úgy, hogy a fényről fogok
írni. Miskolc ezernyi titkát
csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük és markunkban tartjuk,
máris fényesedni kezdenek”
– írja Miért Miskolc? című
kötetében Fedor Vilmos. A
lokálpatrióta 63 válaszban
indokolja meg, hogy miért
szereti Miskolcot.
Azért, mert Miskolc „békítette ki” egymással a két nagyformátumú történelmi személyiséget, Szemere Bertalant és
Kossuth Lajost.
A miskolciak mindig is
büszkék voltak magyar hőseikre, nem véletlen, hogy Kossuth
Lajos első egész alakos szobrát
1898-ban városunkban avatták
fel. Az embereknek szükségük
van példaképekre, akikre felnézhetnek, akik az egész nemzetért küzdöttek, akiknek köszönhető, hogy Magyarország
él. Kossuth szobra olyan büszkén állt ezen a különös nyárestén a talapzaton, mintha nem
bronzból, hanem húsból-vérből való volna. Azt éreztem,
hogy a történelem, a múlt a jelenbe olvad.
Az Avas dombjával szemben
lebukott a nap vörös korongja, és engem különös látomás
kerített hatalmába. Látni véltem a fekete szoboralakot életre kelni. Kossuth Lajos vigyázott Miskolcra, őrizte a teret,
léte emlékeztetett a szabadság
eszméjére, véres és nehéz évek
küzdelmére.
Eszembe jutott, mennyi teher nehezedett rá, mennyi vita,
viszály akadályozta. Olykor

azok sem értettek vele egyet,
akik ugyanúgy a nemzet javát
akarták, ahogyan ő. Eszembe
jutott Kossuth Lajos és Szemere Bertalan szembenállása, ellentéte, amely haláláig elkísérte
ezt a két ragyogó elmét.
A nap ekkor utolsó sugaraival fénybe vonta az Avas
dombját, ahol végakarata szerint Szemere Bertalan pihent.
Amikor Kossuth Lajos indítványára létrejön az Országos
Védegylet, amelynek tagjai föl
akarták lendíteni és óvni a magyar ipart, ezért csak magyar
ipari terméket vásároltak, Szemere megalakítja a szervezet
borsodi osztályát. A két nagyszerű politikus ekkor még jó
viszonyban volt. Ez a viszony
azonban 1847-től kezdve fokozatosan megromlott, mert
mindketten másként képzelték el Magyarország polgári
átalakulását. Gondolkodásuknak ez az eltérése feszültté tet-

Új klippel jelentkezett a
Miskolci Illés EmlékZenekar
(MIEZ). A miskolci formáció
most a nagy előd egy kevésbé
ismert számát dolgozta fel.
– Március 15-ével kapcsolatban egyetlen Illés-dal született a forradalom és a szabadságharc szellemében, aminek
címe Március 1848 – mondta
Füvessy Norbert, a MIEZ gitárosa. – Idáig inkább a rocko

Szemere Bertalan szobra a Szemere-kertben. Fotók: Juhász Ákos
cius 15-én fölavatják Miskolcon az ország első, teljes alakos
Kossuth-szobrát. A leleplezésen ott van a testvére, a fia, és

Kossuth Lajos első egész alakos szobrát 1898-ban városunkban avatták fel

Forradalmi klipet
készítettek
A nemzeti ünnep alkalmából készült videóklip az Illés-együttes egyetlen olyan
dalából született, ami az
1848-1849-es események
szellemében íródott.

te kettejük kapcsolatát, annak
ellenére, hogy mindketten reformokat akartak, és mindketten a nemzet javát akarták.
Megtörténik az, hogy két jóakaratú, értékes ember egyetért a végső célban, ám vita alakul ki köztük a megvalósítást,
a módot tekintve. Pedig annyi
hasonlóság volt az életükben,
hiszen mindketten vidékről
származtak, mindketten jogot
végeztek, ügyvédek lettek. Az
1848-as forradalom mindkettejüknek szívügye volt. Az első
felelős magyar kormányban,
amelynek Batthyány Lajos volt
a miniszterelnöke, mindketten
tárcát kaptak: Kossuth a pénzügy-, Szemere a belügyminiszterit. A Batthyány-kormány
lemondása után két héttel Kossuth Lajos bízta meg Szemere
Bertalant a miniszterelnöki teendőkkel.
A ’48-as forradalom ötvenedik évfordulóján, 1898. már-

sabb, beatesebb stílusú dalokból szemezgettünk, azokat
részesítettük előnyben a koncertek során is. Most azonban
megszólaltattuk az eredeti Illés-hangzást is. Úgy érzem, ezzel egy új színfoltot viszünk a
zenekar életébe 15 év után.
Az együttes álláspontja,
hogy egy emlékzenekar esetében nincs sok értelme saját
klipeket gyártani, azonban
ennél a dalnál úgy érezték,
érdemes elkészíteni a klipet hozzá. Ennek oka, hogy
a Március 1848 egy kevésbé
ismert szám, aminek az üzenete a MIEZ szerint újra aktuálissá vált.

a sok jeles személyiség mellett
részt vesz a szoboravatáson
Herman Ottó és Szemere Bertalan fia is.
Az egykori miniszterelnök,
Szemere Bertalan hamvai ekkor már több mint húsz esztendeje az avasi temetőben
nyugszanak, közel a jobbját
magasba emelő Kossuth-szo-

borhoz. Hát így történt, hogy
a hálás miskolciak halálukban
kibékítették egymással ezt a
két nagyszerű embert, hogy
időtlen időkig emlékeztessék
az itt lakókat arra, hogy egyszer, egy régi márciuson ez a
két ember együtt emelt fel egy
egész nemzetet.
Fedor Vilmos

Szemere Bertalan a Borsod
vármegyei Vattán született
1812-ben. Sárospatakon kezdte, majd Miskolcon és Késmárkon folytatta tanulmányait.
1834 szeptemberében Miskolcon aljegyzőnek választották,
mely hivatalát 1836 tavaszáig
viselte. 1841-től 1847-ig Borsod vármegye egyik főszolgabírója, majd másodalispánja,
végül alispánja volt. 1848-ban
Miskolc országgyűlési képviselőjévé választották. A Batthyány-kormány belügymi-

nisztere lett, majd 1849-ben
miniszterelnök. Támogatta a
kiegyezést, ezért szembekerült
Kossuthtal. A magyar emigráció, majd a Politikai jellemrajzok című írásában nyíltan
támadta a szabadságharc vezetőit, elsősorban Kossuth Lajost. 1869. január 18-án hunyt
el Budán. Végrendelete értelmében 1871. május 1-jén Miskolcra szállították hamvait,
és az avasi templom temetőjében helyezték örök nyugalomra.

„Különleges kapocs alakul ki közöttünk”
A tengeren túlról érkezett
hazánkba február végén Garrett Smith, aki már harmadik
alkalommal dolgozott a Miskolci Balett társulatával.
2019-ben egyhetes kortárs
workshopot tartott a Miskolci Balettnek, majd 2020-ban
ismét a Miskolci Nemzeti
Színházban köszönthették,
idén pedig már önálló produkcióval készül a Miskolci Balett társulata számára az amerikai koreográfus,
táncművész, aki a világ számos pontján dolgozott már A Miskolci Balett művészei nagy szenvedéllyel fordulnak a tánc felé. Fotó: Éder Vera
tánctársulatokkal. Többek
között a Houston Balettel, a hatja ezt a darabot világszerte ne tudnia művelni – hangsú- rámutat a párhuzamra a jelenlegi helyzettel, hiszen most
Norvég Nemzeti Balettel, de – mondja a koreográfus. Hoz- lyozza Garrett Smith.
A Tiltott ösvények tisztelgés a koronavírus-járvány miatt
volt alkalma az orosz Bolsoj záteszi, a táncelőadás mindaés a Mariinszkij Balettel is zoknak szól, kifejezetten Irán- azok előtt, akiknek nem ada- nem érintkezhetünk, távolsában, akiknek megtiltják, hogy tik meg a mozgás szabadsá- got kell tartanunk. – A Misdolgozni.
– A dallasi Bruce Wood a táncművészetet nyilvánosan ga. – A koreográfiában vannak kolci Balett művészei nagyon
Dance táncegyesületnek ké- gyakorolják. – Az Iszlám tör- olyan részek, ahol pont ezt je- nagy szenvedéllyel fordulnak
szítettem el először a „For- vény tiltja a nők és férfiak fizi- lenítjük meg: a táncosok meg- a tánc felé, ezt minden próbidden Paths”, azaz Tiltott kai érintkezését, és a tánc álta- érintenék egymást, de nem te- bán érzem. Ez az első alkalom,
ösvények című produkciót, lában véve illegálisnak számít. szik, mert tilos. Folyamatosan hogy koreográfiát készítek neEurópában pedig a Miskol- Fontosnak tartom, hogy meg- bennük van a vágyakozás egy- kik, és minden próbán látom
ci Balett az első társulat, ami- osszam ezt az üzenetet a tánc más megérintésére, de nem rajtuk a lelkesedést. Szerintem
nek átadom ezt a koreográfi- nyelvén keresztül. Szerintem lehet. Aztán a végén mégis- egy igazán különleges kapocs
át. Remélem, hogy még sok ezt a fajta művészeti formát csak megteszik – avat be a ko- alakul ki most közöttünk –
más táncegyüttes is elsajátít- mindenkinek szabadon kelle- reográfiába a táncművész, aki avat be a koreográfus.
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JÉGMÁSZÓKÉNT TÖRI AZ UTAT Bajnokokat

Történelmet írt a 17 éves miskolci Seregi Ernő Róbert: ő
az első magyar, aki rajthoz
állhatott egy felnőtt jégmászó
világkupán.

nevelnek
Zárt kapuk mögött elindult
az idei szezon a versenytáncosok számára. Az év első
megmérettetése a kunszentmártoni területi bajnokság
volt, ahol a Miskolcz-Revital
TSE sportolói bajnoki címeket, dobogós és döntős helyezéseket szereztek.

Folytatás az 1. oldalról

Az eredménnyel elégedett volt,
de fiatal kora ellenére rendelkezik annyi önkritikával, hogy
belátta: van még mit tanulnia.
– Persze hogy szerettem volna
minél jobban szerepelni, de elsősorban egy világverseny hangulatának átélése volt a cél, a tapasztalatszerzés, a terep felmérése.
Úgy érzem azonban, hogy sikerült a maximumot kihozni magamból. Mindent megtettem a
sikerért, de látszott, hogy men�nyire nem ismerem még azokat
a fogásokat, amiken mászunk;
hogy hány olyan technika van,
amit még el kell sajátítanom.
A miskolci jégmászó az egyetlen képviselője a műfajnak hazánkban a 17-30 éves korosztályban, a Magyar Hegy- és
Sportmászó Szövetség is támogatója. Mint elmondta, a hámori sziklafalon kezdte, kétéves korában. Szülei hegymászók, így
már a kezdetektől természetes
volt számára, hogy ő is ezt az
utat választja. – Nagyon sokat
edzek a Factory Arénában, itt jól
fel tudok készülni a sziklamászó
versenyekre. Ebben a sportágban az infrastruktúrát tekintve
már elérjük az európai színvo-

Seregi Ernő: a sziklamászás családi hagyomány nálunk. Fotó: Sántha Gergő
nalat. A jégmászásban azonban
kreatívnak kellett lennünk: építettünk például egy olyan pályát, amin meg lehet tanulni az
alaptechnikákat. De most az a
célunk a Hámori Szikla- és Jégmászó Sportegyesülettel, hogy
felhúzzunk egy speciális falat,
ahol magyar fiatalok készülhetnének a válogatott versenyekre is
akár. Ehhez persze támogatókra
lesz szükségünk.
Ernő azt mondta, ha több segítséget kapna a hegymászás
ezen ága, akkor többen és sikeresebben tudnák képviselni

Magyarországot az ilyen megmérettetéseken. Ő mindenesetre ennyire fiatalon is töri az utat
az őt követők előtt: novemberre
visszahívták Oroszországba egy
edzőtáborba – ide már úgy menne vissza, hogy itthon elkészült a
gyakorlófal, ahol el tudja sajátítani a versenyfogásokat.
De addig is marad Hámor, valamint a Factory. Itt tud igazán
kikapcsolni. – A sziklamászás
családi hagyomány nálunk,
édesapám és anyukám is műveli ezt a sportot. Kisgyerekkorom óta mászok, főleg a Miskolc

közeli sziklákon. Komolyabban
körülbelül 3 éve jutottam vis�sza a sporthoz, előtte volt egy
kisebb kihagyásom. Mikor újrakezdtem, azt éreztem, hogy
hazaértem. Nagyon teljesítményorientált embernek tartom
magam, mindig a nehezebb utat
választom. A sziklamászás javít
az erőnlétemen, emellett maga
a relaxáció számomra; nagyon
szeretem, amikor egyedül vagyok fent a falon, és tényleg csak
a mászásra kell koncentrálnom.
Ez már több, mint egy hobbi.
Kujan István

– Párosaink az elvárt eredményeket hozták, nagyon
büszkék vagyunk rájuk – nyilatkozta a két tréner, Süttő
Roland és Tombácz Anikó. –
Szinte mindenkinek érem lógott a nyakában, vagy döntős
pozícióban végzett. Volt duó,
aki latin és standard táncokban is területi bajnok lett, volt
olyan magas osztályos kategória is, ahol a döntő kétharmadát a mi párosaink tették ki.

De főleg annak örültek,
hogy a holt időszak után újra
van lehetőség versenyezni, ez
óriási motivációt jelent a táncosoknak. – Ez a bajnokság
most egy jó visszajelzés volt
arról, hogy mennyire töltöttük hasznosan a versenyzés
nélküli elmúlt hónapokat.
Sokáig tehát nem pihennek, Roland és Anikó már a
további megméretésekre koncentrál. A hosszú távon elért
sikerekben hisznek; azokban,
amelyekért keményen meg
kell dolgozni. Ezt a gondolkodást igyekeznek elültetni tanítványaik fejében is. A trénerektől azt is megtudtuk, hogy
a versenyek és a felkészülés
mellett dolgoznak az Én is
táncolnék című tévés műsor
harmadik szériáján.
K. I.

Már a következő megmérettetésekre készülnek. Fotó:
Magánarchívum

Hirdetés

A hírportál
www.minap.hu

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.
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Büszkén, a végsőkig
Mostanra matematikailag
eldőlt, hogy a DVTK Jegesmedvék csapata már nem
juthat tovább a bajnokság
kvalifikációs szakaszába.
Vezetőedzőjük emelt fővel
akarja befejezni a szezont.
És ezért a szezonbeli utolsó hazai mérkőzésükön mindent meg is tettek Tokaji
Viktor fiai: jó csapatteljesítménnyel – a szezonban először – legyőzték Kassa csapatát a miskolci jégcsarnokban.
A találkozó elejétől nagyon
koncentráltan játszott a házigazda, pedig a DVTK nem
juthat a rájátszásba, míg a
vendégek számára komoly
téttel bírt a mérkőzés. Ennek ellenére már a negyedik
percben vezetést szereztek a
piros-fehérek, Magosi Bálint
talált be, a vendégek azonban két emberelőnyös góllal
fordítani tudtak. Ezt követően Karol Csányi emberhátrányban vette be Vay Ádám
kapuját, a záró játékrészben
pedig Stephen Anderson remek lövése a győztes találatot
jelentette. 3-2-re nyertek a Jegesmedvék.

– Jobban akarták ezt a
győzelmet a srácok, mint az
ellenfelünk – összegzett a
lefújást követően a hazaiak
vezetőedzője. Tokaji Viktor
hozzátette, szívben és akaratban az ellenfél fölé nőttek,
és a játékosok bebizonyították maguknak, hogy bárki
ellen képesek jól játszani.
Figyelmeztetett: bár a rájátszásba már nem juthatnak
be, nincs vége a szezonnak.
– Nem is kérdés: se én, se a
csapat nem engedhetjük meg
magunknak, hogy lezártnak
tekintsük ezt a bajnokságot.
Az utolsó mérkőzés lefújásáig
menni fogunk, mint a Gyalog
galoppban a lovag, aki úgy is
küzdött, hogy kezét-lábát levágták. Kell, hogy legyen bennünk annyi büszkeség, hogy
megmutassuk: ki tudunk állni
magunkért, és emelt fővel fejezzük be a szezont.
Még két mérkőzés vár a
piros-fehérekre ebben a bajnokságban: előbb pénteken
Zólyomra (a találkozó lapzártánk után ért véget), majd
vasárnap Liptószentmiklósra utaznak a Jegesmedvék.

Az utolsó mérkőzés lefújásáig hajtani fognak. Fotó: M. L.

KIÉLEZETT CSATÁBAN DÖNTETLEN
Hazai környezetben fogadta
az MVLC szerda este a Szeged férfi vízilabdacsapatát.
A Miskolc Televízió által
élőben közvetített mérkőzésen végül döntetlen született. A vendégek elégedettek voltak a megszerzett 1
ponttal – a miskolciak már
kevésbé.
Elvesztegetett 2 pont, vagy
itthon tartott 1 pont? – dilemmázhattak a mérkőzés lefújását követően a miskolci
szurkolók. Mert hát a tabellán
mögöttünk álló csapat érkezett
vendégjátékra a Kemény Dénes uszodába, igaz, a szegediek
javuló formája óvatosságra inthette a hazai szakvezetést.
Kiegyenlített játékot hozott
végig a találkozó, a csapatok
fej fej mellett haladtak. Az első
és a második negyed is 2-2vel zárult, a félidőre tehát 4-4es döntetlennel vonulhattak a
csapatok. A harmadik negyed-

ben aztán a szegedieknek sikerült „meglépniük” egy góllal,
amit nagy küzdelemben a Miskolc végül egalizálni tudott,
így alakult ki a 8-8-as végeredmény.
A mérkőzés lefújását követő
sajtótájékoztatón a vendégek
szakvezetője büszkén nyilatkozott csapatáról. Szabó Zoltán úgy fogalmazott: önmagáért beszél, hogy csalódottak
az idegenbeli döntetlen miatt.
– Nagyot léptünk előre ezen a
meccsen, amit egyébként akár
le is zárhattunk volna már a
harmadik negyedben, és akkor győztesként nyilatkoznék
most. Dicséri a miskolciakat,
hogy vissza tudtak jönni a
meccsbe. Még egyszer hangsúlyozom: elsősorban amiatt borzasztóan fontos ez az 1
pont, ahogyan azt megszereztük.
A hazaiak vezetőedzője
gratulált a Szegednek, de saját
csapatának is, mert – mint Kis

RÖVIDTÁV
Hangolnak
Két felkészülési mérkőzést
is játszik a válogatott szereplése miatti szünetben a DVTK
labdarúgócsapata. Mindkét
esetben másodosztályú ellenféllel néznek farkasszemet Zoran Zekic tanítványai.
Előbb most szombaton az
ősi rivális Nyíregyháza csapata lép pályára vendégként
Diósgyőrben. A délután 1
órakor kezdődő találkozót
a koronavírus-járvány okán
elrendelt korlátozások miatt
zárt kapuk mögött játsszák
a csapatok, de a piros-fehérek Youtube-csatornáján élőben követhetjük a mérkőzést.
Jövő héten pedig a szintén
NB II-es Kazincbarcika lesz
az ellenfél. A helyszín és pontos időpont itt még nem ismert egyelőre. A szünet után
rendkívül fontos meccs vár a
diósgyőriekre, hiszen április
3-án a bajnokságban közvetlen rivális ZTE ellen indulnak
harcba.
A rájátszás következik
A női röplabda Extraliga
rájátszásában az 5-8. helyért
vívott párharc következő for-

István fogalmazott – „rossz
és helyenként fegyelmezetlen játékkal is meg tudtunk
menteni egy értékes pontot”.
– Taktikailag jól felkészült
csapatokat láthattak a tévénézők. A szegediek érezhetően nagy hangsúlyt helyeztek a játékunk kielemzésére;
biztos sokat videóztak előzetesen. A legnagyobb gondot
számunkra az emberelőnyök
kihasználása jelentette ma,
erre egyébként láthatóan fel
is készült az ellenfelünk; szinte előre tudták, hogy gólerős
támadóink hová fognak lőni.
Készülünk tovább, és szeretnénk megnyerni a következő
meccseinket.
Bachner András szakmai
igazgató némileg csalódott az
eredmény miatt. – Viszont reményt adó az a megismétlődő tendencia, hogy hátrányból
vissza tudunk jönni a meccs
be. Ez megerősít minket abban, hogy van bennünk erő,

van bennünk potenciál. Voltak sérültjeink, de ezt nem
magyarázkodásnak szánom,
én győzelmet vártam. Úgy is,
hogy tudtam: ez a Szeged egy
jól összerakott, régóta együtt
játszó társaság, klasszis játékosokkal a soraikban. Most azt
mondom már, hogy igazságos
eredmény született. Megyünk
tovább, a következő mérkőzéseken mi vagyunk az esélyesek, reméljük, hogy ezeket meg
tudjuk nyerni, és ezzel előrelépünk a tabellán.
A hazai mérkőzéseket ezután is élőben közvetíti majd a
Miskolc Televízió. Történelmet írtunk egyébként: a tévénk
36 éves történetében a szerdai
mérkőzés volt az első élőben
közvetített sportesemény!
Legközelebb március 27-én,
a KSI otthonában játszanak
pólósaink, majd a hónap utolsó napján, este fél 8-tól a DVSE-t fogadják.
Kujan István

BÚCSÚ EURÓPÁTÓL
Valencia jelentette a végállomást az Európa Kupában az
Aluinvent DVTK számára.
A nyolcaddöntőben a spanyol városban léptek pályára a miskolci kosarasok. A piros-fehérek ezúttal is nagyot
küzdöttek, sokáig méltó ellenfelei voltak a klasszisokkal
felálló hazaiaknak. Az utolsó
negyedre azonban elfogyott a
diósgyőriek ereje, a spanyolok
felőrölték őket, és megérdemelten nyertek 80-57-re.
A DVTK vezetőedzője kifejezetten jó mérkőzést látott,

Küzdelmes mérkőzés lesz a Fradi ellen is. Fotó: Mocsári László

dulójában a DVTK az Újpest ellen mérkőzik meg. A
piros-fehérek idegenben, vasárnap 6 órakor kezdik meg
a három győztes mérkőzésig
tartó összecsapást. Sok idő
nem lesz a pihenésre, mert
már szerdán jön is a második összecsapás, majd pedig
március 27-ére, szombatra
eldőlhet a párharc. Amennyiben szükséges, március 30-án
lejátsszák a negyedik, április
2-án pedig az ötödik mérkőzést is.

Dobogósok csatája
Bianca Sandu tizenegyes
góljával gyűjtötte be a tavaszi
szezonnyitó három pontját a
DVTK női labdarúgócsapata.
A Simple Női Liga 13. fordulójában a piros-fehérek a Haladás-Viktória csapatát győzték le 1-0-ra. Ezzel a Diósgyőr
megerősítette harmadik helyét
a bajnoki táblázaton. Sőt! Zárkózhatnak is a dobogó másik
két helyezettjéhez, hiszen most
vasárnap a listavezető MTK-tól
a hét közben vereséget szenve-

dő Fradi vendégeként lépnek
pályára. A két együttes legutóbbi budapesti összecsapása diósgyőri győzelemmel zárult,
ennek a bravúrnak a megismétlésére készül Fórizs Sándor
csapatával. A vezetőedző azt
mondta a klubhonlapnak, hogy
küzdelmes mérkőzésre számít,
ahol az fog dönteni, hogy védekezésben melyik csapat követ el
kevesebb komoly hibát. A találkozót délután 2 órától játsszák
a Kocsis Sándor Sportközpontban.

mindaddig, amíg lányai bírták erővel és koncentrációval.
– Egészen sokáig, a harmadik negyed végéig partiban
tudtunk lenni. Sajnos ezután
minden téren elfáradtunk,
rossz döntéseket hoztunk,
és felőrölt minket a Valencia. Ellenfelünk nagyon erős
csapat, hozta a papírformát.
Annyit sajnálok csak, hogy
ilyen nagy különbség alakult
ki a végére. Azt gondolom,
annál nagyobbat harcoltunk,
mint amit a végeredmény
tükröz – nyilatkozta a klub
hivatalos honlapjának.

Klasszisok ellen is helyt álltak. Fotó: dvtk.eu
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Egy újjászületés kezdődött
Zsombi életében
Néhány nappal ezelőtt ugyanis
megkapta a Zolgensma
gyógykezelést az SMA
legsúlyosabb, 1-es típusában
szenvedő kazincbarcikai
kisfiú. Zsombi most még a
kezelés utáni mellékhatásokkal küzd, és hosszú az út a
teljes gyógyulásig, de ma már
nemcsak remény, hanem ígéret
számára a teljes értékű élet.
Egy hónappal ezelőtt gyűlt
össze a kezeléshez szükséges irdatlan, 730 millió forintos keret.
A nagy örömhír után a család
azonnal jelezte is ezt a Bethesda
Kórház felé, ahol elmondták: a
reméltnél hamarabb, március
12-én megtörténhet a várt
esemény: Zsombi zolgensmás,
génterápiás gyógykezelése.
Burinda-Szűcs Szabina, a
kisfiú édesanyja néhány nappal
később megnyugtató választ
adott érdeklődésünkre: a kezelés
megtörtént, nem adódott semmi
probléma. Ahogy várták, néhány tünet azonban jelentkezett
pár nappal később. – Hányás,
étvágytalanság van Zsombinál is, és belázasodott. Ezt a
tünetegyüttest próbáljuk most
kiheverni, a kórházat is csak
akkor hagyhatjuk el, ha elmúlnak a tünetek, és nincs szüksége

A következő három hónap a pihenésről fog szólni. Fotó: Juhász Ákos
infúzióra. De erre számítottunk,
még úgy is, hogy tudtuk: változó, hogyan reagálnak a gyerekek
a Zolgensmára. Van, aki hamar
túl van rajta, másnál egy hétig is
jelentkezhetnek a tünetek.
A Zolgensma-kezelés során
infúzió formájában vitték be
Zsombi szervezetébe a hiányzó
gént. Ez viszont egy vírushoz
van kötve. Ahogy a kisfiú szervezete legyőzi azt, úgy épül be
a hiányzó gén is. A következő
három hónap a pihenésről fog
szólni, erre az időre a fővárosba

kellett költöznie a családnak,
hogy a Bethesda közelében maradhassanak a kontrollvizsgálatok, kezelések miatt. De utána
is lesz még munka bőven a teljes
gyógyulásig:
rehabilitációk,
terápiák – a család folyamatosan
keresi a lehetőségeket, mivel
tudnak segíteni a kisfiúnak.
– Az orvosok és mi is nagyon
bizakodók vagyunk, igyekszünk
túl lenni a nehézségeken. Aztán
reméljük, hogy tényleg annyira
jól beindul majd a mozgás, hogy
képes lesz behozni a lemaradá-

sait, és amennyire lehet, megpróbáljuk elérni a teljes értékű
életet Zsombival – fogalmazott
Szabina, aki háláját fejezte ki
mindazoknak, akik részt vettek
a gyűjtésben. – Ez egy nagyon
hosszú, maratoni harc volt, de
velük együtt sikerült megnyerni.
Reméljük, hogy innentől kezdve
már csak Zsombin múlik a
gyógyulás, az erősödés. Azzal
tudjuk majd talán a legjobban
meghálálni a sok segítséget,
hogy látják az emberek: fejlődik
a kisfiunk.
Kujan István

ÚJRA VÁRJÁK A
CIVIL VÉRADÓKAT
Az akciót azért szervezik
meg újra, mert a koronavírus-járvány idején is
biztosítani kell az életmentő
vérkészítményeket.
Negyedik
alkalommal
szervezi meg a Civil véradást
március 24-25-én a Széchenyi
utca 12. szám alatt található
Bűnmegelőzési Centrumban
az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület–Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
(ERKE – Civil Központ) és
a Miskolci Területi Vérellátó
Központ.
A jótékony rendezvényt
a Miniszterelnökség Civil
és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes
Államtitkársága az Országos
Vérellátó Szolgálat és a
Civil Közösségi Szolgáltató
Központok országos háló-

zatával együttműködve egy
országos
programsorozat
részekén szervezi meg.
– A program megszervezéséhez a korábbi évekhez
hasonlóan idén is sikerült
elkötelezett civil partnert
találnunk. A IV. Civil véradás
helyszínét a Bűnmegelőzési
Centrum Polgárőr Egyesület
bocsátja rendelkezésünkre –
írják.
A szervezők minden résztvevő számára ajándékcsomagot biztosítanak. Mint írják,
tudatában van annak, hogy
a segíteni szándékozó véradókat nem ezek motiválják, a
gesztussal az önzetlen segítséget szeretnék megköszönni.
Helyszín:
Bűnmegelőzési
Centrum, Miskolc, Széchenyi
u. 12. Időpontok: március 24.
(szerda) 8.00-13.00 között és
március 25. (csütörtök) 13.0018.00 között.

Hirdetés

Vegye fel a harcot az érelmeszesedéssel!

SZÍV-ÉR
BALANCE!

Kapható: Pátria Alma Patikában, vagy
az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központban.
Vörösborkivonatot, trans-rezveratrolt,
szőlőmagkivonatot és polifenolokat tartalmazó étrend
kiegészítő. Tejfehérje, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Infóvonal:

46/400-225
pannonvital.eu

Apróhirdetés
Miskolc-Pingyomon eladó
5000 m2 gondozott kékfrankos szőlőültetvény aszfaltos
út mellett. Ár: 1,7 M Ft. Tel.: 0620/565-9200.

TORMA ZOLTÁN

Arany fokozatú otthonszakértő
torma.zoltan@oc.hu
+36 70 454 1868

APRÓHIRDETÉSEK

Vásárolna vagy eladná ingatlanát?

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

l Kiemelt megbízási szerződés megkötése esetén

közel 40 Otthon Centrumos kolléga és több kisebb iroda
együttműködésével kezdek el foglalkozni ingatlanával
l 24 órán belül feltöltöm hirdetését 15 portálra
l Fotózás, videó- és alaprajzkészítés,
piaci elemzés, energetikai tanúsítvány, ügyvédi háttér
(jogi képviselet), bankfüggetlen hitelügyintézés

a Miskolci Naplóban

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2021. 03. 20-tól 2021. 03. 26-ig

Pur mosogató ut., 450 ml, 664,44 Ft/l
Perla kéztörlő, 1 tekercs
FFP2 szájmaszk
Star WC-papír, 10 tekercs, 39,9 Ft/tekercs
Csillag vízlágyító, 450 g, 1331,11 Ft/kg
Perwoll foly. mosószer, 1 l
Garnier hajfesték
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 db-os, 9,98 Ft/db
Vanish függönymosó adalék, 500 ml, 1998 Ft/l
Fürdőszobaszőnyeg, 65 cm széles, 999 Ft/fm
Clarissa WC-papír, 24 tekercs, 49,9 Ft/tek.
Tide mosópor, 1,5 kg, 865,99 Ft/kg
Coccolino öblítő, 2900 ml, 482,41 Ft/l
Harmat WC-papír, 40 tek., 3 rét., 39,97 Ft/tek
Favédő lazurán, 0,75 l, 2665,33 Ft/l
Héra belső falfesték, 15 l, 466,59 Ft/l

329 Ft
469 Ft
499 Ft
529 Ft
699 Ft
899 Ft
899 Ft
999 Ft
1149 Ft
1199 Ft
1349 Ft
1399 Ft
1599 Ft
2299 Ft
2399 Ft
7999 Ft

299 Ft
399 Ft
399 Ft
399 Ft
599 Ft
799 Ft
799 Ft
799 Ft
999 Ft
999 Ft
1199 Ft
1299 Ft
1399 Ft
1599 Ft
1999 Ft
6999 Ft
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SZEMÉLYRE SZABVA SEGÍTIK
AZ ÁLLÁSKERESÉST

Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja
(TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001

+36 70 705 6229
+36 70 374 6245

A Paktum irodában személyre
szabottan segítik az álláskeresőket annak érdekében,
hogy a számukra legmegfelelőbb munkahelyet találhassák meg.
Miskolc 2016-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal és a Miskolc Holding Zrt.vel konzorciumban indította el a
Foglalkoztatási Paktum Programját (TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001),
amely egy előzetesen kialakított
foglalkoztatási stratégia mentén
végzi tevékenységét.
A Paktum ügyfélszolgálati
irodájában a munkaerőpiaci tanácsadó kollégák az álláskereső
ügyfeleknek személyre szabott
szolgáltatásokat
biztosítanak
annak érdekében, hogy megtalálják a számukra megfelelő
munkahelyet. Ilyen szolgáltatások a munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk nyújtása,
mentorálás, egyéni fejlesztés és
álláskeresési tanácsadás, önéletrajz- és motivációs levél írás, álláskeresési technikák átadása,
pályaválasztási- és módosítási
tanácsadás. Ezen kívül ingyenesen igénybevehető pszichológusi tanácsadást is biztosítani
tudnak. A tanácsadó kollégákat
a Paktum partnercégei folyamatosan tájékoztatják a megpályázható üres pozícióikról.
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HÍVJA HIRDETÉSSZERVEZŐINKET
A Paktum ügyfélszolgálati irodájában a munkaerőpiaci tanácsadó kollégák az álláskereső ügyfeleknek személyre szabott szolgáltatásokat biztosítanak
A Paktum egyik ügyfele Dávid,
a 31 éves kulturális antropológus,
aki az autóipartól a telekommunikációig sok mindenbe belekóstolt már korábban. Még 2018
nyarán egyfajta kíváncsiságból
kereste fel először az irodát, mert
a munkaerőpiaci tanácsadók az
egyik álláskereső ismerősének
segítettek korábban felsőfokú
végzettségének megfelelő munkakörben elhelyezkedni.
– Munkahellyel az elmúlt
években szinte folyamatosan

rendelkeztem. A pandémia első
hullámában, 2020 tavaszán váltam álláskeresővé, ami – minden
ellenirányú törekvésem dacára –
sajnos hosszas hónapokat ölelt
fel – fogalmazott.
A személyes konzultáció alkalmával az iroda munkatársai
felmérték, hogy képzettsége és
szakmai tapasztalatai alapján
milyen elhelyezkedési esélyei
vannak a helyi munkaerőpiacon.
Konkrét álláslehetőségeket mutattak be, felvázolták az adott

munkaköröket, majd pedig a jelentkezésben is segítettek.
– Egyetemi diplomámnak eddig mérsékelten vettem hasznát
a miskolci munkaerőpiacon, így
időszerű volt, hogy erősségeimmel és gyengeségeimmel számot
vetve újra feltérképezzem mozgásteremet. Ebben nyújtottak
az iroda munkatársai jelentős támaszt. És persze abban, hogy egy
civil egyesület berkein belül végre
a humánszférában tudtam elhelyezkedni – tette hozzá Dávid.

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
30/499-8630
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
70/795-7402
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:
l targoncavezető l csomagoló l betanított gépkezelő
l karbantartó l elektromechanikai műszerész

A Joyson Safety Systems-nél az autóipar megbízható és hozzáértő partnereként biztonsági
rendszereket és alkatrészeket fejlesztünk és gyártunk, melyeket a járművekben világszerte használnak. Termékportfóliónkban megtalálhatóak autókormányok, légzsákok és gázgenerátorok,
biztonsági övek, műanyag alkatrészek, biztonsági gyermekülések, elektronikai termékek és szenzorok. Termékeinket szinte minden jelentősebb gépjárműgyártó cégnek szállítjuk világszerte.

l lakatos l összeszerelő operátor l kőműves

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,
felvesszük Önnel a kapcsolatot.Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Folyamatosan bővülő csapatunkba munkatársakat keresünk.
Jelentkezz hozzánk!
GÉPKISZOLGÁLÓ

Feladatok:
- autóipari termékek gyártósori/gépi
összeszerelése az érvényes munkautasítások
alapján;
- gyártósori gépek kezelése, javaslattétel
a folyamatok fejlesztésére.

BŐRÖZŐ OPERÁTOR

Feladatok:
- légzsákmodulok fröccsöntött fedelének bőrözése,
a hozzá rendelt gyártósorok/gépek kezelése
az érvényes munkautasítások alapján;
-a
 lkatrészek szakszerű tárolása,
munkaállomásra történő kihelyezése;
- javaslattétel a folyamatok fejlesztésére.

Amit kínálunk:
- határozatlan idejű munkaszerződés;
- biztonságos, modern, tiszta munkakörnyezet;
- versenyképes jövedelem;
- teljesítménybónusz és cafeteriajuttatás;
- ingyenes helyi kombinált és helyközi közlekedési bérlet;
- dolgozói kedvezmények;
- egyéb támogatások: munkáltatói segély, munkabérelőleg, ajánlási bónuszrendszer stb.
A jelentkezés feltételei: befejezett általános iskolai tanulmányok, jó kézügyesség.

Küldd el önéletrajzodat a Toborzási csoportunk részére,
munkatársaink bármilyen kérdés esetén rendelkezésre állnak.
+36 46 408-256 — jobs.miskolc@joysonsafety.com
Joyson Safety Systems Hungary Kft.
Human Resources/Humán erőforrás
3516 Miskolc, Joyson út 1.
https://joysonsafety.hrmaster.hu/allasok.html www.joysonsafety.com/careers

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

Könyvújdonságok a Géniusztól
1

Az aszfaltkeverő üzemek beindulását követően megkezdődött kedden a nagy volumenű kátyúzás Miskolcon. Első körben öt helyszínen: Ómassán, Perecesen, a belvárosban a Baross Gábor, a Kandó Kálmán és Bajcsy-Zsilinszky Endre utcákon, a Csabai kapuban és a
Martinkertvárosban kezdődtek meg a munkálatok. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. műszaki vezetője lapunknak elmondta, a
nagyobb forgalmú, tömegközlekedést is lebonyolító szakaszok ezúttal is elsőbbséget élveznek. – A nagy volumenű kátyúzásokon belül
főleg a súlyosabb, úgynevezett ütőkátyú úthibáknak az elhárítására fordítunk nagy figyelmet, és először a tömegközlekedéssel érintett,
valamint a nagyobb forgalmú útvonalakon dolgozunk – árulta el Kertész Béla, aki hozzátette: természetesen a kisebb forgalmú mellékutakon előforduló úthibákról sem feledkeznek meg. A Városgazda útellenőri szolgálata az elmúlt hónapokban folyamatosan ellenőrizte
a város úthálózatát, az ellenőrzések alapján mérték fel és azonosították be azokat az úthibákat, melyek javításra szorultak. Ezek alapján
301 utcában közel húszezer négyzetméter felületen szükséges a burkolat javítása. Fotó: Beregi László

Gazdikereső
Ezen a héten Buldózert (5369), 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: 4 00011 000 forint. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 óra között.

Akkor és most. A múlt század eleji képeslapon a Széchenyi utca
középső szakasza látható, középpontban az egykori Royal Szállodával. A Széchenyi utca 60. szám alatti, eredetileg egyemeletes épület
földszintjén az 1800-as évek végén a Weinberger-, majd a Czeizel-féle
kávéház működött. Czeizel Adolf 1904-ben már a Lloyd Szálloda és Kávéházat működtette itt, majd 1904 és 1906 között Ligeti Herman emeletráépítést hajtott végre, ami után Royal Szálloda és Kávéház néven
nyitotta meg azt. 1927-ben a Royal Nagyáruház nyílt meg a földszinten.
1930-ban Bárd György Fiume Szálloda és Étterem néven vitte tovább az
üzletet, az államosítás után megszűnt a szállodafunkció. A Royal nevet
az egyik földszinti üzlet máig őrzi. A képeslapon látható még többek
között a közvetlen szomszéd Wilhellm-ház (58. szám), valamint az egykori Borsod Megyei Takarékpénztár (56. szám) is. Utóbbi eredeti manzárd-tetőszerkezetét és látványos oromzatát az 1960-as években bontották le, homlokzatát utoljára 2007-ben állították helyre.(Tajthy Ákos
szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük
el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén,
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési
határidő: 2021. április 21. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki.
A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Irány az ágy, Mackó!, Emelt szintű érettségi – történelem, Fordulópont, A földönkívüliek.
Nyertesek: Farkas Szabolcs (Miskolc) és Roppantó Istvánné
(Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Bekerülés helye:
Miskolc, Búza tér
Fajta: keverék
Kor: 1,5-2 év
Neme: kan
Szín: világosbarna
Súlya: 24,60 kg
Magasság: 46 cm
Hirdetés

Buldózer egy igazi energiabomba, szeretetcsomag. Olyan
kutya, aki nem csak kinézetével, de személyiségével is rabul
ejti a környezetét. Nagy mozgás
igénye van, olyan sportos gazdinak ajánlott, aki tudna vele sokat
foglalkozni és nevelni.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt
hétköznap 8-16 óráig a
+36 70 199 1904-es telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A
problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

A Miskolc Televízió Hívőszó
című műsorában március
21-én, vasárnap délután 4
órától az avasi református
templomból közvetítenek.
Az Istentiszteletet bemutatják: Hangó István és Birtha
Melinda lelkipásztorok.
Március 25-én tartják
Gyümölcsoltó
Boldogas�szony ünnepét, ami egyben a
hejőcsabai plébániatemplom
búcsúünnepe. Sedon László
plébános tájékoztatása szerint
ebben az esztendőben a koronavírus-járvány és a templomok bezárása miatt nem
tartják meg a búcsút, de kérik
a hívek imáját, hogy legalább
lélekben emlékezzenek a megtestesülés ünnepére.

28-án, jövő vasárnap, virágvasárnap, a nagyhét kezdete. Ezen a napon a Minorita
templomban az esti szentmisét Kelemen Didák boldoggá
avatásáért végzik el az atyák, a
pandémia miatt a nyilvánosság kizárásával.
A Miskolc-Alsóvárosi Református Egyházközségben
virágvasárnaptól hirdettek
istentiszteleteket. Nagycsütörtökön és nagyszombaton
délután 5 órától lesz szertartás, nagypénteken, majd húsvétvasárnap és -hétfőn pedig
délelőtt 10 órától. Diakóniai
hetet is terveznek, ami arról
szól, hogy megpróbálnak szerényebben élni, s a megspórolt
összeget felajánlják az egyházközség javára.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Bonyolultabbnak látszanak a
dolgok, mint amilyenek valójában, de ez éppen elég ahhoz,
hogy megrettenjen a próbálkozástól. Ne hátráljon meg, kövesse a céljait, és elporladnak az akadályok. Lesznek szövetségesei.

Rák (június 22 - július 22) Ideje egy kis pihenőt tartani, mert
túl sok mindent vállalt egyszerre magára, és az állandó nyomás nincs kifejezetten jó hatással Önre. Pihenjen, relaxáljon,
és akkor sokkal felelősebb döntéseket hozhat majd.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Nem tudja, kiben bízhat meg, és ki az, aki csak Önön keresztül akar előrejutni. A héten
sokat szoronghat akkor is, amikor boldog, mert fél, hogy valaki
vagy valami elveszi majd ezeket a boldog pillanatokat.

Bak (december 22 - január 20) Rosszul érzi magát, amiért
az utolsó pillanatig halogatott valamit, most pedig mégsem
tudja elkerülni, és a kapkodás miatt minden mással is csúszhat. Főleg akkor kellemetlen ez, ha ígéreteket is tett már valakinek.

Bika (április 21 - május 20) Izgatott valami miatt, ami komoly kihívást jelenthet, de ügyesen kézben tartja majd a dolgokat, és jó irányba kormányozza a hajót. Bízzon magában, akkor nem lehet baja! Ne a hárításon, a megoldáson gondolkodjon!

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nehezen tud egyvalamire figyelni, legszívesebben csak pihenne egész héten, és
elvonulna a világ elől. Nem örül, ha ezen a héten szerepelnie
kell, pedig általában szereti, ha körülveszi a figyelem. Érzi a fáradtság jeleit.

Skorpió (október 24 - november 22) Kicsit zavart lehet a héten, összefolynak a napok, megfeledkezik időpontokról, de szerencsére mindez nem okoz nagyobb gondot. Próbálja egyben
tartani a dolgait, működjön együtt olyanokkal is, akikkel máskor nem tenné!

Vízöntő (január 21 - február 19) Ha nem is tud a héten mindent megtenni, amit elvárnak, ne dobja be a törülközőt, és tegyen legalább annyit, amennyit tud, hogy később kevesebb dolgot kelljen bepótolnia! Végül minden feladatot meg tud majd oldani.

Ikrek (május 21 - június 21) Gyors döntést kell hoznia, és
nem biztos, hogy lesz ideje mérlegelni mindent, amit más
helyzetben mérlegelne. Később rosszuleshet, ha valaki számonkéri a döntéseit, lehet, hogy most kockáztatnia kell.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Szereti az ellenőrzése
alatt tartani a dolgokat, azt viszont nem szereti, ha valaki Önt
tartja az ellenőrzése alatt. Úgy érzi, nagyobb szabadságra van
szüksége, hogy szabadon alkothasson, ami most igaz is lehet.

Nyilas (november 23 - december 21) Úgy érzi, mindig Önön
csattan az ostor, és azt is kezdi unni, hogy a villámhárító szerepét
töltse be a családban. Lehet, hogy itt az ideje hagyni, hogy maguktól alakuljanak a dolgok, és szembenézni a problémákkal.

Halak (február 20 - március 20) Érzi, hogy valaki elhallgat
valamit, és ez azért bosszantja, mert megfosztja attól a lehetőségtől, hogy véleményt alkothasson. Úgy érzi, joga van tudni,
mi történik Ön körül, ne legyen törtető, de azért maradjon határozott!

