
SÍTANPÁLYA NYÍLT AZ AVASON 
Sífelvonó könnyíti meg a feljutást a pálya tetejére, és sötétedést 
követően pályavilágítás biztosítja a megfelelő látási körülménye-
ket. Az érdeklődőknek szakképzett oktatók segítenek elsajátítani 
a sportág alapjait – átadták a Miskolci Síiskola sítanpályáját szer-
da délelőtt a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium udvarán. Az órákon 
résztvevő tanulók számára a Miskolci Síiskola ingyenesen bizto-
sítja a legmodernebb felszereléseket. Cikk a 9. oldalon

ÚJ KONCEPCIÓ MENTÉN
A Művészetek Háza idei programjainak tervezésekor a legfőbb 
cél a színvonal emelése volt. Kiállításokkal, koncertekkel, nagy-
szabású vendégprodukciókkal és évtizedes múltra visszatekintő 
programokkal tér vissza ebben az évben a kulturális intézmény. 
ARTTÉR, (S)ikertörténetek, MissionART Galéria, Jazz Inside Club – 
újonnan induló és újjászervezett programokkal is várják a színes 
kulturális életre vágyó miskolciakat a MŰHÁ-ban. Cikk a 7. oldalon
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ROMAKÉNT A PÁRBESZÉDÉRT 
„Belső elhívást éreztem, hogy minél többet megtudjak a roma 
kultúráról” – mondja Gulyás Klára, aki egyike azoknak a romák-
nak, akik nem csak diplomát szereztek, de doktori fokozatot 
is. Legfontosabbnak a békés együttélést tartja, amit szerinte 
a kulturális programokon keresztül lehet elérni. Nem csak ta-
nul, tanít, de elnöke is egy egyesületnek, aminek égisze alatt 
rendezvényeket szervez. Portré a 6. oldalon

Április 3-án választ az ország 

Már körvonalazódik az Y

A DVTK Stadion és társult 
létesítményei szomszédsá-
gában, a régóta üresen álló, 
mintegy öthektáros terüle-
tű, egykori salakos futball-
pálya helyén „új városköz-
pont” épülhet üzletekkel és 
sportpályákkal.

Varga László országgyűlési 
képviselő és a város vezetése 
régóta támogatja és segíti az 
elképzelés megvalósulását. 
Lapunknak azt mondták, a 
környék nagyon kevés keres-
kedelmi létesítményt kapott, 
holott egy ekkora városrész-
nek ezekre szüksége lenne. A 
városvezetés 2019 óta szeret-

te volna pótolni ezt a hiányt, 
ezért szerencsés volt, hogy a 
szándék összeért a terület je-
lenlegi tulajdonosáéval, aki 
szintén beruházásokat sze-
retne a telken. Kovács Zol-
tán azt mondta, produktív 
tárgyalássorozat indult meg, 
amelyen mások mellett részt 
vett Veres Pál polgármester, 
Ignácz Dávid jegyző és Szu-
nyogh László városi főépítész 
is, hogy segítsék a folyamatot.

„Az önkormányzat na-
gyon pozitívan állt a kezde-
ményezéshez, és mindenki 
támogatta, segítette azt” – 
hangsúlyozta.

Cikk a 2. oldalon

A munka az idő javulásá-
val, tavasszal gyorsulhat fel 
újra, a projekt első két üteme 
várhatóan októberre készül-
het el.

Már jól látszik a magasból, 
hogy miért is hívják Y-hídnak a 
város új vasúti felüljáróját, sőt a 
Tiszai pályaudvarról a hídra ve-
zető utak kontúrjai is jól kivehe-
tőek – derült ki abból a tájékoz-
tatóból, amit a lapunk kérésére 
adott a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. szóvivője.

– Ahogyan az ismert, a kivi-
telezés első üteméhez kapcso-
lódóan a Tiszai szomszédsá-
gában épül egy P+R parkoló, 
ez a védőrétegszintig az elmúlt 
év végéig már elkészült, mint 
ahogyan a mintegy 16-17 ezer 
köbméter szerkezeti betont tar-
talmazó Y-híd vasbeton mű-
tárgy főbb szerkezeti elemei is 
készen vannak. Emellett het-
venöt százalékos készültségben 
van a hídpálya és a támfalsza-
kaszok monolit szegélyei is. A 
só- és korrózióvédelmi bevona-

tok folyamatában készültek és 
készülnek, akárcsak a hídpálya 
lemezszigetelése és annak vé-
delme, amelyek előrehaladása 
az időjárás függvénye – részle-
tezte Kiss Boglárka.

A munkálatok várhatóan a 
téli fagyokat követően febru-
ár végén, márciusban gyor-
sulhatnak majd fel: az év első 
negyedében mindenesetre 
biztosan megkezdődik a híd-
ra telepítendő közvilágítási és 
forgalomirányítási szerkeze-
tek beépítése, valamint min-

den egyéb acélszerkezet gyár-
tása és szerelése.

Rendben haladnak a köz-
műkiváltások is mind az 
Y-híd építésével, mind pedig 
a Vörösmarty utca négysá-
vosításával érintett munkate-
rületeken. A turbókörforga-
lom negyedének nyomvonala 
(amelyik nem zavarja még a 
forgalom lefolyását) már kör-
vonalazódik, mint ahogyan a 
négysávos útszakasz új sávjai 
is felsejlettek már.

Folytatás a 3. oldalon

A Miskolcra váró fejleszté-
sekről is döntünk szava-
zatunkkal áprilisban – ezt 
mondta Szopkó Tibor, 
Varga László és Szilágyi 
Szabolcs közös sajtótájékoz-
tatóján.

Egy több tízmilliárd fo-
rintos fejlesztési forráskeret 
sorsa fog eldőlni az elkövet-
kezendő hónapokban Mis-
kolcon – hangoztatták, ki-
emelve, hogy már most azon 
dolgoznak közösen, hogy 
kifejezetten olyan beruhá-
zások valósulhassanak meg, 
amelyek a miskolciak életét 
könnyebbé, jobbá és kényel-
mesebbé teszik. Példaként 
említették Diósgyőrt, ahol a 
kereskedelmi és egyéb szol-

gáltatások fejlesztését főleg 
a magántőkével együtt kell 
majd véghez vinni, minde-
mellett az egészségügyi alap- 
és szakrendelések fejlesztése 
a város egyetlen pontján sem 
halogatható tovább. De fóku-
szálnak a város oktatási- és 
szociális intézményeinek fej-
lesztésére is. Mindezek mel-
lett gondot fordítanak arra, 
hogy forrásokat szerezzenek 
az úthálózat rekonstrukció-
jára, a közösségi közlekedés 
fejlesztésére. A politikusok 
kijelentették: a terveket az el-
következendő hónapokban 
az egyes városrészekre vo-
natkozó tartalommal fogják 
megtölteni, a részletekről tá-
jékoztatják a lakossáagot.

Cikk a 3. oldalon

Közös a szándék a fejlesztésre. Fotó: Juhász Ákos

Bulgárföld  
központot kap 

A tavaszi hónap első vasárnapján lesz az országgyűlési válasz-
tás. Magyarország választójoggal rendelkező polgárai idén 
immár kilencedik alkalommal szabadon dönthetnek arról, 
hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését.

Április 3-ára tűzi ki az or-
szággyűlési választások idő-
pontját – közölte a héten Áder 
János köztársasági elnök, aki 
arról is döntött, hogy ugyan-
ezen a napon lesz a gyermekvé-
delminek nevezett népszavazás 
a kormány négy kérdéséről.

Ezt az időpontot figyelembe 
véve azonnal elkezdik értesíte-
ni a határon túli, magyarorszá-
gi lakcímmel nem rendelkező 

magyarokat, megkezdődik a 
külképviseleti névjegyzékbe 
vétel, valamint az úgyneve-
zett átjelentkezési és mozgóur-
na-igénylési időszak is. Átje-
lentkezni a szavazást megelőző 
kilencedik napig lehet, moz-
góurnát, illetve más segítséget 
viszont még két nappal a vok-
solás előtt is lehet majd kérni.

Még a kampányidőszakot 
megelőzően, február 5-étől 

kezdik el kiküldeni a választási 
értesítőket.

Február 12-én, a szavazást 
megelőző ötvenedik napon a 
választást lebonyolító szerv át-
adja az igénylő vagy a jelöltként 
indulni szándékozó válasz-
tópolgárnak az általa igényelt 
mennyiségű ajánlóíveket. Ek-
kor kezdik majd el a pártok és 
a jelöltek a gyűjtést, amire két 
hetük lesz, tehát az, hogy ki sze-
repel majd a szavazólapokon, 
február 26-27. körül kiderül. 
Február 12-én indul el a hivata-
los kampányidőszak is.

MN

Tízmilliárdokról is 
döntünk áprilisban

A híd és az odavezető utak kontúrjai is jól kivehetőek már. Fotó: Horváth Csongor

Szilágyi Szabolcs, Varga László és Szopkó Tibor. Fotó: Juhász Á.
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Miskolcon és térségében 
több mint kilencven száza-
lékos a pedagógusok átol-
tottsága.

A koronavírus hatására beve-
zetett rendelet szerint december 
30-áig minden állami oktatás-
ban résztvevő pedagógusnak 
fel kellett vennie a védőoltást, 
vagy megalapozott indokkal az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumától kérhettek mentesítést. 
Az egyházi, magán és alapítvá-
nyi iskolákra egy másik rendelet 
vonatkozik. A Jókai Mór Refor-
mátus Általános Iskolában így a 
munkáltató dönthetett a fenn-

tartóval egyeztetve arról, hogy 
januártól kötelezővé teszik-e az 
oltást az iskola és óvoda csak-
nem száz munkavállalójának. 
Az iskola igazgatója a Miskolc 
Televízió Híradójának elmond-
ta, a fenntartóval egyeztetve azt 
a döntést hozták, hogy kötele-
zővé teszik vagy az oltást vagy a 
védettségi igazolvány meglétét.

– Hat olyan dolgozó volt, akik 
előzetesen nem oltatták be ma-
gukat. Közülük hárman már 
védettségi igazolvánnyal ren-
delkeztek, mivel átestek a be-
tegségen, a többiek pedig azóta 
beoltatták magukat – mondta 
Vadasné Joó Katalin.

A Pedagógusok Szakszer-
vezetének alelnöke elmondta, 
mivel az egyházi és magánisko-
lákra más szabályok vonatkoz-
nak, az elmúlt két hónapban 
megindult az oltatlan pedagó-
gusok elvándorlása azon egy-
házi, alapítványi és magánin-
tézmények felé, ahol továbbra 
sem kötelező az oltás felvétele.

Gosztonyi Gábor hozzátet-
te, az állami fenntartású in-
tézmények közül viszont már 
van olyan iskola, ahol csak 
trükközve tudják megolda-
ni a kötelező oltás miatt ki-
eső pedagógusok pótlását. A 
pedagógushiányt pedig több 

helyen úgy oldják meg, hogy 
tanárszakos harmadéves egye-
temistákat alkalmaznak rész-
munkaidőben, vagy növelik a 
beoltott tanárok óraszámát.

– A másik kreatív megoldás 
pedig az, hogy középfokú vég-
zettséggel rendelkező embere-
ket alkalmaznak a rendszerben. 
Megoldásként alkalmazzák 
azt is, hogy csoportokat von-
nak össze, ezt nem is kell kü-
lön részletezni, hogy mond-
juk nyelvtanulás esetén milyen 
hátrányokat jelent a diákoknak. 
Ennél egy kicsit balesetveszé-
lyesebb megoldás a zsúfoltság 
miatt, amikor a szakképzésben 

a gyakorlati képzésnél vonnak 
össze csoportokat – részletezte.

Az alelnök elmondta még: 
Miskolcon az átoltottság vi-
szonylag magas, kilencvennégy 
százalékos, ezért itt hasonló 
problémák nem merülnek föl.

Az Emmi adatai alapján a pe-
dagógusok egy százalékát, vagy-
is mintegy hétszáznyolvan dol-
gozót érint az oltatlanság miatti 
kényszerszabadság. Gosztonyi 
Gábor szerint viszont ez a szám 
jóval magasabb lehet, mivel a 
szakképzésben dolgozó oktatók 
az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumhoz tartoznak.

T. Á.

Kreatív módszerekkel pótolják az oltatlan tanárokat 
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Tavaly év végén érkezett a hír: 
a DVTK Stadion és társult lé-
tesítményei szomszédságában, 
a régóta üresen álló, mintegy 
öthektáros területű, egyko-
ri salakos futballpálya helyén 
„új városközpont” épülhet 
üzletekkel és sportpályákkal. 
Varga László országgyűlési 
képviselő és a város vezetése 
régóta támogatja és segíti az el-
képzelés megvalósulását.

A közel öthektáros területet 
sokan Csillag pályaként ismerik 
még azokból az időkből, ami-
kor a salakján rúgták a bőrt. De 
emellett volt még a környező la-
kótelepek saját bejáratú szánkó-
pályája is, és egy időben majd-
nem bevásárlóközpont épült ide, 
de a 2015-ös plázastoptörvény 
ezt megakadályozta. Annyi bi-
zonyos, hogy értékes helyen áll 
jó ideje kihasználatlanul.

Bár túl sok konkrétumot nem 
tudunk, úgy tűnik, hogy ez a 
helyzet változhat a közelmúlt-
ban bejelentett tervek szerint: 
sportpályákat és üzletközpon-
tot kaphat a városrész. Szunyogh 
László városi főépítész emlé-
keztetett, hogy a rendszerváltás 
előtt a döntéshozók feltehetően 
tudatosan igyekeztek a környék 
helyi identitását megtörni: a fej-
lesztések megálltak a mai Új-
győri főtér környékén.

– Ez azt jelenti, hogy a kör-
nyék nagyon kevés kereskedel-
mi létesítményt kapott, holott 
egy ekkora városrésznek ezek-
re szüksége lenne – mondta 
a városi főépítész, majd azzal 
folytatta, hogy ezért a lakosok 
kénytelenek ügyes-bajos dol-
gaik miatt beutazni a belváros-
ba, ami problémás manapság 
az útvonal megemelkedett for-
galma miatt.

Szunyogh László emlékezte-
tett, hogy mindezek okán egy 
ideje érik az igény egy városköz-
pont kialakítására, ami egyéb-
ként – mondhatni természetes 
módon – el is kezdődött a Bul-
gárföld környékén, hiszen ki-

sebb-nagyobb boltok és szolgál-
tatók települtek be oda.

A városvezetés 2019 óta sze-
rette volna pótolni ezt a hiányt, 
ezért szerencsés volt, hogy a 
szándék összeért a terület je-
lenlegi tulajdonosáéval, aki 
szintén beruházásokat szeret-
ne a telken. Kovács Zoltán – aki 
20 éve foglalkozik ingatlanfej-
lesztésekkel – 2019 óta a terü-
let birtokosa, amit kifejezetten 
befektetési céllal vásárolt meg. 
Mint kifejtette, ennek meg-
valósulását jelentősen nehezí-
tette a 2015-ben életbe lépett, 
úgynevezett plázastoptörvény, 
amely korlátozza a nagyobb 
méretű kereskedelmi egységek 

építését. Emellett számos hiva-
tal közreműködésével indulhat 
el egy fejlesztés. Ennek érdeké-
ben Kovács Zoltán kollégáin 
keresztül felvette a kapcsolatot 
Varga Lászlóval, aki sikeresen 
közvetített a városháza és a te-
lektulajdonos között.

– Produktív tárgyalássoro-
zat indult meg, amelyen mások 
mellett részt vett Veres Pál pol-
gármester, Ignácz Dávid jegy-
ző és Szunyogh László váro-
si főépítész is, hogy segítsék a 
folyamatot. Az önkormányzat 
nagyon pozitívan állt a kez-
deményezéshez, és mindenki 
támogatta, segítette azt – ösz-
szegezte tapasztalatait Kovács 

Zoltán, majd köszönetét fejez-
te ki.

Ezzel kapcsolatban Varga 
László országgyűlési képviselő 
elmondta: a tulajdonos éveken 
keresztül nem tudott előreha-
ladni a befektetések ügyében, 
ő pedig nagy örömmel köz-
vetített a városháza és közte, 
hiszen – mint fogalmazott – 
„feltett szándékunk, hogy Mis-
kolc-szerte emberközeli tele-
pülési alközpontokat hozzunk 
létre, ahol az emberek számára 
elérhetőek lesznek a megfelelő 
minőségű szolgáltatások”. En-
nek megvalósításába a magán-
tőkét is szeretnék bevonni.

Kifejtette, hogy az egyik 
ilyen „alközpont” a szóban 
forgó bulgárföldi terület, ahol 
véleménye szerint egy új vá-
rosközpont jöhet létre. „Ebben 
kilenc éven keresztül nem tu-
dott előrelépni az előző város-
vezetés” – mutatott rá.

A városháza főépítészi kabi-
netje több beépítési vázlatot is 
készített a tulajdonos számára, 
amelyek a terület fejlesztési le-
hetőségeit részletezik. Jelen pil-
lanatban annyit tudunk, hogy a 
DVTK közreműködésével üzlet- 
és sportközpont jöhet létre az 
üresen álló területen. Hogy pon-
tosan micsoda, és mikor épül 
meg, ezen a ponton még bizony-
talan.                           KIRÁLY CSABA

Modern városközpontot fejleszt Miskolc

„Miskolc-szerte, így Bulgárföldön is emberközeli települési alközpontokat akarunk létrehozni.” Fotó: J. Á.

Szilágyi Szabolcs szerint az nem elegendő képviselői munka, 
hogy valaki várat épít, csendesen ül a parlamentben és  
olyan kerékpárútért lobbizik, amit már két éve átadott. 
Mindezzel Csöbör Katalin közelmúltbeli számvetésére rea-
gált a politikus.

A megye 1-es választókör-
zetének egyesült ellenzéki or-
szággyűlési képviselőjelöltje 
úgy fogalmazott pénteki saj-
tótájékoztatóján: „Értékeljük 
képviselő asszony humorát, 
miszerint a Fidesz azt tartja 
a 21. században az egyik leg-
nagyobb eredményének, hogy 
várat épít” – kezdte Szilágyi 
Szabolcs arra a nemrégiben 
megjelent interjúra, amelyben 
Csöbör Katalin – mint fogal-
mazott – „próbálja magyaráz-
ni a bizonyítványt”.

Az egyesült ellenzéki or-
szággyűlési képviselőjelölt 
elmondása szerint a képvise-
lő asszony csendesen figyeli 

az eseményeket a parlament-
ben, míg a háttérben „ko-
moly” lobbitevékenységet fejt 

ki: például a Miskolc-Felső-
zsolca kerékpárút kapcsán, 
„amelyet egyébként pont két 
éve adott át a kivitelezőnek” 
– fűzte hozzá Szilágyi Sza-
bolcs.

„A nagy lobbizás közben 
azonban azt is elfelejtette, 
hogy egyébként rossz ajtón 
kopog, hiszen ezt a beruházást 
Miskolc városa európai uniós 
forrásból fogja finanszírozni, 
nem pedig kormányzatiból” – 
folytatta.

„El kell hogy szomorítsam 
képviselő asszonyt: az el nem 
végzett munka a világ leg-
drágább objektívjén keresztül 
sem látszódik” – összegzett, 
majd hozzátette, hogy Mis-
kolcnak és környékének valós 
érdekképviseletre van szüksé-
ge, ő pedig jelentkezik erre a 
szolgálatra.
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Valós érdekképviseletet Miskolcnak!

Támogatás. Ismét segít az ön-
kormányzat a Katowice utcai 
lakástűz áldozatainak. Még 
tavaly novemberben gyulladt 
ki egy lakás, több mint nyolc-
van embert menekítettek ki 
a négyemeletes épületből. 
Akkor Szopkó Tibor alpolgár-
mester személyesen kereste 
fel az érintetteket, hogy a ren-
deletben szabályozott maxi-
mális százezer forintos támo-
gatást megkapják. A lakók a 
közelmúltban jelezték, hogy 
ismét szükség van az önkor-
mányzat segítségére: ugyan-
is az egész házban hideg van, 
mert az érintett lakás nyí-
lászárói jelentős mértékben 
megrongálódtak. A helyható-
ság most új ablakot vásárol, a 
remények szerint hamarosan 
be is tudják szerelni. 

A közöny ellen. A Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat azt kéri, 
a tartósan hideg időben for-
dítsunk fokozott figyelmet az 
utcán éjszakázó emberek-
re és a fűtetlen lakásokban 
élőkre. Ha bajba jutott ember-
rel találkozunk, hívjuk a 112-
es segélyhívót vagy a diszpé-
cserszolgálat telefonszámát. 
Az ellátásban dolgozók sze-
rint a rendkívüli hidegben a 
hajléktalan emberek számára 
legalább akkora veszélyt je-
lent a közöny, mint a korona-
vírus-fertőzés. A földön fek-
vő embernek az élete múlhat 
azon, lehajol-e hozzá egy járó-
kelő segítséget nyújtani.

Elhunyt Madzin 
Tibor. Az Ongát 
1994 óta, közel 
harminc éve 
polgármester-
ként irányító Madzin Tibor ja-
nuár 13-án, csütörtökön ve-
szítette életét. 1994-ig a helyi 
általános iskola pedagógusa-
ként oktatott. 1994 őszén a 
település lakossága polgár-
mesterré választotta, mely 
tisztséget haláláig betöltötte. 

Egyetemi autonómiát! Az 
LMP frakció vezetője, Keresz-
tes László Lóránt szerdai mis-
kolci sajtótájékoztatóján azt 
mondta, vidéken mára nem 
maradt állami fenntartású 
egyetem, és hazugságnak 
bizonyult, hogy a modellvál-
tás a felsőoktatás fejlesz-
tését szolgálta volna. „A kor-
mányváltás után az egyik 
első és legfontosabb lépé-
sünk az egyetemi autonómia 
helyreállítása lesz. Kiszámít-
ható életpályamodellt fo-
gunk biztosítani az egyetemi 
dolgozóknak”, mondta. A párt 
megyei elnöke, Doszpoly 
Botond azzal egészítette ki, 
hogy „a diákoknak is szüksé-
gük van a függetlenségükre, 
a szabadságukra, ellenben 
arra nincs szükségük, hogy 
egy külső állami szereplő rá-
juk telepedjen.”

HÍREK RÖVIDEN

Megnyílt pénteken az Au-
tisták Országos Szövetségé-
nek miskolci Info-Pontja.

Az Augusztus 20. utca 4. 
szám alatti AOSZ Info-Pont 
egyike az országban találha-
tó azon tizennégy irodának, 
melynek révén kiterjedtebb 
lehetőség nyílik a helyi igé-
nyek és szükségletek feltá-
rására, a területi egyenlőt-
lenségek ellensúlyozására, 
az esetleges jógyakorlatok 
átadására, valamint az egy-
séges és széles körű érdek-
védelmi tevékenység meg-
valósítására.

Hazánkban ma már 
több mint százezer olyan 
család él, mely érintett a 
spektrumzavar tüneteivel. 

Az AOSZ Info-Pont irodák 
célja, hogy csökkentsék a 
vidéki családok fokozott ki-
szolgáltatottságát, felvilágo-
sítást adjanak a szakszerű 
segítségek elérhetőségéről, 
valamint a szolgáltatások-
hoz való egyenlő esélyű 
hozzáférésről.

– Az érintettek irányba 
állításában, az iskola és lak-
hatás keresésében vagy az 
AOSZ-kártya kiváltásában 
tudunk többek között se-
gítséget nyújtani – mondta 
Oroszné Ardai Csilla, a mis-
kolci AOSZ Info-Pont iroda 
munkatársa. Az iroda hét-
főn és csütörtökön 9 és 13 
óra, kedden pedig 12 és 16 
óra között tart nyitva. 

BD

Az autistáknak is jár  
autonómia 
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Egy több tízmilliárd forintos 
fejlesztési forráskeret sorsa fog 
eldőlni az elkövetkezendő hó-
napokban Miskolcon.

Még az ősz folyamán számol-
hattunk be egy 31,35 milliárdos 
fejlesztési tétel lehívásáról. Szop-
kó Tibor alpolgármester akkor 
a Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégia kidolgozása kapcsán 
jelentette be, hogy elindították 
az irányvonalakkal és a pénzek 
pontos felhasználásával kap-
csolatos szakmai egyeztetést és 
háttérmunkát. Mindezt annak 
érdekében, hogy a terület- és te-
lepülésfejlesztési támogatások a 
legmegfelelőbb helyre kerülje-
nek. Akárcsak tavaly szeptem-
berben, úgy ezúttal is leszögez-
te az alpolgármester: a végleges, 
a közgyűlés által hozott dön-
téseket széles körű társadalmi 
egyeztetés fogja megelőzni.

Szopkó Tibor a városvezetés 
nevében lefektette: a remény-

beli leendő országgyűlési kép-
viselőkkel már most azon dol-
goznak, hogy kifejezetten olyan 
beruházások valósulhassanak 
meg, amelyek a miskolciak éle-
tét könnyebbé, jobbá és kényel-
mesebbé teszik.

„Komoly feladattal fogjuk 
megbízni a képviselőket azért, 
hogy a lehető leghatékonyab-
ban tudjuk a következő idő-
szakban a fejlesztési irányokat 
kialakítani” – fogalmazott.

„A Fidesz a luxusberuházá-
sok pártja, az Orbán-kormány 
a luxusberuházások kormánya” 
– ezt már Szilágyi Szabolcs, ön-
kormányzati képviselő, a me-
gyei 1-es választókörzet egye-
sült ellenzéki országgyűlési 
képviselőjelöltje mondta.

– Pazarló presztízsberuházá-
sok helyett olyan fejlesztésekre 
van szükség, amelyek a miskol-
ciak érdekeit szolgálják, s amik 
a miskolci embereket és az itte-
ni közösségeket képviselik. Elég 

volt azokból a beruházásokból, 
amik pénztemetőként fenntart-
hatatlanok, és amelyekkel gya-
korlatilag milliárdokat égettek 
el korábban – tette hozzá.

A városatya ezt követően ki-
tért a helyi gazdaságot, az ipari 
parkokat, a városi bicikliút-há-
lózatot, az óvodákat, a szociális 
célú városrehabilitációs infra-
struktúrát és az önkormányzati 
épületek energetikai korszerű-
sítését érintő fejlesztésekre.

Varga László országgyűlési 
képviselő, a megyei 2-es válasz-
tókörzet egyesült ellenzéki jelölt-
je emlékeztetett az önkormány-
zati választásokat követő bő két 
esztendő helyi eredményeire, 
amelyek szerinte a városveze-
tés, a Velünk a Város frakciójá-
nak képviselői és az így alkotott 
politikai közösség által elvégzett 
munkát igazolják.

„Emberközeli fejlesztéseket 
szeretnénk. Megoldani azokat a 
problémákat, amelyek a telepü-

lési alközpontokban, az embe-
rek közelében, a lakóhelyükön 
a legnagyobbak. Mindezt úgy 
akarjuk megvalósítani, hogy 
ebbe bevonjuk a miskolciak vé-
leményét is”, hangoztatta.

Példaként említette Diós-
győrt, ahol a kereskedelmi és 
egyéb szolgáltatások fejleszté-
sét legfőképpen a magántőkével 
együtt kell majd véghez vinni, 
mindemellett az egészségügyi 
alap- és szakrendelések fejlesz-
tése a város egyetlen pontján 
sem halogatható tovább.

– Zöld és kék infrastruktu-
rális fejlesztésekre van szükség, 
hiszen már nagyon sokan tud-
nak online dolgozni. 

A felvázolt terveket az elkö-
vetkezendő hónapokban az 
egyes városrészekre vonatkozó 
tartalommal fogják megtölteni, 
melynek folyamatáról és rész-
eredményeiről tájékoztatják 
majd a nyilvánosságot.

BÓDOGH DÁVID

A miskolci fejlesztésekről is döntünk 

Épül a Horváth-tető – olyan beruházások valósulnak meg, amelyek a miskolciak életét könnyebbé, jobbá és kényelmesebbé teszik

Az árakat tavaly október közepi szinten fagyasztják be, az 
intézkedés február elsején lép életbe. Az egységes ellenzék 
szerint Orbán Viktor bejelentése „beismerő vallomás ar-
ról, hogy a magyar gazdaság tragikus állapotban van”.

Egész Európában elsza-
badulni látszanak az élel-
miszerárak az energiaárak 
emelkedése miatt, ezért más 
országokhoz hasonlóan itt-
hon is beavatkozásra kénysze-
rül a kormány – jelentette be 
Orbán Viktor szerdán Face-
bookra feltöltött videójában.

Az idei első kormányülé-
sen született döntésnek meg-
felelően február elsejétől kor-
látozzák Magyarországon a 
kristálycukor, a búzafinom-
liszt, a napraforgóétolaj, a 
sertéscomb, a csirkemell és a 
2,8 százalékos tehéntej árát – 
majd ezt a listát csütörtökön 
a csirkefarháttal egészítették 
ki. Ezeknek a termékeknek 
az árát vissza kell vinni arra 
a szintre, ahol tavaly október 
15-én álltak.

A bejelentésre közlemény-
ben reagált az Egységben 
Magyarországért is. A DK, 
a Jobbik, az LMP, az MMM, 

a Momentum, az MSZP és a 
Párbeszéd által alkotott egy-
séges ellenzék úgy fogalma-
zott, hogy Orbán Viktor be-
jelentése „beismerő vallomás 
arról, hogy a magyar gazda-
ság tragikus állapotban van”.

– Mennie kell annak a csap-
nivaló kormánynak, amelyik 
tizenkét éves kétharmados 
kormányzásának utolsó ti-
zenkét hetében kezd el fog-
lalkozni a termékek árával. 
Felelős gazdaságpolitika he-
lyett hatósági árakkal kezelik 
a vágtató drágulást, ez az or-
báni gazdaságpolitika teljes 
kudarca – fogalmaztak.

Az Egységben Magyar-
országért hatósági árazás 
helyett a rekordméretű áfa 
csökkentésével segítené az 
embereket: az április 3-ai 
kormányváltás után 5 száza-
lékban maximálják az alap-
vető élelmiszerek áfáját.
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Korlátozzák az  
élelmiszerárakat

A beruházás első két üteme 
várhatóan októberre ké-
szülhet el, a további ütemek 
tervezőjének kiválasztására 
kiírt közbeszerzési eljárás je-
lenleg folyamatban van.

Folytatás az 1. oldalról

– Az időjárás javulásával ta-
vasszal indulhat újra az útépí-
tési munka a Vörösmarty utca 
négysávosításánál és a turbó-
körforgalomnál is – hangsú-
lyozta a NIF-szóvivő.

Kiss Boglárka kiemelte: a 
munkálatokat a terület adott-
sága is lassította. Nehézséget 
jelentett (és jelent most is) a 
jelentős vasúti infrastruktú-
ra közelsége, de nem könnyí-
ti meg a kivitelező munká-
ját a korábban a MÁV telepi 
lakóingatlanok és bérházak 

miatt kiépített közműhálózat 
és betonos-murvás úthálózat 
szükségszerű bontása sem. 
A hírközlési, víz- és szenny-
vízvezeték-kiváltási munkák 
mindenesetre már megkez-
dődtek és folytatódnak majd.

– Útépítési munkákat csak 
az idő javulását követően, 
azaz plusz fokoknál, várható-
an tavasszal tud végezni a ki-
vitelező, azonban a közműki-
váltások már előreláthatólag 
január második felében meg-
indulhatnak, folytatódhatnak 
– tette hozzá.

A 2020 szeptemberében kez-
dődött projekt tervezett befeje-
zése a NIF reményei szerint 
idén október végére várható.

Korábban írtunk arról is, a 
szándék az, hogy az út jelen-
leg még hiányzó harmadik és 

negyedik üteme is megépül-
hessen.

Az útszakasz az elképzelé-
sek szerint a Szinva mentén 
haladna a Fonoda utcai ke-
reszteződésig, majd egy ka-
nyart követően egy új Sajó-hí-
don át érné el a Keleti kapu 
végét, ahol a nagyobb bevá-
sárlóközpontok találhatóak. 
Az új út így valós elkerülőút-
ként tudna funkcionálni, és 
tehermentesíthetné Miskolc 
belvárosának egy részét az át-
menő forgalomtól.

A további ütemekkel kap-
csolatban a NIF lapunk kér-
désére annyit válaszolt: az új 
útszakaszok tervezőjének ki-
választására kiírt közbeszer-
zési eljárás jelenleg folyamat-
ban van.

TAJTHY ÁKOS

Októberre készülhetnek el 
A kormányülésen hozott 
döntéseket szokás szerint a 
csütörtöki kormányinfón is-
mertették.

Oltási igazolvánnyá alakul a 
védettségi igazolvány, hét napra 
rövidül a karanténkötelezettség, 
és hamarosan lehet kérni a ne-
gyedik oltást – egyebek mellett 
ezekről döntött a héten a kor-
mány.

A szokásos kormányinfón 
Gulyás Gergely miniszterel-
nökséget vezető miniszter és 
Szentkirályi Alexandra hazai 
kommunikációért felelős kor-
mánybiztos több, az állampol-
gárok életét érintő információt 
osztottak meg.

A koronavírus-világjárvány-
nyal kapcsolatosan elhangzott, 
hogy az omikron vírusvariáns 
miatt várhatóan jelentősen nö-
vekedni fog a fertőzöttek száma, 
amire felkészültek a kórházak.

Jön az oltási igazolvány
Kapcsolódó döntés, hogy a 

védettségi igazolvány febru-
ár 15-étől oltási igazolvány lesz. 
Oltottnak az minősül majd, aki 
vagy rendelkezik három oltással, 
vagy a másodikat hat hónapon 
belül kapta meg.

A 18 éven aluliaknál a két oltás 
elegendő – tette hozzá. A har-
madik oltást négy hónap után 
lehet felvenni, de hat hónapon 
belül ahhoz, hogy az igazolvány 
érvényessége megmaradjon.

A koronavíruson „átesettség 
fogalma” az omikron variáns 
után mást fog jelenteni; nem az 
átesettség, hanem az oltás jelent 
védettséget. A változások miatt 
nem kell új igazolványokat kiad-
ni, a QR-kód alapján lehet ellen-
őrizni az okmányt.

Szintén jelentős változás, hogy 
módosulnak a karanténszabá-
lyok: a felnőtteknél hét napra rö-
vidül az időszak, ami negatív ko-

ronavírusteszt-eredménnyel öt 
nap után feloldható.

Az iskoláknál a felső tagozat-
nál már bevált gyakorlatot kiter-
jesztik az alsó tagozatra is, mivel 
már ez a korosztály is kaphat ol-
tást. Kifejtette: ha egy osztályban 
megbetegedés van, akkor a ka-
ranténkötelezettség időtartama 
5 napra csökken, de csak azokra 
vonatkozik, akik oltatlanok.

Az iskolai oktatásnak folya-
matosnak kell lennie személyes 
jelenléttel, de ha a technikai 
feltételek adottak, a karantén-
ban lévő oltatlanoknak közve-
títhető online is az oktatás – is-
mertette a miniszter.

Lesznek még akciónapok
Gulyás Gergely sikeresnek 

értékelte a januári oltási akció-
napokat, amelyeknek első há-
rom napján 135 ezer oltást ad-
tak be; február első két hetében 
is lesznek akciónapok csütör-
töktől szombatig.

A miniszter azt kérte, hogy 
aki még nem oltatta be magát, 
vagy nem vette fel még a harma-
dik oltást, az tegye meg.

Elmondta, a magyar társa-
dalom hatvannégy százaléka 
kapott oltást, amely a régió-
ban jó aránynak számít, de Eu-
rópában az utolsó harmadba 
tartozik az átoltottságot néz-
ve az ország. Hozzátette még, 
„negyedik oltást orvossal való 
konzultáció alapján bárki kap-
hat”, az erről szóló utasítás a 
héten megjelenik. 
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Rövidülő karantén, negyedik oltás

Tavasszal újraindulhat az útépítési munka. Fotó: Horváth Csongor

Az intézkedés február 1-jén lép életbe

Hamarosan lehet kérni a negyedik oltást. Fotó: MTI



Kedvencek a fagyriadóban. 
Az extrém hidegben még in-
kább fontos a háziállatok vé-
delme. Seres Zoltán, az Or-
pheus Állatvédő Egyesület 
vezetője azt javasolja, hogy 
a nagy hidegben kint tartott 
kedvenceink számára feltét-
lenül biztosítsunk energiában 
dús eleséget és szélvédett 
kuckót. Napközben többször 
ellenőrizzük az ivóvizes tá-
lakat, a fagyott vizet ilyenkor 
langyosra kell cserélni. Ne fe-
ledjük el azt sem, hogy a hideg 
idő hatására nem csökken le 
kedvenceink mozgásigénye, 
szánjunk tehát időt minden-
nap a velük való sétára, játék-
ra. És kérik, hogy aki csak tud, 
fogadjon be egyet az utcákon 
kóborló kutyákból, cicákból.

Szabad a fogas. Ismét kike-
rült a „#szabadfogas” az Avasi 
Közösségi Kávézó elé. A nép-
szerű akció évekkel ezelőtt in-
dult el, célja pedig az extrém 
hideg idején segíteni a rászo-
rulókat. A koncepció roppant 
egyszerű: ha valakinek van 
felesleges kabátja, amelyet 
szívesen felajánlana, nyugod-
tan akassza fel azt a fogasra. 
Akinek pedig egy meleg ruha-
darabra van szüksége, ne ha-
bozzon magához venni egyet. 
Király Réka Dóra, a kávézó 
koor dinátora elmondta: a kez-
deményezés sikeres, hiszen 
nap mint nap cserélődnek a 
kabátok a szabad fogason.

Új erdők Borsodban. Az el-
múlt három évben negyvenöt 
hektáron telepített új erdőt az 
Északerdő Zrt. a vagyonkeze-
lésében lévő területeken. Az 
Agrárminisztérium 2019-ben 
meghirdetett országfásítási 
programja keretében mint-
egy öt tonna kocsánytalan 
tölgy makkot és százötvene-
zer csemetét ültettek el. A tár-
saság tervei között szerepel, 
hogy további hektáron alakí-
tanak ki idén őshonos fafa-
jokból álló, elegyes, változatos 
erdőterületeket.

A megkopott Allegória mál-
ló állapota ellenére még ma 
is élvezetes látványt nyújtó 
közterületi alkotás.

A Csabai kapu 18. alatt talál-
ható társasház oldalát nagymé-
retű sgraffito díszíti. Miskolc 
több, nem is annyira rejtett, mint 
inkább kevésbé ismert csodá-
val rendelkezik. Ezek egyike az 
említett épület forgalmas út-
szakaszra néző falán ékeskedő 
nagyméretű műalkotás. Előtte 
elhaladva bizonyára láttuk már, 
és valószínűleg többekben fel-
merült a kérdés: mi a „freskó” el-
készítésének háttere?

Amit az átlagember tud: ki-
csit már megkopott állapotban 
lévő díszítésről van szó, amelyen 
két alak látható: alul egy fekvő 
férfi könyvet olvas, míg fent egy 
mozgásban lévő, félmeztelen 
nőalak megérint egy tudomá-
nyosnak tűnő szerkezetet.

Ez majdhogynem semmi, de 
szerencsére van nekünk egy 
Herman Ottó Múzeumunk, 
ahol összeér a múlt számos 
szála, így az intézménnyel fel-
véve a kapcsolatot, Nagy Attila 
sajtóreferens segítségével több 
izgalmas részletre derült fény.

Megtudtuk, hogy Duray 
Tibor Munkácsy-díjas festő, 
grafikus és éremművész Alle-
gória című alkotásáról van szó, 
ami 1958-ban került fel a Do-

censi ház falára. A munkát az 
alkotó személyesen felügyelte.

Egyébként tévesen gondolja 
a laikus, hogy freskó az eljárás 
neve, hiszen úgynevezett sgraf-
fito módszerrel készült el a dí-
szítés. A Wikipedia definíciója 
szerint ez azt jelenti, hogy „egy-
másra felvitt különböző színű 
festékek vagy vakolatok felső 
rétegét precízen visszakaparják, 
kikarcolják, ami által előtűnik a 
mélyebben fekvő réteg színe”.

Ezt követően arra is fény de-
rült, hogy maga az épület neves: 
ez a Docensi ház, ahol a feltéte-
lezések szerint egyetemi oktatók 
és családjaik éltek. Ehhez kap-
csolódóan osztotta meg Nagy 
Attila az anekdotát: a sgraffito 
azt ábrázolja, hogy az épületben 
olyan okos emberek laknak, aki-
ket a meztelen nő látványa nem 
köt le. Inkább olvasnak.

Szunyogh László városi fő-
építész Miskolc növekedésé-
nek történelmi adalékaival se-
gített még többet megtudnunk 
az Allegóriáról. A városhatár a 
19. század közepéig nagyjából 
a mai Mindszent tér környékén 
volt – legalábbis a minket most 
érintő irányban. Ezt követően 
épült meg a Népkert, ami a mis-
kolci polgárok kirándulóparkja 
volt, az oda vezető útvonal pe-
dig tulajdonképpen korzóként 
funkcionált. Ez az időszak je-
lentette a Csabai kapu irányába 

történő városfejlődés kezdetét, 
aminek eredményeként először 
a bal oldalon eklektikus villák 
épültek, a jobb oldalon pedig 
modern stílusú társasházak je-
lentek meg. Ilyen a Docensi ház 
is, amely az egykori várostérké-
peken nem szerepel 1958 előtt, 
így az Allegória elkészültével 
egyszerre vagy nem sokkal az-
előtt épülhetett meg Szunyogh 
László feltételezése szerint.

A szakember arra is felhívja a 
figyelmet, hogy divatos volt az 
épületeket képzőművészeti al-

kotásokkal díszíteni még ekko-
riban is. A második világhábo-
rú után sokszor a megrendelő 
az állampárt volt, az eredmény 
pedig ideológiai alapú, ugyan-
akkor művészeti értékű. Az Al-
legória esete azért különleges, 
mert éppen hogy nem tartal-
maz politikai üzenetet, hanem 
a tudomány előtt tiszteleg. Ez 
még inkább igazolja az egyete-
mi vonalat a történetben.

„Gyerekkorom óta nagyon 
szeretem ezt az alkotást, mert 
hiába készült 1958-ban, ha va-

laki azt mondaná nekem, hogy 
1936-ban született, elhinném” 
– mondja Szunyogh László.

A szakembertől megtudjuk, 
hogy alapvetően a tulajdonos 
kötelessége egy műalkotás ál-
lagának megőrzése, itt azonban 
tisztázatlan a tulajdonosi háttér.

Az Allegória málló állapota el-
lenére még ma is élvezetes köz-
területi alkotás, amelyet bárki 
szabadon megtekinthet a Csabai 
kapu 18. szám alatt található épü-
letnél.

KIRÁLY CSABA
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Rejtélyes műalkotás a Csabai kapuban

Az Allegória málló állapota ellenére még ma is élvezetes közterületi alkotás. Fotó:Mocsári László

A felújítás második ütemé-
ben elvégzik a falkutatásokat 
és visszakapja eredeti színét 
a főoltár is.

Miskolc egyik legrégebbi 
templomának rekonstrukci-
ója még 2020 szeptemberé-
ben kezdődött. Szalay Antal-
né, a Középület és Lakásépítő 
Zrt. igazgatója a Miskolci 
Naplónak elmondta, az el-
múlt időszakban a főhajó 
tetőzetét, a falakat és a kő-
szobrokat is megerősítették, 
a toronysisakot kicserélték 
és rendbe tették a teljes külső 
homlokzatot is. A napokban 
befejeződik a tető fedése, és 
az esőcsatorna levezető ele-
meit is felszerelik.

Kormos Gyula, a Bástya Épí-
tész Kft. építész tervezője el-
árulta, a belső munkálatok 
során felújítják a padlóburko-
latot és a szentély padozatát is.

– A szentély oldalain a vala-
mikori oratórium ablakainak 
helyét is megtaláltuk, ezeket 
az évszázadok során valami-
kor befalazták. Ezeket kibont-
juk és az eredeti ablakok má-
solatát fogjuk ide beépíteni 
– mondta még Kormos Gyu-
la hozzátéve: a restaurátorok a 
főoltárt is szeretnék átszínez-
ni az eredeti, 1700-as évekbeli 
színvilágra.

A műemlék templomot több 
mint 870 millió forintos kor-
mányzati támogatásnak kö-
szönhetően tudják felújítani, 
és a munkálatok nyáron érhet-
nek véget, már amennyiben a 
felújítás közben további prob-
lémákkal nem találkoznak.

TAJTHY ÁKOS

Folytatódik a Minorita felújítása

Miskolci Napló

HÍREK RÖVIDEN

Géza barátom szinte a sem-
miből termett elő. Egyszerűen 
beállított, bemutatkozott úgy a 
kilencvenes évek derekán, hogy 
ezentúl ő lesz a Borsodi Nyom-
da igazgató-helyettese, ő lesz a 
Déli Hírlap szerkesztőségével a 
kapcsolattartó. Röpke egy óra 
egy alatt megtudtam, korábban 
egy németországi nyomdában 
dolgozott, és a rendszerváltás 
után döntötte el, hogy a kinti 
tapasztalatait itthon kamatoz-
tatja. Elsőre felismertem, ő a 
magyar „meggymagos” ember, 
aki ébren is álmodozik, és céljai 
eléréséért akár az egész világgal 
is képes lesz hadba szállni. Iga-
zából mi rokon lelkek gyorsan 
egymásra találtunk.

Akkoriban mi voltunk az 
utolsó magyar tulajdonú na-
pilap az országban a médiá-
ban járatlan tulajdonosokkal, 
akiknek egyetlen elvárásuk 

volt, minél többet szerepeljenek 
az újságban. Hogy mi még ép-
pen szovjet gyártmányú, zon-
gorányi ólomszedő masinák-
kal öntöttük ki az oldalakat, 
senkit sem érdekelt. Mi még 
kéziratpapírokkal rohangál-
tunk három emeleten át le és 
fel, a versenytársak már máso-
dik generációs komputerekkel 
tördelték az oldalakat, és elekt-
ronikusan lőtték át a debrece-
ni színes nyomdába. Gézával 
szerencsénk volt, nála gyakor-
lottabb, tapasztaltabb embert 
aligha találhattunk volna az 
átállásra.

Mivel korábban magam 
is gyakran megfordultam az 
ólomszagú szedő- és tördelő-
teremben, tudtam, milyen a 
fémes betűtengert farigcsál-
ni, a madzaggal átcsomózott 
oldalakba beilleszteni, soká-
ig álmélkodtam a megkésett 

újításon. S akkor úgy hittem, 
megpihenhettünk, ez a radiká-
lis reform lesz az utolsó a Déli 
életében.

Tévedtem, Géza barátom 
újabb ötlettel bombázott. Meg-
kérdezte, volna-e kedvünk szí-
nes nyomtatásra. Hogy ezen-
túl ne csak a lap nevét övezze 
a piros. Rávágtam, miért is 
ne, merjünk nagyot álmodni. 
Mivel még saját fekete-fehér 
nyomdánk sincs, elképzelhe-
tetlennek tartottam a váltást. 
A kiadó tulajdonosaira nem 
számíthattunk, így úgy érez-
tem, ha valami csoda folytán 
megvalósul a projekt, nem lesz 
ellenükre.

Géza az ajtóhoz ment, kitár-
ta, ellenőrizte, nem hallgat-e 
minket valaki, majd közelebb 
ült le és elsuttogta: Berlin-
ben talált egy elhagyott színes 
nyomdát, amelyen valamikor 

az ott állomásozó szovjet Vö-
rös Hadsereg napilapját készí-
tették. Elmondta, hamarosan 
megveszi és Miskolcon letelepí-
ti. Jókedvemben rákérdeztem – 
s akkor cirill betűs lesz a Déli? 
Kiderült, átszellemültségében 
már elhagyta a humorérzéke.

Csaknem félévig konspirál-
tunk. Nem volt könnyű, hiszen 
a Borsodi Nyomda már kora 
ősszel sürgette a következő esz-
tendei szerződést, amit addig 
halogattam, amíg csak tehet-
tem. Közben Géza az embe-
reivel már leszerelte a Berlin-
ben rozsdálló gépsort, majd 
megkezdték az összeszerelést 
a Szentpéteri kapui köztemető 
mögötti üzemben.

Végül az álom valóra vált. 
Igaz, volt egy-két álmatlan éj-
szakánk, amikor egy alkatrész 
törése miatt három napig állt 
a gép, de az olvasók nem há-

borogtak. A tulajdonosok sem, 
hiszen azt a pár példányt, amit 
sikerült lepergetni, ami nekik 
járt, magam csempésztem be a 
postaládájukba.

Egyébként éppen most szem-
besültem, Géza halála után a 
valamikori katonai nyomdát 
szétszedték. Ócskavasként el-
adták.

A Déli Hírlap élt 33 eszten-
dőt. A szerkesztőkollégák ké-
peit a negatívokkal együtt a 
Hermann Ottó Múzeumnak 
adományoztam. Őrzöm a be-
fűzött sima és a bőrkötéses pél-
dányokat. Jó, hasznos, mert ha 
Miskolc közelmúltjából bármit 
is pontosítanék, ennél prakti-
kusabb forrásra nem lelnék.

Vajon ki lesz, aki átveszi, 
s kultúrtörténeti emlékként 
megtartja magának? Az utá-
nunk jövőknek.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Az Írisz nyomda, Géza álma
JEGYZET

Már a második ütemben járnak. 
Fotó: Parai Roland EGY KATASZTRÓFA EMLÉKEZETE. Megkoszorúzták a Szemere kertben található katonai emlékmű-

vet az 1943. január 12-ei doni áttörés hetvenkilencedik évfordulója alkalmából rendezett megemlé-
kezésen szerda délután. Az elhunytakról a Herman Ottó Múzeum általános igazgatóhelyettese, Hajdú 
Ildikó emlékezett meg, majd az áldozatok lelki üdvéért Szabó Sándor, a belvárosi református templom 
lelkipásztora mondott imát. Végül városvezetők, politikusok, civilszervezetek, katonai hagyományőrző 
egyesületek és a Magyar Honvédség helyezett el koszorút a Doni kopjafánál. Fotó: Juhász Ákos
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Országjáró körútjának 
részeként járt Miskolcon 
Márki-Zay Péter, az egyesült 
ellenzék miniszterelnök-je-
löltje, aki a népszavazási 
kezdeményezésük mellett a 
közelgő választások tétjéről 
is szólt a helyiek előtt.

A Fudan Egyetemet és az ál
láskeresési járadék folyósításá
nak időtartamát érintő témák
ban szeretne népszavazást az 
egységes ellenzék. Az országjá
rás most erre hívja fel a figyel
met, de már az áprilisi ország
gyűlési választás kampányát 
is megkezdte ezzel Márki-Zay 
Péter és a mögötte felsorako
zott egységes ellenzék. 

Új hangot adnának
A hódmezővásárhelyi politi

kust előbb Szilágyi Szabolcs, a 
megye 1es választókerületé
nek egységes ellenzéki jelöltje 
köszöntötte.

– Az áprilisi választás nemcsak 
arról szól, hogy lesze kormány 
és rendszerváltás, hanem arról 
is, hogy tudunke Miskolcnak 
és környékének új hangot adni a 
magyar parlamentben – kezdte 
Szilágyi, hozzátéve ha ő nyer, ak
kor mindent meg fog tenni azért 
a parlamentben, hogy ne dönt
hessenek a miskolciak feje fölött.

Forrásokat Miskolcnak
Varga László, a megye 2es 

választókerületének egységes 
ellenzéki jelöltje arra mutatott 
rá, hogy összefogással legyőz
hető a Fidesz, és ezt végre az 
ellenzék is felismerte.

– Miskolc akkor tud igazán 
boldogulni, ha a kormányban 
partnerre talál. Sajnáljuk, hogy 
az elmúlt két év a Covid leple 
alatt a megszorításokról, az el
vonásokról szólt, így kevesebb 
jutott például a közterületek 
rendben tartására, az útháló
zat fejlesztésére – mutatott rá. 
Hozzátette, azért fognak dol
gozni, hogy Miskolc kitörhes
sen ebből a helyzetből, és meg
legyenek azok a források, amik 
a miskolciak életének jobbá té
teléhez kellenek.

Politikától független támo-
gatás

„A rendszer akkor váltható 
le, ha a Fidesszel szemben egy 
nemFidesz áll”– fogalmazott 
MárkiZay Péter miniszterel

nökjelölt, hangsúlyozva, hogy 
a kormánypárt legyőzésére 
egyedül az ő egységes ellenzé
kük képes.

Azt mondta, „nincs jobb és 
baloldal, nincs cigány és nem ci
gány, nincs keresztény és ateista 
– csak tisztességes magyar em
berek vannak, akik egy emelkedő 
és nem egy korrupcióba süllyedt, 
elnéptelenedő, egyre szegényebb 
országban szeretnének élni”.

Véleménye szerint az Euró
pai Unió legkorruptabb kor
mánya hazánknak van, miköz
ben négy magyarból három az 
Unió szegénységi küszöbe alatt 
él. Miközben a Covid alatt so
kakat elvesztettünk, és a világ
járványt is arra használta fel a 
kormánypárt, hogy az ellenzé
ki vezetésű önkormányzatokat 

megszorongassa. Ők nem ezt az 
utat követnék.

– Igazságot, egyenlőséget, 
normatív, politikától függet
len támogatást kérünk minden 
magyar településnek, minden 
magyarnak.

MárkiZay és leendő szak
értői kormánya az inflációhoz 
mérten évről évre emelkedő 
nyugdíjat és minimálbért, valódi 
rezsicsökkentést és öt év múlva 
az Euró bevezetését ígérte. 

– Az országnak harminc év
vel a rendszerváltozás után 
végre el kell indulnia felfelé. 
Miskolcnak pedig visszaad
juk a tőle elvett forrásokat – 
mondta MárkiZay Péter, az 
egységes ellenzék miniszterel
nökjelöltje.

KUJAN ISTVÁN

Visszaadnák az elvont forrásokat

„A rendszer akkor váltható le, ha a Fidesszel szemben egy nem-Fidesz áll”. Fotó: .Juhász Ákos

A megyei szmoghelyzettel 
kapcsolatban tartott sajtótá-
jékoztatót múlt szombaton  
az LMP.

Doszpoly Botond megyei 
elnök elmondta, az egy éve 
tartó kampányukkal arra 
szerették volna felhívni az 
önkormányzatok, az állam, 
de leginkább az emberek fi
gyelmét, hogy a megyében 
– különösen Miskolcon, Sa
jószentpéteren, Kazincbar
cikán és Ózdon – a levegő 
minősége rendre igen szeny
nyezett a mérések alapján.

– Ez elsődlegesen a kör
nyezeti adottságok szám
lájára írható, hiszen a Sa
jóvölgyben megül a szálló 
por. Emellett azonban az 
emberi tényező is komoly 
szerepet játszik: a rossz fű
tésgyakorlat során rengeteg 
kéndioxid, széndioxid, nit
rogéndioxid kerül a levegő
be. Ezek mind veszélyeztetik 
az itt élők egészségét.

Kanász-Nagy Máté, az 
LMP társelnöke arról be
szélt, a párt számára az egyik 
legfontosabb célkitűzés az 
életminőség javítása, ami
ben az egészség kiemelkedő 
szerepet játszik. 

– Az egyesült ellenzéki 
program számos olyan pon
tot tartalmaz, amelyek segí
tenek a légszennyezettséget 
visszaszorítani. Ilyen példá
ul a valódi rezsicsökkentés 
programja. Ha sikerülne itt, 
Miskolcon és a megyében a 
különböző, korosodó épü
leteket leszigetelni, az azzal 
járna, hogy ugyanannak a 
hőmérsékletnek a megterem
téséhez jóval kevesebb ener
gia kellene, hiszen nem az ut
cát fűtenénk. Ezáltal pedig a 
káros anyagok kibocsátása is 
csökkenne. Nem szabad meg
feledkezni a közösségi közle
kedésformák fejlesztéséről, és 
a nagyvállalatok légszennye
ző tevékenységéről sem.

BÁJER MÁTÉ

Még fél hónapon át tehetünk a menstruációs szegény-
ség ellen. Legalábbis kampányszerűen: az erre fókuszáló 
#nemluxustáska társadalmi akciója ugyanis ezekben a he-
tekben is zajlik.

Vegyünk egy viszonylag jó 
állapotban lévő táskát, amit 
már nem hordunk, majd 
töltsük meg olyan higiénés 

termékekkel, melyeknek mi 
is örülnénk, majd mindezt 
adjuk le az arra kijelölt átve
vőponton – nagyjából ennyi 

a teendőnk akkor, ha csat
lakozni szeretnénk a január 
végéig tartó kampányhoz. 
Szappan, sampon, kézfer
tőtlenítő, fogkrém, dezodor, 
maszk is kerülhet a tás
kákba, amiket szerdánként 
vesznek át a kijelölt gyűjtő
pontok. A „tisztasági cso

magokat” a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat továbbít
ja a rászoruló nőknek. Mis
kolcon adományozni ezúttal 
a Széchenyi utca 78. alat
ti Metropol üzletház föld
szintjének végén található 
KNM Design boltban is van 
lehetőség.

A szmogra nincs vakcina

Egy táskányi segítség 

Több internetes fórumon 
is felbukkant a hír, kép-
pel illusztrálva, hogy nincs 
Lillafüreden vízesés. Sokan 
hiányolták ezt a páratlan 
látványosságot, ami József 
Attilát az Óda megírására 
ihlette. A fórumozók bosz-
szankodva kérdezték: mi le-
het az oka, hogy a lillafüredi 
vízesés nem üzemel. Lapunk 
a MIVÍZ Kft.-nél érdeklő-
dött a témában.

Viszokai János, a MIVÍZ Kft. 
műszaki igazgatója emlékez
tetett, a lillafüredi vízesést a 
Szinvaforrás táplálja, ez adja 
a természetes vízhozamot. Ez 
azonban időszakos, hiszen sok 
függ attól, hogy a karsztban 
mennyi víz gyülemlett fel. Fel
idézte azt is, hogy több mint 
egy évtizede már annak, hogy 
a Hámoritóba egy szivattyút 
telepítettek, majd egy vezeték 
kiépítésével vizet „szivattyúz
nak” a patakmederbe közvet
lenül a vízesés fölött. A MIVÍZ 
az önkormányzattal szerződve 
üzemelteti a szivattyút, és tart
ja karban a vezetéket.

– Amikor nem elegendő, 
vagy egyáltalán nincs termé
szetes „táplálása” a vízesésnek, 
akkor emelünk át vizet a Há
moritóból. Viszont azokban a 
téli időszakokban, amikor ösz
szefüggő rétegben befagy a tó 
felszíne, akkor ezt meg kell sza
kítani, hiszen ez egy rendkívül 
balesetveszélyes, sőt, akár élet

veszélyes helyzetet is kialakít
hat. A tó felszínére – a tilalom 
ellenére – a téli időszakban töb
ben rá szoktak menni korcso
lyázni, sétálni. El lehet képzelni, 
mennyi veszélyt rejt magában, 
amikor a jégréteg nem a vízfel
színen fekszik, hanem egy lég
rétegen, ami még könnyebben 
beszakadhat.

Nyomatékosította, hogy az 
önkormányzattal úgy kötöttek 
szerződést, hogy a téli időszak
ban, amikor összefüggő jégréteg 
alakul ki a Hámoritó felszínén, 
akkor leállítják a vízesés pótlá
sát. Ez a tevékenység mindaddig 
szünetel, amíg a jégpáncél meg 
nem olvad a tó felszínén.

K. I.

Visszaszorítanák a légszennyezettséget. Fotó: Mocsári László

Ha befagy a Hámori-tó, nem „eshet” a vízesés

Egyelőre nélkülöznünk kell a turisztikai attrakciót. Fotó: Horváth Csongor

Új cikksorozatunkban az 
önkormányzat „hétköz-
napi hőseit” mutatjuk be, 
akik munkája talán kevés-
bé látványos, ám ők is a 
várost szolgálják.

Harmincnégy éve dol
gozik karbantartóként Mé-
száros Zsolt a polgármesteri 
hivatalban. A technika fej
lődésével feladatai is egyre 
sokrétűbbek. Szereti a csa
patot munkahelyén, és szí
vesen fedezi fel a legkorsze
rűbb újdonságokat.

Alapvetően villanyszerelő 
végzettsége van, kilenctagú 
csapatukban egyedüliként. 
Legfőbb feladatunk a hivatal 
karbantartása, működtetése, 
de mi készítjük elő a rendez
vényeket is – mondta, majd 
hozzátette, anyagbeszerzés
sel is foglalkoznak.

A technika fejlődése időről 
időre kihívás elé állítja. – Oly

kor bosszankodom, nehezen 
fogok hozzá az új megtanu
lásához, aztán viszont örülök 
annak, hogy ezt is megismer
hettem. Például egy lámpa 
kapcsolójának a bekötéséhez 
régebben elég volt kétféle mó
dot tudni, ma már van kö
rülbelül negyvenféle kapcso
lócsalád – részletezte.

Szereti a munkáját és a mun
kakörnyezetet is. – Ismerem az 
épületet és a benne dolgozó 
embereket, itt általában bizto
sítva vannak a szerszámok is, 
semmiért nem változtatnék a 
hivatásomon – mondta, majd 
elárulta, már gyerekkorában is 
szeretett bütykölni, barkácsol
ni. – Családi házban laktunk, 
édesapám mindenre megtaní
tott: szegelni, csavarozni, mér
ni. Akkor szerettem meg eze
ket a munkákat, amiket ma is 
nap mint nap szívesen végzek 
– zárta.

RÉPÁSSY OLÍVIA

Nem bánta meg  
a szakmaválasztást

MISKOLCÉRT DOLGOZNAK



Gulyás Klárát óriási tudásvá-
gya öt diplomáig hajtotta. Azt 
gondolja, társadalmi változást 
az hozhat, ha a roma értelmi-
ségiek olyan munkakörökben 
is jelen vannak, ahol a célcso-
port tagjai nem feltétlenül 
romák. Ennek ugyanis nagy 
szerepe van az elfogadásban.

Miskolcon született, édes-
anyja a forrói cigánysorról 
származik, édesapja állami 
gondozásban nőtt fel. – Apa 
tizennyolc éves koráig nem is 
tudott róla, hogy roma, mert 
szőke hajú és zöld szemű gye-
rekként nem viselte magán a ro-
mák antropológiai jegyeit. Csak 
akkor szembesült vele, amikor 
rokonaival találkozott – idézi 
fel Gulyás Klára. – A szüleim 
Miskolc belvárosában, egy ön-
kormányzati bérlakásban élnek 
mind a mai napig. Szerencsés-
nek tartom magam, hogy ebbe 
a családba születtem, mert itt 
nagyon sok szeretetet és támo-
gatást kaptam, hogy megva-
lósíthassam önmagamat. Rá-
adásul a jó nevű Fazekas Utcai 
Általános Iskolába jártam mint 
körzetes oktatási intézmény-
be, ahol integrált környezetben 
kezdhettem meg tanulmánya-
imat. Utána elvégeztem a Sze-
mere Bertalan-gimnáziumot, 
ahonnan elsőre nem vettek fel 
a Debreceni Egyetem hajdúbö-
szörményi Gyermeknevelési és 
Felnőttképzési Karára – mond-
ta, majd hozzátette, három 
lánytestvér között ő a középső. 

– Angol-magyar szakos tanár 
nővérem pályaválasztása hatás-
sal volt sajátomra, hiszen ezért 
mentem szociálpedagógusnak, 
a húgom pedig a szépségipar-
ban találta meg önmagát, egy 
professzionális szépségszalon-
ban dolgozik – mondta.

Tanulni, tanulni, tanulni
Szülei törekedtek arra, hogy 

minden lehetőséget megadja-
nak nekik a továbbtanulásra. – 
Mivel családunk hangsúlyosan 
nem követte a roma kultúra 
hagyományait, a halottvirrasz-
tást leszámítva, talán éppen 
ezért érdekelt mindig is ennek 
ismerete. Azzal persze sosem 
volt gondom, hogy vállaljam 
roma identitásomat.

Az egyéves kihagyás alatt a 
Karrina Szakképző Iskolába 
járt ifjúságvédelmi szakra. – Ez 
már beleszámított a felsőfokú 
tanulmányokba, amiknek első 
lépcsőfoka az említett Debre-
ceni Egyetem szociálpedagó-
giai szakja volt. Itt több olyan 
kurzust vettem fel, amik a roma 
kultúrához kapcsolódtak. Ezt 
a diplomámat kiemelkedő ta-
nulmányi eredménnyel szerez-
tem meg, mint ahogy a többit 
is. Az alapdiploma után tehát 
következett mesterképzésben a 
Szegedi Tudományegyetem ki-
sebbségpolitikai elemző szakja, 
amit azért választottam, mert 
nagyon érdekelt a társadalom 
működése, főleg a társadalmi 
különbségek okai. 2013-ban 
Rézler Gyula-ösztöndíjban ré-

szesültem. Ekkor kapcsolódtam 
be a Lippai Balázs Roma Szak-
kollégium életébe, ami megha-
tározó volt számomra. Ezt köve-
tően még két szakot elvégeztem 
a Debreceni Egyetemen: roma 
kulturális fejlesztő, valamint 
általános és családügyi mediá-
tor. Itt ismertem meg mentora-
imat, akiknek a hatására jelent-
keztem a Miskolci Egyetemre, 
ahol a kulturális antropológia 
mesterszakon tanultam tovább. 
Végül ebben találtam meg ma-
gamat igazán – mondta a há-
rom alap- és kettő mesterdip-
lomás Gulyás Klára, aki ezek 
után megkoronázta tanulmá-
nyait egy doktori címmel, amit 
december 20-án szerzett meg. – 
A 2016-ban elkezdett egri Esz-

terházy Károly Katolikus Egye-
tem Neveléstudományi Doktori 
Iskoláját kiváló tanulmányi át-
lagom miatt két év múlva már 
állami ösztöndíjjal végeztem. 
Nagy sikerélmény volt még eza-
latt, hogy a 2018-19-es tanévben 
elnyertem az Új Nemzeti Kivá-
lóság Program ösztöndíját.

Találkozási pont
Éveken át segítette program-

szervezőként a Miskolci Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatot. 
– 2019-ben barátaimmal együtt 
létrehoztunk egy civilszerve-
zetet, az Episztémé Kulturális 
Egyesületet. Ennek roma és nem 
roma, diplomával rendelkező 
szakemberek alkotják a bázi-
sát. Ez lett a hobbim is a tanu-

lás, a család és a tanítás mellett. 
Soha nem tekintettem munká-
nak, pedig nagyon sokszor fá-
radságos egy-egy program meg-
szervezése. Sajnálatosan a roma 
holokauszt emlékezetpolitiká-
ja nem jelenik meg a köztudat-
ban. Ez ellen szerettünk volna 
tenni azzal az emlékművel, amit 
2021. augusztus 2-án avattunk 
fel a Kálvária domb aljában. 
Azt gondolom, a kulturális ren-
dezvények mind hozzájárulnak 
ahhoz, hogy találkozási pontot, 
majd párbeszédet tudjunk te-
remteni a roma és a nem roma 
emberek között – mondta.

Az egyesület április 8-án a ro-
mák nemzetközi világnapját, 
augusztus 2-án a roma holo-
kauszt napját és december 18-án 

a nemzetiségiek napját ünnep-
li meg egy-egy kiállítással vagy 
triójuk hangversenyével.

Szeretné, ha egyetlen lánya 
egyetemre járna, hiszen öröm-
teli számára, hogy egyre több 
diplomás roma van. – Megdöb-
bentem, mikor Lucával beszél-
gettünk a tanulmányaimról, és 
tizenhét éves élettapasztalatával 
közölte velem, óriási terhet tet-
tem a vállára, mert az emberek 
ugyanezt az előmenetelt várják 
majd el tőle – mondta.

Doktori disszertációja a ma-
gyarországi roma értelmiségi-
ek szerepvállalásának, identitá-
sának a cselekvési dimenzióját 
vizsgálja komplex megközelí-
tésben. – Napjainkban sok etni-
kai gyökerű társadalmi konflik-
tust tapasztalhatunk. Sokszor 
elhangzik, hogy fontos meg-
ismerni egymás kultúráját a 
többségi és a kisebbségi társa-
dalomnak. Kutatási területem 
szerteágazó: roma kultúra ant-
ropológiája, roma értelmisé-
giek identitása, szerepeik, hát-
rányos helyzetű gyermekek 
esélyegyenlősége, felzárkózás-
politikai fejlesztések, szociális 
városrehabilitáció. Azzal, hogy 
a felsőoktatásban tanítok, nagy 
álmom valósult meg. Jelenleg 
a Miskolci Egyetem Kulturális 
és Vizuális Antropológiai Inté-
zetében dolgozom főállású ok-
tatóként, február 1-jétől pedig 
Sárospatakon, a Tokaj-Hegyalja 
Egyetemen leszek egyetemi ad-
junktus – mondta Gulyás Klára.
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„Azzal, hogy a felsőoktatásban tanítok, nagy álmom valósult meg." Fotó: Mocsári László

Miskolci Napló

Ismét sikeres évet zárt az északkelet-magyarországi régió 
egyik legnagyobb építőipari vállalkozása, a miskolci szék-
helyű Peka Bau Építőipari Kft. Pető György, a cég ügyveze-
tője elmondta, 2021-ben átlépték az országhatárt, és a hazai 
munkáik mellett már külföldi megbízásokat is teljesítenek.   

A mindennapi életünket 
több mint két éve meghatá-
rozó koronavírus-járvány sok 
iparágat érzékenyen érintett, 
az építőiparban azonban nem 
volt jelentős visszaesés. Ezt a 
megállapítást támasztja alá az 
északkelet-magyarországi ré-
gió egyik legjelentősebb épí-
tőipari cégének, a miskolci Peka 
Bau Kft.-nek a beszámolója is.

Nagyberuházások  
és ösztöndíjprogram

A vállalkozás a korábbi évek-
hez hasonlóan 2021-ben is több 
– a kikapcsolódást és szórako-
zást szolgáló – nagyberuhá-
zást valósított meg. Ezek közül 
kiemelkedik a Miskolcon, köze-
lebbről Diósgyőrben – az Épkar 
Zrt.-vel közösen – megépített 
DVTK Multifunkcionális Sport-
csarnok. Ennek a mintegy 4300 
négyzetméteres, kétemeletes 
épületnek a lelátóiról 3300 néző 
élvezheti az egyszerre akár öt 
pályán zajló mérkőzéseket.

A Peka Bau Kft. a dinamikus 
növekedésének köszönhetően 
mára már átlépte Borsod-Aba-
új-Zemplén határát, és jelen 
van Magyarország legtöbb 
megyéjében. Kiemelkedő pél-
da erre az a tavaly Debrecen-

ben megvalósított beruházás, 
amelynek keretében egy 10 
ezer négyzetméteres és három 
5000 négyzetméteres logiszti-
kai csarnok készült el. Az ország 
egyik legnagyobb szállítmá-
nyozó cége ezekből a hatalmas 
raktárakból lát el áruval számos 
élelmiszerüzletet az év minden 
napján.

Az európai színvonalú szak-
mai tevékenysége mellett a 
Peka Bau Kft. fontosnak tartja a 
társadalmi felelősségvállalást, 
ami esetükben többek között a 
fiatal tehetségek támogatását 
jelenti. Ebben a szellemben lett 
a cég a DVTK tanulmányiösz-
töndíj-programjának egyik fő 
támogatója. Az ösztöndíjprog-
ram célja, hogy a tehetséges 
diákok számára rendszeres, ma-
gas színvonalú tehetséggon-
dozó szakköröket szervezzen, 
valamint biztosítsa a tanulmá-
nyaikhoz és versenyeztetésük-
höz szükséges anyagi feltéte-
leket. 

Szakmai siker külföldön is
„Társaságunk eddigi eredmé-

nyeinek köszönhetően a hazai-
ak mellett már külföldi ügyfelek 
bizalmát is sikerült elnyernünk, 
így 2021-ben több határon túli 

helyszínen kezdhettünk na-
gyobb volumenű kivitelezési 
munkákba.  Külföldön termé-
szetesen ugyanazzal a szakér-
telemmel és ugyanazokkal a 
korszerű iparági tapasztalatok-
kal dolgozunk, mint itthon, így 
a tőlünk megszokott minőséget 
tudjuk garantálni nemzetközi 
partnereinknek is” – nyilatkoz-
ta Pető György, a Peka Bau Kft. 
ügyvezetője. 

Ez már a 21. század
Miskolcon, a Déli Ipari Park 

felé járóknak bizonyára feltűnt, 
hogy szinte gomba módjára 
nőtt ki a földből egy gyönyörű 
üvegcsoda. Ez az Avalon Nem-
zetközi Iskola mellett található, 
szemet gyönyörködtető, légies 
épület nem más, mint a Peka 
Bau Kft. új, impozáns irodaháza. 

„Számunkra minden megbí-
zás, minden ügyfél egyformán 
fontos, ám 2021-ben a szívünk-
höz legközelebb álló projekt 
kétségkívül az új székházunk 
megtervezése és kivitelezése 
volt” – árulta el Pető György. Az 
ügyvezető hozzátette: „Felépí-
tettük Miskolc egyik legexklu-
zívabb irodaházát, amelyben 
minden körülmény adott ah-
hoz, hogy munkatársaink to-
vábbra is a lehető legmagasabb 
színvonalon végezhessék mun-
kájukat. Az épület tervezése-
kor nagy hangsúlyt fektettünk 
arra, hogy prémiumkörnyeze-
tet biztosítsunk dolgozóinknak 

és ügyfeleinknek. Az irodaház 
mintegy másfél ezer négyzet-
méternyi irodatérrel rendelke-
zik. A válaszfalak zömét üveg-
ből terveztük, hogy minél 
kevésbé törjük meg a csodála-
tos kilátást. Belépve egy mo-
dern, tágas fogadótérben ta-
láljuk magunkat, amely körül 
különböző méretű, kiválóan 
felszerelt, minden igényt kielé-
gítő, hangulatos és modern tár-
gyalókat helyeztünk el. Fontos 
szempont volt, hogy a munka-
végzés mellett a közösségi élet 

tereit is kialakítsuk, ezért a föld-
szinten külön kávézósarok, egy 
átlagosnál nagyobb konyha, és 
egy éttermeket idéző étkező 
várja kollégáinkat és partnere-
inket. A jól felszerelt edzőterem 
szintén munkatársaink rendel-
kezésére áll, ez biztosítja a re-
generálódást, a jóllétet, a szel-
lemi-fizikai feltöltődést. A felső 
három emeletet az irodák fog-
lalják el. Számos egyterű iroda-
helyiséget alakítottunk ki, mert 
hitvallásunk szerint a kreatív 
tervezői munka hatékonyságá-

hoz fontos, hogy a csapattagok 
könnyen és gyorsan tudjanak 
egymással kommunikálni. Az 
anyagok és színek kiválasztá-
sánál arra törekedtünk, hogy az 
egymással harmonizáló meg-
oldások nyugodt környezetet 
biztosítsanak a mindennapi – 
tervezői és kivitelezői – felada-
tokhoz. A letisztult, de mégis 
magával ragadó irodaház töké-
letes referencia is, amely által a 
hozzánk látogatók képet kap-
hatnak a Peka Bau Építőipari 
Kft. által képviselt minőségről.”

Minőséget képviselnek határon innen és túlMinőséget képviselnek határon innen és túl
Sikeres és mozgalmas évet zárt a miskolci székhelyű Peka Bau Építőipari Kft.Sikeres és mozgalmas évet zárt a miskolci székhelyű Peka Bau Építőipari Kft.

Hirdetés
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Az idei programok tervezé-
sekor a legfőbb cél a színvo-
nal emelése volt.

Színvonalas kiállítások-
kal, koncertekkel, nagysza-
bású vendégprodukciókkal 
és évtizedes múltra visz-
szatekintő programokkal 
tér vissza ebben az évben a 
Művészetek Háza. 2022-ben 
új koncepció mentén szer-
vezik majd az eseményeket, 
amelyek miskolci szakem-
berek és intézmények össze-
fogásával, több művészeti 
ág összekapcsolásával való-
sulnak meg. A programok 
tervezésekor a legfőbb cél a 
színvonal emelése volt – er-
ről tartott sajtótájékoztatót 
kedden délelőtt a létesít-
ményt üzemeltető Miskolci 
Kulturális Központ (MKK) 
vezetése.

– A MÜHA Miskolc vá-
ros egyik legreprezentatí-
vabb belvárosi kulturális in-
tézménye. Célunk az volt a 
2022-es év programjainak 
összeállításakor, hogy a ház 
művészeti-szakmai szín-
vonalát növeljük, és ennek 
a célnak az érdekében még 
tavaly megkezdtünk egyez-
tetéseket szakemberekkel, 
intézményekkel, szerveze-
tekkel. Ennek eredménye-
képpen több új programso-
rozat is indul – jelentette ki 
Majorné Bencze Tünde, az 
MKK ügyvezetője.

Elmondta még, a közeljö-
vőben zeneorientált, temati-
kus események helyszínévé 
változik az egykori kávézó. 
„A hely alapvető atmoszfé-
ráját megtartva, a vendég-
látós saját ízlése szerint ala-
kítja ki akár egy dallamos 
jazzest, akár egy hétköznapi 
koktélozás exkluzív színteré-
vé. Rendszeres rendezvénye-

ik mellett igyekeznek otthont 
nyújtani közéleti események 
és zárt körű összejövetelek 
számára egyaránt” – tette 
hozzá.

Beszélgetések kicsiben és 
nagyban

A MÜHA új programjai-
nak egyike lesz az ARTTÉR. 
A Czikora Ágnes által meg-
álmodott beszélgetéssorozat 
több mint tízéves múltra te-
kint vissza. A szerkesztő-mű-
sorvezető úgy fogalmazott, 
öröm számára, hogy a sorozat 
ezen az exkluzív helyen folyta-
tódik.

– A beszélgetések olyan 
erényekről szólnak majd, 
amik nélkül a világ nem mű-
ködik, ezek között elsőként 
február 2-án a bátorság, majd 
a kedvesség, kitartás, büszke-
ség, önfeláldozás és a komp-
romisszumkészség a téma 
– mondta el Czikora Ágnes, 
aki kiemelte, a beszélgetések 
minden hónap első szerdáján 
a MÜHA kávézójában zajla-
nak majd.

Beszélgetős és zenei prog-
ramok

A (S)ikertörténetek soroza-
tot Jenei László, az idén 14 éves 
MŰÚT folyóirat főszerkesztő-
je mutatta be. „A program ja-
nuár 19-én, szerdán indul, ek-
kor Dragomán Györgg yel és 
Ungváry Krisztiánnal beszél-
get majd Kőrizs Imre szerkesz-
tő, kritikus.

A zene szerelmeseit is sok 
program várja majd a házban. 
Ezek egyike a Jazz Inside Club 
a MÜHA kávézójában. Így a 
műfaj kedvelői számára állan-
dó helyen, folyamatosan, igé-
nyes jazzmuzsikát kínál majd 
a Jazz Inside Band.

Régi-új galéria
A Kortárs Galéria a követ-

kező időszakban is minőségi 
alkotások színtere lesz – je-
lentették ki. Az első pár hónap 
a retrotárlatoké, aztán a Vas-
gyári művésztelepen született 
fotók kapnak helyet a falakon. 
Olyan válogatások, amelyek a 
budapesti bemutatót követően 
térnek haza. Varga Éva szob-

rászművész Kétszáz ajtó című 
fotóanyagából is kikerül mint-
egy 80 kép a falakra, és más 
kortárs helyi alkotók is helyet 
kapnak a rendhagyó galériá-
ban. Seres László festőművész 
új képsorozattal jelentkezik, 
és tavasszal ez az anyag is be-
mutatásra kerül.

– A Művészetek Háza Ga-
lériájával párhuzamosan új-
jászerveződik a MissionART 
Galéria Miskolcon. A koráb-
biak szerint nemcsak a fővá-
rosban, hanem újra a borsodi 
megyeszékhelyen is teret ad 
az ifjú művészeknek a Szé-
chényiről nyíló kapualj mo-
dern kiállítóhelye, amely egy 
felújítást követően nonprofit 
galériaként funkcionál. 6-7 
helyi alkotó – így Tóth Vi-
vien, Szeszák Ádám, Góre 
Szabina, Gregovszki Gábor 
– bázisa lesz a házban, akik 
aktívan dolgoznak, és kiérde-
melték a helyet – tette hozzá 
Kishonthy Zsolt művészettör-
ténész, a MissionART Galéria 
vezetője.

TAJTHY ÁKOS

Koncepcióváltás a MÜHÁ-ban

A MÜHA tavaszi programjairól tartottak sajtótájékoztatót. Fotó: Juhász Ákos

Virágom, virágom cím-
mel nyílt tárlat Gondosné 
Szabó Éva festőművész ké-
peiből január 13-án az Ady 
Endre Művelődési Házban.

A kiállítást Bártfai Noémi 
nyitotta meg, aki méltatta a 
kiállított képeket és az alko-
tót is. „Bár az ember legérté-
kesebb kincsei a szívekben 
lakoznak, művészi adottság 
által annak egy pici részét 
kézzelfoghatóvá tehetjük. 
Ilyen értéket tekinthetünk 
meg itt az Adyban, melyek a 
festmények alkotójának szí-
vében születtek” – mondta.

– A természet gyönyörűvé 
válik, amikor a hosszú és hi-
deg tél után végre kinyílnak a 
világok, és szüntelenül elkez-
denek énekelni a madarak. A 
téli hónapok végén mindany-
nyian arra várunk, hogy ismét 
láthassuk a színes virágokat, 
a tavaszi erdőt, a nyári nap-
lementéket. A kiállított képek 
éppen ezeket ábrázolják, re-
mélem, hogy minden érdek-
lődőnek hoznak majd egy kis 
feltöltődést addig, amíg a ta-
vasz valóban beköszönt – tet-
te hozzá Bártfai Noémi.

Gondosné Szabó Éva la-
punknak elmondta, a tár-

lat tulajdonképpen egy élet-
mű-kiállításnak is felfogható, 
hiszen 2023-ban lesz húsz éve 
annak, hogy elkezdett festeni.

– Gyermekkoromban sze-
rettem volna porcelánfes-
tő lenni, azonban felnőtt-
ként teljesen másfelé sodort 
az élet. Közgazdasági tanul-
mányaimat követően a Ti-
szai Vegyi Kombináthoz ke-
rültem, és ott is dolgoztam 
egészen a nyugdíjig. Ezt kö-
vetően döntöttem úgy, hogy 

most már azt fogom csinálni 
szabadidőmben, amit min-
dig is szerettem volna: festeni 
fogok – árulta el a festőmű-
vész, aki elmondta még azt 
is, korábban főként tájképe-
ket alkotott, mostanság vi-
szont érdeklődése a virágok 
felé fordult, innen származik 
a kiállítás címe is.

A tárlat február 25-éig te-
kinthető meg az Ady Endre 
Művelődési Házban.

T. Á

A Miskolci Nemzeti Színház 
rendezője is arra kéri a fele-
ket, hogy keressék a kompro-
misszumot.

Tavaly november közepén 
robbant a gyújtóbomba, ami 
lángra lobbantotta a magyar 
operajátszás világát. Ókovács 
Szilveszter nyílt levelet tett közzé 
az Origón „A szomszéd tehene, 
avagy vidék kontra főváros ope-
rajátszásáról” címmel. A Magyar 
Állami Operaház főigazgatója ki-
fejezte, nem ért egyet azzal, hogy 
az öt vidéki nagyszínház négy-
szer annyi ember számára köz-
vetíti a műfajt, mint az Opera. 
Úgy véli, nemcsak Pestről járnak 
hozzájuk operát, balettet nézni, 
hanem számos megyéből, me-
gyeszékhelyről is. A vidéki szín-
házak vezetőivel kapcsolatban a 
következőképp fogalmaz: „úgy 
tesznek, mintha öt valódi opera-
ház tényleg attól szenvedne, hogy 
nagyszabású előadásai (hisz’ az 
opera ab ovo nagyszabású mű-
faj) éppen a pesti Opera kereszt-
befekvése miatt nem tudnának 
felszállni az ő kifutópályáikról”.

A levél, úgy tűnik, az ope-
rajátszás vidéki szervezőinek 
elevenébe talált, ugyanis vá-
laszlevélben reagáltak Ókovács 
soraira, amiben nyíltan beszél-
nek a problémákról. Ebben 

megkérik a főigazgatót, hogy 
„a vidéki és a fővárosi opera-
játszást szíveskedjen egysége-
sen és ugyanannyira támogat-
ni, hiszen ez Önnek a Nemzeti 
Kulturális Tanácsban betöltött 
szerepe alapján kötelessége is”.

Az írás fogalmazói leginkább 
azt nehezményezik, hogy Óko-
vács Szilveszter megszüntette 
az általa vezetett, legtöbb hazai 
operaénekest foglalkoztató in-
tézményben a kikérőt – ez a do-
kumentum biztosította, hogy a 
művészek az adott színház pró-
baidőszaka alatt más színházak 
próbáit is látogassák.

„Ma a vidéki színházak ope-
raelőadásainak egy-egy sze-
repére egyszerűen nem ma-
radt felkérhető énekes az Ön 
döntése okán” – áll a nyílt le-
vélben, amelyet Béres Attila és 

Cser Ádám, a Miskolci Nemze-
ti Színház igazgatója és zene-
igazgatója is aláírt.

Mindezekre reagált Szabó 
Máté múlt héten. A helyi teát-
rum rendezője és Művészeti Ta-
nácsának tagja úgy véli, le kellene 
ülni megbeszélni a problémákat 
– erre egyébként korábban már 
szerveztek fórumot, amit Óko-
vács Szilveszter az utolsó pilla-
natban mondott le.

„Méltatlan nyílt levelek helyett 
a párbeszédre, az egyeztetésre és 
az érzelmek háttérbe helyezésé-
re szólítjuk fel felnőtt és felelős 
társainkat” – fogalmaz Szabó 
Máté, aki meginvitált minden 
érintettet Miskolcra, hogy „mél-
tó módon kommunikáljanak a 
legszebb műfajról, az operáról és 
annak egész országot lefedő ját-
szási lehetőségeiről”.                 MN

Megidézik a tavasz színeit Vidék kontra főváros: áll az operabál

Kiss Péter zongoraművész 
és Cser Ádám karmester 
közreműködésével kezdő-
dik a szimfonikusok Ya-
maha bérlete.

Az együttes még a 
2020/2021-es évadra hirdet-
te meg háromalkalmas so-
rozatát, ám a járványhelyzet 
miatt teljesen le kellett mon-
daniuk azt.

– Egy régi vágyunk teljesült 
azáltal, hogy minisztériumi 
támogatással hozzájutottunk 
egy csodás versenyzongorához 
– mondta az együttes kommu-
nikációs menedzsere, Handa 
Eszter. – A Yamaha CFX mes-
terhangszer az országban csak 
két példányban található meg, 
és ebből az egyik a miénk. Ha-
talmas boldogság ez nekünk, 
s hogy a közönség is velünk 
örülhessen, egy kifejezetten 
erre a hangszerre összeállított 
bérletet álmodtunk meg. Az 
exkluzív, három alkalomból 
álló sorozattal a zongora sze-
relmeseinek kívánunk kedves-
kedni.

Egy fantasztikus koncert-
tel indul a bérlet január 17-
én. Az est műsorán Weber 
Euryanthe nyitánya után 

Beethoven c-moll, majd 
Bartók III. zongoraverse-
nye csendül fel. A szólista 
Kiss Péter Junior Prima díjas 
zongoraművész, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egye-
tem tanára. Közreműködik 
még az est során Cser Ádám, 
a Miskolci Nemzeti Színház 
zeneigazgatója, aki számos 
alkalommal állt már a szim-
fonikusok élén.

A Miskolci Szimfonikus 
Zenekar tulajdonát képező 
„CFX” hangversenyzongo-
ra – ahogy ők fogalmaznak 
– a Yamaha cég zászlósha-
jómodellje. Zongoráik teljes 
mértékben kézi munkával 
készülnek. Alapanyaguk a 
tengerszint felett 1800–2000 
méteren növő lucfenyő, mi-
vel azon a szinten kemény-
szik megfelelően a fa, és 
biztosítja a jó rezonánst. A 
rezonáns a zongora szíve: 
olyan, mint az emberi hang-
szál; nincs két egyforma kö-
zöttük. A Yamaha zongorák 
majdnem 100 százalékban 
fából készülnek, kivéve az 
öntvényüket. A „CFX” hang-
szer súlya közel ötszáz kilo-
gramm.

MN

Hétfőn indul  
a Yamaha bérlet

Az országban csak két ilyen példány van. Fotó: mso.hu

Gondosné Szabó Évát köszöntik a kiállításon. Fotó: Mocsári László

Szabó Máté párbeszédre szólít fel. Fotó: MNSZ
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Interjúidőpontok  
minden héten: 

hétfő 11:00  
szerda 12:45 
péntek 12:45

Szeretnél olyan munkahelyet,  
ahol megbecsülnek és havonta  

értékelik a teljesítményedet?  
Nálunk a Hónap Dolgozója Programnak  
és a havi teljesítmény alapú bónusznak  

köszönhetően rendszeresen kapsz  
visszajelzést munkáddal kapcsolatban!

Nyitott pozícióinkról az alábbi felületen  
tájékozódhatsz:    

https://seg-automotive.hrfelho.hu/ 

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a BMH 
Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák begyűjtését január hónapban 
végzi. Családi házas övezetben a fenyőfák begyűjtése 
minden település esetén január végéig a vegyes hulladék 
gyűjtési napjain folyamatosan történik.  

Társasházi övezetekben azonban a kidobott örökzöldeket 
a vegyes gyűjtéstől eltérő napon szállítjuk el. Miskolc tár-
sasházi övezeteiben szombati napokon,  
2022. január 15-én, 22-én és 29-én történik  
a fenyőfák elszállítása. 

A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés érde-
kében kérjük a lakásszövetkezetek és társashá-
zak képviselőit, hogy a lakótársakkal egy helyre 
gyűjtsék össze a fenyőket.

A dísz és talp nélküli fenyőfákat oly módon 
kérjük a hulladékgyűjtő edények mellé kihe-
lyezni, hogy azok a közlekedést ne akadá-
lyozzák.  

Együttműködésüket köszönjük!

BMH Nonprofit Kft.
Levelezési cím:  
3510 Miskolc, Pf. 583.
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail:  
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu



Gólerős támadó. Nyártól di-
ósgyőri színekben folytatja 
a Merkantil Bank Liga egyik 
gólkirályjelöltje. A támadó-
sor szélén és közepén is 
használható Lukács Dáni-
el a KTE színeiben tíz gólt 
szerzett ősszel. Benczés 
Miklós sportigazgató sze-
rint „sebessége az NB I-ben 
is kimagasló, ráadásul a 
gyorsaságával szerzett 
előnyt remekül hasznosítja, 
jól áll be a védők elé. Ezen 
kívül tökéletes ritmusban 
indul be, átlag feletti a hely-
zetfelismerése, és a helyze-
teit jó arányban értékesíti”. 
Ő a DVTK harmadik igazo-
lása a télen Lucas és Eppel 
Márton után.

Bővülő NB I? A Magyar Lab-
darúgó-szövetség (MLSZ) 
elfogadta a 2022-2023-as 
évad bajnokságának és a 
kupának a versenykiírását. 
Az OTP Bank Liga továbbra 
is tizenkét csapattal, három 
forduló lejátszásával júli-
us utolsó hétvégéjén rajtol, 
egy időben a másodosz-
tállyal, amely két lépcsőben 
előbb tizennyolc, majd ti-
zenhat csapatos formában 
folytatódik. Ugyanakkor az 
MLSZ elnöksége továbbra 
sem tett le az OTP Bank Liga 
létszámának növeléséről. A 
női élvonal mezőnyét a je-
lenlegi nyolc csapatról ti-
zenkét csapatosra emelik.

Jön a BVSC. Szombaton 
este 6 órától a BVSC-t fo-
gadja a Kemény Dénes 
uszodában a miskolci vízi-
labdacsapat. Az OB I-ben 
a Honvéd vendége volt az 
MVLC hét közben, Vismegék 
öt góllal, 14-9-re kaptak ki 
a fővárosban a harmadik 
negyed gyengébb teljesít-
ménye miatt. Jelenleg a ti-
zenkettedik a tabellán a 
miskolci gárda.

Csatár érkezett. Az átiga-
zolási határidő lejárta előtt 
szerződtette David Hajni-
kot a DVTK Jegesmedvék. 
A tizenkilenc esztendős 
szlovák csatár fiatal kora 
ellenére már negyvenhat 
mérkőzésen szerepelt a Ti-
pos Extraligában. Az idei 
szezont nevelőegyesülete 
felnőttcsapatában kezdte, 
a Dukla Michalovce együt-

tesében tizenhat mérkő-
zésen szerepelt, valamint a 
második ligában szereplő 
HC 19 Humenne együttesé-
ben is volt hét mérkőzése. 
David Hajnik érkezésével a 
DVTK Jegesmedvék kere-
te véglegesnek tekinthető, 
több érkező már nem vár-
ható.
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Átadták a Miskolci Síiskola 
sítanpályáját szerda délelőtt 
a Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium udvarán.

A Miskolci Síiskola még de-
cember közepén nyitotta ki ka-
puit. A hetven méter hosszú és 
tizenkét méter széles sítanpálya 
a lakosság számára könnyen el-
érhető, mivel a város frekventált 
helyén, az avasi Mednyánszky 
utca elején található. Az ünne-
pélyes átadót szerdán tartották, 
ahol a városvezetést Szopkó Ti-
bor alpolgármester képviselte.

– Azért is van létjogosultsága 
egy ilyen létesítménynek, mert 
év közben tanítás után síelési le-
hetőséget nyújt a gyerekeknek a 
város kellős közepén – mutatott 
rá Gramantik Csaba, a Miskolci 
Síiskola Kft. tulajdonosa. – Az-
óta próbált a miskolci síokta-
tó közösség lehetőséget találni 
minderre, hogy a 2000-es évek-
ben bezárt a Miskolci Egyetem 
pályája. Ehhez találtuk meg a 
társakat és a tökéletes helyszínt.

Sífelvonó könnyíti meg a felju-
tást a pálya tetejére, és sötétedést 
követően pályavilágítás biztosít-
ja a megfelelő látási körülmé-
nyeket. A szakképzett oktatók 
a sportág alapjainak elsajátítá-
sában segítik az érdeklődőket – 
hétköznapokon délután, illetve 
hétvégén. Csoportos síoktatáson 

4 éves sí- és snowboard-magán-
órák keretei között, 3 éves kor-
tól tanulhatnak kezdő és közép-
haladó szinten a gyerekek és a 
felnőttek. Az órákon résztvevő 
tanulók számára a Miskolci Síis-
kola ingyenesen biztosítja a leg-
modernebb felszereléseket.

Az Aktív és Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ harminc-
százalékos, mintegy tizenöt 
millió forintos támogatásával 
valósult meg a beruházás, mely-
nek teljes költsége meghaladta 
a hatvanhárom millió forintot. 
Az aktív Magyarországért fe-
lelős kormánybiztos köszöne-
tet mondott a gimnáziumnak 
és a Miskolci Síiskolának, hogy 
ezen a fantasztikus helyen sike-
rült mindezt megteremteni.

– A téli időszakban sajnos 
kevesebbet mozgunk, ezért in-
dítottuk el a műjégpálya-prog-
ramunkat. Az Országos Brin-
gapark Program mellett pedig 
meghirdettük az Országos 
Futópálya-építési Programot, 
melynek keretében Miskolcon 
is el fog készülni egy legalább 
1 kilométer hosszúságú rekor-
tán borítású futópálya – taglal-
ta Révész Máriusz. Hozzátette: 
a Sítanpálya-építési Program-
ban Miskolc után a tavalyi év-
ben még Székesfehérváron és a 
Velencei-tó mellett hoztak lét-
re ilyen létesítményeket.

A kormánybiztos végezetül 
beszámolt arról az ugyancsak 
frissen indított kormányzati 
programról, ami országszerte 
biztosít ingyenes síelési lehe-
tőséget az iskolásoknak, így a 
borsodi nebulóknak is, miu-
tán az újonnan átadott sípá-
lya is szerepel a támogatottak 
között.

A létesítmény a Síoktatók 
Magyarországi Szövetsége 
szakmai ajánlásával és ellen-
őrzésével lett kialakítva. El-
nökük kifejezte: számára nem 
kétséges, hogy Miskolcon „va-

lami nagyon jó indul útjára 
ezzel a sítanpályával”.

– Nem csupán a sítechnika 
megtanulását jelenti egy ilyen 
kis központ, hanem egy olyas-
fajta szocializációt, ami nagyon 
fontos az egészséges életmódra 
való nevelésben – osztotta meg 
gondolatait Egri Katalin.

Márpedig Miskolcról sokan 
választják ezt a sportágat, és 
ahogy más sportokat, ezt sem 
lehet elég korán kezdeni. Csö-
bör Katalin ország gyűlési kép-
viselő szerint a miskolci sípálya 
kiválóan alkalmas arra, hogy a 

gyermekek minél korábban el 
tudják kezdeni a síelést.

Hosszas keresgélést köve-
tően találták meg egyébként 
a legmegfelelőbb helyet a Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnázium 
területén. Holczinger Ferenc 
igazgató elmondta, a zöldte-
rület ilyen formájú hasznosí-
tásának lehetőségét örömmel 
vette. És reményét fejezte ki, 
hogy ezzel a miskolci lako-
sok szabad levegőn végezhető, 
egyéni sportolási lehetőségeit 
színesítik.

BÓDOGH DÁVID

Havas lejtők nélkül is van sípályánk 

Elsajátíthatják a megfelelő sítechnikát. Fotó: Mocsári László

A legjobb magyar futsal-
csapat, a Haladás ellen 
játszott kupameccset a hét 
elején a MEAFC. Bár na-
gyot küzdött a házigazda 
az Egyetemi Körcsarnok-
ban, végül a vendégek örül-
hettek.

Nehezebb ellenféllel szem-
ben nem is kezdhette volna 
az esztendő tétmérkőzése-
it a MEAFC futsalegyüttese: 
a miskolci egyetemi csapat 
ugyanis a Magyar Kupa má-
sodik fordulójában a bajnoki 
címvédő Haladással találko-
zott. Az első félidőben sokáig 
jól tartotta magát a házigaz-
da, de a második játékrész-
ben kamatozott a szombat-

helyieknek, hogy erősebb a 
játékoskeretük, és végül 9-2-
re legyőzték az NB II Kele-
ti csoportjában vitézkedő 
MEAFC-ot a kupában.

Mészáros Balázs, a MEAFC 
játékosedzője a lefújást köve-
tően a Miskolc Televíziónak 
elmondta, a tisztes helytál-
lás volt a legfontosabb céljuk 
ezen a mérkőzésen.

– Ha jobban nekik me-
gyünk, nagyobb területeket 
hagyunk nekik, akkor sze-
rintem hamarabb eldőlhetett 
volna a mérkőzés; a 10. perc 
környékén még csak két-há-
rom góllal vezettek. Így pró-
báltuk lehozni a mérkőzést, 
de a kontrajátékunk félrecsú-
szott egy kicsit.

A folytatásban a bajno-
ki küzdelmek várnak majd a 
MEAFC-ra, az NB II-ben azért 
már más játékerejű ellenfelek-
kel szemben kell helytállniuk 
a miskolciaknak, akik legköze-
lebb január 17-én, hétfőn újra 
hazai környezetben lépnek pá-
lyára: fél 9-től a Rubeola FC-t 
látják vendégül az Egyetemi 
Körcsarnokban.

Férfi Futsal Magyar Kupa, 
2. forduló: MEAFC-Miskolc 
– Haladás VSE 2-9 (1-5)

Gólszerzők: Varga Lász-
ló, Polényi Tamás, ill. Dróth 
Zoltán, Vatamaniuc-Bartha 
Dávid, Luiggi Longo, Szalmás 
Zoltán, Sipos Gergő.
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Kisorsolta kedden a Killik 
László Női Magyar Kupa 
2022-es negyeddöntőjének 
párosításait a Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövetsé-
ge (MKOSZ).

A február 18-20. között a 
DVTK Arénában megrende-
zendő nyolcas döntőben a pi-
ros-fehérek a Ludovika-FCSM 
Csata ellen kezdik meg az 
idei kupaszereplésüket. Az 
MKOSZ főtitkára, Bodnár Pé-
ter rögzítette, hogy – amennyi-
ben a járványhelyzet megenge-
di – a találkozókat a megfelelő 
intézkedések betartásával, de 
nézők előtt tervezi megren-
dezni a szövetség. Számunk-
ra ez azért fontos, mert az idei 
Magyar Kupa nyolcas döntőjé-
nek a DVTK kosárlabdázóinak 
új otthona, a DVTK Aréna ad 
helyet. A sportolói zónába vi-
szont csak negatív teszt tel le-
het majd belépni.

A sorsolás során a DVTK 
neve utoljára került elő, és egy-
ben el is dőlt, hogy a negyed-
döntőben – a szezon során már 
ötödször – a Ludovika-FCSM 
Csata lesz a piros-fehérek ellen-
fele. Amennyiben a diósgyőriek 

sikerrel veszik az első mérkőzés 
jelentette akadályt, az elődön-
tőben az ELTE BEAC Újbuda 
– Atomerőmű KSC Szekszárd 
párharc győztesével találkoznak.

A címvédő és tízszeres győz-
tes Sopron Basket a TFSE-

MTK csapatával mérkőzik 
meg a DVTK Arénában.

A negyeddöntőket február 
18-án rendezik, másnap jön-
nek az elődöntők, míg a finálé 
vasárnap 18 órakor kezdődik.

MN

Bajnokkal mérkőztek

Miskolcon, nézők előtt rendezik a négyes döntőt

Hazai pályán a kupában a DVTK női kosárlabdacsapata. Fotó: Mocsári László

RÖVIDTÁV 

ERŐS ELLENFELEK. Lezárta spanyolországi felkészülését a DVTK. 
Három mérkőzést játszottak a piros-fehérek. Első ellenfelük a Bun-
desliga 2-ben szereplő Karslruher SC volt, és bár a vezetést sikerült 
megszerezni, a bajnoki főpróbájukat tartó németek fordítani tudtak 
2-1-re. A belga másodosztály negyedik helyén álló KMSK Deinze-től  
2-0-ra kaptak ki Molnárék, akik lapzártánk után a szintén belga má-
sodosztályú Waasland-Beveren ellen zárták a spanyol túrát. Szerdán 
már itthon fogadják a Békéscsabát, majd vasárnap Soroksárra utazik 
a csapat – hogy aztán január 31-én, hétfőn, tévés mérkőzésen kezdjék 
a szezont Kondás Elemér tanítványai a Vasas ellenfeleként. 

KOSÁRLABDA  
MAGYAR KUPA 
FEBRUÁR 18., PÉNTEK
13.00: TFSE-MTK–SOPRON 
BASKET
15.30: NKA UNIVERSITAS 
PEAC–UNI GYŐR MÉLY-ÚT
18.00: ELTE-BEAC ÚJBUDA–
ATOMERŐMŰ KSC SZEK-
SZÁRD
20.30: LUDOVIKA-FCSM CSA-
TA–DVTK

FEBRUÁR 19., SZOMBAT
15:30: TFSE-MTK - SOPRON 
BASKET / NKA UNIVERSITAS 
PEAC - UNI GYŐR MÉLY-ÚT
18:00: ELTE BEAC ÚJBUDA 
- ATOMERŐMŰ KSC SZEK-
SZÁRD / LUDOVIKA-FCSM 
CSATA - DVTK

FEBRUÁR 20., VASÁRNAP
15:30: BRONZMÉRKŐZÉS
18:00: DÖNTŐ
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„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok 
írni. Miskolc ezernyi titkát 
csak elhullajtotta az emléke-
zet, hogy egyszer újra meg-
találjuk őket. Amint felemel-
jük és markunkban tartjuk, 
máris fényesedni kezdenek” 
– írja Miért Miskolc? című 
kötetében Fedor Vilmos. A 
lokálpatrióta 63 válaszban 
indokolja meg, hogy miért 
szereti Miskolcot.

Volt Miskolc városában egy 
híres cukrászda, s annak egy 
még híresebb, igen bohém cuk-
rásza, Megay Róbert. Sütemé-
nyei, tortái nem csak ország-
határon belül, de azon túl is 
ismertek és igen kedveltek vol-
tak. Különösen a szokatlan nevű 
Bohém torta, melynek nem vé-
letlenül lett ez a neve.

Történt pedig egyszer, vala-
mikor a múlt század első évei-
ben, hogy a népszerű Hági Sörö-
zőből igen erős bariton hangon 
szóló nóta zengte be az utcát. 
Az arra járók meg-megálltak, 
és a bátrabbak megkérdezték a 
söröző ajtajában álló inast, ki 
található e mívesen zengő hang 
mögött. Az inas közelebb hajol-
ván, hogy még csak véletlenül se 
tudják meg főnökei, hogy elárul-
ja a vendég nevét, csak suttogva 
merte mondani:

– Hát, kérem szépen, a mél-
tóságos Megay Róbert úr, tud-
ja, a híres cukrászdás mulat ma 
nálunk. Mert ő minden hónap-

ban egyszer eljön, és ilyenkor le-
foglalja magának a különtermet, 
odarendeli a teljes személyzetet, 
meg a legjobb cigány muzsiku-
sokat, és húzatja magának kivir-
radtig. Képzeljék, a jó múltkorá-
ban, amikor a pincér nem vitte 
időben a sörét, hát nagy mér-
gében akkorát csapott a már-
ványasztalra, hogy annak lapja 
bizony darabokra tört. Volt már 
olyan is, amikor többször is el-
jött egy hónapban. Azt mondták 
akkor, hogy azért jön, mert nagy 
szerencse érte, övé lett az iparo-
sok kiállításának fődíja.

Az inas lopva maga mögé né-
zett, majd még halkabbra fogta 
mondandóját:

– Úgy hírlik, hogy még a csá-
szári udvarhoz is szállít abból a 
híres tortájából.

Egy idő után felesége, Mar-
git, amikor férje dalolva, éjnek 
évadján hazaérkezett, azt talál-

ta neki mondani: „Te Róbert, 
náladnál bohémabb embert én 
még nem láttam”. Ez aztán a 
cukrászmesternek olyannyira 
megtetszett, hogy új tortareme-
két így nevezte el: „Bohém tor-
ta”. Az 1899-ben piacra dobott 
torta rövid idő alatt népszerű lett 
nemcsak Miskolcon, hanem az 
egész országban. Ezért a cukrász 
úgy döntött, hogy a Brüsszelben 
megrendezett nemzetközi kiállí-
tásra a Bohém tortát viszi magá-
val. És ott csoda született, mely 
nemcsak a cukrászmesternek, 
hanem Miskolcnak és az ország-
nak is dicsőséget hozott. A Bo-
hém torta ugyanis aranyérmet 
és érdemkeresztet nyert. Ez pe-
dig azt jelentette, hogy a miskol-
ciak Megay cukrászdája elérte 
Európa nagyvárosait is.

Egyszer, amikor József főher-
ceg érkezett a városba, a cukrász 
mindent megtett, hogy a főher-

ceg meglátogassa üzletét. A fő-
herceg megköszönte a szíves in-
vitálást, és helyet foglalt az egyik 
asztalnál.

– Méltóztassék megkóstolni 
az elmúlt év brüsszeli aranyér-
mes tortáját, melyet én magam 
kreáltam.

A főherceg örömmel bólin-
tott, s amint az első falatot meg-
ízlelte, látható volt arcán az elé-
gedettség. És amikor látogatását 
befejezte, arra kérte a cukrász-
mestert, hogy állítson már neki 
össze egy csomagot, melyet szí-
vesen elvinne Bécsbe.

– Méltóságos uram! Én is kér-
nék valamit. Lássa el, kérem, 
kézjegyével ezt a márványasz-
talt, melynél ülve megtisztelte 
cukrászdámat ittlétével.

S a főherceg nevetve nyújtotta 
kezét a tollért, és odakanyarítot-
ta nevét az asztallapra.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 37. – Egy bohém cukrász

A Megay cukrászda süteményei, tortái az országhatáron túl is kedveltek voltak. Fotó: magánarchívum

A fogyasztóvédelem új 
szabályai 
Ismét a fogyasztók előnyére 
változik a fogyasztóvédelmi 
joganyag. A vonatkozó kor-
mányrendelet a fogyasztó és 
a vállalkozás közötti, az áruk 
adásvételére, valamint a di-
gitális tartalomszolgáltatás-
ra és digitális szolgáltatások 
nyújtására irányuló szerző-
dések szabályairól szól.

A rendeletben foglaltakat a 
fogyasztó és a vállalkozás kö-
zötti szerződésekre akkor kell 
alkalmazni, ha a vállalkozás a 
fogyasztóval áru adásvételére 
szerződést köt, vagy arra kö-
telezettséget vállal – akkor is, 
ha későbbiekben előállítandó 
vagy gyártandó áru átruházása 
a szerződés tárgya, vagy a vál-
lalkozás a fogyasztónak digitá-
lis tartalmat szolgáltat, vagy di-
gitális szolgáltatást nyújt, vagy 
erre kötelezettséget vállal.

A rendelet szabályait a 2022. 
január 1-jét követően kö-
tött szerződésekre kell alkal-
mazni. Semmis az a kikötés, 
amely a rendeletben foglaltak-
tól a fogyasztó hátrányára tér 
el. A rendeletet – a vállalkozás 
hibás teljesítése esetén – a Ptk. 
a hibás teljesítésre vonatkozó 
rendelkezéseivel együttesen 
kell alkalmazni.

Jelentős változás, hogy a 
hibás teljesítési vélelem idő-
tartamát az új jogszabály a 

duplájára növeli. Eddig hibás 
teljesítés esetén, kellékszava-
tossági jog érvényesítésekor, a 
vásárlást követő hat hónapon 
belül kellett azt feltételezni, 
hogy a hiba már a vásárlás-
kor is megvolt a termékben. 
Az új szabályok szerint ellen-
kező bizonyításig vélelmez-
ni kell, hogy az áru teljesíté-
sének időpontjától számított 
egy éven belül felismert hiba 
már az áru teljesítésének idő-
pontjában fennállt, kivéve, ha 
e vélelem az áru természetével 
vagy a hiba jellegével össze-
egyeztethetetlen. E szabály a 
digitális elemeket tartalmazó 
árura is alkalmazandó.

Az új szabályok szerint a fo-
gyasztó akkor is jogosult – a 
szerződésszegés súlyához iga-
zodva – az ellenszolgáltatás 
arányos leszállítását igényelni, 
vagy az adásvételi szerződést 
megszüntetni, ha a vállalko-
zás nem végezte el a kijavítást 
vagy kicserélést, vagy elvégez-
te azt, de részben vagy egész-
ben nem teljesítette az előírt 
feltételeket, vagy megtagadta 
az áru szerződésszerűvé té-
telét, vagy ismételt teljesítési 
hiba merült fel annak ellené-
re, hogy a vállalkozás megkí-
sérelte az áru szerződésszerű-
vé tételét.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Hirdetés

Az akció érvényes: 2022. 01. 15-tól 2022. 01. 21-ig 
Amodent fogkrém, 100 ml, 2590 Ft/l 329 Ft 259 Ft
Cif folyékony súroló, 250 ml, 1356 Ft/l 399 Ft 339 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs 599 Ft 499 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Pur mosogató, 750 ml, 705,33 Ft/l 599 Ft 529 Ft
Csillag vízlágyító, 400 g, 1497,5 Ft/kg 699 Ft 599 Ft
Baba folyékony szappan, utántöltő, 500 ml, 1198 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Schauma sampon, 250 ml (többféle), 2396 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Garnier Naturals, Color Sensation hajfesték 899 Ft 799 Ft
Well Done hidegzsíroldó, pumpás, 750 ml, 1198 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml, 594,64-554,99 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Bref WC-illatosító, 4x50 g 1499 Ft 1299 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs, 60,37 Ft/tekercs 1599 Ft 1449 Ft
Ariel mosópor, 2,7 kg, 888,51 Ft/kg 2699 Ft 2399 Ft
Ariel mosószer, 2,2 l, 1090,45 Ft/l 2699 Ft 2399 Ft

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

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

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

| Világ | 



Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu
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Civil közösségek és a város-
háza együtt – bemutatkoz-
nak a nagyközönség előtt a 
kisközösségek.

A közügyek intézésének 
egyfajta új logikáját szeretné 
kidolgozni, majd követni az 
önkormányzat a vele együtt-
működő helyi közösségekkel. 
Azt szeretnék, hogy a városla-
kók valóban úgy érezhessék: 
valódi beleszólásuk van a te-
lepülés életébe, fejlődésébe, az 
apró, mindennapos beavatko-
zásoktól a nagyberuházásokig.

A hamarosan induló Ter-
vezzükMiskolcot.hu weboldal 
a közös ügyeinkről való be-
szélgetések helye lesz. Emellett 
valóságos beszélgetőhelyek 
is létrejönnek, hiszen kiala-
kulóban a Részvételi Pontok 
hálózata. A városszerte létre-
jövő találkozóhelyek hivatot-
tak egybegyűjteni a Miskol-
cért tenni akaró polgárokat, 
csokorba szedni ötleteiket, és 
ezek egyeztetését lehetővé ten-
ni az önkormányzati fejleszté-
si koncepciók tekintetében. A 
Részvételi program szervezői 

várják az egyesületek és lako-
sok, de akár intézmények, vál-
lalkozások jelentkezését, akik/
amik szívesen kivennék a ré-
szüket a folyamatból.

Az eddig a programhoz társult 
közösségek közül féltucatnyi-
an mutatkozhatnak be a január 
15-22. közötti Részvételi napo-
kon. A rendezvénysorozat célja 
lehetőséget teremteni a közössé-
gi pontok bemutatkozására és a 
részvételiség eszméjének népsze-
rűsítésére. A részletes program a 
minap.hu-n olvasható.

MN

Részvétel hete Miskolcon

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
JANUÁR 17., hétfő 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Highlights (sporttalkshow) (12) 
19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-je-
lentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti ma-
gazin) (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 
Időjárás-jelentés (12) 20:20 Vonal Fe-
lett (dokumentumfilm) (12) 21:35 Képúj-
ság (12)

JANUÁR 18., kedd 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:35 Képújság (12) 18:00 
Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Sportpercek (12) 19:00 Híradó ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:20 Mé-
zes pajtás (dokumentumfilm), 19:55 #Jó-
tett (filmetűd) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 
Időjárás-jelentés (12) 20:20 Rotschild Klá-
ri legendái (dokumentumfilm) (12) 21:15 
Képújság (12)

JANUÁR 19., szerda 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:15 Képújság (12) 18:00 
Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Basszuskulcs ism. (12) 19:00 Hír-
adó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 
20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-je-
lentés (12) 20:25 Egészségpercek (ism.) 
(12) 21:00 Képújság (12)

JANUÁR 20., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Miskolc önkor-
mányzatának közgyűlése (élő közvetítés) 
(12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Promenád (kulturális 

magazin) (12) 19:00 
Híradó ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 
19:20 Varjúháj (kisjátékfilm) (12) 19:40 
Sodrásban (kisjátékfilm) (12) 20:00 Hír-
adó ism. (12) 20:15 Időjárás jelentés (12) 
20:20 Miskolc önkormányzatának közgyű-
lése (ism.) (12)

JANUÁR 21., péntek 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 18:25 Suhanj velem! (autós ma-
gazin) (12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:20 Friss Hús (kis-
játékfilm) (12) 19:45 Belső. Hotel, Éjszaka 
(kisjátékfilm) (12) 20:00 Híradó ism. (12) 
20:15 Időjárás jelentés (12) 20:20 Kerékpár-
ral Szegedtől-Füzérig (Eurovelo 11) (doku-
mentumfilm) (12) 21:50 Képújság (12)

JANUÁR 22., szombat 07:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 10:50 Képújság (12) 18:00 
Krónika (heti hírösszefoglaló) (12) 18:25 
Basszuskulcs ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 
19:25 Highlights ism. (12) 20:00 Krónika ism. 
(12) 20:25 Csodálattal és hálával (dokumen-
tumfilm) (12) 21:20 Képújság (12) 

JANUÁR 23., vasárnap 07:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 10:20 Képújság (12) 
16:00 Hívőszó (12) 17:25 Suhanj velem! 
ism. (12) 18:00 Krónika ism. (12) 18:25 Ki-
látó ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:25 
Kilátó ism. (12) 20:00 Az elveszett nagypa-
pa (dokumentumfilm) (12) 21:20 Képúj-
ság (12).

JANUÁR 15., szombat
11:00-estig Disznótoros, Mexikóvölgy, 

Rendezvényközpont
14:00-14:45 Varázslatos játékok, Avalon 

Maya Dzsungel Játszóház
17:00 Tízmillió forint garantált összdíja-

zású pókerverseny, Tropicana Casino
20:00-0:00 Éjszakai fürdőzés, Ellipsum Él-

mény- és Strandfürdő, Miskolctapolca
20:00 a MINI Art-űr koncertje, Cor-

ner Stage
22:00 Vén Teenager After Party a Groove-

house-szal, Rockwell Klub

JANUÁR 16., vasárnap
Döbröczöni Kálmán emlékkiállítása 

máig látogatható a Miskolci Galériában.
9:00-12:00 Vasútmodell- és makettbör-

ze, VOKE Vörösmarty Mihály Művelő-
dési Ház

9:00-13:00 Miskolci Termelői Nap – ko-
csonyakóstolóval, Erzsébet tér

17:00 Alice Csodaországban a budaörsi 
Múzsák Társulat előadásában, Mű-
vészetek Háza

JANUÁR 17., hétfő
10:00 Ingyenes szeniortársastánc kez-

dőknek, Ady Endre Művelődési Ház
19:00 Yamaha bérlet 1., Művészetek Háza

JANUÁR 18., kedd
13:30 A magyar kultúra napja – vetíté-

ses foglalkozás iskolásoknak, Tompa 
Mihály Könyvtár

17:00 „Szín-játék” – a Hámori Waldorf 
Iskola diákjainak kiállítása, Ifjúsági 
és Szabadidő Ház

17:15 Hastánc kezdőknek, Ady Endre Mű-
velődési Ház

JANUÁR 19., szerda
18:00 Dragomán György író és Ungváry 

Krisztián történész beszélgetése, Mű-
vészetek Háza

JANUÁR 20., csütörtök
10:00 A magyar kultúra napja: Kacor ki-

rály meseposztón – óvodásoknak, 
Központi könyvtár

17:00 Gulyás Andrea Katalin Ma-
zsaroff-díjas kiállításmegnyitója, Mis-
kolci Galéria

18:00 Body art, Ady Endre Művelődési Ház

JANUÁR 21., péntek
11:00 Felvételi tájékoztató nap – két 

egyetem mutatkozik be, Miskolci Ga-
léria

13:00 Kezdődnek a száraz lábas túrák a Mis-
kolctapolca Barlangfürdőben, bejelent-
kezés: +36 70/338-4534 (védettségivel)

18:00 Udvaros Dorottya estje – Ady End-
re és Pilinszky János műveiből, Művé-
szetek Háza

18:30 Piloxing, Ady Endre Művelődési Ház
16:00-21:00 Szaunaest, Ellipsum Élmény- és 

Strandfürdő, Miskolctapolca, bejelentke-
zés: +36 70/683-1241

JANUÁR 22., szombat
8:40 Téli fennsíkon Bélapátfalváig – 

túra, indulás: Búza tér, 9-es kocsiállás, be-
jelentkezés: +3630/370-6049

11:00 A kis herceg – a budapesti Spi-
rit Színház előadása, Ady Endre Műve-
lődési Ház

14:00-14:45 Varázslatos játékok, Avalon 
Maya Dzsungel Játszóház

19:00 Boldogság, avagy élet 50 felett – 
a Spirit Színháztól, Ady Endre Műve-
lődési Ház

JANUÁR 23., vasárnap
Döbröczöni Kálmán festőművész em-

lékkiállítása és Szalay Edit ötvösmű-
vész tárlata máig látogatható a Miskol-
ci Galériában.

9:30 13 km-es túra 250 méteres szinte-
melkedéssel, indulás: Búza tér, Répás-
huta felé

PROGRAMAJÁNLÓ 

JANUÁR 15., szombat 14:00 HAMUPIPŐ-
KE, bérletszünet, Kamara

19:00 BOLHA A FÜLBE, bérletszünet, Nagy-
színház

19:00 GÉPNARANCS, Játékszín

JANUÁR 18., kedd 19:00 TARTUFFE, bér-
letszünet, Kamara

JANUÁR 19., szerda 17:00 EGY ÓRA VER-
SEK KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁ-
BAN, Játékszín

19:00 TARTUFFE, Csapó János-bérlet, Ka-
mara

JANUÁR 20., csütörtök 19:00 NEM ÉN 
VOLTAM... / TILTOTT ÖSVÉNYEK, Lati-
novits Zoltán-bérlet, Kamara

19:00 VADKACSA, A december 8-ai előadás 
pótlása, Játékszín

JANUÁR 21., péntek 10:00 HAMUPIPŐ-
KE, bérletszünet, Kamara

19:00 VERON, bemutatóbérlet, Nagyszínház

19:00 VOJÁGER, Játékszín

JANUÁR 22., SZOMBAT 19:00 VERON, Sze-
mere Bertalan-bérlet, Nagyszínház

19:00 GÉPNARANCS, Játékszín

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Művészetek Háza, Uránia-terem:
JANUÁR 13-19., csütörtök-szerda, napon-
ta 15:15 A hős, 17:30 Az észak királynője, 
19:45 355

JANUÁR 20-26., csütörtök-szerda, na-
ponta 14:30 Gyűlölök és szeretek, 16:30 A 
Gucci-ház, 20:00 Veszélyes

Művészetek Háza, Béke-terem:
JANUÁR 13-19., csütörtök-szerda, napon-
ta 16:00 Szerelem első vérig, 18:00 Nagy-
karácsony, 20:15 Szexfantáziák

JANUÁR 20-26., csütörtök-szerda, napon-
ta 16:00 Az én Rembrandtom, 18:00 A vi-
lág legrosszabb embere, 20:15 Még egy 
kört mindenkinek

JANUÁR 22., szombat 14:00 Természe-
tes fény

Cinema City: JANUÁR 13-19., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban 
– 355, A farkas és az oroszlán (csak 
hétvégén), A kaptár – Raccoon City 
visszavár | Az unoka | Clifford, a nagy 
piros kutya | Családi testcsere | El a 
kezekkel a papámtól! | Encanto (csak 
hétvégén) | Énekelj! 2. | Kings man: 
A kezdetek | Mátrix feltámadások, 
Nagykarácsony | Pókember: Nincs 
hazaút | Sikoly | Szexfantáziák | Ször-
nyen boldog család 2.

MOZIMŰSOR

Az új évben sem taposunk a 
fékbe, január 21-én, pénteken 
jön az új része a Suhanj ve-
lem! című autós magazinnak.

Az év első adásában a dél-ko-
reai autógyártás gyöngysze-
mét, a SsangYong egyik nép-
szerű modelljét, a Korandot 
fogjuk tesztelni, aminek most 

benzines változatát ismerhet-
jük meg. Gulybán Péter mű-
sorvezető suhanótársa ismét 
egy közéleti személyiség lesz, 
aki nem más, mint Miskolc 
egyik legismertebb rádiós-
hangja, a bulik hangulatfelelő-
se, Tóth Peti, aki megvizsgálja, 
majd elmondja tapasztalatait 
az autóról.

Ahogy eddig, úgy most is lesz 
nyereményjáték, ahol tesztveze-
tést és értékes ajándékcsomagot 
lehet nyerni. Ehhez nem kell 
mást tenni, mint nézni a mű-
sort, követni a minap.hu Ins-
tagram-oldalát, lájkolni a posz-
tot, és helyesen válaszolni az ott 
elhangzó kérdésre. Öveket be-
csatolni! Suhanásra fel!         MN

Rádiós DJ-vel suhanunk

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
január 16-án, vasárnap 
16 órától a Szent An-
na-templomból közvetí-
tenek, ahol a Don kanyar-
ban elesett áldozatokért 
mutat be szentmisét Gu-
bala Róbert plébános.

Az ökumenikus imahét 
első alkalma január 16-án, 
vasárnap délután 5 órakor 
kezdődik mindenkinek 
a saját helyén. Az újdiós-
győri Szent Imre-temp-
lomban egy órával koráb-
ban imaórát tart Molnár 
József evangélikus lelkész.

Az imahét január 17-
én, hétfőn délután 5 óra-
kor a belvárosi református 
templomban folytatódik 
Orosz Atanáz görögkato-
likus püspökkel.

A keddi alkalom szintén 
délután 5 órakor kezdődik 
a Mindszenti templomban, 
ahol közös imaest lesz: Ter-
nyák Csaba katolikus egri 
érsekkel, Pásztor Dániel re-
formátus püspökkel, Orosz 
Atanáz görögkatolikus püs-
pökkel és Lackner Pállal, az 
evangélikus egyház püspö-
ki tanácsának referensével.

Január 19-én, szerdán 
délután 5 órakor Szabó 
Sándor református lelki-
pásztor prédikál a belvárosi 
evangélikus templomban.

Másnap, csütörtökön 
délután 5 órától a Búza 
téri görögkatolikus temp-
lom ad otthont az öku-
menikus szertartásnak 
Almási Ferenc református 
lelkész igehirdetésével.

Pénteken Sándor Frigyes 
evangélikus lelkész prédi-
kál délután 5 órától az Ava-
si református templomban.

Végül pedig az ökumeni-
kus imahét utolsó találko-
zása szombaton délután 5 
órakor kezdődik a Deszka-
templomban, ahol az igeol-
vasás és az imádság Hangó 
István református lelkipász-
tortól hangzik el, az igehir-
detés pedig Juhász Ferenc 
római katolikus plébánostól.

A járványügyi előírások-
nak megfelelően idén a kéz-
fogás és az agapé mindegyik 
után elmarad. Szájmaszk 
használata pedig kötelező.

HARANG-HÍREK

SIKLÁS A JÉGEN, ZENÉRE. A Miskolc Városi Diákönkormányzat decemberben több mint félezer diák 
részvételével rendezett jégkoridiszkót DJ-vel, különleges hang- és fényeffektusokkal, illetve játékos fel-
adatokkal. A nagy érdeklődés megihlette a Miskolci Városi Szabadidőközpont vezetőségét, akik rendsze-
resen szerveznének ilyen alkalmakat – először most vasárnap, este 6 és 9 óra között. A fiatalok diákiga-
zolvány felmutatásával kedvezményesen vásárolhatnak belépőt a rendezvényre, amelyen DJ Bordee lesz 
a lemezlovas. A programot két-háromhetente tervezik megszervezni, amikor vasárnap esténként szabad 
lesz erre a célra a jégpálya. Az időpontokról információt a www.miskolcivsz.hu-n találhatnak az érdeklődők. 
Fotó: Juhász Ákos

ÖN IS HIRDETHET  ÖN IS HIRDETHET  
ÚJSÁGUNKBAN.ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!Keresse hirdetésszervezőinket!

Jó hangulatban nem lesz hiány. Fotó: Lázár Ferenc



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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. 
február 2. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A he-
lyes megfejtések beküldői között könyvutalványt 

sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyv áruház biztosítja. 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 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.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Nem indul túlságosan lendüle-
tesen ez a hét. A Kosnak azonban nincs ínyére az ener-
váltság, így a héten jó esély van arra, hogy valóban 

Ön lesz szinte az egyetlen, aki mozgásba tudja hozni a dolgokat.

Bika (04. 21.–05. 21.) A Hold már a Bika jegyében van, 
emiatt – bármilyen fáradt is – mégis jókedvűnek, ki-
egyensúlyozottnak érzi magát. Most igazán tudja élvez-

ni az élet apró örömeit, szakítson ezért ezekre időt a munka mellett!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Ez a hét harmóniát hoz az 
életébe, melynek előfeltétele azonban, hogy megkös-
sön egy kisebb kompromisszumot. Sokat segíthet a 

folyamaton, ha világosan kimondja, amit a másik hallani szeretne.

Rák (06. 22.–07. 22.) Egy erős kötelék még erő-
sebbé válik valakivel. Az illető ugyanis egy bizalmas 
problémát oszthat meg Önnel, és Ön valószínűleg az-

zal tud a legtöbbet tenni érte, ha végighallgatja.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Érdemes most minél több 
időt szentelni az örömöknek, a munka úgyis nehezen 
megy. Teljesen feleslegesen gyötri magát vele, amikor 

máskor egy fél délelőtt alatt többet végez… ha megteheti, lógjon!

Szűz (08. 24.–09. 23.) Zavarba ejti, hogy nem az elkép-
zelései szerint alakulnak a dolgok, pedig higgye el, jó is 
kisülhet belőle. Nem ártóak ezek a hatások, csak nem 

kedveznek megfontolásoknak. Engedje ki a kezéből az irányítást!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Ezeket a napokat egy új isme-
retség teheti izgalmassá, amely a munkájával lehet kap-
csolatos, de a történetnek lehet egy magánéleti vetülete is. 

Bárhogy lesz, az érzelmek jelentős szerepet fognak játszani a döntéseiben.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) A Nap és a Neptunusz fény-
szöge kissé elhomályosítja amúgy pengeéles ítélőképes-
ségét, emiatt a héten jobb, ha nem hoz gyorsan döntést 

sem helyzetekről, sem emberekről. Csak megfontoltan haladjon!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Most az érzelmek és az intimitás 
a hangsúlyos, így alakítsa úgy az eseményeket maga körül, 
hogy legyen idő és hely mindezekben egy kicsit elmélyed-

ni. Ha friss párkapcsolata van, úgy érezheti, a másik teljesen elbűvöli.

Bak (12. 22.–01. 20.) A napokban egy félreértés vagy 
egy szándékos félrevezetés okozhat némi feszültséget 
Önnek, de nagyon nem mindegy, hogyan viszonyul a 

dolgokhoz. Fontolja meg döntését, nehogy azután megbánja!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Jó hírt kaphat, ami elége-
dettséget hozhat az életébe. Remek időszak lesz ez arra 
is, hogy egy kicsit még közelebb kerüljön valakihez, aki 

fontos Önnek, és együtt örüljenek a pozitív fejleményeknek.

Halak (02. 20.–03. 20.) Néha jobb kimaradni a dol-
gok sűrűjéből, és a partvonalról figyelni, hogyan ala-
kulnak az erőviszonyok. Most jó esély van egy feszült-

ség kirobbanására Ön körül, és jó lenne, ha most nem foglalna állást.

mozaik 2022. január 15. 
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Az idei év eddigi leghidegebb 
reggele lehetett a csütörtöki. 

Pontos adatok csak később 
lesznek, de annyi bizonyos, 
hogy mínusz húsz foknál is 

hidegebb volt a Bükk-fennsík 
töbreiben. Horváth Csongor, a 

Miskolci Napló fotóriportere az 
egyik töbör mélyén kezdte a 

csütörtök reggelt, ahol megkí-
sérelte szemléltetni azt, hogy 

pontosan mennyire volt hideg 
a fennsíkon. Úgy gondoljuk: 
sikerült. Amint az a képen is 

látszik, a víz még röptében 
megfagyott, ami látványnak 

ugyan különleges, de való-
színűleg nem sokan sétálná-
nak errefelé reggelente még 

jól felöltözve sem…  
Fotó: Horváth Csongor

Röptében 
megfagyott 2

SudokuAkkor és most. Felvételünkön az Akropolisz Szabadtéri Színpad 
épülete látható. A Görömbölyi utca egyik domboldali telkén áll az Ak-
ropolisznak nevezett, egykor a munkácsi, később a hajdúdorogi gö-
rögkatolikus püspökség tapolcai nyaralóépülete. Miklóssy István haj-
dúdorogi püspök építtette a XX. század első harmadában. Kápolnáját 
1940-ig a fürdő vendégei is látogathatták. Tulajdonosváltozásai a XX. 
század második felében nehezen követhetők nyomon. A rendszer-
változás után felvetődött görögkatolikus kollégiummá alakítása. A 
hajdúdorogi püspökség hivatalának megbízásából 1998-ban Krisztik 
Pál készítette el átalakításának tanulmánytervét. Eszerint a földszin-
ten kis alapterületű kápolna, könyvtár, olvasóterem, gondnoki lakás, 
míg a kialakított tetőtérben kilenc szoba és mellékhelyiségek kap-
tak helyet. Az Akropolisz az 1980-as évektől nyáron szabadtéri szín-
házi előadásoknak ad helyet. A létesítményt jelenleg a Görögkatoli-
kus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon üzemelteti. A szabadtéri 
színpad jelenleg felújítás alatt áll. (Dobrossy István frissített szövege, 
Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

Gazdikereső
Ezen a héten Sheriffet (5960), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új 
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Fonoda u.
Fajta: keverék
Kor: 1,5-2,5 év
Neme: kan
Szín: ordas
Súlya: 45,10 kg
Magasság: 65 cm

Erőteljes, izmos, nagy moz-
gásigényű kutya. Első ránézésre 
testalkata, megjelenése és mély 
hangja talán megrémisztheti a 
látogatót, pedig igazán jámbor 
eb. Remek házőrző válna belőle. 
Türelem és szeretet a kulcs.

Hirdetés

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS
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