
FOLYTASSA, DVTK!
A spanyolországi edzőtábort követően a Kassa el-
leni 2-2-es döntetlennel zárult edzőmérkőzéssel 
befejeződött a DVTK labdarúgócsapatának felké-
szülése. Az NB II tabellájának élén álló diósgyőriek 
feszített tavaszi menetelésre számíthatnak, és az 
első fordulóban, hétfőn máris egy rangadót hoz a 
nyitány: a Vasas otthonában lépnek pályára Kon-
dás Elemér tanítványai. Cikk a 9. oldalon

MÁR GYÁRTJÁK  
AZ ELSŐ ELEKTROMOS BUSZT
Megkezdődött Miskolc első elektromos autóbuszának összeszerelé-
se. A korszerű jármű egyike annak a tíznek, melyekre sikeresen pályá-
zott korábban az MVK. Az első járművet még a pályázaton nyertes BYD 
Kínában található üzemében gyártják, informatikai rendszerét viszont 
hazánkban szerelik majd be. A töltőinfrastruktúrát már a következő 
hetekben elkezdik építeni az MVK telephelyén. Cikk a 4. oldalon
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ELHUNYT KABDEBÓ LÓRÁNT 
Életének nyolcvanhatodik évében, hétfőn elhunyt 
Kabdebó Lóránt magyar irodalomtörténész, kritikus, 
egyetemi tanár, Szabó Lőrinc monográfusa. Munkás-
ságát számos díjjal ismerték el, 2021-ben Miskolc 
dísz polgára lett. Városunkban jelenléte korszakokat 
ívelt át, a professzor mindig is otthonaként tekintett 
Miskolcra. Nekrológ a 3. oldalon

„Minden kiadást egyenként megvizsgálunk”

Futókör épül a Népkertben

Húsz képviselő jelenlété-
ben kezdődött el a januári 
közgyűlés csütörtökön.

Előbb a közelmúltban el-
hunyt prominens miskol-
ciak, majd a holokauszt 
nemzetközi emléknapja al-
kalmából az áldozatok em-

léke előtt egy perc néma 
felállással tisztelegtek a gré-
mium tagjai. Ezután kez-
detét vette az ülés, amelyen 
hét napirendi pontot tár-
gyaltak. 

Tudósításunk a közgyűlésről 

és a frakcióvezetők értékelése 

a 2. oldalon olvasható.

Rekortán futókör épül a 
Népkertben. A kivitelezés 
februárban kezdődik, legké-
sőbb május elején pedig már 
jöhetnek a futók is.

„A Népkert a borsodi megye-
székhely egyik kedvelt, népsze-
rű helye, kikapcsolódás, spor-
tolás, vendéglátás tekintetében 
egyaránt. Ezért is foglalkoz-
tatja mind a civil szerveződé-
seket, mind az önkormányza-
tot, hogyan lehetne fejleszteni a 
parkot, hogy ismét valamikori 
fényében ragyoghasson, kiszol-
gálja az oda látogatók, ott sétá-
lók, pihenni, illetve feltöltődni 
vágyók igényeit” – írtuk egy 
korábbi cikkünkben, amely-
ben arról számoltunk be, hogy 
helyi szervezetek megkeresték 
2020-ban a városvezetést: tá-
mogassa egy új, modern futó-
kör kialakítását a Népkertben.

Az önkormányzat felkarolta a 
projektet, ami mostanra látható 
közelségbe került: februárban 
átadják a területet a kivitelező-
nek, és megkezdődnek a mun-
kák, melyeket várhatóan április 
végén, május elején fejeznek be.

A tervek szerint az 1 km hosz-
szú futókört bárki használhatja, 
de csak sporttevékenységet le-
het majd rajta végezni. A pálya 
mellett tájékoztatótáblákat is 
szeretnének elhelyezni, amiken 
a használathoz kötött szabá-
lyokról lehet majd olvasni.

A beruházás részleteiről Ve-
res Pál polgármester tájékoz-
tatta lapunkat.

– Régi álma a miskolciak-
nak, hogy legyen a belváros-
ban egy futásra alkalmas pálya 
– az ilyen típusú rendezvények 
egyébként is nagy népszerű-
ségnek örvendenek a városban. 
A Népkertet szeretnénk a jövő-

ben megújítani, ebbe a tervbe 
illeszkedik a futókör is.

A polgármester elmondta, 
rekortán futókör készül. En-
nek a típusnak a jellemzője, 
hogy nagyjából egy méter szé-
les, és gumiborítás fedi.

– A futás szerelmesei egy 
valóban modern kivitelezésű 
pályát kapnak majd. A beru-
házás összköltsége 84,2 millió 
forint, melynek nagyjából a fe-
lét támogatásból, 42,2 millió 
forintot pedig saját forrásból 
finanszírozza a város. Február 
második felében indul a kivite-
lezés, tavasszal pedig már hasz-
nálatba is vehetik a miskolciak 
a népkerti futókört. Bizonyos 
szabályokat persze be kell majd 
tartani, hiszen egy sérülékeny 
pályáról van szó, amire közö-
sen kell vigyáznunk. Ezek mel-
lett azonban bárki sportolhat 
majd rajta.

Veres Pál arról is beszélt, hogy 
a városnak hosszú távú tervei 
vannak a Népkerttel.

– Egy civil csoport szintén 
szívügyének tekinti a terület sor-
sát, dolgozik annak megújításán. 
Több egyeztető fórum is történt 
már a témában. Szeretnénk va-
lóban a város tüdejévé alakítani 
ezt a gyönyörű területet. Vannak 
olyan részek, amik már új arcot 
kaptak, hála helyi vállalkozók-
nak. A jövőben igyekszünk mi is 
bekapcsolódni ebbe a munkába, 
megújítani a sétányokat, játszóte-
reket, virágokat ültetni, lakályo-
sabbá tenni a parkot. Reméljük, 
sikerül ehhez a forrásokat is meg-
teremteni, mert olyan részéről 
beszélünk a városnak, amit sokan 
használnak, szeretnek, de jelen-
leg sajnos nincs olyan állapotban, 
mint amilyennek látni szeret-
nénk – zárta gondolatait Miskolc 
polgármestere.                   BÁJER M.

A Barlangfürdőben hama-
rosan befejeződik a szoká-
sos éves karbantartás, hogy 
aztán február elejétől az 
Ellipsum Élményfürdőben 
folytatódhasson. 

Mint minden év januárjá-
ban, most is zárva tart a Mis-
kolctapolca Barlangfürdő. A 
szokásos éves karbantartás 
mellett ezúttal a közkedvelt 

csillagtermet is újrafestik. 
Várhatóan február 1-jétől ve-
hetik igénybe a fürdő szolgál-
tatásait a vendégek.

Ezt követően a tavaly nyá-
ron átadott Ellipsum Él-
ményfürdőben kezdődik a 
karbantartási időszak, mely-
nek során kijavítják a garan-
ciális felülvizsgálatokon fel-
tárt hibákat.

Folytatás az 5. oldalon

Keddtől fogadja újra  a vendégeket a Barlangfürdő. Fotó: Mo-
csári László

Fajsúlyos ügyek

A város jegyzője ritkán ad 
terjedelmes interjút, általá-
ban csak konkrét ügyekben 
nyilatkozik. Most kivételt tett. 
Költségvetés és választások, 
hivatali autók és pályázatok, 
bérek és dolgozók. Ezekről  
a témákról beszélgettünk  
Ignácz Dáviddal.

– Miskolc idén sem számíthat 
könnyű évre. Melyek a legna-
gyobb kihívások 2022-ben?

– Röviden összefoglalva: az 
önkormányzat működőké-
pességének, fizetőképességé-
nek megőrzése, a korábban 
megkezdett pályázati projek-
tek befejezése, az új projektek 

megfelelő előkészítése, a szak-
emberek megtartása, a válasz-
tás és népszavazás, valamint a 
népszámlálás lebonyolítása.

– Kezdjük az első ponttal. Mit 
tesznek meg pénzügyi téren?

– A teljesség érdekében a 
2020-as költségvetéssel kez-
dem, hiszen a világjárvány előtt 
egy teljesen új szemlélet alapján 
kezdtük meg a tervezést. Hosz-
szú évek után ez lett volna Mis-
kolc városának az első olyan 
költségvetése, amiben kevesebb 
volt a kiadás, mint a bevétel.

– Akkor minden rendben van, 
hiszen ezek szerint van pénz?

– Látszólag. Azonban egy 
tárgy évi költségvetést nem lehet 

függetleníteni a korábbi időszak 
gazdálkodásától és a kialakult 
világjárványtól. Mindenki előtt 
ismert a Miskolc Holding Zrt. 
felé fennálló 10 milliárd forin-
tos nagyságrendű adósságállo-
mány, amelyet megörököltünk, 
csakúgy, mint a milliárdos mér-
tékű betervezett, de meg nem 
valósult bevételek. Ezekkel a 
hatalmas terhekkel indultunk, 
majd a pandémia miatt évente 
közel 5 milliárd forint bevétel-
kieséssel számolhatunk.

– Hogy tudták kezelni ezt a 
helyzetet?

– Kizárólag folyamatosan 
kontrollált, takarékos és ész-
szerű gazdálkodással. Minden 

kiadást egyenként megvizsgá-
lunk, és nem vagyunk restek 
alkudni sem.

– Konkrét példát is tudna 
mondani?

– Hivatali szinten évente 50 
millió forintot költöttünk pa-
pír-írószerre, több mint 10 
millió forintot nyomtatók üze-
meltetésére, több mint 70 mil-
lió forintot irattározásra. A 
megoldás a papírmentes hiva-
tali működés elindítása és a 11 
kilométernyi iratot tartalmazó 
irattárban az átfogó selejtezés 
megindítása volt. Természete-
sen minden folyamatot ilyen 
alaposan átvizsgálunk.

Folytatás a 3. oldalon

Nyit a Barlangfürdő, 
zár az Ellipsum

Régi álma a miskolciaknak, hogy legyen a belvárosban egy futásra alkalmas pálya. Fotó Juhász Ákos

„Nem vagyunk restek alkudni sem.” Fotó: Mocsári László

A polgármesteri illetménynövekedés helyi alkalmazásáról is 
döntöttek. Fotó: Mocsári László
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Egyebek mellett a Lézerpont 
hasznosításának kérdésében, 
a bölcsődék nyári nyitvatartá-
sáról és az országgyűlés által 
elfogadott polgármesteri illet-
ménynövekedés helyi alkal-
mazásáról döntött a grémium 
az év első közgyűlésén.

Veres Pált helyettesítve Var-
ga Andrea alpolgármester ve-
zette az ülést. Először a Győri 
kapu 57. szám alatti, egyko-
ri „Lézerpont” hasznosításá-
nak lehetőségeit vitatták meg. 
– Az előterjesztésben arra te-
szünk javaslatot, hogy a gyűj-
teménynek helyet adó része-
ket bocsássuk a Herman Ottó 
Múzeum rendelkezésére, hogy 
megkezdhessék a szükséges 
munkát – ismertette a napiren-
di pontot Kurcsicsné Zobolyák 
Ida osztályvezető.

A következőkben javaslatot 
tettek a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei 01. számú és 02. számú 
Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság 
tagjainak megválasztására. Ig-
nácz Dávid jegyző ismertette a 
napirendi pontot, részletezve a 
jogi hátteret. Elmondta, mind-
két körzetben három főtagból 
és két póttagból áll majd a bi-
zottság. Nagy Ákos, a Fidesz 
frakcióvezetője úgy fogalma-
zott, hiányolják az „éberséget” 
az előterjesztésből. Véleménye 
szerint az elfogulatlanság lát-
szata sérült a tagok megválasz-
tásánál. Szopkó Tibor alpolgár-
mester úgy vélte, Ignácz Dávid 
jól átgondolta az előterjesztést. 
– Pikáns Nagy Ákos frakció-
vezetővel a választás tisztaságát 
érintő kérdésekben vitatkozni – 
jegyezte meg.

A legnagyobb vitát a polgár-
mester és az alpolgármesterek 

illetményének és költségtérí-
tésének megállapításáról szóló 
napirendi pont hozta: a parla-
ment megszavazta a vonatkozó 
jogszabály változását, mi sze-
rint emelni kell a nagyvárosok 
polgármestereinek illetménye-
it – ezzel összefüggésben pedig 
az alpolgármesterekét is. En-
nek helyi alkalmazásáról kellett 
döntenie a grémiumnak.

Mokrai Mihály (Velünk a 
Város) a 22-es csapdájához ha-
sonlította a módosítást, amiből 
nem lehet győztesen kijönni. 
Elmondta, az emeléshez a kor-
mány nem adott olyan forrást 
a költségvetésbe, amiből az elő-
terjesztés megvalósítható len-
ne. – Ha elfogadjuk az emelést, 
akkor a Fidesz kiáll, és elmond-

ja: álláshalmozók vagyunk, és 
a saját malmunkra hajtjuk a 
vizet, ezért nem megy a busz, 
ezért nő a fű. Ha nem fogadjuk 
el, jön a kormányhivatal, hogy 
alkalmatlanok vagyunk, mert 
egy egyszerű illetménynöveke-
dést sem tudunk megszavaztat-
ni – véli a képviselő.

Nagy Ákos frakcióvezető sze-
rint az előterjesztés blöff. Hoz-
zátette, bármilyen döntést hoz 
a közgyűlés, magasabb jogsza-
bály rendelkezett az emelésről. 
Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) 
arra biztatta a Velünk a Város 
képviselőit, hogy más ügyek-
ben is menjenek szembe a kor-
mányhivatallal.

A kiemelendő napirendi pon-
tok közé tartozott az a javaslat, 

ami a projektmenedzsment-te-
vékenység következtében a 
Miskolc Holding Zrt.-nél fel-
halmozódott veszteség kom-
penzálására készült. Szopkó 
Tibor alpolgármester ennek 
kapcsán 400 millió forintos 
hiányról beszélt, ami az előző 
Holdingvezetés munkája alatt 
keletkezett. Soós Attila (Fidesz) 
kifejtette: ha Miskolc városát 
anyagi és erkölcsi kár érte, ak-
kor ezt az ügyet részletesen ki 
kell vizsgálni.

A közgyűlés hat előterjesz-
tést megszavazott, a polgármes-
ter és az alpolgármesterek illet-
ményének és költségtérítésének 
megállapítására szóló napirendi 
pontot viszont elutasította.

BÁJER MÁTÉ

Rövid közgyűlés, fajsúlyos témák 

A legnagyobb vitát a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról szóló napirendi pont hozta. Fotó: Mocsári László

November óta 720 köb-
méter fát vihettek haza 
a rászorulók a szociális 
tűzifaprogramban.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, teljesen átalakítot-
ta a városvezetés a szociális 
tűzifaprogramot: hat hónapra 
bővítették az igénylés idejét, 
kiszélesítették a kedvezmé-
nyezettek körét, a kiosztható 
fa mennyiségét is növelték. 
Varga Andrea alpolgármes-
ter Fodor Zoltánt, az Egész-
ségügyi, Szociális és Környe-
zet-egészségügyi Bizottság 
elnökét bízta meg a munka 
megszervezésével.

Fodor Zoltán a tapaszta-
latatokról elmondta, az el-
múlt három hónap során 720 
köbméter fát osztottak ki az 
igénylők között. A jelentke-
zők létszámától függően elő-
fordulhat olyan eset is, hogy 
valaki fél év alatt két vagy há-
rom alkalommal is kaphat a 
tűzifából. Míg korábban egy 
köbméter fát kaptak a rászo-
rultak, most minden esetben 
két köbmétert vihetnek haza.

A városvezetés azért döntött 
a novembertől májusig tartó fa-
ellátásról, hogy ezzel is segítse a 
nehéz sorban élőket a hideg téli 

időben. „Bízom abban, hogy 
ez a hat hónapos akció sikeres 
lesz, és a segítség eljut a legin-
kább rászorulókhoz” – mondta 
a Velünk a Város-frakció tag-
ja. Hozzátette, szeretne köszö-
netet mondani a MESZEGYI 
teljes személyi állományának, 
a Városgazda vezetésének és a 
programban résztvevő dolgo-
zóknak a lelkiismeretes, állha-
tatos munkájukért.

A rendszer úgy épül fel, 
hogy a pályázók nevei beke-
rülnek a MESZEGYI terüle-
tileg illetékes képviselőjéhez, 
aki megvizsgálja, jogosult-e az 
ellátásra. Amennyiben igen, a 
pályázóval felveszik a kapcso-
latot, és közlik vele, mikor, hol 
veheti át a részére megítélt tü-
zelőanyagot. A kiosztás hely-
színei a Lyukóvölgyi Közössé-
gi Ház, a vasgyári Kabar utcai, 
valamint a nádasréti telep-
hely. A hazaszállításról min-
den esetben az ellátottnak kell 
gondoskodnia, azonban ha az 
idős, egyedül élő igénylő ezt 
nem tudja megoldani, kérhe-
ti a képviselője segítségét. A 
lyukóbányai és a vasgyári te-
lephelyre a fák szállítási költ-
ségeit a város költségvetése és 
a 18 képviselő egyéni hozzájá-
rulása biztosítja.                     MN

A kiosztás egyik helyszíne a nádasréti telephely. Fotó: Juhász Á.

Félidőben a tűzifaosztás

MOLNÁR PÉTER,  
KDNP-FRAKCIÓVEZETŐ

A közgyűlés megvá-
lasztotta a megyei I-es 
és II-es számú Ország-
gyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási 
Bizottság tagjait. Ide 
illett volna a jegyzőnek 
megkérdőjelezhetetle-
nül független és pártatlan szakembereket 
javasolnia, a választás tisztasága ugyanis 
fontos szerintünk. A Lézerpont és a gyűj-
temény, valamint az épület hasznosítása 
kapcsán az álláspontunk nem változott: az 
értékes gyűjteményt meg kell őrizni, az ösz-
szefüggő szakmai koncepciót azonban még 
mindig nem tárta elénk a városvezetés. Mi 
lesz a bővülő Herman Ottó Múzeum terei-
ben? Az intézmény központi épületén most 
állami támogatással egy egymilliárd forintos 
fejlesztés történik. Akkor, amikor a tömeg-
közlekedés romokban van a városban, biztos 
a Lézerpont felújítására kell sok százmilliót 
elköltenie az önkormányzatnak? – kérdezik 
a miskolci polgárok jogosan. A József Atti-
la utcán egy befektető építene munkásszál-
lót. Ne feledjük, a Fidesz-KDNP városveze-
tés tervezte a Szentpéteri kapui húszemeletes 
teljes felújítását és minőségi munkásszállóvá 
alakítását. A jelenlegi városvezetés viszont 
el akarja adni azt az épületet is. A Miskolc 
Holding Zrt.-vel kapcsolatos előterjesztés 
nem volt teljes körűen informatív, és csak 
pár órával a közgyűlés kezdete előtt küldte 
meg a hivatal a képviselőknek. A felvetett 
kérdést érdemes lenne még egy szakmai gré-
miumnak megvizsgálnia.

HEGEDŰS ANDREA, 
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES

A Velünk a Város- 
frakció nemmel vála-
szolt az illetményeme-
lésekre. A kormány 
mintegy 30 százalékkal 
akarja növelni a tele-
pülések vezetőinek fi-
zetését úgy, hogy nem 
rendelt hozzá fedezetet. Frakciónk, egyetér-
tésben a városvezetőkkel, úgy döntött, hogy 
– a közel 5 milliárd forint hiánnyal küzdő – 
Miskolc jelenlegi költségvetését nem terhel-
hetjük tovább.

A „Lézerpont” tulajdonjogi megszerzésével 
közel egy évtizedes kultúrpolitikai ügy végére 
került pont. A sikeres tárgyalások eredménye-
ként Barna György örököse a Kárpát-meden-
ce népviseletei gyűjteményen kívül a városnak 
adományozta a Kismesterségek gyűjteményt 
is. Szakmailag ésszerű volt, hogy a Herman 
Ottó Múzeummal létrejött térítésmentes hasz-
nálati jogviszony révén a jelenlegi helyszínen 
marad mind a két gyűjtemény, az egyéb helyi-
ségeket pedig térítéssel adhatja ki a város.

Az Európai Unió által finanszírozott Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ramból a Miskolcnak megítélt támogatási 
összeg 35 milliárd forint volt 2014-2020 kö-
zött. Ezek a pályázatok a fideszes városve-
zetés idején rendkívül alacsony, csupán 17 
százalékos megvalósítási százalék szintjén 
álltak 2019-ben. A projektek elindításához 
felhasznált 478 millió forint 50 százalékos 
megtérítéséről a közgyűlésnek döntenie kel-
lett, miután a pályázatok megvalósítása visz-
szakerült az önkormányzathoz.

NAGY ÁKOS,  
FIDESZ-FRAKCIÓVEZETŐ

Új tagokat jelölt a vá-
ros jegyzője a választási 
bizottságokba. Frakci-
ónk a jelöltek személye 
miatt az előterjesztést 
nem tudta támogatni, 
hiszen köztük éppúgy 
megtalálható a jelenle-
gi városvezetéssel korábban együtt tüntető 
Holding-alkalmazott, mint az előválasztá-
son induló képviselőjelölt. Személyük miatt 
nem látjuk a garanciát a választási panaszok 
elfogultságmentes és megfelelő alaposságú 
elbírálására, hiszen egy ilyen fontos helyen 
nemcsak elfogulatlannak kell lenni, hanem 
annak is kell látszani, mely a baloldalhoz 
kötődő jelöltek miatt nem biztosított. Való-
di „blöff” előterjesztésként emlékezhetünk 
a polgármester és az alpolgármesterek il-
letményének megállapításával kapcsolatos 
jegyzői előterjesztésre is, melyről dönteni 
sem kellett volna, hiszen a polgármesteri 
illetményt magasabb rendű jogszabály ál-
lapítja meg. Önmagában a baloldal eluta-
sító döntése a valódi munkavégzés helyett 
csak újabb és felesleges politikai hangulat-
keltésre volt alkalmas. A város vezetése egy, 
az utolsó percekben megküldött előterjesz-
téssel közel 240 millió forintot próbál át-
játszani a Holdingnak, érdemi magyará-
zat, okiratok és bizonyítékok nélkül. Igaz, 
a miskolci baloldal becsületszóra állította, 
hogy az előterjesztés megalapozott, de ez 
önmagában kevés, így a gyanúsan kapko-
dó és megalapozatlan előterjesztésre nemet 
mondtunk.

SZARKA DÉNES, 
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES

Furcsa közgyűlést 
tudhatunk magunk 
mögött. Mindenekelőtt 
szeretnék a Jobbik frak-
ciócsoport nevében mi-
hamarabbi jobbulást 
és visszatérést kívánni 
Veres Pál polgármes-
ter úrnak, valamint azon képviselőtársaink-
nak is, akik betegség miatt nem lehettek jelen. 
Újra napirendre került a Lézerpont és Barna 
György páratlan gyűjteményének ügye. Azon 
dolgozunk, hogy az előző városvezetés inak-
tivitása által okozott problémákat helyrehoz-
zuk, és rendezzük végre az egyedülálló örök-
ség sorsát. Ennek része volt az első napirendi 
pont, amely a Herman Ottó Múzeum számá-
ra megteremti a lehetőséget a gyűjtemény da-
rabjain szükséges munka elvégzésére.

Nagy vitát váltott ki a polgármester és az 
alpolgármesterek illetményének szabályozá-
sa. Fontos tudni, hogy ez egy törvényi sza-
bályozás miatt történik, a kormány dön-
tött úgy, hogy megemeli a településvezetők 
járandóságát, amit természetesen majd az 
adott településeknek kell kigazdálkodniuk. 
Éppen ezért a jelenlegi helyzetben frakciónk 
nem támogatta az előterjesztést, hiszen azt 
politikai célú feszültségkeltésnek látjuk. Úgy 
vélem, egy felelős kormány nem teheti meg 
azt, hogy miközben anyagilag ellehetetleníti 
az önkormányzatok működését, ilyen han-
gulatkeltő intézkedésekkel fokozza a problé-
mákat. 
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Költségvetés és választások, 
hivatali autók és pályázatok, 
bérek és dolgozók. Ezekről a 
témákról beszélgettünk Mis-
kolc város jegyzőjével.

Folytatás az 1. oldalról

– Sokat hallani mostanában 
a hivatali autókról. Ön is nyi-
latkozott a sajátját illetően.

– A korábbi időszakban jel-
lemzően csak a vezetői autók 
cseréjére került sor, így for-
dulhatott elő az, hogy a kol-
légák egymillió kilométert 
futott autóval közlekedtek, és 
több tízmillió forintot költöt-
tünk néhány százezer forintot 
érő autók karbantartására. Ta-
valy 11 régi járművet értékesí-
tettünk, és az idén is továbbia-
kat hirdettünk meg. 2021-ben 
új ügyintézői autókat tudtunk 
beszerezni. Az autók árfekvé-
se 3-4 millió forint, míg a te-
repjárók esetén 6 millió forint, 
hiszen Dacia típusról van szó. 
Mikrobusza mindig is volt a 
városnak, ahogy szerintem 
körülbelül 3000 magyarorszá-
gi önkormányzatnak is. Az 2 
évvel ezelőtt tönkrement, és 
gazdaságosan már nem volt 
javítható. Mivel a pandémia 
alatt nem volt rá szükség, 
újat nem vettünk, jelenleg is 
csak bérlünk egy mikrobuszt. 
Költségtakarékos, ha nem kell 
két autót igénybe venni öt fő-
nél több ember szállításához. 
A bérlet pedig bármikor fel-
mondható.

– Elődjéről köztudott, hogy 
több százezer forintért taxi– és 
éttermi számlákat fizetett ki 

hivatali bankkártyájával, több 
mint 180 ezer kilométert autó-
zott el néhány év alatt, továb-
bá a fizetésén felül havi brut-
tó 500.000 forint céljuttatást is 
kapott. Önnek is van céljutta-
tása?

– Nincs.
– Mi a helyzet a pályázatok-

kal? Információnk szerint a hi-
vatal vette át a projektfelada-
tokat a Miskolc Holdingtól.

– 2021. december 1-jétől a 
polgármesteri hivatal látja el 
a korábbi európai uniós pá-
lyázatokkal kapcsolatos fel-
adatokat. Jól mutatja az el-
végzett munka mennyiségét 
az, hogy 2019 októberében a 
TOP forrás felhasználása 18 
százalékon állt, azaz a 35 mil-
liárd forint fejlesztési keret-

összegből 5 év alatt 6,3 mil-
liárd forint támogatás került 
„lehívásra”.

– Ez országos probléma volt?
– Az akkori állapot szerint 

az országban Miskolc városa 
a megyei jogú települések kö-
zött az utolsó előtti helyet fog-
lalta el.

– Hogy haladnak azóta?
– A jelenlegi forrásfelhasz-

nálás alapján, 2019 októbe-
rét követően, 2 év alatt meg-
duplázódott a támogatások 
lehívásának az aránya. 2022 
év végére ez az arány a három-
szorosára emelkedhet, azaz 54 
százalékra. Ezzel párhuzamo-
san idén elindul a Fenntart-
ható Városfejlesztési Stratégia 
megalkotása, ami 31,35 milli-
árd forint összegű támogatás 

felhasználásának alapját je-
lenti.

– Ehhez sok-sok jó szakem-
ber kell, a közszférában viszont 
alacsonyak a bérek. Hogy tudják 
megtartani a szakembereket?

– Ez sem könnyű feladat. A 
polgármesteri hivatalban köz-
tisztviselők dolgoznak, akik 
bérét jogszabály határozza 
meg. Ennek mértékét jól mu-
tatja, hogy egy 37 év jogvi-
szonnyal rendelkező, felsőfo-
kú végzettségű köztisztviselő 
állam által elismert bére brut-
tó 231.900 forint.

– Ez azért nagyon kevés, a 
jelenlegi minimálbérnél is ke-
vesebb.

– Nem tagadom. Életpá-
lyamodell szinte minden 
szektorban volt, a köztisztvi-

selőknél viszont nem. 2019-
től minden esztendőben 10 
százalékos emelést hagyott 
jóvá a közgyűlés. Próbáljuk 
a teljesítményértékelés alap-
ján eltérített bérekkel, béren 
kívüli juttatásokkal, jó mun-
kahelyi légkörrel, illetve egyéb 
intézkedésekkel (tanulószoba, 
gyermekfelügyelet, kutyaba-
rát munkahely) vonzóvá ten-
ni a hivatalt. A valós átlagbér 
a hivatalban emiatt bruttó 
345.000.– Ft. Én személy sze-
rint rendkívül hálás vagyok 
a kollégáknak, hogy a világ-
járvány alatt is helytálltak, és 
próbálták megoldani a város 
gondját-baját. Míg mi kitar-
tottunk, más megyei jogú vá-
ros „elesett”, hiszen hetekig 
nem tudták például ellátni az 
anyakönyvezési feladatokat.

– Közelegnek a választások, 
ez milyen feladatokat ró egy 
hivatalra? Csak egy napról van 
szó?

– Bárcsak így lenne! Közel 
ezer ember összehangolt mun-
kájára van szükség. A felké-
szülés november óta tart, és a 
pénzügyi elszámolással együtt 
még nyáron is dolgozni fo-
gunk vele. Képzések, eljárási 
feladatok (pl.: átjelentkezések 
kezelése, ajánlóívek kiadása, 
visszavétele), a szavazókörök 
berendezése, a bizottságok ellá-
tása stb. Rengeteg teendő, amit 
a jogszabály a polgármesteri 
hivatalokra bíz. A népszámlá-
lással is hasonló a helyzet, hi-
szen közel 500 számlálóbiztos 
fogja róni Miskolc utcáit.

MN

Takarékos és ésszerű gazdálkodással 

Ignácz Dávid rendkívül hálás a kollégáinak, hogy a világjárvány alatt is helytálltak. Fotó: Mocsári László

Életének 86. évében el-
hunyt Kabdebó Lóránt iro-
dalomtörténész, a miskolci 
bölcsészkar alapító dékán-
ja, Miskolc díszpolgára.

Kabdebó Lóránt erdélyi 
magyar-örmény családból 
származó irodalomtörténész, 
kritikus, egyetemi tanár, a ha-
lálát megelőző években szü-
lőhelyén, Budapesten élt.

Miután 1958-ban ma-
gyar-történelem szakon tanári 
oklevelet szerzett az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán, 1958 
és 1970 között – 12 éven át – 
mindkét szaktárgyát tanította. 
Előbb a Közgazdasági Techni-
kum ipari tagozatán és a Zene-
gimnáziumban, majd a Földes 
Ferenc Gimnáziumban, volt 
tanárai társaságában. Kezde-
ményezésére helyeztek el em-
léktáblát a Miskolcon született 

Dayka Gábor költőnek (1769-
1796) a Földes Ferenc Gim-
názium főbejárata mellé, ahol 
Dayka az iskola helyén állt mi-
norita algimnáziumban tanult. 
Felesége és két fia Miskolc szü-
löttei. Kisebbik fia most is Mis-
kolc lakója családjával.

1962-ben megszerezte az 
egyetemi doktori, majd 1969-
ben a kandidátusi tudományos 
fokozatot. 1962 és 1984 között 
a Miskolcon megjelenő Napja-
ink című észak-magyarországi 
irodalmi folyóirat főszerkesz-

tő-helyettese és versrovatának 
vezetője is volt. Ő „bocsátotta 
útjára” – mások mellett – példá-
ul Serfőző Simont is. De indítot-
ta közléseivel és kritikáival pá-
lyáján Tandori Dezsőt, Oravecz 
Imrét, szintén nemzeti klasszi-
kusokat, és közölte Ágh István 
Harangszó a tengerészért című 
remekművét Feledy Gyula 12. 
grafikája kíséretében.

Egyetemi tanulmányait kö-
vetve az 1950-es évek végétől 
lett Miskolc legjelesebb költő-
je, Szabó Lőrinc (1900-1957) 
életpályájának és műveinek 
kutató elemzője. 1970-től a 
fővárosi Petőfi Irodalmi Mú-
zeum osztályvezető főmun-
katársa volt 1990-ig. Ez idő 
alatt írta meg háromkötetes 
Szabó Lőrinc-monográfiáját 
(1970, 1974, 1980), és szerez-
te meg akadémiai doktori cí-
mét (1990). 1989-től 1993-ig a 
megújuló pécsi Janus Panno-

nius Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kar Irodal-
mi Tanszékének vezetője volt.

1993-ban visszahívták Mis-
kolcra, ahol nagy feladatot 
szántak neki: befejezni a vala-
hai Műszaki Egyetem kibővíté-
sét, megszervezni a bölcsészet-
tudományi kart. 1997-2006 
között a kar dékánja volt. Itt 
és ide alapította meg a Szabó 
Lőrinc-kutatóhelyet. Csaknem 
ugyanebben az időben az „Iro-
dalomtörténet” című folyóirat 
főszerkesztője (1993-2007), 
2006 óta a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának 
professor emeritusa.

2019-ben Zugló díszpolgárá-
nak választották; a kitüntetést 
egyhangú szavazás előzte meg. 
2021-ben Miskolcon is meg-
kapta ezt az elismerést, a város-
ban, ahol jelenléte korszakokat 
ívelt át, és amire a professzor 
mindig is otthonaként tekintett.

Elhunyt Kabdebó Lóránt

Az alpolgármester szerint 
szomorú, hogy néhányan 
politikai ügyet próbálnak 
csinálni azokból a főutcai 
burkolatjavításokból, me-
lyeket kilenc éven át nem 
végeztek el.

Megkezdődött hétfőn a 
Villanyrendőrnél találha-
tó, rendkívül nagy utas-
forgalmat bonyolító busz-
megálló burkolatcseréje. A 
munkálatok miatt átmene-
tileg kicsit közelebb került 
a buszmegálló a főutcához. 
Szopkó Tibor alpolgármes-
ter, a terület önkormány-
zati képviselője lapunknak 
elmondta, ezeket a köveket 
még a 2000-es évek köze-
pén, több ütemben rakták le 
a Villanyrendőrnél, a Szinva 
teraszon, a Kandia közben, 
a Déryné utcán, a Hősök te-
rén és a Kazinczy utcán. A 
térkövek mára rengeteg he-
lyen felrepedeztek, eltörtek, 
de nemcsak esztétikai okok 

miatt, hanem a balesetve-
szély megszüntetése miatt 
is szükséges a csere.

– Felháborítónak tartom, 
hogy  egy ilyen jellegű ügy-
ből sokan pártpolitikát ké-
pesek csinálni. Ha körbené-
zünk ezeken a területeken, 
azt láthatjuk, hogy az elő-
ző városvezetés kilenc éve 
alatt kerültek ilyen rettene-
tes állapotba. Ahelyett, hogy 
akkor megcsinálták volna, 
most ebből a dologból csi-
nálnak politikai purparlét 
– hangsúlyozta. A mostani 
munkálatok egyébként 4,9 
millió forintba kerülnek, 
melyből közel kétmilliót 
Szopkó Tibor a saját kereté-
ből finanszíroz. A politikus 
elmondta még, már most 
látszik, hogy a továbbiakban 
is sok probléma lesz ezekkel 
a térkövekkel, ezért a tervek 
között az érintett területe-
ken további burkolatok cse-
réje is szerepel. 

TAJTHY ÁKOS

Megújul a burkolat

A térkövek mára balesetveszélyessé váltak. Fotó: Juhász Á.

A szolgáltatást kivitelező cég 
mintegy 450 millió forin-
tos többlettámogatásra tart 
igényt, az önkormányzat azon-
ban ezt nem tudja megadni. 

Hogy elkerülje a város a 
„szolgáltatási minimum” álla-
potát, kormányzati beavatko-
zásra van szükség. Szopkó Ti-
bor kifejtette, hogy a probléma 
több tényező miatt állt elő. „Az 
alapanyagok árait és az energia-
árakat érintő infláció, a bérszint 

emelkedése és egy kormány-
rendelet miatt közel 450 mil-
lió forintos többlettámogatási 
igényt nyújtott be a szolgáltató 
az önkormányzathoz” – ismer-
tette az alpolgármester. Az ön-
kormányzat elismeri a több-
letforrásra vonatkozó igényt, 
„azonban nincs meg bennünk 
az a képesség, hogy ezt a közel 
félmilliárd forintos összeget fi-
nanszírozzuk” – fogalmazott.

Az említett törvény értelmé-
ben idén január 1-jétől kezdő-

dően a közétkeztetésben hasz-
nált élelmiszerek legalább 60 
százalékának hazai forrásból 
kell származnia – rövid ellá-
tási láncon keresztül, amikor 
az élelmiszer és a konyha kö-
zött csak egy szereplő van. Ez 
az ebédárak növekedését hoz-
za magával.

Szopkó Tibor emlékeztetett: 
június 30-áig nem emelhetőek az 
ellátottak számára előírt térítési 
díjak. „Nincs is ilyen szándékunk. 
Polgármester úr már jelezte a 

problémát a Pénzügyminiszté-
rium felé. Azonnali és nagymér-
tékű állami beavatkozásra van 
szükség Miskolcon is!” – utalt 
arra, hogy a város nem képes ele-
get tenni a többletköltségre vo-
natkozó közétkeztetői kérésnek.

Zárásként elmondta: fennáll 
a veszélye annak, hogy a szol-
gáltató a jogszabályok által elő-
írt minimumra csökkentheti le 
az adagok mennyiségét és mi-
nőségét.

KIRÁLY CSABA

Bajba kerülhet a közétkeztetés

F o g a d ó ó r a . 
Szopkó Tibor 
alpolgármes-
ter tart lakos-
sági fogadóó-

rát február 2-án, szerdán 
13-tól 16 óráig a városhá-
za alpolgármesteri tár-
gyalójában. Sorszámosz-
tás január 31-én, hétfő 
reggel 8 órától a polgár-
mesteri hivatal Hunyadi 
János utcai bejáratánál 
lesz. A fogadóórára 10 
sorszám osztható ki.

Folytatódnak a vetítések. 
Idén is folytatódik a Szép-
korúak Filmklubja, minden 
hónap utolsó vasárnap-
ján várják a filmkedvelő 
nyugdíjasokat a Salkahá-
zi Plusz program kereté-
ben. A következő vetítés 
február 27-én 14 órától 
lesz a Művészetek Háza 
Uránia Art mozitermé-

ben. Ezúttal a Túl jó srác 
a pasim című filmet le-
het megnézni. Az előadás 
ingyenes, nincs előzetes 
regisztráció. A jegyek át-
vételére február 14-én, 
hétfőn 09:00 és 10:00 
óra között van lehetőség 
a városháza aulájában.

HÍREK RÖVIDEN
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Ezt a járművet még Kínában 
szerelik össze, a továbbiak 
viszont már a BYD komáro-
mi üzemeiben készülnek el.

Megkezdődött Miskolc első 
elektromos autóbuszának ösz-
szeszerelése – adta hírül ked-
den a Miskolc Városi Közle-
kedési Zrt. A korszerű jármű 
egyike annak a tíznek, melyek-
re sikeresen pályáztak koráb-
ban a Zöld Busz programban. 
A cég autóbuszközlekedési 
igazgatója a Miskolci Napló-
nak elmondta, az első járművet 
még a pályázaton nyertes BYD 
Kínában található üzemében 
gyártják, informatikai rend-
szerét viszont már hazánkban 
szerelik majd be.

– A további kilenc buszt pe-
dig már a gyártó komáromi 
üzemében szerelik össze az 
utastájékoztatók, jegyérvénye-
sítők, kamera-, valamint utas-
számláló rendszerek beépíté-
sével együtt – mondta Lukács 
Zsolt, aki hozzátette, a fejlesz-
téshez kapcsolódó, akár az ösz-
szes jármű egyidejű töltésére is 
alkalmas töltőinfrastruktúrát 
már a következő hetekben el-
kezdik építeni az MVK telep-
helyén, hiszen a beruházás-
nak el kell készülnie addigra, 
mire a járművek megérkeznek. 
Az építkezéssel együtt egy új 
transzformátorház is elkészül 
a cégnél.

Az MVK-nak még látvány-
tervei is vannak a buszok ki-
nézetét illetően. Ezeken jól 

látható, a külső dizájn a CNG 
buszokéval fog megegyezni, a 
technológia még annál is kör-
nyezetkímélőbb. A belső tér 
azonban teljesen új lesz, ezt 
azonban még nem akarja le-
lőni a cég – tette hozzá Lukács 
Zsolt –, azt ugyanis meglepe-
tésnek szánják.

Az elektromos buszok forga-
lomba állításával leselejteznek 
tíz dízelhajtású EURO 3-as 
kategóriájú autóbuszt, mely-
nek eredményeképpen éves 
szinten több mint ezerhatszáz 
tonna szén-dioxid kibocsátá-
sa takarítható meg. Szopkó Ti-
bor, Miskolc alpolgármestere 
lapunknak elmondta, a város-
vezetés abban hisz, hogy a kö-

zösségi közlekedés problémá-
inak megoldása hosszú távon 
mindenképpen az, hogy minél 
több korszerű, zéróemisszi-
ós elektromos buszt állítsanak 
forgalomba.

– Ezeknek a járműveknek 
nyilván sokkal kisebb a ká-
rosanyag-kibocsátása, mint a 
most üzemben lévő flottának, 
de a fenntarthatóság és a fi-
nanszírozás szempontjából is 
nagyon fontos, hogy a jármű-
veknek a fenntartására, üzemel-
tetésére, tankolására mennyit 
költünk. Ebből a szempontból 
kiemelten fontos, hogy nem 
csak a tíz busz kerül most meg-
vásárlásra, hanem a teljes töltő-
infrastruktúra – mondta.

A teljes beruházás mintegy 
2,1 milliárd forintba kerül, 
ebből 1,5 milliárdot a Zöld 
Busz pályázaton nyertek el, a 
további hatszázmilliót pedig 
a város önerőből biztosítja.

A BYD a világ vezető 
elektromosautóbusz-gyár-
tójának számít, amely ed-
dig több mint 65 ezer akku-
mulátor-technológiás buszt 
adott át a világon különfé-
le üzemeltetőknek. A kon-
szern jelenleg az egyetlen 
e-busz-gyártó, amely saját 
erőátviteli rendszert, akku-
mulátort, villanymotorokat, 
illetve motorvezérlő rend-
szereket fejleszt és gyárt.

TAJTHY ÁKOS

Már gyártják az első elektromos buszt

Az új buszok forgalomba állításával több mint 1600 tonna szén-dioxid kibocsátása takarítható meg.

Miskolci olvasónk levelé-
ben leírja, hogy az ingat-
lana vízellátása csak úgy 
oldható meg műszakilag, 
ha a szomszéd telken veze-
tik át a csöveket. Szom-
szédja azonban nem akar 
ehhez hozzájárulni. Kér-
dezi, hogy milyen módon 
történhet meg a szomszéd 
telek használata.

Telki szolgalom alapján 
valamely ingatlan min-
denkori birtokosa más in-
gatlanát meghatározott 
terjedelemben használ-
hatja, vagy követelheti, 
hogy a szolgalommal ter-
helt ingatlan birtokosa a 
jogosultságából egyébként 
folyó valamely magatar-
tástól tartózkodjék. Telki 
szolgalmat lehet alapítani 
átjárás, vízellátás és vízel-
vezetés, pince létesítése, 
vezetékoszlopok elhelye-
zése, épület megtámasztá-
sa céljára vagy a jogosult 
számára előnyös más ha-
sonló célra. Ha valamely 
föld nincs összekötve meg-
felelő közúttal, a szomszé-
dok kötelesek tűrni, hogy 
a jogosult földjeiken át-
járjon. A telki szolgalom 
tartalma lehet valamilyen 
használat, vagy éppen at-
tól való tartózkodás. A 
használat terjedelme a tel-
ki szolgalomhoz igazodik. 

Mértékét elsősor-
ban a felek megállapodása, 
ennek hiányában bírósági 
ítélet határozza meg.

A telki szolgalom ingat-
lan-nyilvántartási bejegy-
zése a felek által kötött, 
ügyvéd által ellenjegyzett 
szerződésben lehetséges. 
Ezen kívül szükséges egy 
szakmérnök által készített 
vázrajz, mely a műtárgy 
nyomvonalát rögzíti. Az 
ingatlan-nyilvántartásba a 
megfelelő szerződés és mű-
szaki munkarészek alapján 
jegyzik be a szolgalmi jogot 
mindkét ingatlan tulajdoni 
lapjára. Ennek során a jogo-
sulti telek az uralkodó telek, 
a kötelezetti telek a szolgá-
ló telek lesz. A földhivatal 
az uralkodó telek tulajdoni 
lapján annak a szolgáló te-
leknek az adatait tünteti fel, 
amelyre a jog fennáll és for-
dítva, a szolgáló telek tulaj-
doni lapján az uralkodó te-
lek adatait.

Ha a felek nem tudnak 
megállapodni a szolgal-
mi jog szerződéssel történő 
alapítása tárgyában, akkor 
bíróságtól is kérhető a szol-
galmi jog alapítása. Az erre 
irányuló per bonyolult jogi 
munka, melyben célsze-
rű ügyvéd közreműködést 
igénybe venni.

dr. Strassburger Gyula 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Telki szolgalom

Jelenleg állagmegóvási mun-
kákat végeznek az épületen, 
a felújítás pedig várhatóan 
jövőre kezdődik el.

Jövőre akár már a munkagé-
pek is megjelenhetnek az egykori 
Avas Szállónál a tulajdonos Ma-
thias Corvinus Collegium mis-
kolci képviselet-vezetője szerint 
– ezzel belátható közelségbe ke-
rült a kultikus belvárosi épület új-
jáépítése – erről beszélt a Miskolc 
Televízió Híradójának az épüle-
tet tulajdonló Mathias Corvinus 
Collegium (MCC) miskolci kép-
viseletének vezetője.

– A munkálatok egy állapotfel-
méréssel, statikai vizsgálatokkal 
és tervezés-előkészítési munkák-
kal teltek az elmúlt esztendőben. 
Idén várhatóan kiírhatjuk az 
Avas Szálló tervpályázatát, vagy 
elindulhat a tervezési munkák-
ra vonatkozó közbeszerzés is. 
Amint a tervek megszületnek az 
épület megújítására, sor kerülhet 

magának a kivitelezőnek a kivá-
lasztására is, aki az épületet majd 
reméljük, hogy csodálatos for-
mába fogja önteni. Bízunk ben-
ne, hogy a következő évben már 
az első munkagépek is megje-
lenhetnek az épület környékén – 
mondta Konyári György.

Az épület körül az elmúlt 
napokban ismét mozgás ta-
pasztalható. Konyári György 
elmondása szerint ez sem vé-
letlen: állagmegóvási munkák-
ba kezdett a tulajdonos. „Sajnos 
jelenleg nagyon rossz állapot-
ban van az épület, ami azt jelen-
ti, hogy a nyílászárók többsége 
hiányzik, a tetőszerkezet pedig 
rossz állapotban van. Ezek mi-
att az épület beázik, ami további 
szerkezetromlást eredményez-
het. Ezt megakadályozandó, 
ideiglenesen az ablakokat be-
deszkáztatjuk, a tetőszerkezetet 
fóliával pótoljuk ki. Így az épü-
let állapota tovább már nem ro-
molhat” – hangsúlyozta.

A képviseletvezető emlékezte-
tett, az MCC szeretné visszaadni 
az épületet a miskolciak számá-
ra. „Van ennek az épületnek két 
gyönyörű és emblematikus ter-
me, a fehér és a vörös terem, eze-
ket szeretnénk visszaadni a mis-
kolci kulturális életnek. Bízunk 
benne, hogy ezek újra konfe-
renciáknak, báloknak adhatnak 
majd helyet – mondta.

Az alapfunkció az MCC-
hez méltóan természetesen az 
oktatás és a tehetséggondozás 
lesz – hangsúlyozta Konyá-
ri – viszont más, kereskedelmi 
funkciókban is gondolkodnak.

„Szeretnénk kinyitni az épü-
letet a nyilvánosság felé, ezért 
olyan kereskedelmi funkció-
kat is szeretnénk beengedni a 
korábban is üzlethelyiségként 
működő épületrészekben, ame-
lyeket bárki örömmel használ-
na, gondolok itt könyvesboltra 
vagy kávézóra” – tette hozzá.

TAJTHY Á.

Belátható közelségbe került a kultikus belvárosi épület újjáépítése. Fotó: Juhász Ákos

Jövőre kezdődhet a felújítás
Szilágyi Szabolcs elmond-
ta, szerinte miért fontos 
leváltani a Fideszt és Csö-
bör Katalint, és elárulta, 
amennyiben győz, a sza-
badon maradó posztjára a 
Jobbik szeretne-e újra jelöl-
tet állítani az önkormány-
zati választókerületben.

Sajtóreggelit tartott ked-
den Szilágyi Szabolcs önkor-
mányzati képviselő, megyénk 
1-es választókörzetének egy-
séges ellenzéki országgyűlési 
képviselőjelöltje, ahol az el-
múlt évben elvégzett mun-
kájáról adott tájékoztatást, 
valamint beszélt a jövő kihí-
vásairól, és elárulta, ameny-
nyiben győz az országgyűlé-
si választásokon, a szabadon 
maradó posztjára a Jobbik 
szeretne-e újra jelöltet állíta-
ni az önkormányzati válasz-
tókerületben.

– A két legnagyobb beru-
házás, amik tavaly megvaló-
sultak a körzetemben, az a 
Kölcsey Ferencen és az Ifjú-
ság útján létesített két par-

koló – kezdte a beszámolóját 
Szilágyi Szabolcs a válasz-
tókerületében tavaly történt 
fejlesztésekről. Hozzátette, 
mindkét projekt a lakossá-
gi igények mentén született. 
– Sikerült a drasztikus emel-
kedés előtti árakon megvaló-
sítani ezeket, így annyit spó-

roltunk a választókerületnek, 
hogy még egy kisebb parko-
lót sikerült átadni: ezt a Sá-
lyi utcán. A körzet sajátos-
sága, hogy rendkívüli mód 
beépített, így nehéz találni 
helyet új parkolók kialakítá-
sára. Arra törekedtünk, hogy 
az építkezések ne a zöldte-
rületek kárára történjenek – 
hangsúlyozta a képviselő.

– Szintén nagyobb beru-
házás volt a Katica Bölcsőde 
homokozójának rekonstruk-
ciója, illetve különböző kész-
ségfejlesztő játékok beszer-
zése az intézmény számára. 
Emellett – a korábbi évekhez 
hasonlóan – a parkosításra, 
virágfák ültetésére is hang-
súlyt fektettünk.

– A felsőzsolcai Sicta Kft. 
működését a közeljövőben 
meg kell vizsgálni, mert ami-
kor a szakhatóságok megje-
lennek, mindig jó a levegő, 
a lakossági panaszok alapján 
azonban ez csak a vizsgálatok 
idején van így. Úgy vélem, 
a következő országgyűlé-
si képviselőnek muszáj fog-
lalkoznia majd ezzel a prob-
lémával, ami sokakat érint. 
A Miskolc agglomerációjá-
ban lévő települések kapcsán 
egyébként általánosságban 
elmondható, hogy lényegé-
ben alvóváros funkciót tölte-
nek be. Emiatt fontos az inf-
rastruktúra: egyrészt, hogy 
rendben legyenek az utak, és 
biztosított legyen a megfele-
lő összeköttetés Miskolccal – 
hangsúlyozta.

Csöbör Katalin leváltását 
azért tartja szükségesnek, 
mert úgy véli, az ország-
gyűlési képviselő 12 év alatt 
nem mutatott fel kellő ered-
ményeket. Szilágyi Szabolcs 
arról is említést tett, hogy 
mi lesz az avasi körzetével, 
ha áprilisban országgyűlési 
mandátumot szerez.

– A két feladat egyide-
jű ellátása összeférhetetlen 
lenne: ha megnyerem az or-
szággyűlési választást, le kell 
mondanom az önkormány-
zati képviselőségemről, és 
időközi választást kell kiírni. 
Ezzel kapcsolatban elárul-
hatom: a Jobbik szeretné, ha 
a párt állíthatna újra kép-
viselőjelöltet a 6-os számú 
miskolci körzetben.

MN

A múlt év munkáiról és a jövő céljairól

A kihívásokról is beszélt Szilágyi Szabolcs. Fotó: Mocsári László
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Az Ellipsum Élményfürdőben 
a garanciális felülvizsgálatot 
is elvégzik, ami miatt várható-
an pár hétig nem fogad vendé-
geket a komplexum.

Folytatás az 1. oldalról

Mint megtudtuk, több me-
dencénél is előfordult, hogy a 
burkolat megmozdult, a fuga 
kijött a helyéről, az élménye-
lemek rozsdamentes felületein 
pedig korróziós jelek láthatók. 
A csúszdákon több repedés 
megjelent. A vizes játszótéren 
is vannak problémák, a be-
tonrétegbe bekerülő víz pedig 
beáztatja a gépházat és a lég-
technikai csöveket. Ezeken a 
részeken kell komolyabb javí-
tásokat elvégezni.

– A nagyobb volumenű 
munkák az Ellipsumban sem 
oldhatók meg a nyitvatartás 
mellett, ezért az élményfürdőt 
– a kivitelezővel történt egyez-
tetések alapján – várhatóan áp-
rilisban nyithatjuk meg újra a 
fürdőzni vágyók előtt – közöl-
te Németh Judit.

Az ügyvezető szerint – mi-
után a Miskolci Fürdők Kft. a 
Selyemréti Strandfürdő és a 
Miskolctapolca Barlangfürdő 
üzemeltetetését is ellátja – az 
Ellipsum leállásának időszaká-
ban sem változik a létszám: a 

munkavállalók a másik két für-
dőben dolgoznak majd. Újra-
indítják a munkaidőkeretet is, 
minden dolgozójuk megkap-
ja a bérét, szó sincs semmiféle 
jogviszony-megszüntetésről – 
hangsúlyozta Németh Judit.

A Miskolc Televízió Híradó-
jának nyilatkozó diszpécser 
azt mondta, a munkatársai 
többsége elégedett azzal, hogy 
a karbantartás idején is meg-
marad a bérük – emlékeznek 
még arra, hogy tavaly, a világ-

járvány miatt csökkenteni volt 
kénytelen a fizetésüket a fürdő.

– Szerencsésnek tartjuk, hogy 
a rugalmas munkaidőkeretet 
újraindítják, így bér mindenki-
nek járni fog. Ennek természe-
tesen örülünk. Bízunk abban, 
hogy sikerül szépen felújíta-
ni a fürdőt, minden problémát 
megoldanak, és új lendülettel 
kezdhetünk a nyári szezonban 
– fogalmazott Szabó Larion.

Badány Lajos alpolgármes-
ter is kiemelte, a munkaválla-

lói állományban nem okoz vál-
tozást a karbantartás, a többi 
létesítményben biztosítanak 
munkát számukra.

– A fürdő terveit még az elő-
ző városvezetés fogadta el, an-
nak ellenére, hogy több olyan 
koncepcionális és konstrukci-
ós hiba ismert volt, amibe kó-
dolva volt, hogy az Ellipsum 
jelen állapotában gazdaságo-
san nem igazán működtethe-
tő. Az anomáliákat egyébként 
a kormány is elismerte, amikor 

is a tavalyi évre 700 millió fo-
rintos támogatást biztosított a 
fürdő működtetéséhez. Nem 
tudjuk azonban, hogy idén 
rendelkezésre fog-e állni ez a 
forrás.

„A miskolci városvezetés 
mindenesetre elkötelezett, és 
mindent meg is tesz annak ér-
dekében, hogy a gazdaságos 
üzemeltetés feltételei biztosít-
va legyenek” – hangsúlyozta 
Badány Lajos alpolgármester.

KUJAN ISTVÁN

Elvégzik a garanciális felülvizsgálatot

A nagyobb volumenű munkák az Ellipsumban sem oldhatók meg a nyitvatartás mellett. Fotó: Mocsári László

Miskolc hétköznapi hősei 
című sorozatunkban ezút-
tal Debreczeni-Sebő Haj-
nalkát mutatjuk be, aki a 
Tourinform informáto-
raként dolgozik a MID-
MAR Kft.-nél. „Szeretek 
emberekkel foglalkozni, és 
érezni, hogy elégedettek. 
Nagyon jó hirdetni, hogy 
Miskolc jó hely, jó itt len-
ni” – vallja.

Debreczeni-Sebő Hajnalka 
a Miskolci Egyetemen vég-
zett történelem-muzeológia 
szakon, a Tourinform Iro-
dába 2013-ban jelentkezett. 
– Nagyon szeretem Miskol-
cot, ráadásul jól ismerem, 
nemcsak attrakcióit, hanem 
programjait is. Négy évsza-
kos város, a vendég bármi-
kor érkezik, mindig van mit 
ajánlani neki: fürdőinket, ter-
mészeti kincseinket és az épí-
tett örökségeket felvonultató 
belvárost. Eleinte Lillafüre-
den dolgoztam a kisvasútál-
lomáson található irodában, 
ahonnan olykor sétálni vit-
tem a vendégeket a meseszép 

Bükkbe – mondta, majd hoz-
zátette, angol nyelven beszél-
get a külföldiekkel.

Rengeteg turistával kerül 
kapcsolatba, de számos mis-
kolci is betér az irodába érdek-
lődni a helyi rendezvényekről, 
városi attrakciókról, valamint 
a környékbeli látnivalókról. 
– Fő feladatom, hogy fogad-
jam az ide érkező magyar és 
külföldi vendégeket, telefo-
nos és írásos érdeklődéseiket. 
Ilyenkor teljes körű felvilá-
gosítással, személyre szabott 
ajánlatokkal és kiadványokkal 
segítem őket. Célunk, hogy 
érezze a vendég, törődünk 
vele, és minél több időt tudjon 
eltölteni a városban, ahonnan 
pozitív élményekkel távozik – 
mondta, majd hozzátette, na-
gyon szereti a munkáját, mert 
szeret segíteni.

Feladatai közé tartozik 
a Miskolc Pass-kártyák-
kal kapcsolatos ügyintézés, 
szakmai háttéranyagok ké-
szítése, a Miskolc Bolt ter-
mékeinek értékesítése és az 
online felületek kezelése.

RÉPÁSSY OLÍVIA

Városunk szépségét 
és programjait hirdeti

MISKOLCÉRT DOLGOZNAK

Filmvetítéssel emlékez-
nek. A holokauszt áldoza-
taink emléknapja alkalmá-
ból január 27-e és február 
2-a között 16:15-től a Mű-
vészetek Háza Béke Art 
mozitermében az Anne 
Frank – Párhuzamos tör-
ténetek című olasz doku-
mentumfilmet vetítik. Az 
Oscar-díjas színésznő, He-
len Mirren közreműködé-

sével készült dokumen-
tumfilm több síkon idézi 
meg az emberiség törté-
nelmének legsötétebb 
időszakát. Mirren a naplója 
oldalain keresztül idézi fel 
Anne Frank életének főbb 
mozzanatait, majd beszél-
getéseken keresztül meg-
ismerhetjük további öt fi-
atal nő történetét, akiket 
koncentrációs táborokba 
deportáltak, de csodával 
határos módon túlélték 
azt.

Videópályázat. Az önkor-
mányzat pályázatot hir-
det videospot elkészíté-
sére középiskolásoknak 
„Az internet jó, de lehet 
biztonságosabb is!” cím-
mel a Biztonságos inter-
net nap – SAFER Internet 
DAY alkalmából. A diákok 
egyénileg vagy csoport-
ban pályázhatnak maxi-
mum 30 másodperces 
rövid, figyelemfelkeltő, át-
tekinthető, értelmezhető, 
információt közlő kisfilm, 
video spot elkészítésé-
vel. Beküldés elektroniku-
san: pal.eniko@miskolc.hu 
e-mail-címre (név, iskola, 
elérhetőség feltüntetése 
mellett) feburár 5-ig.

HÍREK RÖVIDEN

El voltam kényeztetve. Drá-
ga édesanyám korán járt dol-
gozni, így reggelente a teava-
jas sóskiflihez egy nagy bögre 
kakaót hagyott az asztalon. A 
kihűlt, csokis tej tetején olyan 
– nekem nem tetsző – zsíros 
hártya lebegett. Bosszúsan, 
kiskanállal operáltam le a pil-
lét, nem is sejtve, hogy egyszer 
majd visszasírom. Igazából 
nem is tudhattam, micsoda 
különbség lehet Ilonka néni fa-
lusi házi teje és a kiscsemegé-
ben kannából kimert fehérsé-
ges ivólé között.

Mint szerkesztő először a 
Vörösmarty utcai kis tejüzem-
ben jártam. Az ott lakók pa-
naszkodtak, hogy már kora 
hajnaltól felveri őket a vaste-
heneknek becézett tartályko-
csik zaja. Ott láttam először 
vastagnyakú, üveges tejet pa-
lackozó gépsort. Kuriózum-
számba ment, az élelmiszer-
boltok zömében még csak a 

csatosfedelű kannákból mér-
ték ki az életet, erőt, egészséget 
jelentő szimbólumot. Majd az 
egyik, ki tudja, hányadik öt-
éves terv keretében megépült 
a Miskolci Tejgyár a Kilián-la-
kótelep szívében, az Erdélyi ut-
cában.

Osztálytársam, Molnár Pál 
barátom, frissen kinevezett 
művezető, büszkén kalauzolt 
el az első munkahelyén. Meg-
mutatta a forradalmian új 
zacskós tejet kiszerelő gépsort. 
Majd próbált meggyőzni az 
előnyeiről, kétszer-háromszor 
dobta fel, hogy prezentálja a 
műanyagos kiszerelés tökéle-
tességét. A kísérlet kudarccal 
végződött, úsztunk a tejben, 
de mi ezen csak jót derültünk.

Egyébként a nyolcvanas 
években a tejgyár a szocialis-
ta élelmiszer-feldolgozó ága-
zat kiemelkedő zászlóshajója 
volt. Emlékszem, az újságokba 
erről csak jót és szépet írhat-

tunk. Folyamatosan elbüszkél-
kedtek, micsoda szinkronban 
dolgoznak a környékbeli gaz-
daságokkal.

Az igazgatók és a főmér-
nökök sosem tértek ki az ak-
tuális interjúk elől. Kedvem-
re voltak ezek a látogatások, 
hiszen ismertem a fogadás 
rituáléját. Kávé helyett egy 
különleges erjesztésű, valami-
lyen speciális baktériummal 
beoltott, frissítő tejtermékkel 
kínáltak. Ennek az íze talán a 
kefir és az író közé sorolható, 
ritka kellemes ital volt. Állító-
lag a tartósítás hiánya, isme-
rete nélkül sohasem kerülhe-
tett kereskedelmi forgalomba. 
Viszont a megyei pártbizott-
ságon már régóta védőital-
ként tartották számon.

A rendszerváltás utáni ma-
gánosítások majdnem siker-
történetekké váltak az üzem 
életében. Csak majdnem. A 
határok megnyitása, a globali-

záció, a protekcionista védővá-
mok eltűnése miatt az import 
tejtermékek padlóra küldték 
a miskolcit. Az élet már csak 
ilyen.

Az első nagyobb válság után 
mindenki menteni akarta a 
felszámolással, létszámleépí-
téssel küzdő üzemet. Még az 
is szóba került, hogy az önkor-
mányzat megvásárolja. Végül 
egy jászsági befektetőé lett, a 
miskolciból Naszálytejjé vált 
üzem.

Időközben magam is meg-
okosodtam, nemcsak koro-
sodtam. Ittam már néhány 
pohárral a vidéki tejbegyűjtő 
állomásokon igazi tehénillatú, 
frissen fejt, meleg tejet. Olyat, 
amiből mamám pillés kakaót 
varázsolna. Mit nem adnék, 
ha még egyszer megtudhat-
nám, milyen is volt az a hár-
tyás, zsíros föl, amit durcásan 
kipöcköltem a bögrémből…

SZÁNTÓ ISTVÁN

Hártyás pille úszott a bögrémben
JEGYZET

MEGÁLDOTTÁK. Szent liturgián 
avatták fel a Miskolc-Belvárosi 
Nagyboldogasszony Görögkato-
likus székesegyház felújított bel-
ső terét. Az előző évek külterüle-
tet érintő munkái után 2021-ben 
a székesegyház belseje újulha-
tott meg. Ennek leglátványosabb 
része a templom falaira felfes-
tett, egyházi ünnepeket és szen-
teket ábrázoló ikonok sorozata. 
A szertartás a püspökök ünnepi 
bevonulásával kezdődött, ezt az 
ikonszentelés követte. Az ikono-
kat a templom kereszthajójának 
bal oldalán Orosz Atanáz miskol-
ci püspök, Kocsis Fülöp érsek, a 
Görögkatolikus Metropólia met-
ropolitája és Szocska Ábel püs-
pök szentelte meg. Fotó: Horváth 
Csongor

Hajnalka rengeteg turistával kerül kapcsolatba, de számos mis-
kolci is betér az irodába. Fotó: Mocsári László
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Lassan a finisébe ér a 2022-
es felsőoktatási felvételi, a 
szeptemberben induló  
alap-, mester- és osztat-
lan szakokra, felsőoktatási 
szakképzésekre február 15-
éig lehet jelentkezni. A Mis-
kolci Egyetem folyamatosan 
megújul, mind képzésben, 
mind infrastrukturálisan 
– nyilatkozta az intézmény 
rektora.

Február 15-én lejár a fel-
sőoktatási jelentkezési határ-
idő, a felvételi ponthatárokat 
várhatóan július 21-én hatá-
rozzák meg. A Miskolci Egye-
tem széles képzési palettát 
kínál a felvételizőknek, akik 
közül egyre többen választják 
ezt az intézményt.

– Azzal lennék elégedett, 
ha mindenki idejönne tanul-
ni – mondja mosolyogva Hor-
váth Zita rektor, amikor arról 
érdeklődünk, mennyi felvett 
hallgatóval számolnak idén. – 
Ez nyilván képtelenség, de jól 
hangzik. 2021-ben egyébként 
éves összevetésben több mint 
10 százalékkal nőtt a jelent-
kezők száma, nagyon bízom 
benne, hogy hasonló ered-
ményt érünk el idén is.

Hozzáteszi, a demográfi-
ai adatok, a főváros és a kül-
földi intézmények elszí-
vó ereje kihívás elé állítja a 
Miskolci Egyetemet is. A cso-
dálatos környezet, a kollégi-
umi férőhelyek száma, a ki-
váló sport infrastruktúra, az 
egészségügyi szolgáltatások, 
a könyvtár és a versenyképes 

diploma vonzóvá teszi Mis-
kolcot.

És közben javában tart a 
könyvtár bővítése és a levél-
tár egyetemre történő telepí-
tése, nemsokára megújul az 
E/1-es kollégium, amit követ 
majd a többi. Rövidesen eldől 
az is, hogyan hasznosul a volt 
fűtőmű, és a rektor reményei 
szerint nemsokára megkez-
dődik a Science Park, az új tu-
dásközpont építése is.

– A megújulásunk folyama-
tos. Nem forgatjuk fel gyöke-
resen a képzési struktúrát, de 
igazodnunk kell napjaink ki-
hívásaihoz. A globális felme-
legedés, a nyersanyagok hiá-
nya és azok kezelése, az ivóvíz 
védelme – hogy csak néhány 
problémát említsek – mind-
mind technológiai, műszaki 

válaszokat követel. A Miskol-
ci Egyetem pedig ebben erős. 
Kazincbarcikán vegyészmér-
nököket képzünk mostan-
tól, és az országban elsőként 
alapanyaggyártási folyamat-
mérnöki mesterképzést is in-
dítunk. De társadalomtudo-
mányokban is erősödtünk: 
arányaiban a jogi karra jelent-
keztek a legtöbben 2021-ben.

Összefoglalóan úgy fogal-
maz Horváth Zita: azért is ér-
demes a Miskolci Egyetemet 
választani, mert aki idejön, az 
„szerethető helyre érkezik, és 
tényleg nem mindegy, milyen 
helyen kell éveket tanulnia va-
lakinek. Ez az intézmény egy 
örök szerelem. Kérdezzenek 
csak bárkit, aki itt végzett!” – 
fogalmazott a rektor.

KUJAN ISTVÁN

„Az egyetem örök szerelem” 

Horváth Zita bízik benne, hogy idén többen jelentkeznek a Miskolci 
Egyetemre, mint tavaly. Fotó: Juhász Ákos

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu
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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  

és SZIKRAFORGÁCSOLÓ   
munkakörbe, betanítással.

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

Feltétel: szakirányú  
műszaki végzettség,  

műszakirajz-olvasási készség. 
Szakmai önéletrajzokat a 

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

Inter-V Kft.  
keres munkatársakat  

ESZTERGÁLYOS    
munkakörbe, betanítással.

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

Jelentkezni a www.spinto-tdm.com honlapon  
a karrier oldalon keresztül  

fényképes önéletrajz benyújtásával lehet.

A Spinto Hungária Kft. a Déli Ipari Parkban működik. 
Profilunk elsődlegesen autóipari nagy méretű  

nyomásos öntő- és lemezmegmunkáló  
szerszámok tervezése  és gyártása.  

Az alábbi munkakörökben várjuk a jelentkezőket:

ü CNC gépkezelő
ü Szerszámkészítő
ü CAM technológus

ü Csiszoló
ü Projektvezető 
ü Raktáros

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:
l Beszerző l pénzügyi csoportvezető  

l irodai asszisztens l szervizpont technikus l lakatos  
l villanyszerelől  betanított gépkezelő

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

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

Keresed a helyed? Keresed a hangod?

A Hermanban megtalálod!

MAGAS SZINTŰ KÉPZÉS, JÓ KÖZÖSSÉG,  
BIZTOS ÚT AZ EGYETEMRE.

Tagozataink: Felvehető létszám: 
Nyolc évfolyamos tagozat   68 fő
Angol nyelvi előkészítő tagozat  12 fő
Spanyol két tanítási nyelvű tagozat  17 fő
Angol két tanítási nyelvű tagozat 17 fő
Matematika tagozat   12 fő
Biológia tagozat    12 fő

Szóbeli vizsgák időpontjai:
Nyolc évfolyamos képzés: 2022. február 25.

Négy-öt évfolyamos képzés: 2022. február 28.

Képzéseink részletes leírása, a szóbeli vizsga követelményei,  
illetve a pontszámítás módja megtalálható az iskola honlapján.

Miskolci Herman Ottó Gimnázium
www.hermangimnazium.hu,            hermanmiskolc
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Földes Ferenc Gimnázium 
(029379) 

3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.
Telefon: 46/508-459
Honlap: www.ffg.hu

E-mail: ffg@ffg.hu

Tagozataink a 2022/2023. tanévben: Felvehető létszám:
Hat évfolyamos általános tagozat 32 fő
Hat évfolyamos speciális matematika tagozat 32 fő
Nyelvi előkészítő (angol nyelv) – öt évfolyamos 16 fő
Arany János Tehetséggondozó Program – öt évfolyamos 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű fizika tantervű 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű kémia tantervű 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű biológia tantervű 16 fő
Négy évfolyamos speciális matematika tagozat 16 fő

Valamennyi képzésben az általános iskolai eredmények,  
a központi írásbeli és a gimnáziumi szóbeli felvételi 
eredménye alapján készítjük el a felvételi rangsort.

A HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSÜNKBEN  
2022-BEN IS KÉT OSZTÁLYT INDÍTUNK.

A szóbeli felvételi meghallgatások időpontjai:
2022. FEBRUÁR 26. (SZOMBAT) 8 ÓRA
2022. MÁRCIUS 5. (SZOMBAT) 8 ÓRA

Képzéseink részletes leírását, a felvételi követelményeit,  
a felvételi pontok számításának módját megtalálhatják  

a gimnázium honlapján.
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Az akció érvényes: 2022. 01. 29-től 2022. 02. 04-ig 
Colgate fogkrém, 50 ml, 2980 Ft/l 199 Ft 149 Ft
Müller papír zsebkendő, 100 db-os, 1,99 Ft/db 249 Ft 199 Ft
Dove szappan, 100 g, 2190 Ft/kg 249 Ft 219 Ft
Bonux mosópor, 300 g, 996,66 Ft/kg 359 Ft 299 Ft
Cif folyékony súroló, 250 ml, 1396 Ft/l 399 Ft 349 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 399 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Pur mosogató, 750 ml, 731,99 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Coccolino öblítő, 925-1050 ml, 647,56-570,47 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Palette hajfesték 799 Ft 699 Ft
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 lap 999 Ft 799 Ft
Biopon folyékony mosószer, 1 l, 999 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Biopon mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg 1099 Ft 999 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs, 60,37 Ft/tekercs 1599 Ft 1449 Ft
Active mosógél, 4,5 l+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

A kép illusztráció. Opel Mokka modellek üzemanyag fogyasztása: 3,8-4,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-113 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól függően.

Miskolc belvárosi éttermünk 60 főig vállalja  
rendezvények teljes körű lebonyolítását.

További információ, ajánlatkérés: 30/337-71-59

Családi esemény? Osztálytalálkozó? Céges rendezvény?

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

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



Izgalmak. A negyedik helyen 
zárta a Magyar Kupa 2021-
22-es kiírását a DVTK Jeges-
medvék csapata. Az elődön-
tőben a később a kupát is 
elhódító DEAC ellen játszot-
tak Tokaji Viktor tanítványai. 
A szoros és izgalmas mérkő-
zésen 5-3-as végeredmény 
született. Az FTC elleni bronz-
meccs szintén bővelkedett 
izgalmakban és fordulatok-
ban, végül a hajrában egy 
emberelőnyös találat dön-
tött a zöld-fehérek javára, 
4-3-ra nyert a fővárosi gárda.

Halasztanak. Eredetileg most 
szombaton látogatott volna a 
Vasas Akadémiához a DVTK 
kosárlabdacsapata, majd 
szerdán a győrieket látták vol-
na vendégül a piros-fehérek, 
a klub azonban – a csapatot 
sújtó megbetegedések miatt 
– halasztási kérelmet nyújtott 
be a szövetséghez. Az MKOSZ 
a kérésnek helyt adott, így a 
diósgyőrieknek már három 
találkozót kell pótolniuk, hi-
szen nemrégiben a Sziget-
szentmiklós elleni találkozót 
sem tudták megrendezni. Az 
elmaradt mérkőzések pót-
lásáról és azok pontos idő-
pontjáról a csapatok közötti 
egyezetetések után születik 
döntés.

Papírforma. A listavezető 
OSC-t fogadta az MVLC a vízi-
labda OB I múlt szombati já-
téknapján. A mérkőzés kezdé-
se teljesen megfelelt a hazai 
terveknek, az első negyed 
végéhez egygólos vendég-
vezetéssel érkeztek a csapa-
tok. A folytatásban azonban 
nem tudták megakadályozni 
Vismeg Zsomborék, hogy ér-
vényesüljön a papírforma, és 
végül 21-7-es vendéggyőze-
lem született. A sorozatban 
két hazai találkozó után egy 
idegenbeli bajnoki vár a mis-
kolciakra: szombaton Szege-
den vendégszerepelnek.
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Kondás Elemér vezetőedző 
szerint minden felkészülés 
csak akkor tekinthető sike-
resnek, ha aztán a tétmér-
kőzéseken is eredményes a 
csapat.

Az elmúlt vasárnap egy – a 
sajtó számára is zárt kapus – 
edzőmérkőzéssel fejezte be a 
felkészülést az NB II tabellájá
nak élén álló DVTK. A Kassa 
ellen a második félidőben ega
lizált a pirosfehér alakulat, a 
mérkőzés 22es döntetlennel 
zárult. Az utolsó edzőmeccs a 
vezetőedző szerint elérte a cél
ját, és jó főpróba volt a ranga
dót hozó tavaszi nyitányra, de 
a folytatásra is.

– Egy kellemetlen ellenfél
lel játszottunk – értékelt Kon-
dás Elemér. – Többször mögé
jük tudtunk azonban kerülni, 
de mivel rendre pontatlanok 
voltunk az utolsó passzoknál, 
így „csak” két gólig jutottunk. 
A játékban azért láttam kifeje
zetten jó dolgokat is, és olyan 
sokszor azért nem jutott el a 
kapunkig az ellenfél.

A szakember elmondta azt 
is, hogy az elmúlt hetek so
rán begyakorolt játékeleme
ket szeretnék majd viszont
látni a bajnokságban, hiszen 
a felkészülés akkor tekinthe
tő eredményesnek, ha majd 
már „élesben” is jól teljesít a 
csapat.

– Hétfőn, az első tétmecs
csünkön majd eldől, mit tu
dunk visszaadni a gyakorol
takból. Persze ez az ellenféltől 

is függ, márpedig egy jó csa
pathoz látogatunk. A Vasas el
len nem lesz egyszerű a felada
tunk, de szerintem nekik sem 
lesz könnyű ellenünk – véleke
dett a vezetőedző.

Emlékezhetünk, legutóbb 
tavaly ősszel találkozott a két 
csapat a Merkantil Bank Liga 
második fordulójában Mis
kolcon. A DVTK rögtön a 
mérkőzés elején megszerezte a 
vezetést Könyves Norbert gól
jával. A folytatásban azonban 
a Vasas átvette a kezdeménye

zést, de a diósgyőri ellentá
madásokban is volt fantázia. 
Három hazai játékos is megsé
rült, a vendégek pedig egyen
líteni tudtak, de végül Molnár 
Gábor góljával és az egész csa
pat hősies játékával a DVTK 
győzött.

A téli igazolásoknak kö
szönhetően bővültek a szak
mai stáb variációs lehetőségei, 
hiszen Lucas és Eppel Márton 
személyében új játékosok csat
lakoztak a kerethez. Előbbi 
már a csapattal dolgozta végig 

a felkészülést, gól és gólpassz 
is kötődik a nevéhez. Látható 
volt, hogy jó hatással van a csa
pat játékára, elmondása szerint 
hamar összeszokott a csapattal, 
gyorsan be tudott illeszkedni. 
Kondás Elemérrel pedig már 
korábban is dolgozott együtt 
Lucas, így jól ismerik egymás 
stílusát, munkamorálját.

– Egyébként is gyorsan tudok 
alkalmazkodni az adott takti
kához, de azért úgy könnyebb, 
hogy pontosan tudom, mit vár 
tőlem a vezetőedző – mondta.

– Jól érzem magam a DVTK
nál, ami egy nagyon fontos do
log. Bízom abban, hogy segí
teni tudom a csapatot abban, 
hogy újra az élvonalban szere
pelhessen. Mindenki készen áll 
az első mérkőzésre és a folyta
tásra.

Úgy tűnik tehát, hogy a hoz
záállással nem lesz gond, jók az 
előjelek a január utolsó napján, 
a második Vasas otthonában 
esedékes hétfői bajnoki nyi
tány előtt.

MN

A tabellát vezető csapatok csapnak össze 

 „Együtt vagyunk, győzni fogunk” – nagy menetelésre készül a DVTK. Fotó: Juhász Ákos (Minap-archív) 

RÖVIDTÁV 

BAJNOK A DIÓSGYŐRI KOSÁRCSAPAT. Az elmúlt hétvégén tartották 
a legidősebbek diákolimpia kosárlabda országos döntőit Székesfe-
hérváron és Móron. A Diósgyőri Gimnázium lánykosarasai nem találtak 
legyőzőre, a döntőben huszonöt ponttal nyertek a pécsiek ellen. A baj-
nokcsapatot Petre Márton József testnevelő tanár vezette az arany-
éremig. A döntő All Star-csapatába két miskolci játékos is bekerült: 
Papp Lilla, valamint Oláh Fruzsina – utóbbi a DVTK felnőtt kosárlabda-
csapatának keretében is szerepel, a tornán ő dobta a legtöbb pontot.

Hirdetés

Hirdetés
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A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar február 7-én 19 órától 
tartja ötödik nagybérletes 
estjét a Művészetek Házában.

A koncert különlegessége, 
hogy a szólista ezúttal a zene-
kar egyik oszlopos tagja, Sik-
lósi Tamás lesz. A fuvolaművész 
1984 óta a szimfonikusok tagja, 
ahol a zenekari feladatok mel-
lett időről időre számos szóló-
fellépéssel is próbára teszi ön-
magát; csak a zenekarral 1992 
óta közel húsz alkalommal ját-

szott bérletes, karácsonyi, vidé-
ki koncerteken, nagyzenekarin 
és kamarakoncerten egyaránt, 
valamint CD-felvételen szólót.

A Szimfonikus bérlet ötödik 
estjén Mozart G-dúr fuvolaver-
senyét tolmácsolja majd. A ver-
senymű mellett felcsendül még 
Haydn G-dúr szimfóniája és 
Brahms G-dúr kvintettje is. A 
hangverseny dirigense Bényi 
Tibor. A külföldön élő kiváló 
csellóművész-karmester, a Salz-
burgi Fesztiválzenekar alapítója 
és irányítója.                           MN

JANUÁR 29., szombat
10:00 Baráthegyi Farsang – alpaka, kecs-

ke, póni, játszóvár, Majorság utca 7. szám
10:00-17:00 Börze, Kerekerdő Baba-ma-

ma Ház (Árpád 69.) asztalfoglalás: 
+3630/739-4286

18:00 DVTK – Békéscsabai Röplabda SE, 
röplabda női Extraliga 9. forduló, Ge-
nerali Aréna

22:00 Két spanyol DJ és egy meglepetés-
vendég, Helynekem

JANUÁR 30., vasárnap
10:00 Tapolcai túrakör, indulás: Iglói úti par-

koló, bejelentkezés: +3630/279-5968
10:30 A tizenkét hónap, Miskolci Csodama-

lom Bábszínház
17:00 DVTK Jegesmedvék – Csíkszereda, 

Erste Liga 35. forduló, Jégcsarnok
19:00 Újévi Operett Gála 2022 – Ünne-

pi koncert az operett csillagaival, Mű-
vészetek Háza

JANUÁR 31., hétfő
14:00 Zenés irodalmi délután Ötvös 

Éva előadóművésszel, Tompa Mihály 
Könyvtár

FEBRUÁR 1., kedd
9:00 Miskolctapolca Barlangfürdő újra-

nyitása a karbantartás után. Az aqua-
terápia is működik.

10:30 és 14:30 Házhoz megy a Zenede, 
Művészetek Háza

11:00 Nordic walking, indulás: Vadaspark előtt, 
előzetes jelentkezés: +3630/279-5968

18:00 DVTK Jegesmedvék – Dunaújvá-
rosi Acélbikák, Erste Liga 36. fordu-
ló, Jégcsarnok

FEBRUÁR 2., szerda
14:00 Állati találkozások, Boldogh Sán-

dor zoológus előadása, közpon-
ti könyvtár

17:00 ArTTér: bátorság vagy vakmerőség, 
ingyenes, Művészetek Háza

18:30 DVTK – Győr, kosárlabda NB I. 
A-csoport 13. forduló, DVTK Aréna

FEBRUÁR 3., csütörtök
16:00 Immunerősítés gyógynövényekkel 

– előadás, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
17:00 Pocakos jóga, Kerekerdő Baba-mama 

Ház (Árpád út 69.)

FEBRUÁR 4., péntek
Hámori Waldorf Iskola diákjainak tárla-

ta máig látogatható az Ifjúsági és Szabad-
idő Házban.

13:30 Véradás, Szinvapark II. emelet
14:30 Bócz Sándor Operabarátok Klub-

ja – Bellini: A puritánok, közpon-
ti könyvtár

18:00 DVTK Jegesmedvék – FTC-Telecom, 
Erste Liga 37. forduló, Jégcsarnok

19:30 Eta-koncert, VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház

22:00 KKevin zenész fellépése,  Rockwell 
Klub

FEBRUÁR 5., szombat
6:45 Bükki barangolás Gergelykútról Bar-

cikáig, indulás: Búza tér, 11-es kocsiállás
8:50 Túra Bánkúttól Ómassáig, indulás: 

Búza téri 12-es kocsiállás
10:00 Farsangi előadás, Kerekerdő Ba-

ba-mama Ház (Árpád út 69.)
10:30 Farsang álarckészítéssel, fánke-

vő és jelmezversennyel, Maya Dzsun-
gel Játszóház

17:00 Farsang szépkorúaknak Fátyol Pis-
ti zenésszel, Vörösmarty Mihály Műve-
lődési Ház

19:00 Farsang kubai táncosokkal és a La-
tin Comboval, Avalon Ristorante

20:00 Sky Fanatic-koncert, előzenekar: 
 SteelO, Helynekem

20:00 Farsangi salsaparty, Block Bistro
20:00 Diabolus In Musica (Ørdøg-akusztik), 

Corner Stage

FEBRUÁR 6., vasárnap
9:00-13:00 Régiségvásár, belváros
16:30 Korizás a Béres Úszóiskola megis-

merése mellett, 2-es jégpálya
17:00 DVTK – Siófok, NB II. 22. forduló, 

DVTK Stadion
22:00 Szemeszternyitó Kis Grófoval, 

 Rockwell Klub

PROGRAMAJÁNLÓ 

JANUÁR 29., szombat 11:00 KAKAÓKON-
CERT, Nagyszínház, nézőtéri társalgó

19:00 DÉJÀ VU, Sebestyén Mihály-bérlet, 
Nagyszínház

FEBRUÁR 1., kedd 10:00 HAMUPIPŐKE, 
bérletszünet, Kamara

18:00 BÁL A SAVOYBAN, Fráter ifjúsági bér-
let, Nagyszínház

19:00 VOJÁGER, Játékszín
FEBRUÁR 2., szerda 10:00 HAMUPIPŐKE, 

bérletszünet, Kamara
18:00 BÁL A SAVOYBAN, Ferenczi ifjúsági 

bérlet, Nagyszínház
FEBRUÁR 3., csütörtök

19:00 A MESTER ÉS MARGARITA, Móricz 
Zsigmond-bérlet, Nagyszínház

19:00 TARTUFFE, Latinovits Zoltán-bérlet, 
Kamara

FEBRUÁR 4., péntek 19:00 A MESTER ÉS 
MARGARITA, Földes ifjúsági bérlet, Nagy-
színház

19:00 TARTUFFE, Ruttkai Éva-bérlet, Kamara
19:00 GÉPNARANCS, Játékszín
FEBRUÁR 5., szombat 19:00 BOLHA A 

FÜLBE, bérletszünet, jelelt, narrált előadás, 
Nagyszínház

19:00 KASIMIR ÉS KAROLINE, Nagy Atti-
la-bérlet, Kamara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Siklósi Tamás szólófellépésekkel is próbára teszi önmagát

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
január 30-án, vasárnap 
16 órától a Bihari utcai 
imaházból közvetítenek. 
Igét hirdet: Gecse Attila 
lelkipásztor.

Február végén elindít-
ják a jegyesoktatásokat 
a római katolikus temp-
lomokban, amiknek plé-
bániáján már jelentkez-
hetnek a jegyesek, ha 
szeretnének templomi 
esküvőt nyáron. A Mind-
szenti Plébánián és a Szent 
Imre-templomban is vár-
ják a házasulandókat.

Presbiteri gyűlést tarta-
nak január 30-án, vasárnap 
15 órától a Deszkatemplom-
ban. Ugyanitt ugyancsak a 
hét utolsó napján délelőtt 
fél 9-től és 10 órától lesz is-
tentisztelet. A két szertartás 
között, fél 10-től imaközös-
séget tartanak a gyülekezeti 
terem alatti lakrészben.

Nagyvecsernyét ja-
nuár 29-én, szombaton 
15 órától imádkoznak a 
görömbölyi görögkato-
likus templomban. Más-
nap, a három szent főpap 
ünnepén délelőtt fél 10-
kor kezdődik az uternye, 
a szent liturgia pedig egy 
óra múlva lesz ugyanitt.

Bibliaórát tart Sándor 
Frigyes evangélikus lelkész 
keddenként 17 órakor a bel-
városi evangélikus templom 
melletti emeleti tanácste-
remben. Istentiszteletek va-
sárnaponként 11 órakor 
kezdődnek.

HARANG-HÍREK

TERMÉSZETESEN A TERMÉSZETRŐL. Részletek címmel nyílt 
kiállítás kedd délután a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban 
Ádám János munkáiból, aki ezúttal az elmúlt 2-3 év terméséből, 
leginkább az őszi és téli képeiből állított ki. A fotográfus nagyjából 
öt-hat éve már mindössze egy okostelefonnal a zsebében járja 
a vadont. Hangsúlyozta: a közszemlére tett fotókon semmilyen 
utólagos változtatást nem hajtott végre. Visszatérő motívum 
nála a víz felületén megcsillanó napfény, a patakban gördülő kő 
vagy épp a sodródó falevél. Egy-egy témát alaposan körbejárva, 
részleteibe merülve, keresve a tökéletes beállítást, olykor a pa-
takpart szélére hasalva exponál. Ars poeticája, hogy meglássa 
és láttassa a környezetünkben felbukkanó „csodákat”, amelyek 
mellett máskülönben hajlamosak lennénk csakúgy elmenni. A 
tárlat március 15-éig tekinthető meg. Fotó: Juhász Ákos

A G-dúr bűvöletében 

Hirdetés

Modernebb környezet-
ben várják a közönséget a 
Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban.

A Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. mint Miskolc vá-
rosának kiemelkedő kultúra-
szervező, kultúraközvetítő tár-
sasága elsődleges célnak tekinti 
a helyi értékek, hagyományok, 
kulturális értékek ápolását és 
átadását az itt élő lakosoknak, 
valamint az idelátogató uta-
zóknak. Ehhez kapcsolódóan 
valósítottak meg projekteket a 
Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Program keretében 
többek között a Gárdonyi Géza 
Művelődési Házban. A művelő-
dési ház termeinek és helyisé-
geinek felújításával a megfelelő 
környezetben megvalósuló tar-
talmas programok, események 
mindezen célok megvalósulá-
sát segítik a közösségi élet fel-
tételeinek megteremtésével, a 

vonzó helyszín biztosításával. A 
felújításokkal az új, korszerű ki-
szolgálóhelyiségek hozzájárul-
nak a látogatók kényelméhez.

A felújítás két TOP-projekt 
keretében valósult meg. A 
Tradíció és megújulás I. (TOP 
-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00761) 
programban villamoshálózati 
munkálatok, klimatizálás, nyí-
lászárók felújítása, festés, lép-
csőjavítás, a külső vizes blokk 
komplett felújítása, a padló 
felújítása valósult meg. A Tra-
díció és megújulás II. (TOP 
-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00760) 
programban a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház fűtési rendsze-
rének korszerűsítése zajlott le. 
Megvalósult egy megfelelő tel-
jesítményű, korszerű kondenzá-
ciós kazán beszerzése, üzembe 
helyezése, valamint az épület 
radiátorainak kiváltása modern 
hőleadókra.

A projektek a Széchenyi 2020 
program részei voltak.

Megújult a Gárdonyi

A felújítások hozzájárulnak a látogatók kényelméhez



HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) A Mars jegyet váltott a héten, 
ami az akaraterejére hat a legerőteljesebben. Hasz-
nálja fel ezt az energiát arra, hogy kitörjön egy hely-

zetből! Ha jól csinálja, most minden célját elérheti.

Bika (04. 21.–05. 21.) Érdemes lenne belekezdenie 
egy új cél megvalósításába. Ez egy hosszabb távú dolog 
lehet, aminek az alapjait érdemes letennie. Szerződés-

kötésre vagy tranzakcióra is sor kerülhet és helyesen kell döntenie.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Rugalmas típus, ami sok hely-
zetben a javára válik. A hosszú távú tervek megvalósítá-
sában azonban a hátrányára válhat a kitartás hiánya. Az 

égiek most segítik, hogy elszántan megvalósíthassa célját.

Rák (06. 22.–07. 22.) Ne féljen kimutatni az érzéseit. 
Az elfojtás akkor sem helyes, ha jó okból teszi, de akkor 
sem, ha negatív érzelmekről van szó. A kedvesével ezek 

miatt ugyan vitái támadhatnak, de ezen is túl kell esniük egyszer.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Az események ugyan nem 
olyan sodró lendületűek, mint ahogy Ön szerette volna, 
de azért valami mégis elkezdődik a napokban. Csende-

sen, de valójában nagyon jelentősen haladnak a dolgok a maguk útján.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Remek hete lesz. Most nem me-
rül el a részletekben, könnyen átlátja az összefüggése-
ket is. Minél diplomatikusabban lép fel, annál könnyeb-

ben érhet célt. Inkább a lassú, de biztos haladásra törekedjen.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Makacs típus, ami most 
konfliktust okozhat a családban. Jól tenné, ha vissza-
térne a megszokott kedvességéhez, a diplomatikus 

hozzáállásához, mert ezzel hamarabb célt ér, mint a harciassággal.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Uralkodó bolygója, a Mars, 
az ösztönök bolygója, ami belépett a keményfejűségé-
ről híres Bak jelébe. Az elszántság jó dolog, de vigyáz-

zon, minden helyzetben próbálja megőrizni az érzékenységét! 

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Jobban oda kellene figyel-
nie a stílusára: a napokban valakit könnyen megbánt-
hat, ha túl gyorsan mond ki dolgokat. Inkább csak 

négyszemközt tegyen megjegyzéseket, és akkor se csípős hangon.

Bak (12. 22.–01. 20.) A Mars már belépett a jegyébe, 
ami azt is jelenti, hogy mostantól a maratoni futók ki-
tartásával és elszántságával végzi a dolgait. Olyan erő-

tartalékai lépnek működésbe, melyek eddig rejtve voltak.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) A bolygóállások segítenek 
rendet teremteni az életében. Konstruktív ez az ener-
gia, használja is ki, hogy letisztázhassa a dolgait! Le-

het ez bármi: pénzügyek, kapcsolatok, munkahelyi intéznivalók.

Halak (02. 20.–03. 20.) Jók az ötletei, tartson ki mel-
lettük! Nem válik a jelleme kárára az sem, ha valami-
lyen segítséget is igénybe vesz. Az érvényesüléshez 

néha kevés a tehetség, elszántnak is lenni kell hozzá.
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Igazán különleges élmény-
ben lehetett részük azoknak, 
akik ellátogattak a hétvégén 
a Barlangfürdőbe. Sokan va-
lóra válthatták azt a gyerek-

kori rosszalkodós álmot, hogy 
bakancsban szaladgáljanak 
a medencékben, ugyanis a 

karbantartási munkák miatt le-
engedték belőlük a vizet. De ez 

csupán egyik eleme a száraz 
lábas túrának, aminek része-

ként idegenvezető kalauzolta a 
látogatókat, akik bepillanthat-
tak a „barlangfalak” mögé, fel-

tárult a kazánok, csövek rejtett 
világa, képet kaphattak a fürdő 
üzemeléséről, és bemehettek 

olyan elzárt területekre is,  
ahová fürdőző vendégként  

a hétköznapokban  
nem nyílik lehetőségük.  

Fotó: Horváth Csongor

Szárazon 
maradtak  

a lábak

Akkor és most. Régi képeslapunkon a Miskolctapolcai vízmű épü-
letei láthatóak. A létesítmény kivitelezése Lenadruzzi vezetésével, 
az Olasz kút mélyítése Pazár István bányagépészmérnök tervei sze-
rint történt 1908-1913 között. A növekvő vízigények miatt az 1950-
es évek közepén három, úgynevezett csőkutat mélyítettek, melyek 
vizét akkor szivornyával kötötték az Olasz kútba. A tovább növekvő 
vízigénynek köszönhetően felmerült az igény egy újabb kút kialakítá-
sára. Az Új kutat közvetlenül az Olasz kút mellett alakították ki 1985-
1990 között. A vízmű 2006-ban a csőkutakat kizárta a vízszolgálta-
tásból. „A miskolctapolcai területen a történelmi időben számtalan 
kisebb-nagyobb hideg és meleg (langyos) forrás fakadt. A vízmű a 
hideg források vizét termeli ki. Az ivóvíztermelés a vízműtelep két, 
az egykori forrástó helyén létesített aknakútjából, üzemszerűen az 
Új kútból, tartalékként az Olasz kútból történik” – áll a Miskolci Vízmű 
honlapjának ismertetőjében. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József 
képeslapja, Mocsári László fotója)

Gazdikereső
Ezen a héten Lilit (5414), a Miskolci Állategészségügyi Telep egyik 
lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féreg-
telenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gazdihoz. 
Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköz-
nap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Pereces
Fajta: keverék
Kor: 2 év
Neme: szuka
Szín: fekete, fehér foltos
Súlya: 27 kg
Magasság: 46 cm

A telep legrégebbi lakója. Lili-
nek borzalmas élete volt, nyaká-
ba nőtt madzaggal került be a te-
lepre, ennek ellenére egy tündéri 
kislány tudott maradni. Ember-
szeretete, hálás természete és jó-
sága megmaradt. Egy igazi hős.

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

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

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

sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyv áruház biztosítja. 

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

4

Sudoku


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

