
Ismét Miskolcé a dicsőség

A forráshiány miatt hitel-
felvételre kényszerül a ha-
zai nagyvárosok többsége, 
köztük Miskolc is.

2021-es év utolsó döntései 
között a kormány számos te-
lepülés, így Miskolc számá-
ra is megadta a hozzájárulást 
bizonyos konkrét hitelek fel-
vételéhez. Cikkünkben arra 
keressük a választ, miért van 
szüksége hitelre a városnak és 
a Miskolc Holdingnak, illetve 
hogy más városok hogyan vé-
szelik át a kormány megszorí-
tásait.

Ahogyan az ismert, az elő-
ző miskolci városvezetés által 
hátrahagyott hiányok, a Co-
vid-19-járvány okozta bevé-
telkiesések és a tetemes kor-
mányzati elvonások miatt a 
város nagyon nehéz gazda-
sági helyzetben van. Ezeket 
a tényeket már 2021 év elején 
összefoglalta az önkormány-
zat a Számadó című kiadvá-
nyában, amely elég szomorú 

képet festett Miskolc gazdál-
kodásáról és a várható kö-
vetkezményekről. Az akkor 
nyilvánosságra hozott és ösz-
szefoglalt adatokat, ténye-
ket egyik politikai oldal sem 
vitatta, részben azért, mert 
a tényekkel nehéz vitatkoz-
ni, részben pedig minden 
magyar nagyváros szinte 
ugyanezekkel a problémák-
kal küzd.

A kormány elvette a váro-
soktól az iparűzési adót és a 
gépjárműadót, hosszú ideig 
nem lehetett fizetős a parko-
lás, elvette a tömegközlekedés 
támogatását, miközben a Co-
vid megtépázta a bevételeket: 
csökkent az idegenforgalmi 
adó, a bérletidíj-bevétel és a 
tömegközlekedés bevétele is. 
Noha bizonyos területeken 
nyújtott némi kompenzációt 
a kormányzat, minden nagy-
város durván mínuszosan 
gazdálkodik az elvonások és 
a kiesések miatt – Miskolc is.

Folytatás a 3. oldalon

A feldíszített szerelvény ötödik 
alkalommal nyerte el a közön-
ség tetszését a cseh portálon.

Az MHD86.cz közlekedé-
si magazin ötödik alkalommal 
hirdette meg a legszebb adventi 
villamosok versengését. Az első 
helyen újra Miskolc végzett – 
immár ötödik alkalommal.

A miskolci adventi villamos 
legelőször 2012-ben indult el, 
akkor még szerényebb díszí-
téssel a 210-es pályaszámú Tát-
ra típusú szerelvény töltötte be 
ezt a funkciót. 2013 óta a 202-es 
számú villamos öltözik ünnepi 
díszbe: az elmúlt kilenc évben 
volt már piros és óarany színű 
is, 2018-ban pedig jégpalotává 
alakították át. Mai, mézeska-

lács házikó formáját 2019-ben 
nyerte el, a belső tere azonban 
évről évre megújul.

– Az első években a villa-
mos belseje mindig más meg-
jelenést tükrözött, először na-
gyon kevés belső dekorációval 
találkozhattak az utasok, aztán 
egyre többel, egyre színesebb 
dekorációval: megjelent rajta a 
kandalló, a kemence, kanapé és 
egy-egy mesefigura is – nyilat-
kozta a Miskolc Városi Közle-
kedési Zrt. operatív igazgatója. 
Gadnai-Bodnár Éva elmondta, 
a világjárvány előtt fellépők, 
énekesek, mesemondók is sze-
repeltek a villamoson, sőt a Mi-
kulás is rendszeresen utazott a 
szerelvényen. Hozzátette, bíz-
nak benne, hogy később ezek az 

attrakciók is visszatérhetnek az 
adventi villamosra.

2021 adventjén a jubileum 
alkalmából belül arany díszí-
tést kapott, ebben a ragyogó 
pompában fogadják az utaso-
kat A szépség és a szörnyeteg 
mese szereplői: Belle, a Ször-
nyeteg, Kanna mama, a gyer-
tyatartó és Csészike.

Demeter Péter, a közlekedé-
si cég vezérigazgatója szerint a 
jármű Miskolc büszkesége, és 
mindent megtettek azért, hogy 
idén is elnyerje a legszebbnek 
járó címet.

– A kollégáimnak nagyon sok 
munkája van abban, hogy ez a 
villamos ilyen gyönyörű legyen. 
Arról nem is beszélve, hogy mi-
vel ma már a napi forgalomba 

nem, vagy csak nagyon ritkán 
adunk ki Tátra szerelvényeket, a 
villamosvezetőknek rendszere-
sen típusképzéseken is részt kell 
vennie. Minden évben elköve-
tünk mindent annak érdekében, 
hogy ez a szerelvény műszakilag 
is és minden szempontból tud-
jon üzemelni – tette hozzá.

A versenyt indító cseh közle-
kedési magazin szavazásán ti-
zenegy országból összesen hu-
szonhárom jármű indult. A 
második legszebb idén is Pilzen, 
a harmadik pedig Prága villa-
mosa lett. A díjnyertes miskolci 
jármű január hatodikáig közle-
kedett, addig bárki megcsodál-
hatta és utazhatott a méltán nép-
szerű mézeskalács házikóval.

KUJAN ISTVÁN – TAJTHY ÁKOS

A forráshiányt a közösségi közlekedés is megsínylette. Fotó: 
Horváth Csongor

Szenvednek az 
önkormányzatok

SPANYOLORSZÁGBAN A DVTK
Hamar, már január első napjaiban megkezdte a felkészülést a 
tavaszi szezonra a DVTK labdarúgócsapata. A fizikait teszteket 
és felmérőket követően Spanyolország felé vették az irányt, 
ahol német és belga másodosztályú csapatokkal mérkőznek 
meg Kondás Elemér fiai. A diósgyőriek már két igazolást is be-
jelentettek: a Kisvárdától Lucas érkezik, a csatársorban pedig 
a többszörös magyar válogatott Eppel Márton jelenthet erősí-
tést. Cikk a 9. oldalon

AZ ÖRDÖG MEGÉRKEZETT
A színház bejárata elé ismét kikerült a vörös szőnyeg, és fáklya-
láng világította be az éjszakát. Premierre és zivatarra készült a 
teátrum – utóbbit a darabban várták. A Mester és Margarita nem-
csak az orosz regények közül emelkedik ki, hanem a világirodalom 
egyik versenyterméke is egyben. A Szőcs Artur rendezésében el-
készült darab pedig nem fukarkodik: mind a dramaturgia, mind a 
színészi munka, mind a színpadi kép terén olyat mutatnak a néző-
nek, ami méltó az alapműhöz. Cikk a 7. oldalon
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Megint miénk a legszebb adventi villamos . Fotó: Horváth Csongor

Hirdetés

HISZ A SZERELEMBEN
Fotós szülei óvták munkájuktól: tudták, sok 
energiát felemészt emberekkel foglalkozni. 
Szinte pszichológus is Koncsol Tünde, aki ezt 
tökélyre fejlesztette azzal, hogy ragaszkodik 
a valósághoz. 2021-ben ő lett az év Fearless 
fotósa, ez a legelismertebb, nemzetközi es-
küvőfotós szervezet elismerése. Portré a 6. 
oldalon
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Évek óta visszatérő és egyre 
erősödő igény Miskolc la-
kossága részéről, hogy minél 
több parkolóhelyet alakít-
son ki a város. A megoldás 
azonban összetettebb annál, 
mint hogy újabb területeket 
különítünk el a járművek-
nek. Szunyogh László városi 
főépítész segített eligazodni a 
tényezők között.

Elsőként a városszerkezetet 
kell figyelembe vennünk. Szu-
nyogh László emlékeztet, hogy 
amikor Miskolc kiépülése talál-
kozott az egykoron itt élő, több 
mint 200 000 lakos igényeivel, 
jelentősen kevesebb gépjárművel 
rendelkeztek az emberek. Ennek 
megfelelően „a lakótelepek úgy 
épültek ki, hogy kevés parkoló-
hellyel számoltak a tervezők” – 
mondja a városi főépítész.

Az említett lakótelepeket 
kifejezetten élhetőre, zöldte-
rülettel kiegészítetten tervez-
ték meg, de az akkori szakem-
berek nem számoltak ekkora 
mértékű gépjárműboommal. 
„Nem tehetjük meg, hogy ki-
irtjuk a teljes növényzetet 
azért, hogy legyen hová pa-
kolni az autókat. Komplexebb 
megoldásra van szükség” – te-
szi hozzá Szunyogh László.

Összetett megoldás kell
„Az nem lehet a megoldás, 

hogy ha hiányzik ezer parko-
ló, akkor építünk ezer parkolót. 
Egyszerűen hely szűke miatt 
is lehetetlen” – folytatja, majd 
hozzáfűzi, hogy még ha meg is 
valósítanák az illetékesek, ak-
kor az azt jelentené, hogy más-
tól kell területet elvenni – jel-
lemzően a zöldterület kárára.

„Emellett az is probléma, hogy 
bár nagyon szeretjük, mert gyö-
nyörű, de Miskolc beszorult egy 
szűk völgybe, ami szintén nem 
könnyíti meg a helyzetünket bő-

vítés szempontjából” – hallat-
szik az újabb érv.

A megoldás összetettségé-
re áttérve elhangzik példaként 
Hollandia, ahol a kerékpáros 
közlekedés nagyon fajsúlyos 
szerepet kap. Svédországban a 
skandináv modell érvényesül: 
leszabályozott, hogy egy lakó 
hány parkolóhellyel rendel-
kezhet. „Meg kell vizsgálnunk, 
hogy hol lehetséges parkolást 
biztosítani, hol lehet a személy-
gépkocsit mással – kerékpárral, 
tömegközlekedéssel – kiválta-
ni” – mondja a városi főépítész.

Jelen pillanatban tűzoltás-
jellegű megoldások születnek. 
Általában az önkormányza-
ti képviselők a saját alapjukból 
alakítanak ki parkolóhelyet az 
adott lakónegyed számára. „Ez 
csepp a tengerben, és a lehető-
ségeik is végesek” – teszi hozzá 
Szunyogh László.

Több tényező
Kifejti, hogy véleménye sze-

rint a megoldáshoz három té-
nyező megvalósulására van 
szükség. „Egyrészt kell egy 
stratégia, ami a komplex gon-

dolkodásból alakul ki: hol, ho-
gyan és milyen módon oldjuk 
meg a parkolási gondokat” – 
fejti ki, majd hozzáteszi, hogy 
mindehhez anyagi forrásokra 
is szükség van.

Harmadik elemként a szem-
léletváltást jelöli meg a váro-
si főépítész. „Nem elítélve azt, 
akinek muszáj autóval járnia, 
de szokták azt mondani, hogy 
van, aki még a WC-re is ko-
csival megy” – idézi a mon-
dást. Elhangzik a példa, hogy 
nagybevásárlásnál mindany-
nyian a bejárathoz legközelebb 
akarunk parkolni, ezért akár 
perceken át keringünk a par-
kolóban, arról azonban megfe-
ledkezünk, hogy az áruházban 
a megspórolt távnak akár a tíz-
szeresét is legyalogoljuk, míg 
ott tartózkodunk.

Zárásként elmondja Szu-
nyogh László, hogy a város-
vezetés és ő mint az építészeti 
szakma képviselője is tisztában 
vannak a problémával. Ahol 
egyszerűen megoldható, és a 
forrás is biztosított rá, ott a dön-
téshozók támogatják a parkoló-
hely-bővítést. „A helyzetet azon-
ban csakis egy stratégia mentén 
lehet megoldani” – összegzi vé-
leményét a városi főépítész.

KIRÁLY CSABA

Megoldás kell a parkolóhely-problémára 

Tömött parkoló a Búza téren. Fotó: MiNap – Archív/Juhász Ákos

A miskolci önkormányzat 
közgyűlése az általa létre-
hozott kuratórium javasla-
tai alapján, Miskolc Város 
Napja (május 11.) alkalmá-
ból hagyományosan kitün-
tetéseket, díjakat adomá-
nyoz.

A városban működő civil-
szervezetek, közösségek, in-
tézmények, gazdálkodó és 
egyéb szervezetek, szakmai 
szövetségek, érdekképvisele-
tek, egyházak, valamint ma-
gánszemélyek 2022-ben is ja-
vaslatot tehetnek, hogy kik 
kapják az elismeréseket.

A jelöléshez szükséges le-
tölthető adatlap és a vonat-
kozó, többször módosított 
38/2004. (XI. 10.) rendelet a 

www.miskolc.hu honlapon az 
aktuális pályázatok menüpont 
alatt található. A kitöltött, alá-
írt, eredeti adatlapot és a rész-
letes indokolást a kitüntető 
cím megjelölésével legkésőbb 
február 11-éig az alábbi cím-
re kérik eljuttatni: Veres Pál 
polgármester, Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-

vatala, 3525 Miskolc, Város-
ház tér 8.

A kitöltött adatlapot és a 
részletes indoklást elektro-
nikus úton (a további feldol-
gozásra alkalmas docx, doc, 
odt formátumban) is szüksé-
ges elküldeni az osztermann.
jozsefne@miskolc.hu e-ma-
il-címre. 

Felhívás városi elismerésre való jelölésre

Elszállítják a fenyőfákat. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
tájékoztatása szerint az elő-
ző évekhez hasonlóan janu-
árban szállítják el a kidobott 
fenyőfákat. Miskolcon, a tár-
sasházi övezetben szomba-
tonként (január 8., 15., 22. és 
29.), míg a családi házas te-
rületeken a kommunálishul-
ladék-gyűjtés napjain viszik el 
a nyugdíjazott karácsonyfá-
kat utolsó útjukra. A díszektől, 
talptól és minden egyébtől 
lecsupaszított karácsonyfá-
kat olyan helyre kérik kitenni, 
ahol azok nem akadályozzák 
a közlekedést. A társashá-
zi övezetben lehetőleg egy 
helyre gyűjtsék a fákat a la-
kók. Érdemes esetleg a közös 
képviselő segítségét kérni 
ennek koordinálásában.

Nincs lehetőség. Továbbra 
sem vezetheti be az MVK a kis-
gyermekes bérletet és a 60 
perces jegyet. A közlekedési 
társaság még tavaly március 
1-jétől tervezte bevezetni az új 
bérlet- és jegytípust, azonban 
a veszélyhelyzet végéig, a je-
lenleg hatályos rendelkezések 
alapján 2022. június 1-jéig erre 
nincs lehetőség. Amennyiben 
a veszélyhelyzetet 2022. jú-
nius 1-jét követően meghosz-
szabbítják, akkor annak végéig 
a két új, sokak számára kedve-
ző díjtételhez nem juthatnak 
hozzá a miskolciak. 

Elbontották. Balesetveszé-
lyessé vált, ezért lebontot-
ták a Patak utcai játszóha-
jót, a munkálatokat kedden 
kezdték meg – közölte szer-
kesztőségünkkel a miskol-
ci polgármesteri hivatal saj-
tóosztálya. Az indoklás szerint 
a játszóeszköz mostanra 
olyan mértékben sérült, hogy 
jelen állapotában balesetve-
szélyes, javítása pedig már 
nem lehetséges. A játszóhajót 
a Patak utcai tér- és sétányfej-
lesztés részeként 2014 októ-
berében, a mélygarázs szep-
temberi használatbavételét 
követően adták át.

HÍREK RÖVIDEN

MISKOLC VÁROS ELISMERÉSEI
Miskolc város díszpolgára  

kitüntető cím,
Pro Urbe kitüntető cím,
Gálffy Ignác-életműdíj,
Herman Ottó tudományos díj,
Szemere Bertalan közéleti díj,
Szabó Lőrinc irodalmi díj,
Kondor Béla képzőművészeti díj,
Reményi Ede zenei díj,
Déryné színházi díj,
Miskolc város építészeti alkotói díj,

Bizony Ákos kitüntető jogi díj,
Benkő Sámuel-díj,
Pedagógiai díj,
„Miskolc Város Turizmusáért" díj,
„Az év sportolója" díj,
„Miskolc Város Sportjáért" díj,
„A Civilek Támogatásáért" díj,
„Az Év Civil Szervezete" díj,
Pro Minoritate díj,
Nívódíj,
Az Egyetemért - A Városért.

NAPKELETI BÖLCSEK PAPRIKÁS KRUMPLIJA. Vízkereszt al-
kalmából kétszáz adag melegételt osztott ki csütörtökön a Selyem-
réti Plébánia a Supersum Alapítvánnyal együttműködve. Skublics 
Máté, a Miskolc Selyemrét Római Katolikus Plébánia plébániai kor-
mányzója elmondta, a Miskolc-Selyemréti Szent István Közösségi 
Házért Alapítvány célja, hogy a hívek adományaiból segítse a rászo-
rulókat. Fotó: Horváth Csongor
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A forráshiány miatt a legtöbb 
önkormányzat, köztük Miskolc 
is, már csaknem két éve szen-
ved; a működőképességük biz-
tosításához mára nem maradt 
más út, mint a hitelfelvétel.

Folytatás az 1. oldalról

A fenti problémát tetézik 
2022-től a brutálisan magas 
nagyfogyasztói energiaárak és 
az elszabadult infláció. Ugyan 
az átlagembert az előbbi köz-
vetlenül alig érinti, hiszen a 
rezsicsökkentés miatt nem ad-
ható drágábban az energia a la-
kosságnak, a városokat viszont 
szinte romba döntik ugyanezek 
a szabályok.

Ennek oka, hogy a közmű-
szolgáltató cégek vagy a váro-
sok, intézmények csak nagyon 
drágán vásárolhatnak energiát, 
viszont ezt nem háríthatják to-
vább semmilyen formában a la-
kosságra. Miskolc csapdába ke-
rült. Emelt áron vásárol az MVK 
áramot, amivel a villamos megy, 
de nem tudja ezt érvényesíteni 
a jegyárakban. Emelt áron lehet 
földgázt vásárolni a buszokhoz 
vagy a távhőhöz, de nem emel-
hető meg a jegyár vagy a távhő-
díj. Az emelkedő energiaárak 

várhatóan 1 milliárd 400 mil-
lió forint pluszköltséget jelente-
nek Miskolcnak a jövő évben, 
amelynek sehol sincs forrása – 
mert ebben már senki sem segít.

Más kasszájával
A nagyvárosoknak, így Mis-

kolcnak sincs ilyenkor más vá-
lasztása, megpróbálja valaho-
gyan átvészelni ezt az időszakot. 
Mivel költségeket, kiadásokat 
csökkenteni a végtelenségig nem 
lehet, a bevételek nem növelhe-
tők, a kormány pedig még meg 
is csapolta a városok meglévő be-
vételeit, valahonnan pénzhez kell 
jutni: ennek egyik formája lehet 
a hitel. Csakhogy ez sem megy a 
kormány nélkül, mert éven túli 
kötelezettséget csak kormány-
engedéllyel vállalhatnak az ön-
kormányzatok. A kormány meg 
vagy hozzájárul, vagy nem. A 
nagyvárosok csapdába kerültek.

Ahogy a cikkünk elején ír-
tuk, 2021 év végén néhány eset-
ben hozzájárult az állam néhány 
nagyváros hitelfelvételéhez, így 
Miskolcéhoz is. Ez az utolsó kor-
mánydöntés összesen tizennégy 
önkormányzati cég és ötven-
négy önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyletét érinti.

Fontos projektek
Engedélyezte a kormány 

a korábbi városvezetés ál-
tal megkezdett Dayka-átkö-
tés nevű összekötőút költsé-
geinek finanszírozásához 320 
millió forint hitel felvételét, de 
a szintén az előző városveze-
tés által megkezdett és félre-
kalkulált fejlesztési projektek 
befejezéséhez szükséges több 
mint 2 milliárd forintos hitelt 
már nem. Ezt oldja meg a vá-
ros, ahogy tudja.

Új elektromos buszok be-
szerzéséhez Miskolc nyert 
2021-ben 1,5 milliárd forintot 
az EU-tól, az önrész biztosítá-
sához szükséges 642 millió fo-
rint fejlesztési hitel felvételéhez 
a kormány hozzájárult, továb-
bá engedélyezte, hogy az ön-
kormányzat részletre vásárolja 
meg a Tokaj szolgáltatóházat.

A MIHŐ számára enge-
délyezte a kormány több, 
korábban saját erőből már 
megvalósított fejlesztés – ge-
rincvezetékek cseréje – utóla-
gos finanszírozását 435 millió 
forint hitelösszegben.

Engedélyt kapott a Miskolc 
Holding 3,4 milliárdos for-
góeszközhitele is, amely több-

ségében fejlesztési, kisebb 
részben pedig működési költ-
ségeket fedez, továbbá zöld utat 
kapott egy egymilliárdos hitel-
kezesség-vállalás is. Ez össze-
sen 5,8 milliárd forint. Nem 
kevés pénz, de nem is különö-
sebben kirívó, sőt.

Kinek több, kinek kevesebb
Debrecen város holdingcé-

ge csak működésre 3,7 mil-
liárd forint hitelt vesz fel, és 
ami döbbenetes, Debrecen tö-
megközlekedési cége 18 mil-
liárd forint kölcsönt vesz fel a 
működésének a finanszírozá-
sához. 18 milliárd forint több 
mint háromszor annyi, mint 
amennyi hitelt fejlesztésre és 
működésre összesen felvesz 
Miskolc városa, a Miskolc Hol-
ding és a tagvállalatai. A Deb-
recennek folyósítható 18 mil-
liárd forint hitel Miskolc teljes 
működési költségvetésének a 
fele, amit Debrecen csak a tö-
megközlekedésének a működ-
tetésére kap kölcsönbe.

Eger 400 millió forintos fej-
lesztési kölcsönt szeretett vol-
na felvenni, amiből 63 millió 
forint erejéig adott engedélyt a 
kormány.                                             MN

Hitelfelvételre kényszerülnek

A legtöbb hazai nagyvároshoz hasonlóan forráshiánnyal küzd Miskolc is. Fotó: Horváth Csongor

Ezt várják az egységes ellen-
zék választási győzelmétől 
a Velünk a Város-frakció 
vezetői.

A politikusok kifejezték: az 
áprilisi választások után Mis-
kolc szövetségese kíván lenni 
a felálló új kormánynak, ami 
alapvető változásokat hozhat 
az önkormányzatok és az ál-
lam kapcsolatában.

Simon Gábor frakcióve-
zető mérleget vont az elmúlt 
két évről, amiben kritikával 
illette mind a kormányt az 
elvonások miatt, mind a he-
lyi ellenzéket a rájuk hagyott 
adósságokért, valamint azért, 
hogy véleménye szerint „ti-
zenkilencre lapot szeretnének 
húzni: úgy gondolják, ha a vá-
rosnak rosszabb, az nekik po-
litikailag jó”.

– Megdöbbentő látni, hogy 
amíg a fideszes irányítású vá-
rosok vezetői is támogatást 
követelnek a kormánytól a ki-
eső bevételeik pótlására, addig 
a miskolci fideszes politiku-
sok leszavazták a felterjeszté-
sünket a kompenzációról – 
mutatott rá, hozzátéve, „ettől 
a kormánytól túl sokat nem 
várunk”, az önkormányzatok 
normális finanszírozhatósá-
gához egyetlen recept van: ez 
pedig a kormányváltás.

A Hegedűs Andrea szerint is 
tragikus helyzeten csak akkor 

tudunk változtatni, „ha piros 
lapot mutatunk a Fidesznek”. 
A frakcióvezető-helyettes azt 
szeretné, ha a választók – Mis-
kolc után – az egész országot 
„fidesztelenítenék”. Méltatta 
az előválasztás sikerét, és sze-
rinte ha az egyesült ellenzék 
nyer, akkor az önkormányza-
tok is talpra állhatnak.

– A magyarok többségé-
nek elege van a fideszes re-
zsim fullasztó jelenlétéből, és 
levegőhöz akar jutni – hang-
súlyozta.

Szarka Dénes frakcióve-
zető-helyettes szerint az or-
szággyűlési választás Mis-
kolc számára is kulcskérdés. 
Azt várják az egységes ellen-
zékből felálló új kormánytól, 
hogy szüntesse meg az önkor-
mányzatok „pártpolitikai ala-
pú, kicsinyes sanyargatását, 
anyagi ellehetetlenítését”, sőt 
adják vissza a kieső bevétele-
ket. És maradjon helyben az a 
pénz, amit a miskolciak meg-
termelnek.

– Arra buzdítunk tehát 
mindenkit, hogy vegyenek 
részt a népszavazási aláírás-
gyűjtésen, majd az áprilisi 
választáson, és szavazzanak 
az egységes ellenzék jelöltje-
ire, helyi szinten, az 1-es vá-
lasztókerületben Szilágyi Sza-
bolcsra, a 2-esben pedig Varga 
Lászlóra.

KUJAN ISTVÁN

Miskolc talpra állhat 

Az Avas Szálló után a város 
újabb emblematikus épü-
letének sorsát rendezi a vá-
rosvezetés.

Ahogyan az ismert, Kö-
zép-Európa egyik legkülön-
legesebb tudományos, mű-
vészeti központját tervezték 
megvalósítani az egyetemvá-
rosi fűtőmű egykori épületé-
ben még 2010-ben. Átadását a 
következő évre hirdették meg, 
de a 2010-es őszi önkormány-
zati választások némiképp át-
rajzolták a terveket. Új lett a 
városvezetés, és ezt követően 
újabb és újabb átadási idő-
pontokat jelentettek be. Majd 
2015-ben Kriza Ákos polgár-
mester végleg kimondta: Mis-
kolc eláll a Fűtőmű-Scien-
ce-projekttől. Ezzel viszont a 
projektre elnyert támogatást, 
több mint egymilliárd forin-
tot Miskolc városának vissza 
kellett fizetnie. Végül részle-
tekben, de visszafizette az ön-
kormányzat. Az épület pedig 
azóta nem talált magára, az el-
múlt hat évben torzóként állt 
az Egyetemváros szélén.

Most remélhetőleg pont ke-
rül a történet végére. A miskol-
ci önkormányzat az év utolsó 

napjaiban közleményben tu-
datta: Miskolc városa eladta az 
egyetemvárosi egykori fűtőmű 
épületét. A vevő pedig a Ma-
gyar Állam, amely a jelenlegi 
információk szerint a Miskolci 
Egyetemet fenntartó Universi-
tas Miskolcinensis Alapítvány 
számára adja át az ingatlant va-
gyonjuttatástként. Várhatóan a 
campus egy új kutatóközpontja 
kap helyet a területén.

Hosszas tárgyalások
Az önkormányzattól meg-

tudtuk: az adásvételt hosz-
szas tárgyalások előzték meg, 
hiszen a városvezetés célja az 
volt, hogy az épület sorsa minél 
előbb megoldódjon, ne rontsa 

tovább az egyetemvárosi látké-
pet, ne romoljon tovább az in-
gatlan állapota, és mihamarabb 
új funkciót találjanak az egyko-
ri Fűtőműnek.

A legjobb megoldás termé-
szetesen az lett volna, ha a ter-
veknek megfelelően megvaló-
sul a Science Múzeum, amely 
nem csak tudományos, de tu-
risztikai szempontból is sokat 
jelentett volna a városnak, sőt, 
amelyre most épülhetne akár 
az új kutatóközpont is. De mi-
után nem így történt, a máso-
dik legjobb megoldás minden-
képp az volt, hogy az épület 
visszakerüljön az egyetemhez, 
hogy az egyetemisták oktatá-
sát, a campus kutatóinak mun-

káját segítse az oda tervezett 
kutatási központ. A városnak 
ugyanis nem volt pénze arra, 
hogy hasznosítsa; a korábbi 
városvezetés alatt visszafizetett 
több mint egymilliárd forinton 
túl az állagmegóvás is az ön-
kormányzat büdzséjét terhelte 
évek óta.

Jól jön a vételár
Az önkormányzat elárul-

ta azt is, hogy Veres Pál, Mis-
kolc polgármestere éppen a 
fentiek miatt tartotta fontos-
nak, hogy az egykori Fűtőmű 
sorsa mielőbb megoldódjon, a 
városháza szakemberei ezért is 
dolgoztak hónapok óta azon, 
hogy még az idén nyélbe le-
hessen ütni az adásvételt. Az 
sem mellékes persze, hogy 
nettó 780 millió forintért sike-
rült eladni az ingatlant, és ez az 
összeg jól jön a városi büdzsé 
jövő évi tervezésénél, hiszen – 
ahogy a városházi közlemény 
is fogalmaz – a kormányzati 
intézkedések és a drasztikus 
energiaár-emelések következ-
ménye miatt még ezzel együtt 
is várhatóan több mint 5 mil-
liárd forintos hiánnyal kell szá-
molnia a városnak 2022-ben. 
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A csütörtöki, pénteki és szom-
bati napokon várják majd 
mindazokat, akik szeretnék 
felvenni első, második vagy 
harmadik oltásukat.

Januárban ismét előzetes idő-
pontfoglalás nélkül, rövid hely-
színi regisztráció után lehet 
majd beadatni a rendelkezésre 
álló, koronavírus elleni vakciná-
kat országszerte – erről levélben 
tájékoztatta a települési önkor-
mányzatokat a Belügyminiszté-
rium és a Miniszterelnökség.

Az úgynevezett Települési Ol-
tási Akciónapokon minden csü-
törtökön és pénteken 14 és 18, 
szombatonként pedig 10 és 18 
óra között várják majd a kórhá-
zi és járásközponti oltóponto-
kon – Miskolcon a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktatókór-
házban – mindazokat, akik sze-
retnék felvenni az első, második 
vagy a harmadik oltást. Az ak-
ciónapokra olyanokat várnak, 
akik még nem oltatták be ma-
gukat, vagy legalább 4 hónapja 
kapták meg az utolsó védőoltást 
– áll a polgármesteri hivatal köz-
leményében.

Mindemellett a háziorvosok 
is tartanak majd oltási akcióna-
pokat januárban, a Miniszterel-

nökség és a Belügyminisztérium 
tájékoztatása szerint a szokásos 
rendelési idő mellett legalább 
egy péntek délután és egy szom-
bati napon. Arról, hogy melyik 
hétvégén csatlakoznak az oltási 
akciókhoz, szabadon dönthet-
nek a háziorvosok, a választott 
időpontban azonban náluk is 
előzetes regisztráció nélkül lehet 
majd kérni a koronavírus elleni 
vakcinákat. Az egyes körzetek-
ben a választott időpontról a há-
ziorvosnál lehet érdeklődni.

Az oltási akciónapokon csak 
a 12 év felettiek vehetnek részt, 
az 5 és 11 év közöttiek továbbra 
is csak előzetes regisztráció után 
vehetik fel a védőoltásokat a kór-
házi oltópontokon vagy a házi 
gyermekorvosi rendelőkben. 
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Befejeződhet a félbemaradt beruházás. Fotó: Mocsári László

A Science rég füstbe ment, a Fűtőmű nem Folytatódik az oltási akció

Szarka Dénes, Simon Gábor és Hegedűs Andrea. Fotó: Juhász Á.



Folytatódnak a vetítések. 
Idén is folytatódik a Salkahá-
zi Plusz program keretében 
– a Dr. Hilscher Rezső Szoci-
ális Közalapítvány kezdemé-
nyezéseként - indult Szépko-
rúak Filmklubja: továbbra is 
minden hónap utolsó vasár-
napján várják a filmkedvelő 
nyugdíjasokat. Legközelebb 
január 30-án, délután 2 órá-
tól vetítenek filmet – ez lesz a 
Feltaláló – a Művészetek Háza 
Uránia Art mozitermében. Az 
előadás ingyenes, nincs elő-
zetes regisztráció. A jegyek 
átvételére január 17-én, hét-
főn reggel 9 és 10 óra között 
van lehetőség – érkezési sor-
rendben – a Városház tér 8. 
szám alatt. Az előadásokon 
csak nyugdíjas-igazolvánnyal 
rendelkezők vehetnek részt, a 
moziban jegyvásárlásra nincs 
lehetőség.

Nyitott kapuk. Százötven-
negyedik alkalommal tart 
nyílt napot most szombaton 
délelőtt tíz és délután kettő 
óra között a Miskolci Álla-
tegészségügyi Telep. A Vá-
rosgazda üzemeltetésében 
lévő telep dolgozói jelenleg 
62 kutyáról és 13 macskáról 
gondoskodnak. A nyílt nap 
tökéletes alkalom arra, hogy 
az érdeklődők megismerjék 
az állatokat. Ha valaki úgy 
érzi, hosszú távon is törőd-
ne valamelyik, sok megpró-
báltatáson átesett állattal, 
és felelősségteljes gazdija 
tudna lenni, a nyílt napokon 
örökbefogadásra is van le-
hetőség. A látogatók hozzá-
járulhatnak adományokkal 
is az állatok életének szeb-
bé tételéhez. A telep dolgo-
zói szívesen fogadnak töb-
bek között régi törölközőket, 
rongyokat, edényeket, fa-
gyasztott húst, rizst, játéko-
kat, nyakörveket és minden 
olyan eszközt, ami egy ku-
tya vagy macska életében 
szükséges lehet. 

A kényszerű lezárások elle-
nére is több látogatóval zár-
ták az évet a város egzotikus 
kedvencei.

Bár nehézségekkel indult a 
2021-es esztendő, hiszen az ál-
latkert négyhónapos kényszerű 
zárvatartással kezdte az évet a 
Covid-járvány miatt – azonban 
a dolgozók eredményes munká-
jának köszönhetően – a 2020. évi 
nyolcvanezer után, most százezer 
látogató kereste fel májustól de-
cember végéig a Miskolci Állat-
kertet – tájékoztatta szerkesztő-
ségünket a létesítmény.

Az újranyitással csaknem 
egyidőben – európai uniós tá-
mogatással – befejeződött a 
valaha volt legnagyobb beru-
házás is. Ennek keretében már 
május 1-jétől új fogadóépület 
köszönti a felújított, ikonikus 
kapu mellett a látogatókat. A 
fejlesztés leglátványosabb ele-
me azonban minden bizony-
nyal az afrikai kunyhót imitáló 
Száhel bemutató, amely egye-
bek mellett az oroszlánok ott-
honául is szolgál.

Új állatok érkeztek
Ráadásul 2021-ben nem csak 

hogy bemutatkoztak az állat-
kert első oroszlánjai, de még 
ebben az évben világra jöttek az 
első miskolci születésű orosz-
lánkölykök is – számol be az 
összegzés. Az oroszlánokon kí-
vül is érkeztek új állatok a va-
dasparkba. Szintén a Száhel la-
kói lettek a sivatagi hiúzok és a 
harlekinfürjek. A korábbi Afri-
ka-házba tobzosfarkú gyíkok 
költöztek be, a dél-amerikai 
papagájokat felvonultató röp-
débe pedig pávua aratingák. Új 
egyeddel bővült az örvösman-
gábé-csapat is, valamint egy 
kétpúpú tevecsődör érkezett a 
kancák mellé.

Az érkezők mellett távozók 
is voltak, hiszen míg a fehérpa-
macsos selyemmajmok és kék-
torkú tragopánok hazai állat-
kertekbe kerültek, addig voltak 
nagy útra indulók is: egy Ben-
nett-kenguru egészen Belgi-
umig, míg Touran, az állatkert 
elsőszülött perzsa leopárdja Iz-
raelig utazott, hogy ott alapít-
sanak saját családot.

Népszerű az örökbefogadás
Az állatkert fontos feladatá-

nak tartja, hogy a hozzájuk ér-
kezők, különösképp a felnövek-
vő ifjúság természetvédelem 
iránti elkötelezettségét feléb-
resszék. Ennek keretében 2021-
ben is több mint ezer gyermek 
vett részt a tematikus zoope-
dagógiai foglalkozásokon, míg 
a Bükki Fiatalok Természetjá-

ró Egyesületével közösen szer-
vezett nyári táborban mintegy 
300 gyermekkel ismertették 
meg az állatkert lakóit.

Mint arra az összegzésben 
kitérnek: évről évre egyre na-
gyobb népszerűségnek örvend 
az állatkert támogatói köré-
ben a jelképes örökbefogadás. 
2021-ben több mint százhú-
szan választották ezt a támoga-

tási formát, amely sok esetben 
kiváló ajándékot is jelentett az 
örökbefogadók számára is. A 
legnépszerűbb állatkerti lakók 
– mint az oroszlánok, szuri-
káták, mosómedvék és bar-
namedvék – mellett örökbefo-
gadóra leltek az aranysakálok, 
a kulánok, a cigányrécék és a 
sisakos kaméleonok is. 
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Százezer látogató a Miskolci Állatkertben

2021-ben bemutatkoztak az állatkert első oroszlánjai. Fotó: MiNap–archív/Mocsári László

Szelim éjfél után négy perc-
cel jött világra a megyei kór-
házban.

2022-ben Miskolcon szü-
letett az új év első kisbabája  
– közölte múlt szombaton a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórház és Egye-
temi Oktatókórház. Azt írták, 
az újszülött spontán szüléssel 
jött a világra, kisfiú, Szelim-
nek hívják; 4030 gramm és 55 
centiméter, és édesanyjának a 
negyedik gyermeke.

Nagy Gábor, a szülésze-
ti és nőgyógyászati osztály 
centrumvezető főorvosa a 
Miskolci Naplónak elmond-
ta, baba és mama is jól van-
nak, ezért együtt tölthe-
tik az újév első napjait is. 
– Annyira gyors volt a szü-
lés, hogy az édesanyát 0 óra 
1 perckor vettük fel az osz-

tályra, és pár perc múlva,  
0 óra 4-kor már meg is szü-
letett a baba. Valójában sze-
rencse, hogy még idejében 
sikerült beérkezniük a szü-
lőszobába egy Miskolc kör-

nyéki településről mentővel 
– mondta a főorvos, aki hoz-
zátette, örülnek annak, hogy 
idén Miskolcon látta meg a 
napvilágot az első csecsemő. 
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Miskolci az első újévi baba Közös szülői felügyelet

Miskolci Napló

Miskolci levélírónk házassá-
ga megromlott, és 2 kisko-
rú gyermekével elköltözött 
a férjével közös lakásból. A 
házasság felbontása iránt 
pert kíván indítani. Kérde-
zi, hogy a gyermekek felett 
szülői felügyeleti jogot bizto-
síthat-e a bíróság az apának 
akkor is, ha ő azt ellenzi.

A családjogi viszonyokat 
szabályozó törvény, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. tv. 2021-ben érvényes 
szabálya alapján a szülői fel-
ügyeletet a szülők közösen 
gyakorolják akkor is, ha már 
nem élnek együtt.

Ez az elv addig érvényes, 
amíg arról akár szülők megál-
lapodása, akár a bíróság ítéle-
te másként nem rendelkezik. 

A korábbi törvény alapján, ha 
a szülők nem tudnak megálla-
podni a házasságuk vagy élet-
társi viszonyuk megszűnését 
követően a gyermekkel kapcso-
latos felügyeleti jog gyakorlásá-
ról, a bíróságnak kell arról dön-
tenie, hogy a szülői felügyeletet 
melyik szülő gyakorolja.

A szülők megállapodása hi-
ányában a bíróság kizárólag 
az egyik szülőt jogosíthatta fel 
a szülői felügyelet gyakorlá-
sára a 2021. december 31-éig 
hatályos szabályok alapján.

Korábban tehát nem volt 
felhatalmazva a bíróság, hogy 
amennyiben mindkét szülőt 
alkalmasnak tartja a gyer-
mek nevelésére, gondozásá-
ra, akkor elrendelje a közös 
szülői felügyelet gyakorlását, 
még abban az esetben sem, 

ha egyébként ez 
szolgálná a gyermek érdekét.

2022. január 1-jétől változik 
azonban a szabályozás. A mó-
dosítás annak a lehetőségét te-
remti meg, hogy a bíróság az 
egyik szülő kérelmére is dönt-
hessen a szülői felügyelet közös 
gyakorlásáról, ha ez szolgálja a 
kiskorú gyermek érdekét.

Minden esetben vizsgálnia 
kell a bíróságnak, hogy a kö-
zös szülői felügyelet elrende-
lése, avagy az egyik szülő által 
gyakorolt felügyelet szolgál-
ja-e a gyermek érdekét. A tör-
vény szerint a döntés során azt 
kell mérlegelnie a bíróságnak, 
hogy a gyermek testi, szelle-
mi és erkölcsi fejlődése miként 
biztosítható a legkedvezőbben.

DR. STASBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

HÍREK RÖVIDEN

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Ismerik azt a legendás reklá-
mot, hogy Kovács úr megvette 
első autóját, egy VW bogárhá tút. 
Nos, drága apósom egy régóta 
aszalódó Wartburg kiutalását 
váltotta egy ilyen hófehér csincsil-
lára. Majd másfél évtized eltelté-
vel annyira márkahűségessé vált, 
hogy ugyanilyen autót rendelt 
Mexikóból. Miután Európában 
felhagytak a gyártásával, más-
honnan nem is tudott volna ilyet 
venni. Bécsben egy szuperelegáns, 
csillogó szalonban csaknem hat 
órán át vártuk a jármű lepapíro-
zását, így aztán apósom az üveg-
portál előtti fotelben békésen el-
szunyókált. A készséges eladó a 
kávé és a teasütemény mellé egy 
színes takarót is hozott neki.

Mivel jómagam néhányszor 
már testközelből tapasztaltam 
meg az akkori hazai, tipiku-
san kelet-európai autókeres-
kedelem viszontagságait, nem 
győztem álmélkodni. Emlék-
szem, akkoriban a tűzpiros 
dél-amerikai gyártású bogár 

ára egyenlő volt a nálunk for-
galmazott Lada 1300-es feke-
tepiaciéval.

Mindez arról jutott eszem-
be, hogy Király Dénes elbüsz-
kélkedett, Miskolcon, a régió-
ban maga nyitotta meg az első 
Mercedes-szalont a '90-es évek 
elején. Mivel már az avatása 
előtt többször megfordultam 
a hajdani téesz gépállomásán, 
magam is felidézhetem a szir-
mabesenyői kereskedés törté-
netét. Dénes még a hetvenes 
évek végén pattant meg, hogy 
új életet kezdjen Münchenben. 
Kevéske nyelvtudása annyira 
futotta, hogy egy korsó sört tu-
dott kérni németül. Így aztán 
raktárosként kezdte, mígnem 
a német tulajdonos közelébe 
küzdötte fel magát. Kitanulta 
az ottani járműkereskedelem 
minden fortélyát, végül a rend-
szerváltás után hazajött, és el-
döntötte, itthon kamatoztatja 
kinti tapasztalatait. A német 
tulajdonos partnerségével a 

városszéli majorságot szemel-
ték ki telephelyül.

A kilencvenes évek eleje tipi-
kusan a vadkapitalizmus ide-
je volt. Emlékszünk, a bátraké 
a szerencse járta akkoriban, 
egy jól meggondolt ötvenmillió 
forintos Egzisztencia-hitellel, 
amit keveseknek sikerült tör-
leszteni, akár a szerencse fiaivá 
vagy lányaivá is válhattunk. 
Ebben az időszakban dőlt el, 
hogy kik lesznek a milliárdo-
sok klubjának tagjai. A haj-
dani szövetkezeti, mezőgazda-
sági üzem nem egy zöldmezős 
beruházás volt. Az úgyneve-
zett szalon vagy a kiállítóte-
rem a település határában volt, 
közel a szövetkezet földjeihez.

Emlékszem, egy derűs szom-
bat délelőtt a helyi potentátok és 
a sajtó képviselői körében izga-
tottan vártuk dr. Torgyán Józse-
fet, a kisgazdák akkori elnökét. 
Dénes barátjaként vállalta a tér-
ség első Mercedes-szalonjának 
felavatását. Beszédet mondott, 

fejből, papír nélkül méltatta a 
beruházást, majd körbejártuk 
a telepet. Volt ingyen sör és virsli 
mustárral és friss házi kenyérrel.

Összességében két új, nul-
la kilométeres Mercedes volt 
kiállítva, állítólag nem soká-
ig, már meg is volt a gazdá-
juk. A szalon és a szerviz üze-
meltetője hitte, hogy itt majd 
egyre jobban prosperál a vál-
lalkozás. Dénes is azzal szá-
molt, hogy ha olcsón is adják 
az autókat, a szervizelésen, a 
karbantartáson tisztes hasz-
nuk lesz. Arra nem számítot-
tak, hogy a bajor országi gyár 
ausztriai képviselete mindig 
is a nagyobb forgalmú keres-
kedéseknek kedvez. Így aztán 
mindössze három évig tudták 
tartani a tempót a piaci ver-
senyben. Érdemes megemlíte-
ni, hogy aranykezű karosszéri-
alakatosok, mesterek dolgoztak 
itt, Németországból egyre más-
ra hozták ide a veterán Merce-
deseket felújítani.

Jómagam rendszeresen a mű-
hely melletti placcon kiállított 
használt kocsikat mustrálgat-
tam. Volt köztük egy világjárta 
Ford Mondeo, lesüllyedt, kikagy-
lósodott üléssel. Horror áron, de 
alkuképesen. Rajtam kívül még 
sokan rájártak erre. Végül a Déli 
Hírlap szerkesztősége egy benzi-
nes Mercedes kisbuszt vásárolt 
a szalonból. Ez volt lapunk rek-
lámhordozója, felmatricáztuk, 
sőt, még hangszórót is szereltünk 
rá, mint a cirkuszos kocsikra 
szokás. Persze árkedvezményt is 
kaptunk, mivel vállaltuk a sza-
lon reklámját.

Aki nem hiszi, járjon utána! 
A szirmabesenyői gépállomás 
és az üzem máig is a helyén 
van. Odáig sajnos nem jutot-
tak, hogy kávéval és desszert-
tel kedveskedjenek a kuncsaft-
jaiknak. Takaróval sem. Őket 
viszont beteríti a nosztalgikus 
múlt, és a múló szép emlékezet 
köde.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Az első autószalon a város határában
JEGYZET

Szelim éjfél után négy perccel született. Fotó: Magánarchívum
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Mozgalmas év volt 2021 a 
város ifjúságpolitikájában. 
Szarka Dénes ifjúságpoli-
tikai tanácsnok, a Velünk a 
Város önkormányzati kép-
viselője a kezdetektől fogva 
támogatja a folyamatot, így 
rálátással tudott mesélni 
arról, honnan indult és hová 
futhat ki a történet.

– Miért lett fontos Miskolc 
számára az ifjúságpolitika?

– Korábban azt éreztem, hogy 
a mindennapos városüzemelte
tési feladatok mellett picit elsik
kadt a miskolci ifjúság témája. 
Nem is az a kérdés, milyen lesz 
Miskolc az elkövetkezendő év
tizedekben, hanem az, hogy kik 
fognak itt élni, kiknek végez
zük el a fejlesztéseket. Azt lát
juk, hogy 1980 óta folyamato
san fogy a város népessége, az 
utóbbi két évtizedben pedig a 
fiatalok egyre nagyobb számban 
hagyják el a várost. Azzal a szán
dékkal indultam el az önkor
mányzati választásokon, hogy a 
választókerületi feladatokon túl 
ezt a témát is képviseljem.

– A legutóbbi önkormányza-
ti választások 2019-ben voltak. 
Már akkor elkezdődött az ifjú-
ságpolitikai munka?

– Napirenden tartottam a 
kérdést, és szerencsére nyitott 
fülekre találtam a városvezetés
ben. Veres Pál polgármester és 
Varga Andrea alpolgármester 
minden támogatást megadott 
ahhoz, hogy a téma megkapja 
az azt megillető prioritást. 2020 
augusztusa óta foglalkozik az 
önkormányzaton belül ifjúsági 
referens a témával, és ekkortól 
kezdve beindult a munka.

– Mit kell ezen munka alatt 
értenünk?

– Megismertük más városok 
jógyakorlatait: tulajdonképpen 
bármelyik, a térségben lévő 
megyei jogú város rendelkezik 
városi szintű diákönkormány
zattal, ifjúsági közösségi térrel, 
és segíti a fiatalok önszervező
dését. Mindig is azt szerettük 
volna, hogy ne a város erőltes
se rá a fiatalokra, mit csinál
janak, mondjanak és szeres
senek, hanem próbáljuk meg 
összekötni őket, és felerősíte
ni a hangjukat. Mondják meg 
ők, mitől lesz számukra élhe
tőbb hely Miskolc! Mindent a 
fiatalokért, semmit nélkülük! 
Továbbá feltérképeztük és ösz
szehoztuk a városban működő 
olyan szervezeteket, amik vala
milyen formában az ifjúsággal 
foglalkoznak. Emellett felvet
tük a kapcsolatot az iskolákkal 
és az azokban működő diákön
kormányzatokkal is. Próbáltuk 
összekötni az egymástól elszi
getelten működő pontokat, il
letve kijelöltük a céljainkat.

– Mik valósultak meg ezek 
közül?

– A 2020 végi célok mára 
változtak, és ebben nagy szere
pe van annak, hogy elkezdtük 
bevonni a fiatalokat a prog
rampontok megvalósításába. 
Májustól működik az Ifjúsági 
Kabinet, ami a téma érintettjeit 
tömöríti. Hetente ülésezünk, és 
az ifjúságpolitikához kapcsoló
dó aktuális teendőket beszéljük 
meg, illetve ötletelünk. Most 
már tagja a diákpolgármester és 
a diákönkormányzat elnöke is.

Az Ifjúsági Kabineten túl 
megfogalmazódott, hogy jöj
jön létre a városi szintű diák
önkormányzat a fiatalok kez
deményezésére. Amikor nyár 
végén csapatépítőfejtágító jel

legű tábort szerveztünk a mis
kolci iskolák DÖKtagjainak, 
azt láttuk, bennük is megvan 
a szándék, hogy megalakítsák 
a Miskolc Városi Diákönkor
mányzatot (MIDÖK). Ez azóta 
meg is valósult, ráadásul a szer
vezeti és működési szabályzatot 
is ők dolgozták ki. Ezt követő
en diákpolgármestert is válasz
tottak maguk közül. Végezetül 
megalakult az Ifjúsági Tanács. 
Ez a szervezet azokat a szerep
lőket tömöríti, akik ifjúságpoli
tikával és ifjúságüggyel foglal
koznak Miskolcon. Ütköztetjük 
a véleményeket, megosztjuk az 
ötleteinket, és közösen dolgo
zunk a város fiatalságáért. A 
MIDÖKhöz képest tágabb itt 
a célcsoport, hiszen a fiatal fel
nőttek ügyeivel is foglalkozunk, 
míg előbbi kifejezetten a diá
kokra koncentrál.

– Mi várható még a város 
ifjúságpolitikájában?

– Elkezdődött az Ifjúsági 
Koncepció kialakítása. Az Ifjú
sági Kabinet összeállított egy 
kérdőívet, amivel igyekszünk 
elérni minél több miskolci fi
atalt. A válaszok alapján készí
tünk majd egy összegzést arról, 
hogy szerintük milyen most fi
atalként Miskolcon élni, illetve 
hová kellene eljutnunk és mi
lyen módon. Ami még nagyon 
fontos, az egy ifjúsági közösségi 
tér létrehozása. A legtöbb kör
nyező nagyvárosban ez már lé
tezik, az ő példájukat követjük: 
legyen egy olyan hely, amit az 
ifjúság a magáénak érezhet, re
ményeink szerint fenntart és 
olyan programokra használ, 
amiket kitalálnak maguknak. 
Nagyon sok tervük van. 

KIRÁLY CSABA

Mindent értük, semmit nélkülük!

Szarka Dénes gratulál Hudák Lilla diákpolgármesternek. Fotó: Juhász Á.

A gépjárműadót érin-
tő változásokról adott ki 
tájékoztatást a városháza 
szerdán.

A gépjárműadóval kap
csolatos adóhatósági felada
tokat 2021. január 1. napjától 
az állami adó és vámható
ság (a továbbiakban: NAV) 
látja el – írják.

A 2021. január 1jét meg
előző időszakot érintő gép
járműadó ügyekben a város 
önkormányzati adóhatósága 
rendelkezik hatáskörrel, tehát 
az erre az időszakra fennál
ló gépjárműadófizetési kö
telezettséget Miskolc gép
járműadófizetési számlája 

javára kell teljesíteni. (A teljes 
gépjárműadóbevétel a köz
ponti költségvetést illeti meg.)

A városvezetés közlemé
nyében ugyanakkor kéri, 
hogy az adózók a 2021. ja
nuár 1. napjától kezdődő 
időszakra vonatkozó gép
járműadót ne fizessenek 
az önkormányzati adóha
tóságnak. A 2021. január 1. 
napjától keletkezett gépjár
műadóbefizetések többlet
ként jelentkeznek az adó
zók adószámláin, amelyek 
visszatérítésére vagy más 
számlára történő elszámo
lására kizárólag kérelemmel 
van lehetőség. 
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Már közel egy évszázada is 
arra panaszkodtak a lokál-
patrióták: az Avas, Miskolc 
„hegye”, városunk büszke-
sége nem igazán tölti be a 
neki szánt szerepet.

Kevés a megbecsültsége, a 
belvárosból az emberek fel
néznek rá, csodálják, de fel 
nem mennének... Legalább
is nem elegen: elegen ahhoz, 
hogy élő, működő, a helyiek 
és a turisták számára is vonzó 
tartózkodási hellyé válhasson. 
Az évszázados gondot csak 
tetézte az avasi vendéglátás 
ezredforduló környéki erős 
visszaszorulása, ami napja
inkban kezd talán újjáéledni. 
Mi kellene tehát, hogy a folya
mat jó irányba folytatódjon?

– Azt szeretnénk, hogy az 
Avasnak legyen végre jó gaz

dája – fogalmazta meg az ön
kormányzati célt Veres Pál 
polgármester. Ezúttal nem is 
annyira a hegy (domb) egészé
re, avagy az Avas nevű város
részre (lakótelepre) vonatko
zik a stratégiahirdetés, mint az 
úgynevezett Történelmi Avas
ra: a pincesorokkal, a Hor
váthtetővel, a tévétoronnyal, 
Kisavassal, Nagyavassal. – Efe
lé szeretnénk elindulni, azaz 
folytatni a megkezdett utat. A 
miskolciak emlékezhetnek rá, 
hogy a környék fejlesztése rég
óta szóba kerül újra meg újra, 
a legutóbbi években is időről 
időre megjelentek hírek, lezaj
lottak kisebb beruházások; de 
igazán komoly program eddig 
nem valósulhatott meg.

Mint emlékezetes, a két éve 
hivatalba lépett városházi ve
zetés idejekorán deklarálta: az 

Avast tekinti a fő városfejlesz
tési prioritások egyikének. Az 
előzőleg a főtérre elnyert állami 
pályázati támogatás milliárd
ját is sikerült „felvinni” inkább 
a domboldalradombtetőre. Je
lenleg is munkálatok zajlanak a 
sétányok térségében, és az Avasi 
kilátó nagyarányú felújításának 
beruházása is a startjelre vár.

A következő időszak tervei 
között szerepel a teljes pince
kataszter elkészítése. Ez is jelzi, 
a városi önkormányzat mind
ezt a helyi lakosokkal, jelen 
esetben pincetulajdonosokkal, 
gazdákkal együtt dolgozva, 
egyeztetve szeretné megvaló
sítani. A miskolciak számára 
éppoly fontos az elérhető, lak
ható, bejárható Avast megte
remteni, mint a turistáknak 
vonzó célpontként kínálni.

– Szeretnénk megmutat
ni az értékeit, és nem csak az 
idelátogató vendégeknek – 
hangsúlyozta a polgármester. 
– Ezért kezdtünk kerekasz
talsorozatot már tavaly, tar
tott helyszíni bejárásokat a fő
építész, és ezért kérjükvárjuk 
a városlakók ötleteit, javasla
tait. A NagyMiskolc prog
ramnak, amelyet 2019ben 
meghirdettünk, az Avas ki
emelt tényezője, és el kell ér
nünk, hogy mihamarabb visz
szanyerhesse régi fényét. 
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Fizessünk járműadót,  
de pontosan hová is?

Legyen végre gazdája az Avasnak

November 1-jétől új szerve-
ző- és foglalkoztatócsapattal 
várja az érdeklődőket a Hol-
dam Egyesület. Közösségi te-
rének a neve is változott: elő-
ször Újhold lett, majd most 
Főnix. A helyszín ugyanaz: 
Városház tér 16. szám.

Oláh-Zólyomi Gabriella ko
rábban a Mókusodú Családi 
Rekreációs Központ rendez
vényszervezője volt, vele együtt 
sok foglalkoztató átjött az új 
helyre. – A Holdam Egyesület 
elnökségi tagjai beleegyeztek, 
hogy új nevet adjunk a helynek. 
Most vannak olyan szakembe
rek, akik gyermekek mozgását 
fejlesztik, mert az a tapasztalat, 
hogy sok háromévesnek elakad 
a mozgásfejlődése. De találha

tó nálunk laktációs tanácsadó 
is. Továbbá tartunk például kis
mamajógát és hordozós fitneszt. 
Megmaradt mind a hat, bejára
tott ingyenes klubunk: a Hurci, 
a Babamama, a Zero waste, a 
Mosható pelenka, a Szoptatós és 
a Természetgyógyász klub. Ta
nácsadást tartunk hordozásról 
és szoptatásról, valamint dúlás 
szülésfelkészítőt – mondta, majd 
hozzátette, az új programlehető
ségekkel minden délelőtt talál
kozhatnak a kismamák és a kis
gyermekes anyukák a Főnixben.

Karácsony közeledtével 
szerveztek gardróbvásárt,  textil 
szaloncukor, karácsonyfadísz 
és nemezangyal készítését, ün
nepi fotózást családoknak, va
lamint gyermekfelügyeletet és 
tábort a téli szünetre.

Hétfőnként többféle jógán is 
részt vehetnek az érdeklődők, 
keddenként például mondóká
kat tanulnak a gyerekek, szer
dánként masszázsra várják az 
édesanyákat, csütörtökönként 
környezetvédelmet tanulnak a 
jelenlévők, péntekenként pe
dig torna van a kicsiknek. Má
jusban szeretnék megrendezni 
a születés hetét azontúl, hogy 
már januártól indítanak tanfo
lyamokat, workshopokat.

A háziasszony szerint fontos 
a kötődő nevelés megtanulása, 
valamint hogy legyen egy hely, 
ami biztos pontot jelent a csalá
doknak. Úgy fogalmazott, „egy 
dologért vagyunk: hogy segít
sük anyává válni a nőket, apává a 
férfiakat, és összetartó közösség
gé formáljuk a családokat.”      R. O.

Újra élettel telik meg az Avas. Fotó: Horváth Csongor

Új programok új név alatt

Összetartó közösséggé formálják a családokat. Fotó: Mocsári László

HA SZÜKSÉGES, VÁGNAK IS. Átfogó gallyazási, faápolási mun-
kákat és ütemezett fasorgondozásokat végez januárban és február-
ban a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. a város több pontján – adta 
hírül az önkormányzati cég. A február 28-áig tartó munkálatok kap-
csán Csorba Zoltántól, a Városgazda műszaki ellenőrétől megtudtuk: 
fakivágásra is sor kerülhet. Ahol a fakivágás engedélyezett, ott fognak 
gallyazni, így lehetőségük nyílik például az eddig különféle okokból el-
maradt, de már korábban engedélyezett kivágásokat is pótolni. – Az 
elmúlt évek folyamán nagyon kevés alkalom volt arra, hogy ilyesfajta 
komplex, műszaki és szakmai tartalommal feltöltött fasorgondozáso-
kat végrehajthassunk – húzta alá a szakember. Fotó: Juhász Ákos



Koncsol Tünde szerint nem 
szabad hagyni, hogy rutinná 
váljanak a mindennapok. Az 
esküvőkön érzelmeket és tör-
téneteket keres: örömöt, bána-
tot, meghittséget... „Ettől lesz 
a munkám értékesebb, mint 
eddig volt” – mondta a világ 
legjobb esküvői fotósa, aki a 
megújulás híve.

Miskolcon született 1979-ben 
egy kétgyermekes családba. Ti-
zennégy éves koráig Szeren-
csen élt, majd a megyeszékhe-
lyen választott középiskolát: 
az Eötvösbe járt díszítőfestő 
szakra. – Nagyon hasznos vá-
lasztás volt ez az iskola, hiszen 
kreativitásra nevelt. Annak el-
lenére is ide jelentkeztem, hogy 
az általános iskolában a ma-
tek- és a fizikatanárom is azt 
hitte, hogy az ő tantárgyával 
megyek tovább. Később a Mis-
kolci Egyetem politilógia szakát 
végeztem el, majd jogot tanul-
tam ugyanitt, de ezt még nem 
fejeztem be, bár nem is sürge-
tő, mert ráébredtem, hogy az 
igazság és a jog nem mindig 
ugyanazt a halmazt képezi. De 
a jövő kiszámíthatatlan – tette 
hozzá Koncsol Tünde, aki sze-
rint ő egy szappanbuborékban 
él. – Tetszik ennek az átlagtól 
eltérő világnak a szivárványos 
színe, egyáltalán nem zavar, 
hogyha emiatt azt hiszik, hogy 
megmaradtam tizenhat éves-
nek. Mickey-egeres hátizsák-
kal, a fejemen hatalmas masni-
val megyek vásárolni, ha éppen 
úgy tartja kedvem, de előfordult 
már, hogy pizsamában vezet-

tem haza az autópályán, ahol 
bizony megálltam vásárolni a 
benzinkútnál – nevetett csengő 
hangján.

Maximalista –  
és ez mindent elmond róla

Szerinte ez jó is meg nem is. 
– Emiatt érhettem el mindazt, 
amit szakmailag csak lehetett, de 
emiatt nincs magánéletem, mert 
a fotózás minden energiámat 
és időmet felemészti. A munka 
mellett szeretek alkotóidőt töl-
teni a barátaimmal, továbbá fes-
teni – mondta a képzőművész, 
majd hozzátette, 2017 a változás 
éve volt. – Sajnos rutinná vált az 
esküvői fotózás, ezen változtatni 
akartam. Egy angol fotós, Paul 
Rogers egyik képét látva értet-
tem meg: hiányzik az őszinteség 
a fotóimból. Ettől kezdve próbál-
tam elhagyni a kliséket, a beál-
lításokat, és átélve az esküvő va-
rázsát, a valóságot mutattam be 
munkáimon. 2018-ban jelent-
keztem a Fearless Photographers 
nevű szervezethez. Mikor felvet-
tek, tudtam, a képeim már nem-

csak szépek, hanem jók is. Óriási 
a különbség – magyarázta.

Ettől az évtől kezdve Tünde 
mindig válogatott ötször tizen-
öt képet, amit beadott az ötfor-
dulós versenyre, ahol fordulón-

ként nyolc-kilenc zsűritag bírált 
el körülbelül tizenötezer alko-
tást. Végül a mintegy 75 000 pá-
lyaműből tizenhét nyertes képpel 
választották az év fotósának 2021 
februárjában. – Addig folyama-
tosan posztoltam Instagram-
ra, de az eredményhirdetés után 
ez elmaradt. Sokáig nem tértem 
magamhoz. Az öröm mellett 
megértettem, hogy óriási felelős-
ség zúdult a nyakamba. Azt ér-
zem, minden szavamnak súlya 
van. Örülni fogok a következő 
év fotósának, mert enyhülni fog 
ez a nyomás. Az ő kiválasztásá-
ban zsűritagként már én is részt 
vettem. Egyszer megnyertem ezt 
a versenyt, amitől szakmailag 
nincs feljebb, nem gondoltam, 
hogy még egyszer kéne indul-

nom. Így is rengeteg pluszfelada-
tom lett: konferenciákra hívnak, 
workshopokra a világ minden 
tájára. Hamarosan megyek Bar-
celonába, ahol egy csaknem két-
ezer főt befogadó teremben adok 
majd elő a szakma kiválóságai-
nak, ahol nemrég még én hall-
gattam előadást „fél istenektől” 
– emlékezett vissza, majd hoz-
zátette, nyáron Brazíliába sztár-
előadónak hívták meg egy fotós 
konferenciára, de megy az USA-
ba is, ahol esküvőket fotóz majd 
több hónapig, mialatt tanít és ta-
nul. – Mikor mentoráltjaimmal 
beszélgetek, magam is tanulok, 
legfőképpen önmagamról. To-
vábbi tapasztalati lehetőség még 
más képeit felkutatni: évente vá-
logatok magamnak a nagyvilág 

fotóriportereitől nagyon sok ké-
pet, amiknek drámaiságát, in-
tenzitását nagyon szeretem.

Miskolc és a karácsony  
a biztonságot jelenti

Szereti szülővárosát, öregkorát 
is itt képzeli el. – Itt biztonságban 
érzem magam, ismerem a kis ut-
cákat is, ismerem az embereket. 
Egy állandóságot nyújtó esemény 
van minden évben az életemben: 
a karácsony. Ilyenkor két hónapot 
szánok több mint száz családra, 
közülük többen először még es-
küvőjükön álltak kamerám előtt 
– mondta a fotós, aki szerint ő 
maga nem változott, mióta más 
szemlélettel nézi a világot, és mi-
óta nemcsak a hazai, hanem a 
nemzetközi szakma is elismeri 
alkotásait. – Bár Magyarorszá-
gon kétszer egymás után és végül 
nemzetközileg is megnyertem az 
év fotósa címet, nem érzem azt, 
hogy változtam volna. Munkáim 
kapcsán még mindig az őszinte, 
érzelemteli, valódi szerelmet ke-
resem az emberekben, nem azt, 
amikor egy menyasszony – egy 
napra hercegnőnek beöltözve – 
csak a szép oldalát szeretné vi-
szontlátni a képeken. Az esküvő 
két emberről szól, és arról, hogy 
a barátok, rokonok együtt ünne-
pelnek velük, életük fontos dönté-
sében támogatva és szeretve őket. 
Fontos tehát, hogy a pár nyitott 
legyen a valóság befogadására – 
mondta a dokumentarista stílus-
ban dolgozó fotós, majd hozzá-
tette, ha valaha is lesz esküvője, 
elképzelhető, hogy Las Vegasban 
tartja majd kettesben a párjával.

RÉPÁSSY OLÍVIA
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„Minden reggel végtelen választási út áll előttem” „Minden reggel végtelen választási út áll előttem” 

Egyike a tizenhét nyertes képnek. Fotó: magánarchívum

Miskolci Napló

Koncsol Tünde. Fotó: magánarchívum
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Az elhalasztott decemberi 
premier után csütörtökön 
bemutatták a Mester és Mar-
garitát. És milyen jól tették.

Az apokalipszis hírnökei 
kilovagoltak, Heimdall meg-
fújta kürtjét, Annuska már ki-
öntötte az olajat, és az ördög 
beköltözött az ötvenes számú 
lakásba. Ezek jó része a Mis-
kolci Nemzeti Színházban tör-
tént, csütörtökön. Bulgakov 
talán leghíresebb darabját mu-
tatta be – a többszörösen elma-
radt premiert végre bepótolva 
– a teátrum. És itt a probléma. 
Mert ha csak annyit kéne meg-
fogalmaznom, milyen is volt az 
előadás, annyit írnék: remek. 
Tarac-tarac-tuc. Vastaps, min-
denki mehet haza. Szőcs Artur 
rendezését azonban nem lehet 
ennyivel elintézni. Nem is érde-
mes. És – ahogy mondtam – itt 
a probléma. Mert hogyan lehet 
a világirodalom egyik remek-
művének interpretációjáról írni 
anélkül, hogy magát a művet 
értékelnénk? Ki lehet-e kerül-
ni ezt a – minimum – plurali-
tását a darabnak? Ki árasztja 
ránk épp a vitriolt? Szét lehet-e 
választani a rétegeket, mint egy 
sziámi ikerpárt, a létfontosságú 
részek károsodása nélkül? Mi-
előtt erre megpróbálnék vála-
szolni, jöjjön az intermezzo.

Intermezzo
A szünetben találkoztam 

Prominens Iskolaigazgató Iro-
dalmár Barátommal (PIIB), 

akivel igyekeztünk kivesézni 
a látottakat. Elmesélte, Bul-
gakov művét az ő fiatalkorá-
ban minden rendes, lázadó 
szellemű értelmiségi forgatta. 
Én erre azt válaszoltam, hogy 
nálunk épp befért a tanterv-
be. Erre PIIB szomorkás fél-
mosolyt eresztve közölte, ami 
bekerül a tankönyvbe, az bi-
zony megsavanyodik a száj-
ban. A kanonizáció és az il-
legalitás rosszul férnek meg. A 
tankönyvben Bulgakovból az 
egyik orosz lesz a negyedikes 
szöveggyűjteményben, Weöres 
Sándor Bóbitává törpül, Ottlik 
Géza pedig eltűnik az iskola és 
a nyári szünet határán. Miután 
ezt megvitattuk, elkezdtük di-

csérni a darabot. A beszélge-
tésnek ez a része pedig megle-
pően hosszúra sikerült.

Következtetés
Arra jutottam, hogy nem 

szabad ollót ragadni, és nem 
kell nyesegetni a darabot. 
Szőllősy Klára fordítását fel-
használva a regényt színpadra 
alkalmazó Ari-Nagy Barbara 
és Szőcs Artur olyan nagy-
szerűen illesztették saját láto-
másaikat Bulgakov lázálmai 
közé, hogy nincs értelme kon-
kolyt keresni. Ez mind búza. 
A mű tértől és időtől való füg-
getlenségét számos jelenet 
erősítette: egyszerre volt jelen 
az ördögöt megszemélyesítő 

Woland Poncius Pilátus ud-
varában és beszélgetett a múlt 
század 20-as éveinek Moszk-
vájában Hontalan Ivannal és 
Misa Berliozzal. Az interdi-
menzionalitás pedig jól állt 
annak a kontrollált káosznak, 
amit Bodoky Márk sátánalak-
ja teremtett (igen, itt már ki-
kívánkozik, hogy beszéljek 
a színészi munkáról, de még 
tartsuk magunkat kicsit!). 
Annak ellenére sikerült időt-
lennek maradnia, hogy szá-
mos közéleti utalást tűztek a 
darabba. Berlioz például csak 
névben hasonlít egy francia 
zeneszerzőre, karakterét te-
kintve inkább más összefüg-
gést teremt PIMasz megjegy-

zéseivel, mint például azzal, 
hogy nem szereti a színházat, 
és az orosz irodalom 80 száza-
lékát kukázná. Végül az ördög 
iszik a levágott fejéből (nem, 
még mindig nem beszélünk 
a színészi játékról). Érdemes 
szót ejteni az idősíkokat lazán 
összekötő további kapcsokról. 
Ilyen például az a zseniális pil-
lanat, ami a Mester és Marga-
rita ikonikus macskáját, Behe-
mótot látja el eredetsztorival 
(komolyan, egyre nehezebb 
magamban tartani). Nem lö-
vöm le a poént, de igazán ér-
dekes felvetés született. Ilyen 
kapocs még Hontalan Iván 
is, aki egy-egy jelenetben az 
idő és tér foghézagjába szorul. 
Oké, nem bírom tovább, jöjjön 
a színészi munka.

Színészi munka
Kezdjük azzal, hogy meglátá-

som szerint nem voltak gyenge 
alakítások. Olyanok akadtak, 
amelyek erőtlenebbnek tűntek 
a többiekhez képest. A Mester 
és Margarita közötti szerelmi 
feszültség talán kevés volt a két 
szereplő fundamentumát meg-
határozó kapocsnak. Hozzáté-
ve, a főként rendezőként mű-
ködő Keszég László szerintem 
kifejezetten jól hozta a karakte-
rét. Azonban nehéz teret nyer-
ni egy ilyen darabban Rózsa 
Krisztián bimbózó őrülete, Sa-
lat Lehel Demeter Szilárdjának 
Berliozának önhitt ateizmusa, 
Simon Zoltán – színpadon rit-
kán látott, kiváló mimikával 

verselő – Rjuhinja és Gáspár 
Tibor Pilátusa mellett, aki nem 
mossa kezeit. Az Afraniust és 
Sztravinszkij doktort megle-
pő érettséggel játszó Béres Ben-
cét is érdemes figyelni. Az igazi 
borzongást azonban az ördögi 
négyes fogat és Farkas Sándor 
Jesuája hozta. Kokics Péter dalo-
lásra késztette fél Moszkvát, 
mindenki másba pedig belefa-
gyott a gondolat. Rudolf Szonja 
Hellája kihagyhatatlan eleme a 
darabnak, mint porondmester 
az őrület cirkuszában, Feczesin 
Kristóf pedig újfent a szintjét 
hozta: rendkívül erős alakítást 
rakott le az ördög macskája-
ként. Bodoky Márktól egyszer 
szeretném megkérdezni, med-
dig gyakorolta a gonosz neve-
tését – az általa formált ördög 
nem csak hihető, de egyenesen 
éteri (csak a brindzáról ne érte-
kezzen inkább, nem áll jól neki 
a kiborulás).

Összegzés
Remek előadás született: 

Szőcs Artur Mester és Marga-
ritája azoknak az előadások-
nak a sorát gyarapítja, amik a 
„kötelezően választható” ka-
tegóriába sorolhatóak. Egy-
szóval, továbbra is érdemes 
színházba járni Miskolcon. A 
Mester és Margarita kapcso-
latán pedig a haláluk sem ejt 
sebet. Együtt maradnak az 
örökkévalóságban, vagy amíg 
a kifeszített gatyagumi el nem 
repíti valamelyikőjüket.

BÁJER MÁTÉ

Demeterovics koponyájából ivott a sátán

Tér és idő keveredik Szőcs Artur rendezésében. Fotó: Horváth Csongor

Tradicionális és ritkaságnak 
számító zene, vagyis Strauss, 
Dvořak és Kéler Béla művei is 
szükségesek egy jól felépített 
újévi hangversenyhez, ami a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar 
első előadásait jellemzi. Idén 
négy koncertet szerveztek, hár-
mat a Miskolci Nemzeti Szín-
házba, egyet pedig Emődre.

A már évtizedek óta megtar-
tott gálahangverseny célja, hogy 
felidézze a tradicionális bécsi új-
évi koncertek hangulatát, amit a 
televízión keresztül is megérez-
het a néző. Antal Mátyás mű-
szaki vezető szerint a kiváló ze-
nészekből álló együttes mellett 
fontosak a szólisták: idén Schöl-
ler Szabina, Erdős Péter és De-
meniv Mihály. – Már a próbák 
alatti felkészülés is nagyon jó 
volt, mert december óta nem ta-
lálkoztam a zenekarral, aminek 
sajnos a tavalyi újévi koncertje-
it ki kellett hagynia az életéből a 
pandémia miatt – mondta az est 
karmestere, majd hozzátette, az 

ismert opera- és operettrészletek 
garantált szórakozást jelentenek 
minden újévi hangversenyen.

Ezt a véleményt osztják a ze-
nekari tagok is. Nyíri Zsolt kon-
certmester szerint alapvetően 
mindenfélét szeretnek játszani. 
– Nem vagyunk válogatósak, 
inkább régi motorosnak mon-
danám magunkat, akik évti-
zedek óta itt ülnek, és végig-
kóstoltak már minden stílust 
– mondta, hozzátéve, különle-
ges lesz a színházban zenélni 
újra. – Emlékszem, régen főleg 
ott játszottunk, ahol még kicsi 
gyerekként jártam hallgatni a 
szimfonikusokat, szorongatva 
kezemben a bérletemet.

Czimer Sándor zenekari 
ügyelő, a klarinétszólam ve-
zetője is elmondta, korábban 
megszokott helyszínül szolgált 
a Nagyszínház. – Ez addig volt 
így, amíg meg nem építették a 
Művészetek Háza koncertter-
mét, ami még most is a legjobb 
akusztikailag. De az is tény, 
hogy a teátrum impozánsabb 

környezetet biztosít egy újévi 
koncerthez – mondta. Szerinte 
olyan zene kell a közönségnek, 
ami a zenészeknek is tetszik.

A nagyszabású koncertek 
műsorán népszerű polkák, 
operaáriák és operettslágerek 
szerepelnek. 2020-ban már 
négyszer töltötték meg a néző-
teret Miskolcon. Handa Eszter, 
a zenekar kommunikációs me-
nedzsere elmondta, már har-
minchét éve rendezik meg az 
újévi koncertet. – Az évek alatt 
odafordultunk a kisgyermeke-
sekhez is, akiknek ma már az 
esti órák helyett délelőtti hang-
versenyt tartunk.

A szervezők a látványnak is 
kiemelt szerepet szántak, ezút-
tal a Szinva Art együttes jóvol-
tából pazar vetítés kíséretében, 
ami a színpadot teljes széles-
ségében betölti. A koncertek 
háziasszonyának pedig Becze 
Szilviát, a Bartók rádió műsor-
vezetőjét, a Muzsikáló reggel 
című műsor hangját hívták el.

RÉPÁSSY OLÍVIA

Mi kell egy újévi koncerthez?

Próbál a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Fotó: Mocsári László

Hirdetés
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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 
emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük 
és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért 
Miskolc? című kötetében Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 63 vá-
laszban indokolja meg, hogy miért szereti Miskolcot.

A múlt század első évtizede-
iben merült fel az erdei vasu-
tak építésének gondolata, akkor 
még elsősorban gazdasági cél-
lal. Ez a gazdasági cél pedig nem 
volt más, mint a Bükkben kiter-
melt fa városba, illetve felhasz-
nálási helyre szállítása.

A Lillafüredi Állami Erdei 
Vasút megépítését engedélye-
ző okiratot 1920. február 24-én 
adták ki. Az építkezés azonnal 
megindult. Az első, fát szállító 
szerelvény november 24-én fu-
tott végig a vonalon. Az útvo-
nal a miskolci Fáskerttől Garad-
náig tartott. Néhány esztendő 
múltával már több szárnyvo-
nalat is megépítettek, így az er-
dei vasút gazdasági szerepe egy-
re nagyobb lett. Később már 
nemcsak fát, hanem a kohászat 
részére dolomitot és szenet is 
szállítottak a szárnyvonalakon. 
A személyszállítás a lillafüredi 
Palotaszálló építésének megkez-
désekor kapott nagy lendületet. 
Gyakorlatilag ez volt az az ese-
mény, mely a figyelmet legin-
kább ráirányította az erdei vas-
útra. A harmincas években már 
sok ezren utaztak kisvasúttal, 
ami azonnal a gyerekek kedven-
ce lett. Igazi kirándulóvonat volt. 
Annak érdekében, hogy a város 
távolabbi felében élők számára is 

elérhetőbbé váljon, az indulóál-
lomást áthelyezték a Szent An-
na-templom mellé.

A személykocsikat, melyek 
között voltak zártak és nyitottak, 
akkoriban vidáman csühögő 
gőzmozdonyok húzták. Sípolva, 
nagy gőz- meg füstfelhőket ere-
getve járták útjukat télen-nyá-
ron. Amikor meleg volt, a nyi-
tottban volt a legjobb ülni, mert 
akkor kihajolva szinte érinthető 
közelségbe került az erdő. Télen 
meg melegedni lehetett a zárt 
kocsikban a fatüzelésű dobkály-
hákhoz bújva. A gyerekek leg-
nagyobb bánatára a gőzmozdo-
nyok kora 1972-ben lejárt. Azóta 
dízelmozdonyok húzzák az uta-
sokkal teli kocsikat.

Az indulóállomás is közelebb 
került az erdőhöz, de aki szeret-
né látni, milyen volt a régi, apró 
gőzmozdony, ami egykoron 
szüleit szállította, megnézheti a 
majláthi állomáson. A leghíre-

sebb, Lilla nevet viselő kismoz-
dony délcegen, teljes pompájá-
ban várja, hogy megcsodálják, 
és emlékfotókat készítsenek róla.

Nagyon látványos az útvonala 
is, mert a Kőporos megállót kö-
vetően már a legkülönfélébb er-
dőcsoportok meg sziklák között 
kanyarog a vonat. Egyszer lent, 

egyszer meg fent érzi magát az 
ember. Látja a nagy múltú papír-
gyárat, aztán a két Hámor, majd 
a csodálatos Lillafüred követke-
zik palotával, vízeséssel meg a 
mindig mélyzöld Hámori-tóval. 
És persze van két alagút is, meg 
oszlopokon álló gyönyörű vi-
adukt.

A tó után az ország legrégeb-
bi pisztrángtelepéhez érkezünk, 
majd következik a végállomás, 
Garadna.

2002 decemberében indul-
tak az első Mikulás-vonatok a 
gyerekek legnagyobb örömére. 
Ilyenkor díszbe öltözik a kisvas-
út és a lillafüredi állomás is, ahol 
a természet díszletei között talál-
koznak a Mikulással, aki persze 
mindenkit megajándékoz. És így 
van ez most már minden évben.

A közel száz esztendő sok 
megpróbáltatást is jelentett a 
kisvasutat működtető erdőgaz-
daság számára. Az ipar átala-
kulásával mára gyakorlatilag 
megszűnt az áruforgalom, a sze-
mélyszállítás bevétele pedig nem 
elég a fenntartásra. Szerencsére 
a miskolciak összefogása meg-
mentette a kisvasutat. Városve-
zetők, képviselők, vállalkozók 
alapítványt hoztak létre 2004-
ben annak érdekében, hogy a 
kisvasút még sokáig járja 14 ki-
lométeres útját a gyerekek és fel-
nőttek nagy örömére.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 36. – A leghosszabb erdei vasútMiért Miskolc? 36. – A leghosszabb erdei vasút

A LÁEV egyik megújult szerelvénye 2020 májusában. Fotó: MiNap – Archív/Juhász Ákos

A lillafüredi kisvasút Magyarország egyik leg-
szebb vonalvezetésű kisvasútja. Városi környezet-
ből indulva a Diósgyőri vár közeléből juthatunk 
el számos látványossághoz: a Garadna-völgybe, a 
Hámori-tó partján kanyarogva a lillafüredi Palo-
taszállóhoz, vízeséshez, barlangokhoz, az újmas-
sai őskohóhoz. A vasút az I. világháború után, 
1920-1922 között épült meg a fakitermelés és a 
bányászat szolgálatára, de egy évre rá a személy-
forgalmat is beindították. Az 1990-es években 
megszűnt vonalain a teherszállítás, ma már ki-

fejezetten turisztikai szolgáltatásokat nyújt. Több 
különjáratot is közlekedtetnek. Ilyen például az 
ősszel, a szarvasbőgés idején induló Vadászkürt 
expressz, de rendkívül népszerű a Mikulás-vonat 
is, amelyre az ország minden pontjáról érkeznek 
gyerekcsoportok és családok (a járat a világjár-
vány miatt 2020-ban és 2021-ben sem közleke-
dett). A lillafüredi kisvasút teljes körű felújítása 
2020-ban kezdődött és jelenleg is tart: a munká-
latok során az állomásépületek, a pálya és a teljes 
gördülőállomány is megújul, megújult.

A lillafüredi kisvasút  Sáfrány Gy. József képeslapján. 

Hirdetés

Feltétel: szakirányú  
műszaki végzettség,  

műszakirajz-olvasási készség. 
Szakmai önéletrajzokat a 

jaborcsik.agnes@inter-v.hu  
e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres munkatársakat  
CNC-MARÓS,  

SZIKRAFORGÁCSOLÓ   
munkakörbe, betanítással.

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

Feltétel: szakirányú  
műszaki végzettség,  
szakmai tapasztalat. 

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

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres munkatársakat  
GÉPÉSZ MŰSZAKI RAJZOLÓ  

és GÉPÉSZ TERVEZŐMÉRNÖK  
munkakörbe.

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

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET

2010 óta az Önök szolgálatában.

www.kozpontitarsashazkezelo.hu
0-24 órás ügyeletes telefonszámunk: 06-70/944-4408

Ha leadná, ha leváltaná a házkezelőséget, 
mi szívesen vállaljuk az Önök házának kezelését!

Belvárosi irodánk: Arany János u. 21., fszt/2.
Kiliáni irodánk: Szinyei Merse Pál u. 7., 1/1.

Az akció érvényes: 2022. 01. 08-tól 2022. 01. 14-ig 
Star kéztörlő, 2 tekercs, 94,5 Ft/tekercs 249 Ft 189 Ft
Sindy papírzsebkendő, 100 db-os 249 Ft 199 Ft
Dove szappan 100 g, 2190 Ft/kg 249 Ft 219 Ft
Kolynos fogkrém, 75 ml 299 Ft 199 Ft
Asztali naptár (23TA) 299 Ft 199 Ft
Dalma ablaktisztító, 500 ml, utántöltő, 598 Ft/l 399 Ft 299 Ft 
Prelix téli szélvédőmosó, 1 liter, -21°C, 399 Ft/l 459 Ft 399 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99 Ft/l 599 Ft 399 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l 649 Ft 549 Ft
Palette hajfesték 799 Ft 699 Ft
Frosh mosogatószer, 750 ml, 1065,33 Ft/l 889 Ft 799 Ft
Aquella antibakteriális, nedves kendő, 80 lap 999 Ft 799 Ft
Bonux mosókapszula, 14 db-os, 71,35 Ft/db 1099 Ft 999 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 45,79 Ft/tekercs 1299 Ft 1099 Ft
Silan öblítő, 2700-2775 ml, 481,11-468,10 Ft/l 1499 Ft 1299 Ft
Active mosógél, 4,5 liter+mosogató, 0,5 l, 355,33 Ft/l 1699 Ft 1599 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 | 
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Zámbó Zoltánnal beszélget
tünk a sakkozás jelenéről, 
és arról, hol tart most ez a 
sportág Miskolcon.

A sakk könnyen beilleszthe-
tő a mai mainstreambe: az egy-
kor végtelenül száraznak, rideg-
nek vélt stratégiai játék mára 
„kinövesztette” a szexibb arcát. 
Magyarországon is fokozott fi-
gyelem kísérte a legutóbbi, de-
cember elején tartott világbajno-
ki döntőt, ahol a norvég Magnus 
Carlsen meglepően egyoldalú 
összecsapásban védte meg cí-
mét az orosz Ian Nepomniacht-
chi ellen. A sakk mint sport Mis-
kolcon is népszerű, ami pedig 
szint úgy fontos: sikeres is.

Két klub, sok győzelem
Zámbó Zoltán FIDE-mes-

ter tavaly augusztustól vette át a 
DVTK sakkszakosztályának a ve-
zetését elődjétől, Mátyás Imrétől.

– Miskolcon jelen pillanatban 
két egyesület van, ahol sakkozni 
lehet – beszél a városi sakkélet-
ről Zámbó Zoltán. – Az egyik a 
Miskolci Kisbocsok Egyesülete, 
amit Vanczák Attila vezet; ők is 
nagyon sok fiatallal foglalkoz-
nak. A másik a DVTK sakkszak-
osztálya, ahol nagyjából hatvan 
sakkozó játszik. Iskolákban is 
tartunk szakköröket, amiket kö-
rülbelül további száz gyerek lá-
togat rendszeresen.

A miskolci versenyzők szá-
mos országos és megyei bajno-
ki címmel rendelkeznek. Csa-
patban is általában a top ötben 
végeznek a magyar versenye-
ken. A sakkban ugyanis – mint 
egyéb sportágakban – rendez-
nek csapatbajnokságot.

– A DVTK alakulata az NB 
I-es mezőnyben szerepel, míg a 
Kisbocsok az NB II mezőnyét 
erősítik. Mindkét divízióban az 
élmezőnyben szoktak végezni a 

miskolci csapatok. Ahhoz, hogy 
valaki jó sakkozóvá váljon, elen-
gedhetetlen a monotóniatűrés: 
számos állást kell memorizálni. 
A komolyabb versenyek mind 
többnaposak, és egy-egy napon 
gyakran le kell játszani két, akár 
négy-ötórás partit, ez pedig fo-
lyamatos koncentrációt igényel 
a 9-10 éves gyerekektől is.

Megfelelő időben
A DVTK kötelékében egy 

nemzetközi és négy FIDE-mes-
ter, valamint számos mesterje-
lölt játszik. Ezt a sportot is érde-
mes már korán elkezdeni.

– Edzőként oda kell figyel-
ni, hogy melyik életkorban mi-
lyen kihívás elé állítunk vala-
kit. Manapság annyi minden 
van, ami eltereli a fiatalok fi-
gyelmét: ha túl magasra tesz-
szük a lécet, a kudarcélmény 
miatt könnyen elfordulhatnak 
a sakktól. Úgy vélem, óvodás 

korban már meg lehet ismer-
tetni a gyerekeket az alapok-
kal, iskolás korban pedig kép-
be kerülhetnek a versenyek. 
Van például egy játékosunk, 
aki 13 éves, és mesterjelölt sak-
kozó – mondja Zámbó Zoltán, 
aki arról is beszélt, szerinte mi-
ért vált trendivé ez a sportág.

– Úgy vélem, ehhez a jár-
vány is hozzájárult. Rengeteg 
tananyag került az internetre, 
rendre vannak online közvetí-
tések is a nagyobb versenyek-
ről, élőben követhetőek a világ 
elitjének játszmái. Emellett a 
Netflix sorozata, a Vezércsel is 
növelte a sport iránt érdeklő-
dők számát. Egyre többen be-
látják, hogy a rohanó világban 
egy olyan sport, amihez le kell 
ülni, gondolkodni, pozitív ha-
tással bír gyerekekre, felnőt-
tekre egyaránt – véli a DVTK 
szakosztályvezetője.

BÁJER MÁTÉ

Nem mattul, sőt fényes jövő elé néz

A FIDE-mester tavaly augusztustól vette át a DVTK sakkszakosztályának a vezetését. Fotó: Mocsári László

Az élvonalbeli bajnok
aspiránssal csap össze a 
futsal Magyar Kupában a 
MEAFCMiskolc csapata 
hétfőn az Egyetemi Kör
csarnokban.

Az NB II-es miskolci klub 
tájékoztatása szerint a férfi 
futsal Magyar Kupa máso-
dik fordulójában a Haladás 
VSE-t fogadja hazai pályán 
az egyre jobb formát muta-
tó miskolci gárda. A házi-
gazdák szeretnék alaposan 
megnehezíteni a váloga-
tottakkal érkező, a nem-
zetközi porondon is jegy-
zett szombathelyiek dolgát, 
akik egyébként magabiz-
tosan, hatpontos előnnyel 
vezetik az NB I-es tabellát, 
megelőzve a Berettyóújfa-
lut. Plusz huszonötös gól-
különbségük jelzi, hogy 
nem állnak hadilábon a 
gólszerzéssel. Dolgukat ne-
hezítheti azonban, hogy a 
miskolci vendégjáték mel-
lett még két mérkőzés vár 
rájuk a héten, csütörtökön 
és vasárnap is bajnokit ját-
szanak.

A MEAFC a kupa első 
fordulójából a Kincsem 
Lovaspark ellen elért 5-2-
es győzelemmel jutott to-

vább. Mint arra Czékus 
Sándor, az NB II Kele-
ti csoportjában szereplő 
miskolci csapat technikai 
vezetője rámutatott, az 
utóbbi időben sikerült bra-
vúros eredményeket elér-
niük a bajnokságban, és a 
játékuk is bizakodásra ad 
okot a jövőre nézve.

– A papírforma persze 
nem nekünk kedvez, de 
mindent megteszünk majd 
azért, hogy megnehezít-
sük ellenfelünk dolgát, és 
kiszolgáljuk a remélhető-
en minél nagyobb számú 
közönségünket. Azt azon-
ban tudni kell, hogy a Ha-
ladás VSE napjaink egyik 
legpatinásabb magyar fut-
salcsapata, válogatott já-
tékosokkal a soraiban. A 
szombathelyiek vezetik a 
férfi futsal NB I-et, emel-
lett a Futsal Bajnokok Li-
gájában képviselték leg-
utóbb hazánkat, ahol az 
európai elittel vették fel a 
versenyt – sorolta.

A mérkőzés – amit díj-
mentesen, de oltási iga-
zolvány felmutatásával te-
kinthetünk meg – hétfőn 
este fél 9-kor kezdődik az 
Egyetemi Körcsarnokban.

MN

Sztárcsapat érkezik

Cegléd csapatát fogadta 
a Tippmix Női Kosárlab
da NB I „A” csoportjának 
15. fordulójában a DVTK 
együttese. 

A hetek óta sérült Snezana 
Bogicevic mellett ezúttal Leslie 
Vorpahl és Kiss Angelika játé-
kára sem számíthatott Völgyi 
Péter vezetőedző. Jól kezdett 
azonban a DVTK, előbb Szabó 
Dóra, majd Kányási Veronika 
dobott kosarat. A gyors játékba 
lendülésnek köszönhetően ha-
mar tíz lett közte. Amikor az-
tán Keyona Hayes is aktivizálta 
magát, még inkább megugrott 
a különbség, de még a negyed-
ben stabilizálni tudta a tízpon-
tos lemaradást a vendégcsapat.

A második negyed reme-
kül kezdődött a diósgyőriek 
számára, főleg Bacsó Zsófi-
nak köszönhetően, aki előbb 
egy remek ütemű gólpasszt 
osztott ki Bernáth Rékának, 
majd a következő támadás vé-
gén maga szerzett gólt. A „Ba-
csó-show” közben több mint 
három percet kellett várni a 
kék-sárgák első kosarára, de 
a hazaiak előnye nőttön nőtt, 
a félidőre 55-28-as vezetést 
sikerült kiépíteniük. A foly-

tatásban összekapta magát a 
ceglédi gárda, de a játék csap-
kodóvá vált, hátrányukból 
tudtak faragni a vendégek, de 
így is magabiztos, 85-62-es di-
ósgyőri győzelemmel ért vé-
get a találkozó.

A hazaiak vezetőedzője is 
két ellentétes félidőt látott.

– Az elsőben kellően ag-
resszívak voltunk védeke-
zésben, ennek köszönhetően 
könnyű kosarakat szerez-
tünk, illetve a kinti dobása-
ink is beestek – fogalmazott 
Völgyi Péter. – A második 
félidőben azonban kienged-
tünk, és az ellenfelünk is re-
mekül küzdött, amiért gra-
tulálok nekik. A tapasztalat 
az számunkra, hogy negyven 

percig kell harcolni ahhoz, 
hogy rangadókat is tudjunk 
nyerni.

A 29 pontig jutó Keyona 
Hayes is ráerősített: az első 
félidőben jól játszottak, a má-
sodikban viszont visszajött az 
ellenfél a mérkőzésbe, kemé-
nyebben küzdöttek.

– Az a tanulság, hogy vé-
gig koncentráltan kell játsza-
nunk, teljesen mindegy, hogy 
mennyivel vezetünk.

A diósgyőriekhez kapcso-
lódó hír, hogy a Magyar Ko-
sárlabdázók Országos Szö-
vetsége január 11-én, kedden 
tartja a Killik László Női Ma-
gyar Kupa nyolcas döntőjé-
nek sorsolását.

MN

A kötelező egészségügyi és 
fizikai teszteket követően 
huszonegy mezőnyjátékossal 
és négy kapussal kezdte meg 
a felkészülést a tavaszi sze
zonra a DVTK a hét elején.

A világjárvány miatt kötelező 
orvosi protokoll után a szokásos 
fizikai tesztekkel, felmérőkkel 
kezdődött a 2022-es esztendő a 
diósgyőri labdarúgócsapatnak. 
Öten betegség és sérülés miatt 
igazoltan hiányoztak az évnyitó-
ról. Sokáig nem maradt itthon a 
csapat, ugyanis akik zöld jelzést 
kaptak az orvosi stábtól, azok-
kal a játékosokkal kedden reg-
gel már el is utazott egy tizen-
egy napig tartó spanyolországi 
edzőtáborba a DVTK.

– Ezen idő alatt három edző-
mérkőzés fér bele, mert egy kicsit 
edzeni is akarunk – nyilatkozta 
a Miskolc Televíziónak Kondás 
Elemér vezetőedző még az eluta-
zás előtt. – Keveset pihenhettek a 
játékosok, ráadásul pluszmunkát 
is kaptak, tehát nem nulláról kell 
kezdenünk a felkészülést.

A diósgyőriek a német má-
sodosztályú Karlsruher SC-
vel mérkőznek meg vasárnap, 
majd a belga másodosztály 
két csapatával csapnak ösz-
sze: előbb a KMSK Deinzevel 

kedden, majd a Waasland-Be-
verennel pénteken. Ezt követő-
en még két edzőmérkőzés vár 
majd a piros-fehérekre már itt-
hon: január 19-én Miskolcon 
fogadják a Békéscsabát, 23-án 
pedig Soroksárra utaznak Pol-
gár Kristófék.

Hogy aztán január utolsó nap-
ján egy Vasas elleni rangadóval 
kezdjék meg a tavaszi „hadjára-
tot”. Egy nagyon nehéz bajnoki 
periódus vár a diósgyőriekre, de 
hogy jól abszolválják ezt a sza-
kaszt is, nagy segítségükre lehet 
az első új igazolás, a Kisvárdáról 
kölcsönbe érkező Lucas is, aki 
többször dolgozott már együtt 
Kondás Elemérrel. És a hét má-
sodik felében bejelentették a 
többszörös magyar válogatott 

csatár, Eppel Márton érkezését is. 
A 2016/2017-es idény gólkirálya 
a legutóbbi másfél évet a Kispest 
Honvédnál töltötte, innen ér-
kezik Diósgyőrbe A tervek sze-
rint további játékosok érkezése 
várható egyébként, de van egy 
visszatérő erősítés is, hiszen a 
hosszú kihagyása előtt a csapat-
kapitányi posztot betöltő Polgár 
Kristóf újra teljes értékű munkát 
végezhet.

– Két oldala van az érem-
nek: egyrészt nyilván nagyon 
örültem a visszatérésnek, és jó 
ránézni a tabellára is, de szá-
momra nehéz lesz visszake-
rülni a kezdőbe, fel kell kötni 
az alsóneműt ehhez, meg kell 
küzdeni a kezdőbe kerülésért.

MN
Az ellentétes félidők ellenére is nyerni tudtak. Fotó: Mocsári László

Könnyed győzelmet arattak Korán kezdték a felkészülést

Már Spanyolországban edzenek. Fotó: DVTK

Megnehezítenék az élvonal listavezetőjének dolgát. Fotó: MEAFC
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Medi-Art Egészségcentrum Miskolc, Arany János utca 9. I/1.
Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

Nóri, szegedi asszisztensünk az Insumed diétával akkor 
találkozott először, mikor elkezdett nálunk dolgozni 3,5 éve. 
Mesélte, hogy barátnőjével minden évben tartottak pár 
hónap diétás periódust, viszont mindig visszajöttek a kilók. 
Úgy döntött, kipróbálja az Insumed diétát. Ki sem tudott 
bújni a rendszeres kontrollmérések alól, teljesen átszelle-
mült étkezése kapcsán, komolyan vette a diétát. Eredménye 
magáért beszél: 20kg-tól szabadult meg, amit 3 éve tart. 
Élete teljesen megváltozott, magabiztosan, csinosan dolgo-
zik nálunk tovább. 

Lehetséges 58 kg zsírt leadni? Vagy ez egy hihetetlen törté-
net? Igen, hihetetlen, de mégis igaz történet, Katalin történe-
te. 2020 június vége óta rendszeres és szigorú fegyelemmel, 
kontrollmérésekkel, felügyeletekkel és odaadó követéssel Ka-
talin 2021 november elejére 58 kg zsírtól szabadult meg. El-
mondása szerint 15 éves korában volt utoljára ennyi kg, mint 
most. Amikor a férjével megismerkedett, még akkor sem volt 
ilyen karcsú. A meseszerű történet teljesen megváltoztatta az 
életét. Nem csak testileg változott, de lelkileg is. Újult erővel 
egy újjászületett testben dolgozik, él. Az elkezdett súlytartása 
is stabil, így az orvosi fogyókúra befejezése Katalin esetében 
szintén mesébe illő. Nagy szeretettel gratulálunk!

Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel- 
vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok.  
A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. HA MEG SZERETNE SZABADULNI A TÚLSÚLYTÓL ÉS AZ EZZEL 
JÁRÓ magas vérnyomástól, szív-érrendszeri betegségektől, magas koleszterinszinttől, refluxbetegségtől, ízületi 
gyulladástól, vagy ha nem tud teherbe esni, esetleg PCO-szindrómával küzd, akkor keressen meg minket!

Fogyás orvosi felügyelet mellett!  
SZABADULJON MEG ÖN IS BIZTONSÁGOSAN,  

EGÉSZSÉGESEN A FELESLEGES KILÓKTÓL!

Dr. Ispány Marietta rendelése  
2022. 01. 12-én NYÍLT NAPOT tart!  

INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.

BEJELENTKEZÉS:  
dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

Dr. Ispány Marietta vagyok, 9 éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával. Cé-
lom, hogy minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kiló-
kat, megtanulva a helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva 
a gyógyszereket. Akár 5, 10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon 
el egy egészséges, önbizalommal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

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

| Világ | 

a COVID-19 minden módozata ellen ajánlott!

Ár: 2500 Ft / palack / 300 ml

Már kapható a

SZAPPANOS LÉGFRISSÍTŐ

Egészségre ártalmatlan, mikrobiológiailag bevizsgált.

Megrendelés házhozszállítással:
46/544-599, 20/625-1512, 30/095-1764

A termék megtekinthető  
Miskolc, Búza téri termelői piac

(Kertész Áruház melletti terület) 12-es standjánál  
(hétfő kivételével naponta).

Vásárlók és viszonteladók jelentkezését várjuk.
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Kota János feltaláló állította ösz-
sze azt az aerosolt, ami megóvja 
egészségünket. A hivatásos kato-
na elsősorban családját szerette 
volna megvédeni a koronavírus-
tól, aztán felajánlotta termékét 
az államnak. Most, csaknem egy 
évvel az engedélyek megszerzé-
se után piacra dobja. 

Szappanos légfrissítőként már 
kapható az a helyi találmány, ami 
a Covid–19 összes módozata el-
len ajánlott. A terméket egy nem-
zetközi cég, a Wessling Hungária 
Kft. vizsgálta be mikrobiológia-
ilag. Az egészségre ártalmatlan, 
és nép egészségügyi azonosító-
val rendelkezik.

Feltalálója, Kota János napi hasz-
nálatra ajánlja. – Kétféleképpen le-
het használni a terméket. Egyrészt 
befújunk egy helyiséget vele, ahol 
tíz percen keresztül lélegezzük 
be. A művelet két-három napon-
ta megismételhető. Elképzelhető, 
hogy nem érezzük a szagát, ettől 
függetlenül is ott vannak a mole-
kulák. Százhatvan belégzéssel va-
lójában százhatvanszoros túlerő 
jelenik meg a szervezetben a vírus-
sal szemben – mondta.

Ennek megállapításához fontos 
volt tudnia, hogy egy átlagember 
hányszor lélegzik, mennyit ver a 
szíve percenként, illetve egy perc 
alatt mennyiszer kering körbe a 

vérpályán egy adott molekula. Ő 
pedig nem orvos. Hivatásos ka-
tonaként tömegpusztító, vagyis 
bakterológiai, virológiai és vegyi 
fegyverek elleni védelmet tanult, 
amikre alapozta tudását, mikor 
megalkotta a légfrissítőt, aminek 
másik használati módja, hogy rá-
fújunk egy adagot a maszkra, amit 
hat-hét percen keresztül viselünk 
magunkon. – Ez sokkal hatáso-
sabb módszer. A maszk levétele 
után már aznapra védettek va-
gyunk a vírustól. Megelőzéskép-
pen is jó. Egy már megfertőződött 
betegnek pedig enyhülést hozhat 
a légfrissítőben lévő anyag, ami va-
lójában nagyanyáink mosószap-
panjának receptje alapján készül.

Mikor elkezdődött a pandémia, 
még nem jutott eszébe a megol-
dás. – Később rájöttem, ha a szap-
panos kézmosás öli a vírust, akkor 
miért ne lehetne bejuttatni a szap-
panmolekulákat magába a tüdőbe 
is? Ez az anyag ugyanis lebontja a 
vírus külső lipidburkát, ami által 
megsemmisül annak örökítőanya-
ga – mondta, majd hozzátette, azt 
gondolta át, hogyan is működik a 
vírus. – Amikor bejut a sejtbe, ott 
összekapaszkodik egy receptor-
ral, az ACE2-vel, ami egy enzim, 
és ekkor kezdődik meg terjeszke-
dése, hiszen neki gazdatestre van 
szüksége az életben maradáshoz. 
A nehézséget az jelentette, hogy 

a tüdőbe akármi nem juthat be: 
gondot okozhat például az élesztő 
és penészgomba is. De ha a szap-
panmolekula cseppek formájában 
bekerül a légzőszervbe, ott végül 
felszívódik a sejtekbe, ami egy vi-
zes közeget jelent. A véráram pe-
dig minden sejthez elviszi. Így már 
össze tud tapadni a vírussal, ami-
ben kárt tehet – magyarázta.

Családja négy fős. Amióta ezt 
használják, még nem voltak be-
tegek. De sokan tudnak már róla 
és alkalmazzák is. – Egy ismerő-
söm segített két társával egy asz-
szonynak, aki összeesett a Búza 
téren. Később kiderült, hogy a 
hölgy covidos volt, tőle tehát pár 
nap múlva a segítők is azok let-
tek, az ismerősöm kivételével.

Eleinte arra gondolt, kísérleti 
gyógyszer lehetne, de ennek elő-
állítási költsége több száz millió fo-
rint volt. – A szappanos légfrissítő-
nél is milliókról beszélünk, de nem 
olyan sokról, mint a gyógyszer-
nél. Tavaly januárban küldtem az 
első kísérleti palackokat a minisz-
tériumnak, ahonnan gratuláltak 
hozzá, de pénzhiányra hivatkoz-
va nem tudták legyártani. Április 
végén engedélyeztettük, mi ma-
gunk gyártjuk – mondta Kota Já-
nos, aki már mást is talált fel, csak 
gazdasági területen. A termék 
megtekinthető a Kertész Áruház 
melletti piac 12-es standjánál.

Légfrissítő Mályiból az egészségért

Igaz a mondás, miszerint januárban megtelnek az edző-
termek. Ez lehet újévi fogadalom eredménye, de lehet az új 
évkezdettel járó elhatározás, hogy változtassunk életünk 
rossz szokásain, illetve újakat, egészségeseket vegyünk fel.

Az M1 Fitness nem tét-
lenkedett az év első napján, 
és látogatói sem maradtak 
otthon, pusztán azért, mert 
karácsonykor teleették, szil-
veszterkor meg teleitták ma-
gukat. Nekik igenis fontos, 
hogy minél hamarabb jó for-
mába hozzák testüket. Mádi 
Tamás ügyvezető elmondta, 
már elsején kinyitottak.

– Érezhető, hogy többen 
járnak január elején, ezt per-
sze minden évben meg tud-
juk figyelni. Bár minket még 
az uborkaszezonnak számí-
tó augusztusban és decem-
berben is sokan keresnek fel. 
Tizenötféle csoportos óránk 
van egy héten, például jóga, 
alakformáló és a közkedvelt 
spinning, újdonság idén a 
gymstick, aminek már most 
telt házas volt a fogadtatása 
– újságolta, majd hozzátette, 
az egyéni edzésre már most 
nagyon sokan megvették 
bérleteiket, ahova legtöbben 
barátokkal vagy saját edző-
vel járnak. – Edzőtermünk 
hétköznaponként már haj-
nali fél 6-tól nyitva van egé-
szen este 10 óráig. Célunk, 
hogy úgy megszerettessük 
az egészséges életmódot a 
vendégekkel, hogy ne csak 
ebben az időszakban, hanem 
egész évben tegyenek egész-
ségükért. Mindig különböző 
ajándékokkal, ajánlatokkal 
és kampányokkal tesszük 

kedvezőbbé a hozzánk járás 
lehetőségét. Most január-
ban is sok mindennel ked-
veskedünk vendégeinknek 
– mondta.

Év elején ötven százalék-
kal megnő a vendégek szá-
ma a Family Fitnessben is. 
Veinémer Attila ügyvezető 
szerint ez általánosan meg-
figyelhető minden január-
ban és tart még februárban.

– Sokan az újévi fogadal-
mak vagy inkább csak az „új 
év, új élet” mottó miatt kez-
denek neki ilyenkor az edzé-
seknek. De a csoportos órá-
kon olyan közösség alakul 
ki, ahova a tagok szívesen 
elhozzák barátaikat, család-
tagjaikat. Most elmondha-
tó, hogy új vendégkörünk 

is lett, ami valószínűleg az 
új edzéstípusoknak és az 
új edzőknek köszönhető 
– mondta, hozzátéve, egy-
egy edzés alkalmával nyol-
can-kilencen kipróbálhat-
ják a Kelet-Magyarországon 
még nem ismert walkener-
giórákat. – Ez az edzésfajta 
naponta többször is van. A 
zene ütemére használják a 
sétálópadokat harminc fo-
kos dőlésszögben. Hat ven-
dégnek pedig tudunk biz-
tosítani trambulint, amit az 
új, igazi kalóriaégető jum-
pinterval-óráinkon hasz-
nálhatnak. Forgalmunkat 
a régi, visszatérő vendégek 
is növelik. Mivel nyitvatar-
tásunk hétvégén rövidebb, 
mint hétköznap, éppen most 
gondolkozunk azon, hogy 
ezen változtatunk a megnö-
vekedett látogatottság miatt 
– mondta.

RÉPÁSSY OLÍVIA

Újult erővel az új évben



Január 10-étől a fürdő mű-
szaki szakemberei elvégzik 
a vízforgató, a légkezelő be-
rendezések ellenőrzését és 
tisztítását, a medencék kar-
bantartási, takarítási mun-
káit, valamint gondoskod-
nak a Barlangfürdő teljes 
körű fertőtlenítéséről is.

Mint minden évben, idén is 
karbantartási munkákat vé-
geznek év elején a Miskolcta-
polca Barlangfürdőben és az 
Aquaterápián. A leállás idősza-
kában, a január 21–23-ai hét-
végén különleges keretek kö-
zött tart nyitva a létesítmény 
– írja a Miskolci Fürdők Kft. 
közleménye.

– Lehetőség lesz száraz láb-
bal bejárni a barlangrészeket 
és a víz nélküli medencéket. Az 
érdeklődők idegenvezető kísé-
retével bepillantást nyerhetnek 
a „barlangfalak” mögé, feltárul 
a kazánok, csövek rejtett vilá-
ga, képet kaphatnak a fürdő 
üzemeléséről, de bemehetnek 
olyan elzárt területekre is, aho-
vá fürdőző vendégként a hét-

köznapokban nem nyílik lehe-
tőségük – hangsúlyozzák.

A karbantartást követő nyi-
tás időpontja az Aquaterápia 
gyógyászati részlegen január 
24., hétfő, 8 óra. A Barlangfür-
dő február 1-jén, kedden 9 órá-

tól várja változatlan nyitvatar-
tással a vendégeket.

A közleményben arra is fel-
hívják a figyelmet, hogy most 
először a Barlangfürdő zár-
vatartása alatt sem kell für-
dőélmények nélkül maradnia 

Miskolctapolcán az érdeklő-
dőknek, hiszen a júliusban át-
adott Ellipsum Élmény- és 
Strandfürdő teljes szolgáltatás-
palettájával várja ez idő alatt is 
a vendégeket. 

MN

Szárazlábas túra a 2020 júniusi újraindulás után. Fotó: MiNap – Archív/Mocsári László
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Száraz lábbal a Barlangfürdőben

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
JANUÁR 10., hétfő 06:00 Az előző esti adás is-

métlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Hír-
adó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Highlights (sporttalkshow) (12) 19:00 
Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 
20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 20:20 Rózsa Miklós, a filmzenekirály 
(dokumentumfilm) (12) 21:10 Képújság (12)

JANUÁR 11., kedd 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:15 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 
Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...! (do-
kumentumfilm) 19:50 Lámpaidők (doku-
mentumfilm) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 
Időjárás-jelentés (12) 20:20 Az Egyórás üz-
let (kisjátékfilm) (12) 21:00 Képújság (12)

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

JANUÁR 13., csütörtök 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Promenád (kulturális magazin) 
ism. (12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:20 
Életem sorozatként (kis-
játékfilm) (12) 19:45 Esti 
dal (kisjátékfilm) (12) 20:00 Híradó ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:20 Vonal felett 
(dokumentumfilm) (12) 21:30 Képújság (12)

JANUÁR 14., péntek 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:30 Képújság (12) 18:00 
Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Fogaódóóra (közéleti magazin) 
(12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:20 Falu Fessön (kisjá-
tékfilm) (12) 19:45 Cseh gombóc (kisjá-
tékfilm) (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 
Időjárás jelentés (12) 20:20 Veteránfilm (do-
kumentumfilm) (12) 21:10 Képújság (12)

JANUÁR 15., szombat 07:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 10:10 Képújság (12) 
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) 
(12) 18:25 Egészségpercek ism. (12) 19:00 
Krónika ism. (12) 19:25 Highlights ism. 
(12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:25 Frici 
(kisjátékfilm) (12) 20:50 Breathe Together 
(kisjátékfilm) (12) 21:00 Fogadóóra ism. 
(12) 21:25 Képújság (12)

JANUÁR 16., vasárnap 07:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 10:25 Képújság (12) 
16:00 Hívőszó (12) 17:25 Fogadóóra ism. 
(12) 18:00 Krónika ism. (12) 18:25 Kilátó 
ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:25 Ki-
látó ism. (12) 20:00 Könnyű leckék (doku-
mentumfilm) (12) 21:20 Képújság (12)

JANUÁR 8., szombat
14:00-17:00 és 18:00-21:00 Közönségkor-

csolya, 2-es jégpálya
21:00 Pótszilveszter – Black Tracy 30+ Re-

member Party & Dj Dominique, Block 
Bistro

JANUÁR 9., vasárnap
A harcos című tárlat Szalay Lajos képeivel 

máig látogatható a Petró-házban.
10:00-13:00 és 14:00-17:00 Közönségkor-

csolya, 2-es jégpálya
17:30 DVTK – BEAC, NB I.-es kosárlabda-mér-

kőzés A-csoport 16. forduló, DVTK Aréna
18:00 Újévi koncert, Emődi Művelődési Ház

JANUÁR 10., hétfő
15:00 Gombolyag klub, József Attila Könyv-

tár, ingyenesen látogatható
16:30 Pörgő-forgó gyermektánc bölcsi-

seknek, Kerekerdő Baba-Mama Ház
17:00 Német klub, Szabó Lőrinc Idegen-

nyelvi Könyvtár
17:30 Test és lélek – ingyenes előadás a men-

tális jóllétért, Ifjúsági és Szabadidő Ház
19:45 Kezdő krav maga-edzés – közelharc 

gyakorlati tapasztalatokból, Not Jam Fit

JANUÁR 11., kedd
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály Könyvtár
15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár
18:00 Kezdő kubai salsa, Ifjúsági és Sza-

badidő Ház

JANUÁR 12., szerda
16:00 Kézműves délután, Petőfi Sándor 

Könyvtár

JANUÁR 13., csütörtök
10:00 Babusgató klub a legkisebbeknek, 

Központi Könyvtár
16:30 Mesék a dobozból gyerekeknek és 

Gémeskút társasjátékklub, József At-
tila Könyvtár

17:00 Virágom, virágom – Gondosné Szabó 
Éva festőművész kiállítása, Ady Endre Mű-
velődési Ház

17:15 Mesekalandorok – foglalkozás kép-
zőművész gyerekeknek, Kerekerdő Ba-
ba-Mama Ház

18:00 Szádhaka Szandi örömjógája, József 
Attila Könyvtár

JANUÁR 14., péntek
Szabó Balázs fotográfus kiállítása máig 

látogatható az Ifjúsági és Szabadidő Ház-
ban

9:30 Ringató foglalkozás babáknak, Ke-
rekerdő Baba Mama Ház (Árpád utca 69. 
szám)

10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 
Sándor Könyvtár

16:30 A nő örök – Székely Aranka fest-
ménykiállításának megnyitója, József 
Attila Könyvtár

17:00 Rep(k)edés – Soltész Boglárka kiállí-
tása, Művészetek Háza

19:30 Miskolci Illés Klub – vendég Vadker-
ti Imre előadóművész, Ady Endre Műve-
lődési Ház

22:00 #Private Miller Party Regan Lilivel, 
Rockwell Klub

JANUÁR 15., szombat
A Csincse-patak nyomában – túra, előze-

tes jelentkezés: 06 70 208 9903
9:00 Asztrológiai alapú önismereti kur-

zus, Bajcsy-Zsilinszky 52.
20:00 a MINI Art-űr koncertje, Corner Stage
22:00 Vén Teenager After Party a Groove-

house-szal, Rockwell Klub

JANUÁR 16., vasárnap
Döbröczöni Kálmán emlékkiállítása máig 

tart a Miskolci Galériában.
9:00-13:00 Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér
17:00 Alice Csodaországban a budaörsi 

Mú zsák Társulat előadásában, Művésze-
tek Háza

PROGRAMAJÁNLÓ 

JANUÁR 8., szombat 19:00 ÚJÉVI KON-
CERT – A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZE-
NEKAR HANGVERSENYE, Nagyszínház

19:00 TARTUFFE, Balikó Tamás-bérlet, Kamara

JANUÁR 12., szerda 19:00 FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, bérletszünet, TV-felvétel, Kamara

JANUÁR 13., csütörtök 19:00 MÁGNÁS 
MISKA, Nagy Attila-bérlet, Nagyszínház

19:00 VOJÁGER, Játékszín

JANUÁR 14., péntek 19:00 BOLHA A FÜL-
BE, Földes ifjúsági bérlet, Nagyszínház

19:00 KASIMIR ÉS KAROLINE, bérletszünet, 
Kamara

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

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

19:00 GÉPNARANCS, Játékszín

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Művészetek Háza, Uránia-terem:
JANUÁR 6-12., csütörtök-szerda, naponta 
14:30 Szörnyen boldog család 2., 16:30 Pók-
ember: Nincs hazaút, 19:15 Dűne | JANUÁR 
13-19., csütörtök-szerda, naponta 15:15 A 
hős, 17:30 Az észak királynője

Művészetek Háza, Béke-terem: | JANUÁR 
6-12., csütörtök-szerda, naponta 16:00 Éne-
kelj! 2., 18:00 Nagykarácsony, 20:15 Utolsó 
éjszaka a Sohóban | JANUÁR 13-19., csütör-
tök-szerda, naponta 16:00 Szerelem első vé rig, 
18:00 Nagykarácsony, 20:15 Szexfantáziák

Cinema City: JANUÁR 6-12., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban – 
A farkas és az oroszlán (csak hétvégén) 
| A kaptár – Raccoon City visszavár | 
Az unoka | Clifford, a nagy piros ku-
tya | Családi testcsere | El a kezekkel 
a papámtól! | Encanto (csak hétvégén), 
Énekelj! 2. | Hajtóvadászat (csak szom-
baton) | Kings man: A kezdetek | Mát-
rix feltámadások | Nagykarácsony | 
Pókember: Nincs hazaút | Szörnyen 
boldog család 2.

MOZIMŰSOR

ISMÉT A RÁKBETEGEKÉRT SÉTÁLNAK. A Magyar Rákellenes 
Liga idén is meghirdeti a Rákellenes Világséta magyarországi 
szakaszát január 9-ére, vasárnapra. A sétán mindenki részt ve-
het, aki együttérzését szeretné kifejezni daganatos beteg hoz-
zátartozójával, ismerősével, illetve támogatni szeretné a rákel-
lenes harcot. Ahhoz, hogy a rendezvényen részt vehessenek, az 
érdeklődőknek (térítésmentesen) regisztrálniuk kell. Részletek az 
angol nyelven elérhető a www.worldcancerwalk.com honlapon. 
Fotó: MiNap-archív/Végh Csaba

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában janu-
ár 9-én, vasárnap 16 órától 
a diósgyőri római katoli-
kus templomból közvetíte-
nek. A szentmisét Marosi 
Balázs káplán celebrálja.

Január 9-én, vasárnap az Úr 
megkeresztelkedését ünnep-
lik a római katolikus temp-
lomokban, így a Szent Im-
re-templomban is, ahol aznap 
délelőtt fél 9-kor kezdődik a 
szentmise a plébánia híveiért.

Ugyanitt várják a jegyes-
oktatásra jelentkezőket, 
akik 2022-ben szeretnének 
a templomban házasságot 
kötni, még akkor is, ha nem 
tudják az esküvő pontos idő-
pontját.

A Deszkatemplomban ja-
nuár 9-én, vasárnap délelőtt 
fél 9-kor és 10 órakor kezdő-
dik az istentisztelet. Az első 
után, fél 10-től imaközössé-
get tartanak a gyülekezeti te-
rem alatti lakrészben, ahova 
a kék kapun át kell bemen-

ni. A tízórai szertartással 
egyidőben gyermek-isten-
tisztelet is lesz a gyülekeze-
ti-teremben.

A Búza téri görögkato-
likus székesegyház szer-
tartásainak élő közvetíté-
se a Youtube-on érhető el, a 
„Miskolci Székesegyház élő” 
szavakra rákeresve.

Január 16-án kezdődik az 
Ökumenikus imahét, ami-
nek alkalmai egy héten át 
naponta délután 5 órakor 
kezdődnek.

HARANG-HÍREK

Igazán különleges koncert-
tel készül 2022 januárjában 
a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar.

A Mozart & Bon-Bon Sym-
phonic esten a népszerű klasz-
szikus és popzene találkozik 

majd egészen fantasztikus ösz-
szeállításban. Filmfónia 1-2 -, 
FeelHarmonic Love-, Hooligans 
Symphonic-, MeseFilmfónia-, 
Klazz-koncertek, Musical és Mis-
kolc Symphonic – csak hogy a 
legismertebbeket említsük …– 
Már megszokhatta a közönség, 

hogy a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar minden évben készül va-
lamilyen különleges, rendhagyó 
koncerttel a közönségnek. 2022-
ben az igényes popzene találko-
zik majd a klasszikus zene krém-
jével a január 27-ei Mozart & 
Bon-Bon Symphonic-koncerten.

– 2020-ban a 25 éves Bon-Bon 
együttessel együtt ünnepeltük 
volna a kerek születésnapjukat, 
majd 2021 márciusában ter-
veztük közösen köszönteni a 
hölgyeket. Immáron harmadik 
nekifutásra, január 27-én vég-
re megvalósulhat a Bon-Bon 
Symp honic-koncert, s ha már 
Mozart születésnapjára esik a 
dátum, hát róla sem feledke-
zünk meg a műsorban. Így való-
ban elmondható, hogy a klasz-
szikus és könnyűzene kedvelői 
egyaránt jól érezhetik majd ma-
gukat ezen az estén! – mondta 
Handa Eszter, az együttes kom-
munikációs menedzsere.

A koncerten a legnépszerűbb 
Mozart-operákból hallhat majd 
részleteket a közönség, majd a 
Bon-Bon együttes legismertebb 
dalai szólalnak meg szimfoni-
kus zenekari kísérettel. 

MN

A Bon-Bonnal ünnepelnek a szimfonikusok

A Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik a Művészetek Házában. Fotó: MiNap-archív/Juhász Ákos



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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. 
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 
2022. február 2. E-mail-cím: megfejtes@mi-
kom.hu. A helyes megfejtések beküldői között 

könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyv-
áruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 
Könyvízű szerelem, Sava-Borsa, A jakfarkas zászló, Az erdő 
finom. Nyertesek: Mohainé Tótfalusi Lívia (Miskolc) és ifj. Ur-
bancsok Mihály (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket pos-
tán küldjük el.

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) A héten igazán erősnek, céltudatos-
nak és legyőzhetetlennek érezheti magát. Jó, hogy ez a ki-
sugárzásán is meglátszik. A horoszkóp szerint ezzel a hatá-

rozottsággal meggyőzheti azokat, akik esetleg kételkedtek eddig önben.

Bika (04. 21.–05. 21.) Meg kell őrizne a higgadtságát, 
ha helyt akar állni az év első hónapjában. A bolygók nagy 
kihívások elé állíthatják, és bizony akadnak emberek, 

akik mindenáron meg akarják ingatni az önbizalmában.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Kissé szétszórtnak tűnik így év ele-
jén. Nem igazán találja a helyét, a szabadság után még nem 
könnyű visszarázódnia a mindennapokba. Az új esztendő 

sok változást hoz, de nincs oka aggódni, a helyzete nagyon is biztos.

Rák (06. 22.–07. 22.) A Hold és a Vénusz együttállása re-
mek alkalmat ad mostanság egy kis romantikázásra. Ro-
hanós és eszmélős a következő hét, de esténként érdemes 

odafigyelniük a párjával egymásra. Egy közös főzőcskézés jó ötlet lehet.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Párjával jól megértik egymást, 
mégsem érzi tökéletesnek a harmóniát. Ez természetes, 
hiszen, ha egyformák lennének, akkor nem tudnának egy-

másnak segíteni sem. A párkapcsolat folyamatos tanulás.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Bízzon a láthatatlan erők támo-
gatásában! Az önben szunnyadó tehetség, ha eddig nem 
ébredt volna fel, hamarosan kikívánkozik önből. Ha már 

használja, akkor pedig a sikerek ízét is megtapasztalhatja nagyon hamar.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Összejöttek azok a tennivalók, 
amiket az elmúlt hetekben az ünnep miatt csak görgetetett 
maga előtt. A határidők miatt kénytelen lehet kapkodni. Ne 

aggódjon, hiszen mindig ügyesen ellavíroz, miért lenne most másképp?

Skorpió (10. 24.–11. 22.) A véletlen a kezére játszik, 
mert olyan dolgok derülnek ki, amikről eddig nem volt 
tudomása. Így könnyen válthat taktikát, ha ügyesen ke-

veri a kártyákat, elérheti, amire vágyik.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nagy dolgokra ne számítson, most 
a rutinfeladatok, a jövő előkészítése van napirenden. Emel-
lett túl sok energiát pazarol arra, hogy olyanok szimpátiáját 

nyerje meg, akik irigységből inkább annak örülnének, ha veszítene.

Bak (12. 22.–01. 20.) Ahhoz, hogy mindennel végezni 
tudjon, magas fordulatszámra kell kapcsolnia. Mivel min-
den Bak dühös, ha sürgetik, ezt csak azzal tudja megelőzni, 

ha nem vállal erőn felül feladatokat.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) A Hold már a Vízöntő jegyébe lé-
pett. Szinte minden akadályt könnyedén le tud győzni a hé-
ten. Persze csak akkor, ha a jövőt építi és nem a múlton kese-

reg. A korábbi félreértések tisztázására ugyanis alkalmatlan ez az időszak.

Halak (02. 20.–03. 20.) Jó volna, ha mindenben a jót ke-
resné, és derűs gondolatokkal bástyázná körül magát. A tél 
vége minden évben rossz hatással van a hangulatára. Ha 

nem is nevezhető depressziósnak, de semmi nem tudja most lelkesíteni.
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A vízszentelés szertartásával 
kezdődött a szent mise január 

6-án a diósgyőri római katolikus 
templomban. A megszentelt 

vízből a hívek haza is vihettek, 
mert a szenteltvízzel való gyó-

gyításnak ősrégi, misztikus ha-
gyományai vannak. Az egyházi 
hagyomány szerint vízkereszt-

kor arra emlékezünk, hogy a 
napkeleti bölcsek meglátogat-

ták az újszülött Jézust. Emellett 
Isten fiának későbbi, a Jordán 

folyóban történt megkeresztel-
kedése, illetve első csodatétele, 

a víz borrá változtatása előtt is 
ezen a napon tisztelgünk. Ja-

nuár 6-án kezdődik meg a ház-
szentelések időszaka is, amikor 

a pap az újonnan megáldott 
szenteltvízzel meghinti a laká-
sokat, házakat és megáldja a 

benne lakókat is. A vízkereszttel 
lezárul a karácsonyi ünnepkör 

és kezdődik a farsangi időszak. 
Fotó: Mocsári László

Vizet  
szenteltek 1

Sudoku

Akkor és most. A miskolctapolcai, korábban görömböly-tapolcai 
Jézus Szíve sziklakápolna, a város egyik legkülönlegesebb templo-
ma látható régi képeslapunkon. Az 1935-ben felszentelt kápolna-
épület terveit Menner László miskolci építész készítette. A főbe-
járatot 9 méter magas és 18 méter széles támfalba illesztették. A 
csillagboltozatot Kun József szobrászművész, a szentképet Meilin-
ger Dezső festőművész készítette. A templom szobrait Máriahegyi 
János budapesti szobrász alkotta és ajándékozta a templomnak. A 
támfal tetején álló műkőkereszt szintén Kun József munkája, a ha-
rangok Szlezák László budapesti harangöntő műhelyéből kerültek 
ki. A díszes kaput Süveges Árpád lakatosmester készítette. A ká-
polna a második világháborúban súlyosan megsérült, újjáépítése 
1965-ben fejeződött be, majd 1995-ben ismét renoválták. Ekkor ké-
szült a kápolna bejáratát képező székelykapu Szabó Pius emléké-
re. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Gazdikereső
Ezen a héten Szöszit (5927), 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: Szentgyörgy út
Fajta: európai házimacska
Kor: 1,5 év
Neme: nőstény
Szín: fehér
Súlya: 2,30 kg

Szöszi egy hófehér, jámbor, és 
nagyon bújós nőstény macska. 
Odaadó természete van, ezért 
gyermekes családnak és egye-
dül élőknek szintén kitűnő 
társa lehetne.

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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