Tánccal mesélnek a szerelemről

Hiába próbált kihátrálni,
színész lett belőle

A flörttől az első csók előtti pillanat izgalmán át a kiteljesedésig „mesél” a szerelemről Süttő Roland és Tombácz Anikó
a tánc világnapján induló új klipsorozatában, ami a Miskolc Televízióban lesz látható először. A rendkívül sikeres aktív
versenytáncos pályafutásukat tavaly októberben lezáró páros bő egy évvel ezelőtt
talán még maga sem gondolta, hogy újabb
sikertörténet veszi kezdetét az életükben.

Bodoky Márk nyerte az idei Soós Imre
„pályakezdő” díjat, amit a MASZK Országos
Színészegyesület azok között a fiatal színművészek között oszt ki, akik legfeljebb öt
éve kaptak diplomát. A gondolat, hogy színész lesz, csak az érettségi után merült fel
benne. A miskolci társulatnak 2017-től a tagja, számos remek darabban játszott azóta.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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Jól alakulnak a megye
járványügyi mutatói
A megyei kórház főigaz
gatója a Miskolc Televízió
ban ismertette a megyére
vonatkozó járványügyi
adatokat.
A legtöbb városban lassú
csökkenést vagy stagnálást
mutat a szennyvíz koronavírus-koncentrációja. Miskolc kivétel: az itt mért értékek továbbra is magasak.
Többek között ennek jelentőségéről is beszélt járvány
ügyi összefoglalójában dr.
Révész János, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház főigazgatója
az Egészségpercek szerdai
adásában.

– Az első hullám alatt
2200-2400 beteget regisztráltunk megközelítőleg – mondta a főigazgató. A második
hullám során ez a szám jelentősen emelkedett, nagyjából
16 ezren betegedtek meg abban az időszakban. Ha valaki
megnézi, az eddig megyénkben regisztrált megbetegedettek száma most 43 ezer
környékén áll. Látható tehát, hogy az első két hullámnál számszakilag erősebben
érintette a harmadik hullám
megyénket – ismertette dr.
Révész János az adatokat, de
hozzátette, hogy más megközelítésből is érdemes vizsgálni
a megyei járványhelyzetet.

Cikk a 7. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

ISMÉT LÁTOGATHATJUK
A TERASZOKAT

Folytatás az 5. oldalon

Újabb szakaszához ért az
ország újranyitása: péntek
reggelre meghaladta a há
rom és fél milliót a beoltot
tak száma.
A hírt Orbán Viktor miniszterelnök szokásos rádióinterjúját megelőzően a Facebookon

jelentette be. A korábbi ígéreteknek megfelelően ezt követően a belügyminiszter határozatot hozott, melynek értelmében
szombaton reggel – öt és fél hónap után – újranyithattak a vendéglátóhelyek, igaz, egyelőre
csak a teraszukon. A kávézók,
éttermek, kocsmák a boltokhoz

hasonlóan reggel öt órától este
fél 10-ig lehetnek nyitva, a kijárási korlátozás kezdete pedig
este 11-re módosul.
A mostani változás egyébként az újraindítás második lépése. Ahogyan arról korábban
lapunk is beszámolt, elsőként
a március 8-ától egy hónapon

Menetrendváltozás – Tények, okok, hiedelmek
Mindennapos beszédtéma a
tömegközlekedés a városban.
Érthető, hiszen tízezrek életét,
valóban mindennapjait befo
lyásolja, meghatározó elem a
város működésében.
A közösségi közlekedés jelentős részben közpénzből
működik, így mindannyiunk,
a miskolciak közös vagyonáról
van szó, amikor azt nézzük,
mennyibe is kerül a több ezer
villamos- és buszjárat közlekedtetése. Márpedig a közvagyonnal való felelős gazdálkodás az önkormányzat feladata,
és mindannyiunk érdekében
kell kezelnie az MVK-nak
utalt támogatásokat is. Jól ismert tény, hogy az egy eszten-

deje kitört járvány, a lezárások,
az iskolák tantermi oktatásának szüneteltetése, az ingyenes
parkolás óriási mértékben hatott az utazási lehetőségekre.
Kevesebben utazunk kevesebbet, így kevesebbet fizetünk be
a jegyek áraként – másik oldalról az MVK szolgáltatását
megrendelő önkormányzat is
kevesebb forráshoz jut, amiből kevesebbet lehet erre a célra fordítani. A közbeszédben
sokféle állítás, tények és hiedelmek előkerülnek hetek-hónapok óta. Tekintsük át ezeket,
nézzük meg, melyik mögött
mi a valóság!
A fél évvel ezelőtti menetrendhez képes több vonalon harmadával – harminc százalékkal

– csökken most a szolgáltatási
szint.
Az elmúlt fél évben az eladott jegyek és bérletek – tehát a fizető utasok – száma
35-40 százalékkal csökkent.
A legutóbbi negyedévben 40
százalékkal kevesebben utaztak-utaznak, mint egy évvel
korábban, a békeidejű 2019 évhez képest pedig 50 százalékkal kevesebben. Nyilvánvalóan
az iskolai szünet (online oktatás), munkahelyeken a home
office bevezetése, a járványtól
tartva otthon maradó emberek
következtében a fele maradt
meg csak az MVK-s utazóközönségnek. Tehát ennyivel
kevesebb az utazási igény – és
ennyivel kevesebb a cég bevé-

tele, amiből működtetni lehet
a szolgáltatást. Amellett, hogy
járataira jegyet-bérletet árusít,
az önkormányzati tulajdonú
nagyvállalatnak kiegészítésre
van szüksége a bevételeiben:
ez mindig is így volt, és az ország, a világ más nagyvárosaiban is jellemzően így van. A
kiegészítést a tulajdonos önkormányzat biztosítja, ez többmilliárdos tételt jelent a városi
költségvetésből, Miskolc pénzéből. Mindez a két fél között
megkötött, évről évre megújuló közszolgáltatói szerződés
alapján történik. A harmadik
fél a képletben egészen tavalyig
a magyar állam volt, egy további kiegészítőtámogatással.

Folytatás a 2. oldalon

át kényszerszünetet tartó, nem
létfontosságúnak titulált boltok, szolgáltatások nyithattak
ki újra április hetedikén. A miniszterelnök azt is bejelentette,
ha az első oltásukat megkapottak száma eléri a négymillió
főt, újabb enyhítések jönnek.
Folytatás a 3. oldalon
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TÉNYEK, OKOK, HIEDELMEK

A közvagyonnal való felelős
gazdálkodás az önkormányzat feladata, és mindannyiunk érdekében kell kezelnie
az MVK-nak utalt támogatásokat is.

A miskolci önkormányzat
által szerződés szerint évente fizetendő milliárdos ös�szeget az előző vezetés alatt az
önkormányzat nem fizette ki.
Nincs rá magyarázat, miért.
Az elmúlt másfél évben nem
jelentkezett felelős, aki ezt a
mulasztást magára vállalta
volna. A kormány a saját hozzájárulását a nagyvárosok közösségi közlekedéséhez tavaly
váratlanul elvonta. A miskolci önkormányzatnak a járványhelyzet és elvonások miatt amúgy is beszűkült városi
költségvetéséből az előző évinek négy-ötödét van módja az
MVK számára átutalnia: kétmilliárd forintot. A Fidesz–
KDNP-féle vezetés idején „elsinkófált” négymilliárd forint
pótlására, előteremtésére nem
látni a megoldást, amit évekig
kénytelen nyögni a miskolci
tömegközlekedés.

szírozási adottságokhoz igazodott a változtatás, a felelős gazdálkodás szellemében,
szakmai előkészítés nyomán.
Az iskolába nem járó diákok,
az otthon maradó dolgozók
tízezrei teljesen átformálták a
képet, vannak buszok, amelyek nagy kihasználtsággal járnak – vannak, amelyek jószerével üresen. A folyton, szinte
hétről hétre változó helyzethez
folyamatosan alkalmazkodnia
kellett a szolgáltatónak, amit a
menetrend formálásával, finomításával tehet meg. Továbbá
azzal, hogy a menetrend követése mellett is napról napra
figyeli a valós utasforgalmat,
és járatsűrítésekkel, kisegítő
járatok indításával reagál az
utasigényekre. Ami a belátható jövőt illeti, elsősorban a járványügyi vészhelyzet alakulása és a kormányzati előírások
változásai lesznek a meghatározóak. A most meghirdetett
„tanszüneti”, illetve a tanulmányi időszaki menetrendek
fogják egymást váltani, annak megfelelően, milyen állami rendelkezéseket vezetnek
be az előttünk álló hónapok
során.

Gyakran módosul
a menetrend
A legtöbbet megfogalmazott kritika: az MVK mostanában pár havonta módosítja a menetrendet, és az rendre
szűkítést jelent.
Ez még annál is jobban igaz,
mint az átlagutas gondolná:
a járvány kitörése óta 12-szer
módosult a menetrend. Minden alkalommal az aktuális
utazási igényekhez és finan-

Csak óránként
közlekednek?
Az is több fórumon felmerült, hogy bizonyos járatok
csak óránként közlekednek. Ez
így van, ahogy volt ilyen eddig is, évtizedekkel ezelőtt is,
a közelmúltban is, jelenleg is,
a jövőben is. Vannak vonalak,
ahol tényleg előfordul, hogy –
különösen a késői órákban –
senki sem utazik a járművön,
akár a teljes útvonalon sem.

Folytatás az 1. oldalról

Elvonták a nagyvárosok közösségi közlekedésének állami hozzájárulását. Fotó: Mocsári László
A szolgáltatónak ez ugyanúgy
elkerülendő negatívum, mint
az ellenkezője: amikor tele van
a kocsi, esetleg fel sem férnek
egy megállóban az új utasok.
Az ilyen szélsőséges tapasztalatok mérséklése és elkerülése
a mostanában gyakoribb menetrendváltozások indoka, ezt
szolgálja a forgalom rendszeres követése, a napi szintű reagálás. Hozzátéve, hogy a külső
városrészek, az „egy útvonalon” elérhető övezetek lakói
számára mindig is kiemelten
fontos lesz, hogy a busz megbízhatóan szállítsa őket otthonuk és a belváros között, ez a
cél – ám lássuk be, ennek az
igénynek azonban sohasem
lehet „tökéletesen” megfelelni.
Az MVK Zrt. hivatalos válasza egyébként a fenti panaszra:
„A Miskolc MJV mindenkori

megrendelésének megfelelően
kialakított teljesítményt biztosítja az MVK Zrt. A város
teherbíró képessége és a megrendelt szolgáltatás összhangját folyamatosan egyeztetjük a
megrendelővel.”
Egymilliárddal olcsóbban
képes működni
A járatritkítás persze nem
old meg mindent, de ennél
többről van szó: a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. a 2021-es
évi tervében kicsivel több mint
1 milliárd forintos megtakarítást tudott elérni. Az anyagköltség terén 370 milliót, a buszok teljesítménycsökkentése
révén (üzemanyagköltség) közel 200 milliót spórol az önkormányzati tulajdonú cég.
Karbantartás, villamosáram,
korábbi szerződések felülvizs-

gálata, beruházások visszafogása, bérköltségek: további
százmilliókkal csökken a ráfordítás idén. Tehát amellett,
hogy a megelőző fél évtizedben évi (neki szerződés szerint járó) egymilliárdot nem
kapott meg a vállalat, jelenleg további egymilliárddal olcsóbban képes működni, mint
a Fidesz–KDNP érában.
Kiléptek
az együttműködésből
Év eleje óta az MVK-s szakemberek munkáját a Veres
Pál polgármester által életre
hívott munkacsoport segíti,
amely hivatali, céges és civil
szakemberek együttese. A tavaly ősszel hatályba lépett, akkori menetrend kidolgozásában még az országos sajtóból
és a közösségi médiából is-

mert VEKE civil szakmai csoport is részt vett, de ők idővel
kiléptek az együttműködésből. Azóta szinte napi rendszerességgel ontják magukból
a Miskolcra vonatkozó kritikus észrevételeket – de ezek
mellett érdemi javaslatot nem
fogalmaztak meg, és láthatóan nincsenek arra tekintettel,
hogy a finanszírozás drámai
nehézségei
(hiányzó-elvett
milliárdok) nem a „mit szeretnénk”, hanem a „mit lehet
tenni” megközelítését teszik
érvényessé. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület
azt mondja, „mi ne legyen”, de
sem azt, „mi legyen”, sem azt,
„miből” nem tudja mellétenni
– ezt elsősorban mint Miskolc
elleni hangulatkeltést lehet értékelni, nem mint valós szakmai segítséget.

Újabb sarccal sújtják az önkormányzatokat

KEZDŐDIK A FŰNYÍRÁS

Nem csak pénzt von el az
új, hulladékgazdálkodással
kapcsolatos szabálymódosítás a városok vezetéseitől, de
ezáltal büntetést is kiszabhat rájuk a kormány – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Bartha György, a
Velünk a Város-frakció önkormányzati képviselője.

Miskolcon több mint 400
focipályányi zöld területet
szükséges gondozni.

Újabb sarccal sújtja a kormány az önkormányzatokat
– kezdte csütörtök délelőtt, a
MiReHu Kft. Lorántffy Zsuzsanna utcai hulladékudvaránál tartott sajtótájékoztatóját
Bartha György.
– Elvették az önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait,
valamint a jegyző hulladékgazdálkodási jogkörét is. A
fideszes hatalom a kormányhivatalok beiktatásával az illegálisan lerakott hulladék
elszállítási költségét az önkormányzatokra terheli –
mutatott rá a Velünk a Város-frakció önkormányzati
képviselője, majd ismertette

Nem kompenzációt kap Miskolc, hanem újabb megvonást. Fotó: Juhász Ákos
a módosított jogszabályt, ami
az illegális hulladék eltávolítására 15 napot ad a városvezetéseknek.
– Amennyiben ez nem teljesül, akkor a feladat költségét
kiszámlázzák az önkormányzat felé, ami büntethetővé is
válik emiatt. Ez azonban csak
egy szelete a teljes képnek: a
kormány folyamatosan leépíti az önkormányzatok hatásköreit. Pénzt von el tőlük,
ellehetetleníti a működésü-
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ket: ebbe illeszkedik ez a jogszabály-módosítás is – tette
hozzá. A képviselő szerint az
önkormányzatok emiatt nem
tudnak tervezni sem rövid,
sem hosszú távra.
– A kormány az elmúlt év
alatt a következő bevételforrásokat vonta el a várostól:
gépjárműadó, idegenforgalmi adó, a közlekedési vállalat
támogatása, parkolóbevételek
és az iparűzési adó. Ez ös�szesen 3,6 milliárd forint –

hangsúlyozta Bartha György.
– Mindezt annak a fényében
kell nézni, hogy 2019-ben a
jelenlegi vezetés eleve mínuszosan vette át a várost. Fontos megérteni, hogy a fent
említett 3,6 milliárd forintot, valamint a többi elvonást a miskolci lakosoktól veszi el a kormány, függetlenül
azok pártállásától, mindenkitől. Éppen ezért követeljük a
kompenzációt! – jelentette ki.
Az önkormányzati képviselő szerint a mostani, hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály-módosítás
ismét súlyosan terheli meg az
önkormányzat kasszáját.
– Eddig a jegyző szabhatott
ki büntetési tételeket: ennek
megvonása milliókban mérhető. Emellett azt sem tudjuk,
hogy milyen büntetési tételeket alkalmazhat a kormány
abban az esetben, ha 15 napon
belül nem sikerül az elszállítás
– fogalmazott Bartha György,
aki fokozottan kér mindenkit,
hogy használják a Miskolcon
létesített hulladékudvarokat.

A fűnyírási szezon április
26-án kezdődik elsőként a
belvárosban, az Avas városrészben, a Szent István tér
környékén és a Győri kaputól nyugatra eső területeken.
A Holding tagvállalataként
működő Városgazda dolgozói több mint 3 millió négyzetméternyi, úgynevezett in-

tenzív és első kategóriás zöld
területeken nyírják a füvet.
A zöld területek fenntartásával, gondozásával kapcsolatos munkákban összesen 80
dolgozó vesz részt 30 fűkasza, 14 fűnyíró traktor és 34
fűgyűjtős fűnyíró bevonásával. A fűnyírási szezonban,
április és november között
a város területén időjárástól
függően kaszálják az intenzív és első kategóriás területeket.
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Újraindult a vendéglátás, megnyitottak a teraszok
A mostani remények szerint
a belső terek újranyitására is
csak néhány napot kell várni.
Folytatás az 1. oldalról

A közelgő terasznyitás látványos életet hozott a miskolci sétálóutcára. Nem csoda, a
november 11-e óta zárva tartó
vendéglátó egységek tulajdonosai, régi-új dolgozói – pultosok,
pincérek – elkezdtek felkészülni arra, hogy ha elérjük a bűvös
számot, helyiségeik, teraszaik
ismét alkalmasak legyenek a
vendégek fogadására. Munka
akadt bőven: a padlót, a pultokat, polcokat éppolyan vastag
porréteg lepte el bent, mint az
öt hónapja az utcákon árválkodó teraszbútorokat odakint.
A Miskolci Napló által megkérdezett üzletvezetők azt
mondták: a kormányzati kommunikációt figyelve már tűkön
ülve várták, hogy elérkezzen ez
a hét. Legtöbben a takarítás, áru-

beszerzés miatt jóval korábban
elkezdtek felkészülni a nyitásra. A Szent István téri kultikus
söröző vezetője azt mondta, a
nyitás nem volt egyszerű, hiszen szinte teljesen új árukészletet kellett rendelnie, már ami az
üdítőket, söröket illet. Öt hónap
alatt ugyanis csaknem mindennek lejárt a szavatossága.
– Mint minden érintettet,
anyagilag is megviselt minket az
elmúlt időszak, viszont azt vettem észre magamon, hogy borzasztóan hiányzik a közösség, a
vendégeim, az emberek. A nyitás
lehetőségének bejelentése óta folyamatosan keresnek minket, ez
viszont nagyon jó érzés – sorolta
Galambosné Zsuzsa, aki elmondta: azt viszont igazságtalannak
érzi, hogy a jelenlegi hírek szerint
a belső tereket csak védettségi
igazolvánnyal lehet majd látogatni, hiszen jelenleg sok olyan ember van, akik bár regisztráltak, de
oltást nem kaptak.

AMIKOR ELÉRJÜK A NÉGYMILLIÓT
A szakemberek és a miniszterelnök várakozásai szerint a jövő hét
közepén, szerdán-csütörtökön meglehet a négymillió beoltott is. Ez
azért fontos, mert a nyitás újabb lépése ekkor következik be: megnyílhatnak majd a színházak, a tánc- és zeneművészeti események,
a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a
fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek belső helyiségei is.
Fontos viszont – és erre a miniszterelnök külön is felhívta a figyelmet a pénteki rádióinterjúban – ezek a szolgáltatások csak azok
előtt állnak majd nyitva, akiknek van védettségi igazolványa.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a 16-18 év közöttiek beolthatók Pfizerrel, ezért ebből az oltóanyagból annyit különítenek el, amennyi nekik kell.

Fokozatos visszatérés
Az viszont még kérdéses,
hogy milyen gyorsan tér majd
vissza az élet a kávézókba, éttermekbe, vagy éppen a sörözőkbe. Csorbáné Antalóczi
Aliz, az egyik Szinva teraszon
üzemelő egység üzletvezetője
szerint az első napok örömmámora után csak lassú visszatérésre számítanak.
„Az első hullámban közel
három hónapig nem nyithattunk ki. Tavaly májusban még
óvatosak voltak az emberek,
és csak nyárra térhettünk vis�sza nagyjából a régi kerékvágásba. Ugyanerre számítunk
idén is, annak viszont nagyon
örültünk, hogy már most kinyithattunk, mert mi már azzal kalkuláltunk, hogy a következő hónap elejéig még várni
kell – hangsúlyozta. Hozzátette: a nyitás után a teraszon, és
amint lehetségessé válik a belső térben is fokozottan fognak
figyelni a biztonsági intézkedések betartatására. Csakúgy,
mint a bezárás előtt tették.
Segít az önkormányzat
A terasznyitásra a miskolci
önkormányzat is készült. A polgármesteri hivatal több módon
is segíti a hosszú hónapig zárva tartó éttermeket, kávézókat,
kocsmákat. A teraszdíjat például már hetekkel a kormánydöntés előtt, még február első
napjaiban eltörölték év végéig.
A városháza hét elején kiadott
közleménye szerint a vendég-

Átszervezés a rendészetnél:
a közterületekre fókuszálnak
Az elmúlt hónapokban a
Miskolci Önkormányzati
Rendészet jelentős szervezeti változásokon ment
keresztül.
– Nagymértékben lecsökkentettük az irodai létszámot.
Az így felszabadult kapacitást
a közterületi szolgálatok teljesítésére fordítjuk – mondta
az átalakítás kapcsán Vincze
Csaba, a rendészet vezetője.
– Valóban történt személyi
változás: ezek szakmai szempontokkal magyarázhatóak.
Néhányan távoztak, az ő pótlásuk folyamatos, szerdán is
6 új kolléga állt szolgálatba.
Rövid átképzés vár rájuk, addig is kint, a közterületeken,
segédfelügyelőként teljesítenek szolgálatot.

Vincze Csaba elmondta,
jelen pillanatban a rendészet
létszáma 124 fő – ez folyamatosan növekszik.
– Tavaly augusztusban 97
kollégánk teljesített a közterületeken szolgálatot. Ez a szám
jelenleg úgy 99, hogy közülük
10 fő vegyes szolgálatot lát el
– közterületi és a központban
előkészítési feladatokat is végeznek. Így nézve nem beszélhetünk kapacitáscsökkenésről, sőt, minimális növekedés
is tapasztalható. Voltak, akik
nem tudták a szükséges szakmai szintet hozni, vagy nem
vállalták fel a megnövekedett
elvárásokat: ők elbúcsúztak a
cégtől.
Vincze Csaba szerint azonban a túlnyomó többség alkalmazkodott a magasabb

Újraindult a lovas mezőőri szolgálat. Fotó: Juhász Ákos

szintű, minőségbeli követelményekhez. Azt is elmondta,
hogy a létszám optimalizálására azért volt szükség, mert
a felvételek során korábban
nem mindenki esetében voltak elsődlegesek a szakmai
szempontok.
– Azok a volt kollégák, akik
nem a szakmai rátermettségük miatt kerültek ide elsősorban, már nem tudták
vállalni azokat az emelkedett elvárásokat, amiket az
elmúlt időszakban megszabtunk. Természetesen előfordult, hogy közülük egyesek a
sérelmeiket megpróbálták a
rendészeten levezetni.
A járvány a rendészeket
sem kímélte: volt olyan időszak, amikor a közterületi állomány közel negyede kiesett
a munkából – ezt nyilván a
lakosság is érzékelte – véli
Vincze Csaba, aki szerint szerencsére egyre több kollégája
áll vissza a szolgálatba.
A lovas mezőőri szolgálat
is újraindult április 15-étől.
– Tavaly ősszel felfüggesztettük ezt a szolgálatot. Ebben a hónapban azonban
visszaállítottunk két lovas
mezőőrt. Az ő feladatkörük
nem változott a korábbiakhoz képest – tette hozzá.

Vendéglátó egységek tulajdonosai és dolgozói tűkön ülve várták a nyitást. Fotó: Juhász Á.
látós vállalkozók zöme előre
gondoskodott a teraszukra vonatkozó hatósági engedély beszerzéséről, akik viszont nem,
azoknak sem kell kétségbeesniük, mert a hivatal gyors elbírálást ígért számukra.
Azt viszont minden üzemeltetőtől kérik, hogy az esetleges
szankciók elkerülése érdekében maradéktalanul tartsák be
a közterület-használati engedélyben foglaltakat. Ilyen például az, hogy a terasz nem akadályozhatja a zavartalan közúti
és gyalogosközlekedést.
Betartandó szabályok
A vonatkozó kormányrendeletben is vannak előírások,

melyeket a vendéglátóhelyeknek be kell tartaniuk. Nem alakítható ki például terasz úttesten, parkolóban, megállóban
és más, részletesen meghatározott helyeken. A teraszokon pedig a vendégeknek nem
kötelező maszkot viselniük, a
vendéggel érintkező dolgozóknak, pincéreknek, pultosoknak
viszont igen.
A szabályok betartatását a
rendőrség és a rendészet is ellenőrzi, utóbbi a következő
napokban ráadásul kiemelt figyelmet szentel majd a témának. Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet
igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az újranyitással kap-

csolatos nemzetközi tapasztalatok okán a szombati nyitásra
fokozott járőrszolgálattal készülnek.
– A mostani az első olyan
hétvége lesz hosszú idő után,
amikor alkalma nyílik az embereknek beteljesíteni a bennük felgyülemlett szabadságvágyat. Ebben a helyzetben
a szabadság hamar átcsaphat
szabadosságba. Emiatt a fokozott jelenlét – mondta.
A rendészeti vezető hangsúlyozta, egyáltalán nem céljuk a
bírságolás, elsősorban a jogsértő magatartások megelőzésére,
megszakítására koncentrálnak
majd.
Tajthy Ákos

Hónapokig jegelte a kormány,
majd a „nevére vette”
Hónapokig jegelte a kormány, majd a „nevére vette” a szocialista javaslatot.
Ha még januárban elfogadják az indítványunkat,
akkor sokkal több embernek
segíthettek volna – reagált
az ötletgazda Varga László
(MSZP) országgyűlési képviselő arra a kormányzati döntésre, hogy év végéig
a Széchenyi-pihenőártyával
bármelyik alszámláról költhetünk a vendéglátóhelyeken is. A miskolci politikus
felelevenítette: már a járvány
második hullámának elejétől, tehát ősztől látszott, hogy
problémás lesz a „zsebekben”
lévő összegek felhasználása.
Hiszen bezártak a kulturális
intézmények, a fürdők, a szálláshelyek, így nem igazán volt
mire fordítani a szabadidő és
szállás alszámlán lévő összegeket.
– Ráadásul nagyon sok
munkavállaló került nehéz
anyagi helyzetbe, akiknek így
hiába volt félretett pénze a
kártyán, nem tudták felhasználni egy ilyen nehéz, válságos helyzetben sem.
Varga László január 11-én
fordult írásbeli kérdéssel Varga Mihály pénzügyminiszterhez – ekkor vetette fel először,

Varga László: miért kellett erre ennyit várni? Fotó: J. Á.
hogy tegyék „átjárhatóvá” a
kártya alszámláit, hiszen a
karácsonyi ünnepek után sokaknak elfogytak a tartalékai.
Két héttel később azt válaszolták neki, hogy a kormány
nem látja akutnak és valósnak
a problémát. Február elején
ezért – immár több szocialista képviselőtársával – közösen nyújtottak be egy önálló
indítványt. Ez a zsebek átjárhatósága mellett azt is tartalmazta, hogy akár élelmiszer
vásárlására is lehessen használni a kártyát. Az indítványt
március 2-án tárgyalta meg
az országgyűlés gazdasági bizottsága, ahol a fideszes többség leszavazta, így nem került
a honatyák elé.
Április elején aztán mégis jött a bejelentés: a Fi-

desz-KDNP-kormány a korábbi MSZP-s indítványt
gyakorlatilag a nevére vette. –
Több száz előterjesztést, módosító indítványt nyújtottam
már be az országgyűlésben.
Ha kellő számban és kellő
intenzitással kínálunk megoldást a valós problémákra,
akkor úgy tűnik, hogy meghátrálásra és lépésre lehet
kényszeríteni a kormányt –
hangoztatta a szocialista politikus, aki komoly sikerként
könyvelte el a módosítást. –
Ma már kormánypárti képviselők tűzik zászlajukra, és
propagálják, hogy ez egy jó
kezdeményezés. Az el nem
fogadott elemeket továbbra is
képviselni fogjuk az Ország
gyűlésben – tette hozzá.
Kujan István
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Miskolci Napló

HIÁBA PRÓBÁLT KIHÁTRÁLNI, SZÍNÉSZ LETT BELŐLE
Bodoky Márk nyerte az idei Soós Imre „pályakezdő” díjat, amit
a MASZK Országos Színészegyesület azok között a fiatal színművészek között oszt ki, akik legfeljebb 5 éve kaptak diplomát.
– Elég későn jött az indíttatás, hogy színész legyek. Igazából csak az érettségi után merült
fel bennem ez a gondolat. Előtte
nem voltam színjátszós vagy drámás – ez kimaradt az életemből –
mesél középiskolás éveiről a színművész. – Budapesten születtem,
ott nőttem fel. Eredetileg orvos
szerettem volna lenni – apukámnak is ez a hivatása. Édesanyám
viszont színésznő volt – sajnos
fiatalon elhunyt. Valószínűleg
régóta bennem rejtőzött az indíttatás, de az édesanyám hiánya miatt csak később tudatosult
bennem. Időbe telt, míg beszélni
kezdtem erről a vágyamról.
Először kihátrált
Bodoky Márk – saját bevallása szerint – gyerekkorában
nem igazán járt színházba,
csak középiskolásként kezdte
el látogatni a teátrumokat.
– Először az osztállyal,
majd nővéremmel mentünk
előadásokra, aztán már magamtól is megnéztem egy-

egy darabot. Érettségi után
jelentkezett a Színház– és
Filmművészeti
Egyetemre
(SZFE), de végül nem ment el
a felvételire.
– Beadtam filmdramaturg
szakra is a papíromat – ott
sem jelentem meg a szóbelin.
Akkoriban valamiért jobbnak
láttam kihátrálni ebből. Végül
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) magyar szakán kezdtem tanulni.
Egy év után azonban otthagyta a magyart, és újra elkötelezte magát az SZFE mellett.
– Akkora megért bennem a
szándék, el is mentem a felvételire. Ez három körből állt. Az
első kettő során verseket, monológokat kellett előadni. Többek között a Leonce és Lénából
és a Peer Gyntből vittem részleteket. Versek közül szavaltam
például József Attilát és Petri
Györgyöt is. Szóval igyekeztem,
hogy legyen a választott művek között kortárs és klasszikus
egyaránt.

Pillanatkép a Ruy Blas című darabból

A harmadik forduló során
azok, akik az első két rostán továbbjutottak, egy intenzív, többnapos együttélésen vettek részt a
későbbi oktatók vezetésével.
– Az első két forduló során
azt éreztem, van esélyem, hogy
felvegyenek. A felvételi utolsó
része kicsit megterhelőbb volt
mentálisan, de azt is élveztem:
kicsit hasonlított a későbbi,
egyetemen eltöltött időszakra.
Inspirálta a miskolci légkör
A borsodi megyeszékhelyre a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, Béres Attila
hívta.
– 2016-ban, az évad közben
hívott fel. Akkor töltöttem az
utolsó évemet a SZFE-n. Találkoztunk, és elmondta, miben és hogyan számítana rám.
Jó lehetőségnek éreztem, így
rábólintottam a felkérésre. Az
utolsó tanévemet szinte teljesen itt töltöttem. Volt még egy
bemutatóm az egyetemen, de
azt már az itteni feladataimmal
párhuzamosan csináltam.
Nem érezte megterhelőnek
az új környezetet, sokkal inkább inspirálóan hatott rá a
miskolci teátrum légköre.
– A legelső bemutatkozás nem
pontosan úgy sikerült, ahogyan
azt elképzeltem. Az első darab,
amiben játszottam, egy Móricz
Zsigmond-feldolgozás volt, a
Kivilágos kivirradtig, amiben
szinte az egész társulat szerepet
kapott. Talán éppen ezért kissé
félénk voltam először. Aztán láttam, hogy a kollégák nyitnak felém, nagyon kedvesek voltak velem, próbáltak kellő mértékben
bevonni a közös munkába. Ennek köszönhetően úgy érzem,
a végére sikerült feloldódnom.

Inspirálóan hatott rá a miskolci teátrum légköre. Fotók: Éder Vera
Amikor az egyetemet befejezve
2017 szeptemberében visszajöttem, akkor már egy ismerős csapatba érkeztem.
A várost is megszerette
mára, bár az első másfél évben
– a sok munka és a budapesti
ingázás miatt – nem sokat látott Miskolcból.
– Egy idő után elkerülhetetlenné vált, hogy ne csak a
színházi teendőkkel foglalkozzak, hanem jobban megismerjem a várost, a szellemiségét.
Úgy gondoltam, ha már ilyen
remek dolgokat csinálhatok
itt, és jól érzem magam, tartozom a közösségnek és önmagamnak is annyival, hogy
megismerjem jobban Miskolcot. Lillafüredre sokszor mentem kiszellőztetni a fejemet, de
többször előfordult az is, hogy
munka után a kollégákkal jártuk a várost.

Megtalálták a komoly
szerepek
Hamar megtalálták a komoly szerepek is Miskolcon.
– A szereplés, a darabok sikere egyre nagyobb önbizalmat adott. Ez fontos alapja a
jó teljesítménynek. Minden
évadban akadt néhány igazán
megterhelő szerep. A Feketeszárú cseresznye mellett ilyen
volt az Ördögök című előadás
is, vagy a Bakkhánsnők, ami
egy kísérletezőbb stílusú mű.
Mindegyiket szerettem játszani.
A Feketeszárú cseresznyében is egy központi karakter
bőrébe bújt, a barátság és a szerelem között tipródó – eredetileg a színésznél jóval idősebb –
Péterházy Gézát játszva. Ezzel
egyidejűleg a 
szentivánéjiÁ!–
ban a naiv szerelmest, Lysandert alakította.

– Nincs olyan típusú szerep,
amit a többi felé helyeznék, hiszen a változatosság a legjobb
ebben a munkában. A Feketeszárú cseresznyében a kihívást
a határozott jellemű Géza megformálása jelentette, míg Lysander esetében egy, a szerelmet
még épp csak kóstolgató athéni ifjú alakítása volt a feladat.
Mindkét munka motivált – emlékszik vissza a színész, akinek a
nevét az MNSZ terjesztett fel a
Soós Imre-díjra.
– Amikor Béres Attila hívott,
hogy megkaptam a díjat, éppen
Budapesten voltam. Négy éve
bemutattunk osztálytársakkal
egy mesedarabot, annak a felvételén dolgoztunk most. Így
baráti körben ért a hír – aminek egyébként nagyon örültem, és jó társaságban is ért a
dolog – mesélte Bodoky Márk.
Bájer Máté

Jegyzet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Hegedű a kalitkában

ÁPRILIS 26., 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 Mentés másként – Kastélyok
Erdélyben, 21:10 Szépséges sebhelyeink, 22:00 Képújság

Egy kiló friss felsál, blokkal
a falra szögezve. Előtte egy kalitkában igazi mesterhegedű.
Körötte keretezetlen grafikák,
értékes kisplasztikák és a bólétálban egy halomnyi zöldhasú bankó. A csaknem lakásnyi méretű nagyszoba közepén
néhány kisebb-nagyobb dohányzóasztal, vérvörös, feslő
műbőrfotelokkal a Déryné utcai galéria rejtekében. Az élet
este hatkor kezdődik, és csak
akkor lesz vége, ha mindenki úgy akarja. Ez Miskolc első
és utolsó zárt körű művészklubja, amely a békebeli hetvenes-nyolcvanas években néhány évtizeden át első vagy
második otthona a város értelmiségi körének. Családos
és szingli színészek, építészek,
szerkesztők és meg nem értett
értelmiségiek találkahelye, ahol
azt se nézik ki, aki csupán egy
kisfröccsöt szürcsöl éjfélig. S ha
megéhezik, akár két pár mustáros virslit is kaphat felírásra a
következő fizetésig.
Még alig vagyunk túl az ötvenhatos népfelkelésen. Feszes
a proletárdiktatúra, mindenki
figyel mindenkit, él még az öt-

venes évek derekán alakult Petőfi Kör emléke. Ezek után vajon kinek juthat eszébe egy ilyen
gondolkodóknak szánt közösség
megalapítása. Kamarás Jenő fotós, Varsányi Zsuzsa, a Miskolci
Rádió zenei szerkesztője, Hammer Éva, a galéria restaurátora
egyik napról a másikra álmodja meg a művészklubot. Dusza
Éva, a galéria első embere, aki
nemcsak a Diósgyőri vár, de
még a pályaudvar előtt strázsáló páncélvonat gondját is viseli,
áldását adja az ötletre. Sőt támogatja is.
Varsányi Zsuzsa, a fiatalok
zenés találkozójának népszerű
szerkesztője lemezeket rakosgat, szalagokat vág és ragasztgat, közben a kulisszák mögött menedzseli az egymással
rivalizáló Bányász és Építők
Zenekarát, de közben klubot
szervez. Nincs gondja a toborzással. Aki számít, az hívás nélkül jön - Oravecz János, Szendrei József, Dobos Lajos, Máté
Iván, Tarján István, Lenkei
Zoltán, Gyarmati Béla, Kondor Béla, Mazsaroff Miklós, Feledi György, Szalai Lajos, Bekes
Dezső, Wirth Lajos és párja,

Zsuzsa, Gergely László. Hosszú
a névsor, elnézést, ha valakit kihagyok. Nem szándékos.
Mindenki tudja, ide csak
ajánlással lehet betérni. Kivéve azoknak a kíváncsi, nyúlt
fülű, leskelődős, nyakkendős
embereknek, akik hivatalból
rosszat sejtenek a társaságról.
Egyébként vágni lehet a cigiés a pipafüstöt. Még fordított
a világ, a levegőre vágyóknak
oxigént kell szippantani a ház
előtt. A benti diskurzusok békések, de vehemensek. Senkivel
nem kell egyetérteni, egyébként
a törzsközönség soha nem közömbös. Panaszkodnak, szidnak, pletykálnak, mint egyébként egy normális világban
szokás. Vannak baráti körök
és egymásra talált párok. Igen,
néha spontán családi botrányok, féltékenységi jelenetek is
színesítik a klubéletet. Amelyekről három napig is lehet
csámcsogni. Persze ennél gyakoribbak a várospolitikai témák, történések, amelyek érdekes módon mindig a Déli
Hírlapban köszönnek vissza.
A sarokban megbúvó kis
bárpult mögött Lázáriné Va-

lika áll. A rövidital mellé paprikás, hagymás zsíros kenyeret is lehet kérni. A cateringről
a szomszédos Kossuth Szálló
bárja gondoskodik, mígnem
rájönnek, ez nem biznisz nekik. Sebaj, Zsuzsa és Évike félévig eljátssza a bárpultos mixer
szerepét. A beugrást vastapssal
köszönik meg.
Majd az alapítók egyike,
Zsuzsa, Bulgáriába utazik a
párjával. Hosszú az út a kicsike Fiat ötszázassal. A tengerpartig László vezet, ám
megérkezésük után valami ismeretlen betegség, rosszullét
éri el. Zsuzsának nincs jogosítványa, ám a szükség törvényt
bont – különben már ez is elévült –, nincs más kiút, mint
hogy vezetői engedély nélkül
kormányozza haza a fehér minicirkálót. Párja az anyósülésből navigál. Mire hazaérnek,
Varsányi Zsuzsa szívéhez nő a
kisautó. Megveszi.
S hogy majd mi lesz a klubbal, arról majd legközelebb.
Annyit előzetesen, bármilyen
jó és kellemes valami, egyszer
csak mindennek vége lesz…
Szántó István

ÁPRILIS 27., 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, 19:25 Kisvárda – DVTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság
ÁPRILIS 28., SZERDA: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:20 Képújság,
16:50 #érettségi, 18:00 Híradó,
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Bas�szuskulcs – Sky fanatic, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism.,
19:30 Tiszteletreméltó – Dokumentumfilm Kelemen Didákról,
(lengyel felirattal), 21:00 Híradó ism.,
21:15 Időjárás-jelentés, 21:25 Egészségpercek ism., 22:00 Képújság
ÁPRILIS 29., 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 magazin),

19:00 Híradó ism.,
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Helyfoglaló 2021 (Arrange Service
minikoncert), 20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 Egy nap
a világ – Korea, 20:50 A föld nyeli el,
22:00 Képújság
ÁPRILIS 30., PÉNTEK: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 16:50 #érettségi, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Gazdasági Navigátor ism., 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés,
19:25 Fogadóóra ism., 20:00 Helyfoglaló 2021 (Torz minikoncert),
20:25 DVTK-Újpest bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:50 Képújság
MÁJUS 1., SZOMBAT: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:00 Képújság, 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:20 Miskolci Napló ism.,
18:50 Játékszünet 5. rész, 18:55 Játékszünet 6. rész, 19:00 Krónika ism.,
19:20 Egészségpercek ism., 19:50 Én
is Táncolnék veled 3. évad 1. rész
ism., 20:00 Krónika ism., 20:20 Megyénk „virtuózai”, 21:40 Képújság
MÁJUS 2., VASÁRNAP: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:20 Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 18:20 Játékszünet 7. rész, 18:25
Promenád (kulturális magazin) ism.,
19:00 Krónika (ism.), 19:25 A madármentő pusztadoktor (dokumentumfilm), 20:20 Polgár40 (dokumentumfilm), 21:20 Képújság

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Miskolci Napló – A város lapja

A VAKCINA A
MAGZATOT IS VÉDI
Jelen állás szerint: a tudomány válasza oltásról és
vírusról kismamáknak,
családtervezőknek.
Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának ötödik
hírlevele a vírusvariánsok
és a vakcinák, illetve a mutációk és az immunitás ös�szefüggései mellett a terhesség alatti és a születés utáni
időszak virológiai kérdéseivel is foglalkozik. Eszerint
a várandósoknál nagyobb
számban alakulhat ki súlyos
tünet. Súlyos esetekben –
légzési nehézség – szükséges
lehet az újszülött korai világrahozatala.
Számos védőoltásról ismert, hogy alkalmazásuk
teljesen biztonságos várandósság és szoptatás alatt is.
Ezt erősíti, hogy – bár várandós anyákat nem vontak be a vakcinák tesztelésébe – egyre több adat
érkezik világszerte a különböző oltások terhes nőket
érintő hatásairól. Az oltást
követő súlyos szövődmény-

ről, biztonsági kockázatot
jelentő tényezőről nem számoltak be.
Mindezt figyelembe véve
az illetékes egészségügyi
szakmai szervezetek az mRNS-alapú vakcinák (Pfizer
és Moderna) alkalmazását
ajánlják várandósság esetén,
de várható, hogy a használható vakcinák köre később még
bővülni fog. Az első védőoltás
a második vagy harmadik trimeszter idején (azaz a várandósság 12. hetét követően)
vehető fel, míg a második oltást a baba megszületése után
ajánlják.
Más fórumokon foglalkoztak szakemberek azzal a kérdéssel is, hogy mennyire befolyásolja a családtervezést az
oltás. Decemberben még azt
hallhattuk, hogy a második
oltást követő 2 hónapot meg
kell várni, míg a párok újra
próbálkozhatnak a megtermékenyítéssel. Mostanra ebben a kérdésben is több adat
áll rendelkezésre, és az előbb
említett időkorlátot sem tartják szükségszerűnek.
bm

A kismamáknak is ajánlják az oltást. Fotó: Vajda J., MTI
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Jól alakulnak a járványügyi mutatók
A megyei kórház főigazgatója a Miskolc Televízióban ismertette a megyére vonatkozó járványügyi adatokat.
Folytatás az 1. oldalról

Ha országos összevetésben,
más megyékhez hasonlítjuk az
adatokat, azt látjuk, hogy a 100
ezer főre jutó megbetegedések száma alacsony: azon négy
megye közé tartozunk jelenleg,
amelyek meglehetősen jó járványügyi mutatókkal rendelkeznek hazánkban. Az, hogy a
szennyvízben lévő víruskoncentráció magas Miskolcon,
valóban jelezheti, hogy a betegszám emelkedni fog, a mi tapasztalatunk azonban az, hogy
ez a mutató nem minden esetben nyújt biztos előrejelzést.
Csökkenő terhelés
A főigazgató szerint, amen�nyiben a városi kórházak
adatait nézzük, látjuk, hogy
húsvéttól kezdődően folyamatosan csökken az intézményekre nehezedő terhelés mind a
járóbetegek, mind a bennfekvők tekintetében. Igaz ez az intenzív osztályokon és lélegeztetőgépeken lévő betegekre is.
Köszönet ezért az itt élőknek, a borsodi polgároknak,
ugyanis ez azt is jelenti, hogy a
védekezésben élen jártak, és a
járványügyi intézkedéseket jól
alkalmazták – mondta dr. Révész János. Ennek megfelelően
a kórház terheltsége is viszonylag kedvezően alakult. A második hullámban voltak olyan
periódusok, amikor a Semmelweis Tagkórház is megtelt koronavírusos betegekkel. A harmadik hullámban két telephelyen
gyógyították a pácienseket, a
Semmelweis Tagkórházban és
a Szent Ferenc Tagkórházban.
Egyszer sem adódott olyan kri-

Egy férfit oltanak a megyei kórházban kialakított oltóponton. Fotó: Vajda János, MTI
tikus helyzet, amikor nem tudták elhelyezni a betegeket. Az
ellátás mindvégig stabil volt. Jelenleg a betegek száma mindkét
telephelyen folyamatosan és jelentősen csökken.
A megye oltások tekintetében is jól áll dr. Révész János
szerint.
– A beoltható populációnak
megközelítőleg az egyharmada kapott már vakcinát a megyében, ami jó adatnak tekinthető. A központi kórház oltási
kapacitásai nagynak mondha-

Révész János

tóak: az intézmény 3500-3600
embert képes egy nap beoltani. A városi kórházak kapacitása ennek a számnak nagyjából
a 30 százalékát teszi ki. Mindehhez hozzájönnek a háziorvosok által beadott vakcinák.
Napi szinten tehát 8000-9000
ember átoltására vagyunk képesek a megyében jelenleg, de
– amennyiben szükségessé válik – ez a szám tovább bővíthető – tájékoztatott a főigazgató.
Oltások és hatásaik
– Jelen pillanatban 24 oltópontot üzemeltetünk az oltóközpontban:
mindegyikben
jelen kell lennie egy orvosnak,
egy adminisztrátornak és egy
nővérnek. Ez 72 embert jelent.
Emellett vannak olyan munkatársak, akik a betegek útbaigazításával, a tömeg mozgatásával
foglalkoznak. Az oltakozók kiszolgálását tehát nagyjából 150
dolgozónk biztosítja – ismertette a vonatkozó számokat dr.

Révész János, aki azt is elmondta, minden olyan vakcina elérhető az oltóközpontban, ami
hazánkban forgalomba hozatali
engedéllyel rendelkezik.
– Értelemszerűen a rövidtávú reakciókról vannak pontos
adataink. A központi kórházban eddig nagyjából 87000 pácienst oltottunk be, két esetben
jelentkezett valamilyen rosszullét a betegeknél. Mindkét esetben pszichés tényezőkre tudtuk
ezeket visszavezetni leginkább.
Ami a közép– és hosszú távú
hatásokat illeti, előfordul, hogy
a szúrás helyén izomfájdalmat
tapasztal a páciens. Az oltásra
adott immunválasz miatt jelentkezhet fáradékonyság, hőemelkedés, láz. Nincs pontos
visszajelzésünk, hogy ilyesmi
a beoltottak mekkora részénél
fordul elő. Általában a kétkomponensű vakcináknál a második oltást követően szoktak jelentkezni ezek a reakciók.
Bájer Máté

Hirdetés

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!
Fájdalommentes Arteriograph
érdiagnosztika Miskolcon
a Pátria Üzletházban lévő
Alma Gyógyszertárban
szerdánként 8-12 óra között!
Előjegyzés telefonon:

46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 12 000 Ft
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FONTOS HATÁRIDŐK –
NAPELEM-TELEPÍTÉS

KLÍMASZERELÉS
CSAK TISZTÁN ÉS ALAPOSAN!

Két fontos határidőre érdemes
figyelniük azoknak, akik új
napelemrendszert szeretnének családi házukra telepíttetni. Lapunkat Urbancsok
Attila, a Magyar Napelem
Napkollektor Szövetség
B.-A.-Z. megyei elnöke tájékoztatta a közelgő időpontokról.
Április 30.
Az első határidő április 30.,
mely után a szolgáltató felé leadott napelemrendszer-csatlakozási kérelmet 1 fázison
már csak 2,5kW-os inverterig
lehet beadni. Ha valaki ennél
nagyobb invertert szeretne a
napelemrendszerébe illeszteni, akkor fel kell fejlesztetnie
a hálózatát 3 fázisra, aminek
költsége van. Hálózatfejlesztési hozzájárulást (HFH-díj) a jelenlegi előírás szerint minden
új bekapcsolásnál vagy teljesítménybővítésnél 32A-ig (nem
fázisonként, hanem összesen)
nem kell fizetni. 32A fölött
amperenként 3600 Ft + áfa díj
fizetendő. (Áfával 4572 Ft hozzájárulás fizetendő amperenként.) Így, ha egy fázisról egy
szokványos 3x16A-re váltunk,
akkor az összesen 48A-ból
csak 32A lesz költségmentes.
A fennmaradó 16A díja pedig
73 125 Ft többletköltséget jelent a családnak.

Célunk ügyfeleink minőségi kiszolgálása,
elsősorban energiatakarékos,
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ és csendes kivitelű
légkondicionálók, hőszivattyús berendezések,
egyedülálló garanciával (10 év), de
alacsonyabb árfekvésű klímaberendezések is
megtalálhatók a miskolci bemutatótermünkben.

Június 30.
A második határidő június
30., ameddig a napelem szaldóelszámolás módszere van érvényben Magyarországon. Ez
azt jelenti, hogy egy éven belül
a házi napelemrendszerünk által megtermelt energia, valamint a szolgáltatótól vételezett
energiának a különbségét veszi
az áramszolgáltatónk. A napos
időszakokban megtermelt és általunk fel nem használt energia
a téli többletfelhasználást kompenzálja, vagyis egy igen kedvezményes elszámolási forma.
Ezt az elszámolási formát azok
élvezhetik, akik június 30-áig az
elektromos szolgáltatótól megkapják az engedélyüket. Egy
háztartási méretű napelemes
rendszer építésekor alapesetben
kétszer kell engedélyt kérni a
helyi áramszolgáltatótól:
· egyszer arra, hogy a telepítés
megkezdődhessen,

· másodszor pedig arra, hogy
a felépített rendszert a hálózatba kapcsolva regisztrálják, „átvegyék”.
A határidő ez utóbbi megszerzésére vonatkozik. A szaldóelszámolás 2023 végén megszűnik Magyarországon. Az
addig megszerzett szaldós szerződések viszont utána is életben
maradnak. A szaldóelszámolás megszűnése (vagyis állami támogatással 2021. június
30., anélkül 2023. december
31.) után az úgynevezett bruttó elszámolás jön. A lényege az,
hogy lemérik a megtermelt és
hálózatba átadott energiamen�nyiséget, illetve külön lemérik
a hálózatból vételezett áram
mennyiségét, és a kettő különbözetét kell majd a háztartásnak kifizetnie. A fő különbség a
szaldóhoz képest csak az, hogy
a fel- és lefelé mérés elkülönül,
és vélhetően eltérő díja lesz –

Élhetőbb városi
környezet, tisztább
levegő – távhő
A MIHŐ Kft. a Miskolc Holding Zrt. vállalatcsoport egyik meghatározó tagjaként nyújt Miskolcon megújuló energiatermelésre alapozott, ügyfélközpontú távhőszolgáltatást.
2009-ben még 100%-ban tisztán földgáz alapon került megtermelésre
minden távhőigény. Mára Miskolcon 10, egymástól független hőkörzetben,
négy különböző fajta energiával szolgáltat a MIHŐ az ügyfelek részére.
Mivel Magyarország második legnagyobb távhőszolgáltató cégéről beszélünk, kiemelten fontos, hogy 2010 óta a városban a földgázon kívül három különböző megújulóenergia-forrás is hasznosításra kerül, így a fejlesztések a
miskolci távhős lakások több mint felét érintik. Az első lépés a környezettudatos energiaellátás felé a depóniagáz felhasználása volt, majd következett a
biomassza, és ezt követte a legnagyobb, a geotermikusenergia-projekt.
DEPÓNIAGÁZ – A megvalósítás óta a Futó utcai hőkörzetben több mint
56 000 GJ hőenergia előállítását biztosította biogázforrásból a MIHŐ, mellyel
több mint 3 550 tonna CO2 kibocsátással csökkentette a levegő terhelését.
BIOMASSZA – A megvalósítás óta a Kenderföldi és a Dorottya utcai hőkörzetekben 288 950 GJ hőenergia előállítását biztosította biomasszaforrásból
a MIHŐ, mellyel 18 210 tonna CO2 kibocsátással csökkentette a levegő terhelését.
GEOTERMIA – A megvalósítás óta az avasi és a belvárosi hőkörzetekben
5 202 480 GJ hőenergia előállítását biztosította geotermikus forrásból a MIHŐ,
mellyel 327 930 tonna CO2 kibocsátással csökkentette a levegő terhelését.
ÖKOCIMKE – A megújuló, környezetbarát energiaforrások példamutató
használatáért, valamint az így megvalósított alacsony szintű szén-dioxid-kibocsátásért Távhő Ökocímke védjegyet nyert el 2017-ben a MIHŐ.

15 éve együttműködünk
l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: +36 46 533-120, ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

vagyis a szolgáltató adott esetben nem feltétlenül annyiért
fogja megvenni a termelt áramot, amennyiért eladja.
Jelenlegi támogatások
napelem-telepítéshez
Magánszemélyek számára jelenleg még nem áll rendelkezésre vissza nem térítendő támogatás napelem telepítésére, csak
2021 nyarától lesz újra lakossági
pályázati lehetőség. Január 1-je
óta akár 3 millió forintot is felvehetnek az államtól otthonfel
újítási támogatás formájában
mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti
gyermeket nevelnek, és felújítják a lakásukat. Az újranyitott
VEKOP-5.2.1-17 keretében június 30-áig, maximum 5 millió
forintig, az érintett régiókban
élők ismét igényelhetnek kamatmentes hitelt napelemrendszerre is.

BORSOD KLÍMA 3516 Miskolc, Pesti út 84.
Nyitvatarás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig,
hétvégén: telefonon egyeztetett időpontban.
Elérhetőség: +36 30 261 1335. Email: info@borsodklima.hu
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A tánc világnapja
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TÁNCCAL MESÉLNEK A SZERELEMRŐL
A flörttől az első csók előtti pillanat izgalmán át a kiteljesedésig „mesél” a szerelemről Süttő Roland és Tombácz Anikó
a tánc világnapján induló új klipsorozatában, ami a Miskolc
Televízióban lesz látható először.
A rendkívül sikeres aktív versenytáncos pályafutásukat tavaly októberben lezáró páros bő
egy évvel ezelőtt talán még maga
sem gondolta, hogy újabb sikertörténet veszi kezdetét az életükben: tavasszal indult – szintén
a Miskolc Televízióban – fogalmazzunk úgy: ismeretterjesztő
műsoruk, amiben a klasszikus
táncok alaplépéseivel ismertették
meg az ekkor már a járvány miatt a négy fal közé szorított nagyközönséget. Ahogy aztán részben
újra kinyílt a világ, ők is továbbgondolták a műsort: a második
szériában Miskolc ikonikus helyszínein mutatták be a táncokat,
bevonva a tanítványaikat, a Miskolcz-Revital TSE versenytáncosait és a Premier Művészeti Iskola
utánpótlás csoportjait – valamint
a járókelőket. Palotaszálló, Tündérkert, Szent István és Erzsébet
tér, Szinva terasz, ahol a StampBar biztosította a feltételeket és
DJ Kameny volt a hangulatfelelős. A sorozat utolsó részét augusztusban adtuk le a televízióban, Süttő Roland és T
ombácz
Anikó azonban továbbra is ragaszkodott a sorozathoz.
Gyönyörködtet
– Nem akartuk elengedni a
projektet, már csak azért sem,
mert rengeteg pozitív vissza-

jelzést kaptunk. Sokan felvetették, hogy rendben, ismerjük
az alaplépéseket, de most már
szívesen látnánk, hogyan is néz
ki ez profi köntösben. A táncban, a táncosokban szeretnének gyönyörködni.
Nos, annyit elárulhatunk,
lesz mit nézni! A rövid, 3-4
perces videókban – túlzás
nélkül állíthatjuk – mindenre figyeltek: Roland és Anikó,
valamint tanítványaik a legmagasabb szinten mutatják be a
táncokat, a gyönyörű képekért
pedig olyan kreatív szakemberek feleltek, mint Varga Zoltán
és Váradi Máté.
– A napokban készültek el az
utolsó felvételek, mit mondjunk?
Igazán nagy élmény volt a forgatás, egy igazi adrenalin dömping,
minden pillanatát élveztük. A
helyszíneket úgy választottuk ki,
hogy passzoljanak az adott tánc
karakteréhez. Forgattunk a lillafüredi Palotaszállóban, a Helynekemben, a Miskolci Egyetemen, a
Miskolci Nemzeti Színházban és
egy fotóstúdióban.
A fűszer
A fűszert egy sima versenytáncos videóhoz képest igazából ezek összessége adja meg.
Az öt latin táncot a versenyrepertoár sorrendjében mutat-
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ják meg Anikóék, de mindezeket összeköti egy sztori. És mi
más lehetne ez, mint a szerelem? – A szamba a férfi és a nő
megismerkedésének a pillanatait mutatja be, az első találkozást; a cha-cha-cha a flörtölés
sztorija; a rumba az első csók
előtti utolsó pillanat izgalmát
„táncolja” el; a paso bemutatja, milyen a szerelem, amikor
megjelenik a kapcsolatban a
konfliktus; végül a jive a kiteljesedés, a happy end.
Imponáló
S hogy miért pont a tánc
világnapján indul el az újabb
széria? A kiemelt nap a tánc
fontosságának hangsúlyozásáról szól; arról, hogy minél többen válasszák ezt a mozgásformát. De miért és kinek fontos
ez? – Hisszük, hogy minden
táncműfaj pozitív hatással van
a mentális és a testi állapotunkra – mondja Anikó. – A
társastánc pedig klasszikus értékeket képvisel, és nem lenne
szabad hagyni, hogy kimenjen
a divatból. A nőknek egyébként is nagyon imponáló, ha a
férfiak tudnak táncolni.
– Az életünk szerves részét
képezi – teszi hozzá Roland. –
Ha egyszer csak eltűnne a tánc
a mindennapjainkból, olyan
lenne, mintha a légzésünket
vették volna el. A mi műfajunk,
a társastánc célja, hogy egy nő
és egy férfi még szorosabbra
fűzze a kapcsolatát, még in-

A tánc a férfi és a nő közötti intimitásról is szól. Fotó: Varga Zoltán
timebbé tegye azt, még jobban
megismerjék egymást.
Törődnek velük
Missziójukban pedig Roland és Anikó támogatókra talált. A Mento Kft.-vel több közös projektjük volt már. A cég
szívügyének tartja, hogy olyan
miskolci sportolókat, sport
egyesületeket
támogasson,
akik kimagasló színvonalon és
eredményesen űzik tevékenységüket: ilyen a miskolci vízilabdacsapat és a Miskolcz-Revital TSE. Jogosan merülhet
fel a kérdés, hogy miért pont
a tánc világa fogta meg ezt az
egyébként hulladékgazdálkodással és újrahasznosítással,
útépítéssel, szennyvízcsatorna-hálózatokkal
foglalkozó
vállalkozást – a kérdésre a választ a cég ügyvezető igazgató-

jának, Hercsik Istvánnak a lánya, Zsuzsanna adja meg.
– Lassan én is becsatlakozom
a cég munkájába, például a Revitallal való együttműködésben is
nagyrészt én vagyok jelen a cég
képviseletében. A versenytánc és
a táncművészet 4 éves koromtól
egészen 2018-ig az életemet képezte – ebben az évben U21-es
latin magyar bajnok lettem. Az
aktív versenyzői pályafutásomat
Anikó és Roland végigkövette,
vezetőedzőim is voltak.
– Munkájuk már diákként,
versenyzői szemmel is kimagasló volt, és édesapám számára is egyértelmű volt, hogy
a hármunk fejéből kipattanó ötleteket, projekteket támogatni szeretné – mondja
a sportdiplomáciai, valamint
menedzsment tanulmányokat
folytató Zsuzsa. – A verseny-

tánc mentorálása a cég számára is rendkívül fontos, hiszen
szlogenjéhez – „Törődünk a
környezetünkkel!” – hű kell,
hogy maradjon. És ez nemcsak a hulladékgyűjtésben és a
környezetvédelemre való felhívásban merül ki, hanem abban
is, hogy a Miskolcz-Revital által olyan klasszikus kulturális/
művészeti és sportértékek közvetítésében tud segíteni, ami
egyedülálló. Olyan projektek,
események és emberek mögé
álltunk oda, amelyek figyelemre méltó értékeket képviselnek,
és nagy szerepük van a szemléletformálásában, a jövő nemzedékének előrelendítésében.
Ezeket a jellemzőket a Miskolcz-Revital TSE megtestesíti, így teljes vállszélességgel támogatjuk az egyesületet.
Kujan István

A tánc: szabadság és szerelem

Idén is lesz Nagy Táncválasztó

Olyan érzelmi töltetet ad
a tánc a Miskolci Balett
tagjainak, ami habarcsként
tölti ki életüket, s mint a
levegő: talán meg sem lennének nélküle.

A tánc világnapja alkalmából rendezik meg a
programot, a tavalyi évhez
hasonlóan ezúttal is szeptemberben.

Kepess Boglárka és Bolla Dániel egyaránt a Magyar Táncművészeti Egyetem
klasszikus balett szakán végzett, és szintén közös, hogy
2016-tól erősítik a Miskolci
Balett csapatát. Mindketten
imádják a táncot, amit hos�szú évek kemény munkájával
tökéletesítettek magukban.
– Az ovitól épült ez bennem;
néptáncoltam, jártam művészeti tornára, sőt a ritmikus
sportgimnasztikát is kipróbáltam. Régre nyúlik vissza
ez a szerelem – meséli Bogi. –
Az ősélményt nagymamámnak köszönhetem: ő vitt el az
Erkelbe a Hófehérke és a hét
törpe előadásra. Teljesen elvarázsolt a darab, egyszerűen
csodaszépnek találtam mindent. Azt éreztem, hogy ezt én
is meg akarom tanulni.
Miskolchoz is rengeteg élmény köti ma már. Legutóbb
például a Bál a Savoyban
című operettben szteppelnie kellett, ez eddig kimaradt
az életéből. – Már a kezdetekkor inspirált, hogy itt egy
kortárs társulatba kerültem,
ahol mindig tanulhatok valami újat.

Kifejező mozdulatok Bogitól. Fotó: mnsz.hu/Éder Vera
Bogi számára a tánc egyenlő a szabadsággal. – Táncmozdulatokban jobban ki tudom
fejezni magam, mint akár szóban. És jó látni, amikor a néző
megért egy-egy mozdulatot.
Mindegy, csak mozogjon –
így élte le gyermekkorát Bolla
Dániel. A szombathelyi kisfiú
9 évesen ismerkedett meg minden tánc alapjával: a klasszikus balettel. Az iskolában aztán
mestere, Szakály György olyan
hatással volt rá, hogy nem volt
kérdés: ezen a vonalon kell továbbhaladnia. – Egyszer csak
rádöbbentem: nekem ez kell, jó
vagyok benne – emlékszik vis�sza Dani. – A végzés után megkeresett egy Amerikában élő
balettmester, fél évre kikerültem egy neoklasszikus és modern alapokra épülő társulathoz. Hirtelen nagyon sok újat
tanultam.
Egy németországi turné következett, majd már Szegedről
járt külföldi fellépésekre. És itt

ismerte meg a Miskolci Ba
lett vezetőjét, Kozma Attilát. –
Azt mondta, hogy bár kortárs
társulat az övék, de nagyon jó
alapanyag vagyok. Miskolcon
tartott az itteni szakmai munka színvonala, és az is, hogy
sok
vendégkoreográfussal
dolgozhatunk. Itt mindig tanulhatunk, fejlődhetünk.
A járványhelyzet persze náluk is felerősítette a szürke hétköznapok monotonitását. Vagy
mégsem? – Lelkileg valóban
mindenki legalább két szintet zuhant a vírus miatt, nehéz
minden nap megtalálni a plusz
motivációt. De tudatosult is
bennünk, hogy valóban a szakma szeretetéért, abból kiindulva dolgozunk. Mi másért álltunk volna éveket a balettrúd
mellett? – mondja Dani, aki
mester szakon tanul a Táncművészetin, és az egyik miskolci
művészeti iskolában tanárként
a tánc szeretetét táplálja a fiatalabb korosztály tagjaiba. K. I.

Hivatalosan április 29-én
ünnepeljük a tánc világnapját 1982 óta. Azért jelöltek
ki egy napot az UNESCO
egyik tagszervezeténél, mert
míg a tánc az emberi kultúra része a kezdetek óta, „hivatali” jelenléte és támogatottsága világszerte alacsony.
Hogy ezen a helyzeten javítsanak, 2019-től országszerte több nagyvárosban
– köztük Miskolcon – Nagy
Táncválasztót rendeznek. A
miskolci esemény szervezője, L. Tóth Evelyn nívódíjas
moderntánc-pedagógus, koreográfus, a Miskolcon közel
harminc éve működő eLTE
Best Dance Company-Mis-

kolci Dance Stúdió vezetője elmondta, idén is őszre,
szeptember 26-ára tették át
a programot a járványhelyzet miatt. A cél azonban
maradt: minden korosztály
számára elérhetővé tenni a
különféle táncstílusok megismerését, kipróbálását, és
ezzel megadni a lehetőségét
annak, hogy minél többen a
táncot válasszák a szabadidő
örömteli eltöltéséhez.
– Nagyon örült a mintegy
két tucat helyi táncstúdió,
egyesület a programnak, hiszen felismerték: egy közös és
nemes cél érdekében támogatni tudjuk egymást. Szeretnénk minél több emberhez szólni, ami jól működött
tavaly is – mondta Evelyn,
hozzátéve: idén annyiban
lesz több a rendezvény, hogy
az alapfokú művészeti iskolák is csatlakoznak, és még

Reflektorfényben. Fotó: Mocsári László

több, Miskolcon is reprezentált táncstílust szeretnének
bemutatni.
Mert hát azt érzékelik,
hogy egy picit kevesebb ref
lektorfényt kap a tánc, mint
megérdemelné.
Ráadásul
főleg most, a járványhelyzet óriási kiesést és hiányt
okoz a táncművészeknek,
koreográfusoknak, együtteseknek.
A fiatalokat motiválhatja,
hogy jó közösségekbe kerülnek. Evelyn elmondása szerint a zeneszeretet és a barátok követése, jó példája,
élmények szerzése szintén
vonzó számukra. És a Nagy
Táncválasztóval a gyerekeken át a szülőket is megszólítják, így is népszerűsítve
az egyetemes táncművészetet egy ingyenes családi kulturális program során. Ők
ugyanis pontosan tudják,
hogy a fiataloknak sok mozgásra van szükségük, testi-lelki egészségük megőrzésében is fontos szerepet
kaphat a tánc. – Olyan, szakemberek által működtetett
iskolák jelennek meg a programon, ahová bátran elvihetik gyermeküket a szülők.
Megfelelő fejlesztést fognak
kapni. A rendezvény nagy
előnye, hogy személyesen is
megismerkedhetnek a tánc
oktatókkal, vezetőkkel.
ki
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Négy pontra a
bennmaradástól
Kapaszkodnak felfelé: a
DVTK sorozatban második
mérkőzését is megnyerte,
ezúttal a Puskás Akadémiát
múlták felül hazai pályán.
A hétközi mérkőzés első
félidejében több nagy helyzetet is kialakított a Diósgyőr a
PAFC ellen, amiből Gheorghe
Grozav egyet értékesített,
majd a második játékrészben
Urblík élete góljával egyenlítettek a vendégek. A végén
azonban jött a csattanó, közvetlenül a lefújás előtt Molnár Gábor szerezte meg a
DVTK győztes gólját.
– Jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki – értékelt a hazaiak vezetőedzője.
– A végén az életünkért küzdöttünk. Sokat kockáztat-

tunk, így mindkét kapu előtt
nagy helyzetek alakultak ki,
de Istennek hála, ellenfelünk
nem használta ki a ziccereket
a hajrában.
Zoran Zekic a legtehetségesebb játékosnak nevezte
Molnár Gábort, akivel eddigi
pályafutása során dolgozott,
és örül annak, hogy ismét a
csapattal van, ha még nincs is
tökéletes erőállapotban.
– Végre elkezdtünk focizni, nyugodtabbak vagyunk,
többet birtokoljuk a labdát.
Megérdemeltük a győzelmet, de most már azon kell
gondolkodni, hogyan tudjuk ugyanezt a teljesítményt
nyújtani a hátralévő három
mérkőzésen.
Szombaton 5 órától a Kisvárdához látogat a DVTK.

Felszálló ágban Polgárék. Fotó: Juhász Ákos

A DOBOGÓ A CÉL
Új sportcsarnokban, a tervek
szerint külföldi játékosokkal
megerősített csapattal, és továbbra is Földi Attila vezetésével vág majd neki a következő szezonnak a diósgyőri
női kosárlabdacsapat.
Völgyi Pétert, az Aluinvent
DVTK sportszakmai igazgatóját
kértük a hátunk mögött hagyott
szezon értékelésére, de természetesen beszéltünk a tervekről is. A
tények: az NB I-ben szereplő női
kosarasaink ezüstérmet szereztek
a Magyar Kupában, negyedikek
lettek a bajnokságban, az Európa
Kupában pedig a nyolcaddöntőig meneteltek. Mindezt a járvány
miatt egy csupa bizonytalansággal teli szezonban.
– Ha az eredményeket nézzük, akkor a minimális célkitűzést, a legjobb négy közé
kerülést sikerült elérni a bajnokságban. Fontos volt azonban az
is, hogy a fiatalok minél több
játéklehetőséget kapjanak, fejlődjenek, hogy egy komolyabb
célokért harcba szálló együttesnek meghatározó tagjai legyenek majd – fogalmazott Völgyi
Péter, aki összességében elégedetten nyilatkozott a szezonról.
Kritika egyedül a helyenként
szellős védekezést illeti – tette
hozzá –, illetve nehezítette a tervek megvalósítását, hogy a sérülések után rövidnek bizonyult a
kispad.

Jövőre a legjobbakkal is harcba szállnak. Fotó: Juhász Ákos

Földi Attila vezetőedző azzal
zárta a bajnokságot, hogy jelezte: jövőre éremért szállnak harcba. A sportszakmai igazgató ezt
megerősítette, de jelezte is: sokkal
magabiztosabban kell bekerülniük a legjobb négy közé, váratlan és éppen ezért fájó vereségek
nem férnek már bele. – A Sopron
és a Szekszárd a lehetőségekben
messze volt tőlünk, igyekszünk
ezt a távolságot leszűkíteni. Ehhez azonban szükség van a keret
megerősítésére, akár több külföldi játékossal is. A csapat magyar
magját együtt szeretnénk tartani.
Dobogós helyezés reményében
vágunk neki a következő szezonnak.
Ha a keretben lesz is változás, edzőkérdés nincs a DVTK
kosarasainál. – A fiatal csapa-

Elhunyt Gyurkota József
Hosszan tartó betegség után, 37 éves korában elhunyt
Gyurkota József paralimpiai bronzérmes miskolci bocsajátékos – tudatta szerdán korábbi személyi edzője.
Lénárt György és tanítványa a speciális képességekkel rendelkező diákok oktatását végző Martin János
Speciális Szakiskolában ismerkedett meg a 2000-es
évek elején. Itt kezdődtek
meg a kifejezetten a négyvégtagsérült embereknek
kitalált bocsaedzések, amikre Gyurkota József is ellátogatott. Az Akarat SE elnöke készítette fel játékosát a
2004-es athéni olimpiára,

ahol Béres Dezsővel párosban indult Gyurkota, és végül bronzérmet szereztek.
– A dobogós helyezés hatalmas boldogsággal töltött el
minket, azok a percek örökre
beivódtak az emlékezetünkbe. Mondhatjuk, hogy nagy
álmunk vált valóra, amit akkor talán még fel sem fogtunk igazán – fogalmazott
korábban lapunknak Lénárt, aki elárulta azt is, hogy
kapcsolatuk több volt, mint
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edző-tanítvány viszony, a tréningeknek, edzőtáboroknak
köszönhetően rengeteg időt
tölthettek együtt. – Szinte
második fiamként tekintettem rá.
A 17 évvel ezelőtti paralimpiai bronzérem mellett
2005-ben Európa-bajnokságot is nyert, 2006-ban pedig
világbajnoki ezüstéremig jutott Gyurkota József. Évekkel
ezelőtt azonban abbahagyta a
nemzetközi, majd később az
itthoni versenyzést is, így –
amíg tehette – szurkolóként
járt el az Akarat SE sportolói
közé.

tunk mellett a fiatal edzői garnitúránk is szépen fejlődött,
így nem kérdés: a következő
szezonban is Földi Attila fogja
megkapni a karmesteri pálcát.
Bízom benne, hogy legalább
ilyen jól fog élni a lehetőséggel.
Szeretnénk kialakítani ugyanakkor egy szorosabb együttműködést az akadémiával, így
elképzelhető, hogy a szakmai
stáb ki fog bővülni.
Ha volt valami egyértelműen negatív az idei szezonban,
az nyilvánvalóan az volt, hogy
üres lelátók előtt kellett játszania a csapatoknak. – Mi büszkélkedhetünk az egyik legkomolyabb szurkolói bázissal az
országban. A kiélezett mérkőzéseken bizony sokat jelentett
volna a támogatásuk. Nagyon

optimistán tekintünk azonban
a jövőbe: ha korlátozásokkal is,
de reméljük, hogy lassan visszatérhetnek a nézők a csarnokba. Én úgy gondolom, hogy telt
házzal a szezon második felétől
mehetünk majd.
És ez a telt ház több ezer főt jelent, a tervek szerint ugyanis már
az új, Diósgyőrben megépülő
arénában kezdik meg a szezont
a kosarasok. – Az egy komoly
feladat számunkra, hogy olyan
csapatot építsünk, és olyan eredményeket érjünk el, hogy azt az
arénát meg tudjuk tölteni nézőkkel. A felkészülést már minden
bizonnyal az új otthonunkban
kezdhetjük meg, lesz tehát időnk,
hogy megszokjuk a légkört, a távolságokat ebben a katlanban.
Kujan István

Nem volt magyar,
ki legyőzze
A ralibajnok Hadik Andrást
meglepte, hogy a nyitófutamon nem volt annyira nagy
a lemaradásuk a vb-menőkhöz képest, mint amennyire
előzetesen számítottak rá.

Gyurkota József minden
idők egyik legjobb magyar
bocsasportolója volt, a sportág első és máig egyetlen paralimpiai érmét ő szerezte meg.
ki
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A hírportál

A Boldogkőváralján és környékén rendezett versenyen
a Volkswagen Polo GTI R5tel versenyző orosz Nyikolaj
Grjazin-Konsztantin
Alekszandrov kettős szerezte meg
a győzelmet. A majdnem 125
kilométeres versenytáv végén
az abszolútban címvédő Hadik András-Kertész Krisztián
páros végzett a második helyen a Ford Fiestával.
– Nagyon sajnáltuk, hogy
Mads Östberg defektet kapott
az utolsó gyorsasági szakaszon, jól versenyzett. Meglepett viszont, hogy annyira nem is voltunk lemaradva
tőlük, mint arra előzetesen
számítottunk. Lőtávolon be-

lül volt – fogalmazott a miskolci Hadik András, hozzátéve, azért is jó ez az eredmény,
mert vizes felületen még kevés
a tapasztalatuk ezzel a Ford
Fiestával. – Kiegyensúlyozott
teljesítményt nyújtottunk, de
azt látnunk kell, hogy nagyon
gyorsak a magyar pilóták.
Még egy picit fejlődnünk kell,
hogy igazán gyorsak tudjunk
lenni, de remélhetőleg már
a következő versenyen meg
fogjuk ezt mutatni.
A versenyt követően
egyébként Turánék ellen
óvást nyújtottak be Velenczei
Ádámék, mert nem megfelelő gumiabroncsot használtak az első gyorsasági szakaszon. Turánék fellebbeztek,
lapzártánkig nem született
döntés az ügyben.
A rali OB idei második futamát, az Eger Rallyt május
14-16-án rendezik – talán
már nézők előtt.
K. I.

www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra |
| Közélet | Ajánló |
| Aktuális | Sport |
| Világ |
MIKOM Miskolci
Kommunikációs
Nonprofit Kft.

Lőtávolon belül. Fotó: a Hadik Rallye Team hivatalos
Facebook-oldala
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2021. 04. 24-től 2021. 04. 30-ig

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:
l targoncavezető l csomagoló l karbantartó
l betanított gépkezelő l minőségellenőr
l műszakvezető 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
Elérhetőségeink: +36 46 612 212,
jelentkezes@myhrteam.hu,
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

Gyászhírek
Gyászhirdetését – térítés ellenében – ezentúl szerkesztőségünkben is feladhatja, amelyet a Miskolci
Naplóban, valamint a minap.hu/gyaszhirek oldalon teszünk közzé. További információ a gyaszhir@
mikom.hu e-mail-címen vagy a (06 46) 503 500
telefonszámon kérhető.

A kiszállítás ingyenes!

Baba szappan, 100 g, 1690 Ft/kg
Amodent fogkrém, 100 ml, 2590 Ft/l
Almusso kéztörlő, 1 tekercs
Kávéscsésze, 2 db-os, porcelán
Palette hajfesték
Biopon mosópor, 1,14 kg, 788,59 Ft/kg
Biopon mosószer, 1 l, 899 Ft/l
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs
Air Wick Automatic utántöltő, 260 ml
Silan öblítő, 1450-1800 ml, 688,9-554,99 Ft/l
Görögmintás tapéta, 10 fm, 1199 Ft/tekercs
Héra Prémium falfesték, 1 l
Zománcfesték 0,75 l, barna, fehér, 2665,33 Ft/l
Beltéri falfesték, gazdaságos, 4 l, 549,75 Ft/l
Hammerite 0,75 l, 7331,99 Ft/l
Héra mennyezetfesték, 14 l, 357,07 Ft/l

KISZÁLLÍTÁSI TERÜLETEINK:

Avas, Belváros, Vologda, Győri kapu, Szirma,
Martinkertváros, Tapolca, Egyetemváros, Görömböly

Figyelje akciónkat a Facebookon!
Testvérvárosok útja 16. (volt százas bolt helyén)

Pizzák, hamburgerek,
gyrosok!

06/46-344-444, www.pizzaavas.hu

199 Ft
329 Ft
499 Ft
699 Ft
799 Ft
999 Ft
999 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1499 Ft
2399 Ft
2499 Ft
2499 Ft
5699 Ft
5899 Ft

169 Ft
259 Ft
399 Ft
399 Ft
699 Ft
899 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
1199 Ft
2199 Ft
1999 Ft
2199 Ft
5499 Ft
4999 Ft

2021. április 24. | 16. hét | XVIII. évfolyam 16. szám

Megemlékezés

Miskolci Napló – A város lapja

Eltemették P. Bogdan
Adamczyk atyát
Az 55 éves korában, koronavírusban elhunyt szerzetest végakarata szerint a
miskolci minorita templom
kriptájában helyezték végső
nyughelyére április 21-én.
Temetését és az érte bemu
tatott gyászmisét a járvány
helyzet miatt zárt körben, a
rokonság, valamint olasz, len
gyel, szlovák és magyar rendi
elöljárók és képviselőik, szer
zetesek és papok részvételével
rendezték meg. Bogdán atya
holtteste április 20-án, ked
den érkezett Miskolcra, a hí
vek ekkor róhatták le tiszte
letüket. Szalkai Zoltán József
a minorita templom plébáno
sa, lengyel szerzetesekkel kö
zösen nyilvános szentmisét
mutatott be Bogdán atya lelki
üdvéért.
A lengyel származású Bogdan Adamczyk több éven át
szolgált a miskolci minorita

Hirdetés

templomban. Sokan szeret
ték és tisztelték, a katolikus
közösségeken kívül a lengyel
nemzetiségi önkormányzat
tagjai is gyászolják. 2013-ban
Miskolc városa Pro Urbe díj
jal ismerte el városunkban
végzett szolgálatát, 2016-ban
pedig a Magyar Minorita
Rendtartománytól a Kele
men Didak-díjat is átvehette.
Tudományos munkássága ki
emelkedő, nagy tisztelője, el
kötelezett kutatója és követője
volt a miskolci minorita temp
lom alapítójának, Kelemen
Didáknak, sokat tett boldog
gá avatásának ügyéért. Ápri
lis 28-án, 19:30-kor a Miskolc
Televízió – Kelemen Didák
emléknapja alkalmából – be
mutatja a Didák atya mun
kásságát felölelő A Tisztelet
reméltó című filmet Bogdan
Adamczyk minorita szerzetes
emlékének tisztelegve, ezúttal
lengyel felirattal.
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BÚCSÚ A ZENE SZOLGÁLÓJÁTÓL
Egy város társadalmát tanítók és tanítványok alkotják. Előbbiek
kevesen, utóbbiak nagyon sokan vannak. Tanítóink között vannak,
akik csak életünk egy rövid szakaszában vannak velünk, és vannak,
akik mindig velünk maradnak. Ők azok, akik még akkor is hatnak,
amikor már nincsenek. Rőczey Ferenc közülük való volt.
Gyerek voltam még, nyolc
éves, amikor a család kezembe
adta első hegedűmet, egy Kas
sán vásárolt feles méretű hang
szert. Aztán, talán a második
év végén, amikor túljutottam a
soros szolfézs- és a hegedűvizs
gán, anyám elérkezettnek látta
az időt, hogy igazi hangverseny
re vigyen. Emlékszem, hideg
volt a tél, de azon az estén meg
enyhült az idő, és nagy pelyhek
ben esett a hó, amikor a Zene
palotához értünk. Mentünk föl
a hatalmas lépcsőn kiöltözött,
halkan beszélgető emberek kö
zött. Amint a terembe értünk, és
leültünk a harmadik sor szélé
re, anyám mesélni kezdett. Egy
zongoraművészről, akit Rőczey
Ferencnek hívnak, meg egy len
gyel zeneszerzőről, akinek mű
veit játszani fogja. Bevallom,
nekem a terem szépséges díszei,
meg az égig érő orgonasípok
minden figyelmemet elvonták.
Aztán kinyílt a színpad mögöt
ti ajtó, és bejött egy alacsony nö
vésű, dinamikus mozgású férfi.
Középen megállt, és mosolyogva
meghajolt. Aztán meg sem vár
va a taps végét, a zongorához sie
tett, és játszani kezdett.
Évtizedek teltek el azóta. És ő
játszott és tanított. A középisko
lában, majd a főiskolán. Nem

csak zenészek sokaságát, ha
nem bennünket, miskolciakat
is a zene, a szépen, értő módon
megszólaltatott zene szeretetére.
És neki elhittük, hogy hangver
senyre járni jó, mert azt is meg
tanította velünk, hogy egy mű
számtalan módon megszólaltat
ható, ha az előadó képes mind
ezt elhitetni velünk, és akkor
már nem csak hallgatói, hanem
befogadói vagyunk a zenének,
mely bennünk saját életre kel.
Hányszor, de hányszor élték át
mindezt miskolciak ezrei abban
a csodálatos teremben. Rőczey
Ferenc varázsolt. Szépen, pon

tosan, ahogy egy művésznek,
egy tanító művésznek kell. Őt
hallgatva megszűnt tér meg idő,
csak a hangok, az általa megszó
laltatott hangok számítottak. A
tanítást szolgálatnak tartotta. A
zene szolgálója vagyok – mond
ta egyszer derűsen. Egyedül ér
kezett hozzánk Miskolcra, és a
város hamar megszerette és be
fogadta őt. Itt találta meg párját,
aki társa lett művészetében és
életében is. Együtt járták a me
gye falvait, tanítottak a klas�
szikus zene szeretetére. Három
gyermekük közül ketten a szü
leik nyomdokába lépve zenei
pályára léptek. A harmadik fiú
mérnök lett. Ahogy a családfő
fogalmazta, a sok zenész között
kellett egy hallgató is. Miskolc
közönsége szerette és tisztelte ta
nító művészeit. A Rőczey házas

Elhunyt Rőczey Ferenc zongoraművész
Elment Miskolc egyik meghatározó, közismert művésze. Rőczey Ferenc nagy tiszteletnek örvendett tanítványai és kollégái
körében. Rőczey Ferenc Budapesten született 1927-ben. Zenei
tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte, ahol zongorát és zeneszerzést tanult. 1954-ben szerezte meg
zongoratanári, két év múlva pedig zongoraművészi diplomáját.
Miskolc előtt Budapesten és Szombathelyen tanított. 1957-től
több mint ötven éven keresztül a miskolci zenei élet meghatározó zongoraművésze és tanára volt. Színházi zongoraversenyek,
szóló- és zenekari koncertek, vidéki ismeretterjesztés klubhangversenyek formájában – ez jellemezte művészetét. Külföldön
is sikerrel szerepelt, Európa számos országában fellépett. Még
nyolcvanéves korában is tanított. Tevékenysége elismeréséül
megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést, Miskolc
városa kétszer is (1970 és 1978) elismerte Reményi Ede-díjjal.
2003-ban feleségével együtt kapta meg Miskolc Pro Urbe díját.

pár két alkalommal vehette át a
Reményi Ede-díjat, majd 2003ban megkapták a város egyik
legrangosabb kitüntetését, a Pro
Urbe díjat is. A színházban a kö
zönség felállva tapsolt, amikor
átvették kitüntetésüket.
Rőczey Ferencnek azzal, hogy
hosszú életet kapott a sorstól,
megadatott, hogy lássa, miként
válnak tanítványai elismert mű
vészekké, akik játékukkal estéről
estére elvarázsolják hallgatóikat,
úgy, ahogy egykoron szeretett
tanáruk tette.
Egy város társadalma taní
tókból és tanítványokból áll. A
tanítók közül vannak, akik éle
tünk végéig velünk maradnak
és hatnak akkor is, amikor már
nincsenek. Rőczey Ferenc zon
goraművész, a zenepedagógia
professzora, közülük való. Nevét
örökre beírta a város zenei éle
tének történetébe, nem felejtik a
város lakói és tanítványai.
Fedor Vilmos
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A TORZ NYERTE
A MIKOM-DÍJAT
A voksolók a város zenei hőskorát megidéző kemény rockot szerették leginkább, míg a szakmai zsűri az egyedi hangzást értékelte a múlt szombaton megrendezett negyedik Helyfoglaló zenei tehetségkutatón. Ezt mutatja legalábbis, hogy a MIKOM-díj
közönségszavazásán nagy csatát vívott a Tisztakosz nevű formáció és a Torz együttes. Végül utóbbi lett a győztes. A zenei verseny
résztvevői egy-egy 15 perces minikoncerttel mutatkozhattak be a Helynekem színpadán a szakmai zsűri előtt. A Helyfoglaló Miskolcon végül első helyen az Arrange Service, másodikon Paliék, harmadikon pedig az Our Last Drop végzett. A főbb díjazottakat
a következő hetekben a Miskolci Napló hasábjain is bemutatjuk. Fotó: Juhász Ákos

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában április
25-én, vasárnap délután 4
órától a Avas-déli Isteni Ige
templomból közvetítenek.
A szent liturgiát bemutatja:
Boronkai József parókus.

Akkor és most. A Széchenyi utcai részletet ábrázoló képeslapon
több, ma is meghatározó épület látható. A Széchenyi u. 9. számú
lakó- és üzletháznak a főutcára kilenc, a Kossuth utcára tizenhat ablaka nyílt, működött itt görög kereskedőház, de itt üzemelt a Székelykert, melyet államosítása után Béke étteremnek neveztek. A vendéglőt és három szomszéd épületét lebontották, helyére építették fel a
mind a mai napig tájidegen Pátria-tömböt. A fotó közepén az 1894.
július 15-én megnyílt Pannónia Szálloda látható. A szálloda melletti egyemeletes épületben a „Magyar Koronához” címzett gyógyszertár, a másik, hasonló épületben pedig Ferenczi Bernát és fia, Károly könyvkereskedése működött. Az 1960-as években bontották le
mindkettőt, s helyüket 1964-től a ma látható, téglahomlokzatú bérház foglalja el. A képeslapon további két, az utcaképet máig meghatározó épület, a Weidlich-palota és a Miskolci Nemzeti Színház is látható. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

A katolikus templomokban már részt lehet venni a
híveknek is a szentmiséken,
a régi, megszokott miserend van érvényben minden
templomban. Szerdán, 28-án
az esti szentmisét Kelemen
Didák boldoggá avatásáért
mutatják be a minorita templomban.
A Zsinat Elnökségi Tanácsának határozata szerint
május 2-ától, anyák napjától,
újra kinyithatnak a református templomok. A terveik
szerint ugyancsak ekkortól
Hirdetés

Négyrészes
keresztrejtvény-sorozatunkban
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el.
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő:
2021. május 12. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a
Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

GRAFITEMBER
A TISZTA LEVEGŐÉRT

indítják újra a gyermek-istentiszteleteket. Addig is április 25-én, vasárnap délelőtt
10 órakor fognak online istentiszteletet tartani a Deszkatemplomban.

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

A Miskolci Naplóban egy új
sorozattal, mégpedig karikatúrákkal jelentkezik
a HungAIRy projekt.

Az alkotások készítője a
jelenkor egyik
legnépszerűbb
hazai
webes
karikaturistája,
a Grafitember
néven ismert Merényi Dániel, aki maga is miskolci, pontosabban perecesi illetőségű.
Grafitember Napirajz című
szarkasztikus
sorozatának
komoly rajongótábora van a
neten, évek óta a legnevesebb
portálok teszik közzé műveit. Dani – aki élt és dolgozott
már Milánóban is – hosszú
évek óta Miskolcon működik,
többek között reklámgrafikusként, designerként, illetve

kerékpárváz-készítőként (Merényi Bicycles); de készített
már helyi témájú képregényt
is az „Ott, ahol a hatos megáll”
elnevezésű projektben.
A HungAIRy célja a levegőminőség javítása a kerti
hulladékok égetésének vis�szaszorításán és a komposztálás népszerűsítésén keresztül.
Grafitember, aki saját maga is
fontosnak tartja a környezetvédelmet és elítéli a hulladék
égetést, kérésünkre ezúttal e
nemes ügy, vagyis a levegőminőség javításának érdekében
ragadott tollat.
A LIFE IP HUNGAIRY
(LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE
programjának támogatásával
valósul meg.

