
SZURKOLJUNK KÉKESINEK 
A DVTK első téli olimpikonja, Kékesi Márton február 13-án 
óriás-műlesiklásban, három nappal később, 16-án pedig 
kedvenc versenyszámában, szlalomban indul a pekin-
gi téli olimpián, ahol – előzetes várakozásai szerint – ha 
megjavítaná 2018-as eredményeit, már elégedett lenne. 
A diósgyőri színekben versenyző sportoló már napokkal 
ezelőtt megérkezett Pekingbe, két edzés között értük el 
telefonon. Cikk a 7. oldalon

PARTKÖZELBEN VAGYUNK 
Január 31-éig voltak érvényesek a tavaly váltott horgászenge-
délyek. Bár a téli hideg még nagyban tartja magát, sokan már 
most is a következő pecára gondolnak: az ő számukra szed-
tünk össze néhány érdekesebb tudnivalót, körbejárva, milyen 
horgász okmányokat is kell beszerezniük a közeljövőben. Tema-
tikus oldalunkon bemutatunk egy megszállott feederhorgászt 
is: Kopasz Miklós miskolci séf gyerekkora óta űzi a halakat, és a 
konyhában is szívesen készíti el azokat. Cikk a 9. oldalon
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DIVATOT TEREMTETT 
A márciusi ifjak energiáit kapta, csak száz évvel később. Hogy 
ez vagy más adott-e erőt Furdi Zsókának, hogy fejlődést hoz-
zon a város művelődésébe, mindegy is. Több évtizeden ke-
resztül tevékenykedett programszervezőként, divatstúdiójá-
nak lányai még ma is meghatározó szereplői Miskolc kulturális 
életének. Örömmel gondol vissza szeretett munkahelyére, a 
Vasasra, ahova a legnépszerűbb budapesti fellépőket hívta 
meg a miskolciak szórakoztatására. Portré a 4. oldalon

Új logisztikai csarnok épül 

Erőteljesen nőnek az árak, 
minden várakozásnál ma-
gasabb az infláció.

A Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) beszámolója sze-
rint januárban 7,9 százalékos 
volt az infláció. Ez a muta-
tó 2007 nyarán volt utoljára 
magasabb (akkor 8,3 száza-
lék volt), mint most, még a 
2021 decemberi, 14 éves re-
kordot jelentő szintről is to-
vábbgyorsult az árak emel-
kedése – írta meg pénteken a 
Hvg.hu.

Az árak még december-
hez képest is nagyot nőttek: 
egy hónap alatt 1,4 százalé-
kos volt az átlagos áremel-
kedés. A nyugdíjas infláció 
– vagyis az idősek fogyasztá-
si szokásai szerint súlyozott 
mutató – 7,4 százalékos volt, 

jóval nagyobb az ötszázalé-
kos nyugdíjemelésnél. A lap 
kigyűjtötte azt is, hogy pél-
dául az élelmiszerek ára 10,1 
százalékkal nőtt – a kenyéré 
és a baromfihúsé például 18-
18, a tejtermékeké 17,2 száza-
lékkal emelkedett. Jelentősen 
többet kell ma már fizetni a 
szeszes italokért és a dohány-
árukért is (7,7 százalékos 
emelkedés). 

A cikk emlékeztet, sokáig 
az elemzők, a kormány és a 
Magyar Nemzeti Bank is biz-
tos volt abban, hogy az inflá-
ció 2021 novemberében elért 
a csúcsára – aztán kijött a de-
cemberi adat, és jókora meg-
lepetésre az sem mutatott 
csökkenést. Így pedig már 
jobban elbizonytalanodtak a 
szakértők, mikor tetőzhet az 
áremelkedés.                         MN

Letették az alapkövét kedden annak a logisztikai inkubátor-
háznak, amelyet a Xanga cégcsoport épít több mint tízmil-
liárd forintból a Miskolc Déli Tudományos és Technológiai 
Parkban.

Az alapkő letétele előtt több 
köszöntő is elhangzott. Herdon 
István, a Xanga Investment 
and Development Group ve-
zérigazgatója emlékeztetett, a 
húszéves múltra visszatekintő 
Xanga cégcsoport még 2021 jú-
niusában vásárolta meg a mint-
egy hat és fél hektáros területet, 
ahol a csarnok most megépül. 
A munkaterületet december-

ben adták át a kivitelezőnek és 
az építkezés első ütemében egy 
hatezer négyzetméteres logisz-
tikai csarnokot építenek két és 
félmilliárd forintból.

– Miskolc kiváló lehetősége-
ket biztosít a beruházók, így a 
Xanga cégcsoportnak is, éppen 
ezért döntöttünk a terület meg-
vásárlása mellett, ahol megépít-
jük a szükséges ipari infrastruk-

túrát, az üzemcsarnokokat, és a 
kiszolgálóegységeket. A célunk 
mindig az, hogy a hozzánk 
betelepülő, csúcstechnológi-
át hozó cégek minél magasabb 
hozzáadott értékű termelést va-
lósítsanak meg. Ez pedig ma-
gasan képzett alkalmazottak-
kal és innovatív környezetben 
lehetséges. Ezért tartottuk na-
gyon fontosnak, hogy a munká-
ba már ebben a fázisban bevon-
juk a Miskolci Egyetemet, ahol 
több szakon nemzetközileg is 
elismert képzés és kutatás folyik 
– hangsúlyozta Herdon István.

Elhangzott az is: a beruházás 
több szállal is kötődik a Mis-
kolci Egyetemhez. Egyrészt a 
Xanga cégcsoport hosszú ideje 
együttműködik a felsőoktatá-
si intézménnyel, másrészt, ha 
elkészül a miskolci logisztikai 
inkubátorház, az gyakorlóhe-
lye is lehet majd az egyetem 
hallgatóinak. A beruházó és a 
campus képviselői a hatéko-
nyabb közös munka érdekében 
együttműködési megállapo-
dást is kötöttek az alapkőleté-
tellel egy időben.

Folytatás a 3. oldalon

A megszorítások által kiesett 
bevételek a hétköznapi élet 
szervezéséből hiányoznak a 
városi költségvetésben.

A jelenlegi számítások sze-
rint több mint hatmilliárd 
forintos „lyuk” tátong a mis-
kolci büdzsében, de „kor-
mányváltás után visszakapja 
Miskolc a tömegközlekedés 

állami támogatását” – emelik 
ki az Egységben Magyaror-
szágért helyi politikusai. Var-
ga László és Szilágyi Szabolcs 
meg van róla győződve, hogy 
a pandémia nélkül is tovább-
szűkítette volna a kormány az 
önkormányzatok mozgáste-
rét. „A járványhelyzettel taka-
ródznak” – fogalmaztak.

Cikk a 2. oldalon

Nehéz helyzetben az önkormányzatok. Fotó: Horváth Csongor

Elszabadult infláció

Kedd éjfélig még lehet je-
lentkezni az ősszel induló 
alap-, osztatlan és mes-
terképzésekre, valamint 
a felsőoktatási szakkép-
zésekre a www.felvi.hu 
oldalon elérhető E-felvé-
teliben.

Az Oktatási Hivatal 
(OH) közleménye szerint 
a honlapon közzétett felvé-
teli tájékoztatóban a teljes 
képzéskínálat és a jelent-
kezéshez szükséges vala-
mennyi információ elér-
hető, továbbá pontszámító 
kalkulátor és kisfilmek se-
gítik az érdeklődőket a je-

lentkezési folyamatban. 
Díjmentesen három helyre 
lehet jelentkezni, és egyen-
ként 2 ezer forintos kiegé-
szítődíjért további három 
hely is megjelölhető – ír-
ták, hozzátéve: a kiegészí-
tődíj befizetési határideje 
is február 15-e éjfél. Felhív-
ták a figyelmet arra, hogy a 
jelentkezés hitelesítés nél-
kül érvénytelen. A jelent-
kezések február 20-a éjfélig 
hitelesíthetők Ügyfélka-
puval vagy az E-felvételi-
ből kinyomtatott, aláírt és 
az Oktatási Hivatal címére 
postán elküldött hitelesítő 
adatlappal.

Szorongatják őket

Az első ütemben egy hatezer négyzetméteres logisztikai csarnokot építenek. Fotó: Mocsári László

MASZKABÁL AZ OVIBAN. Jelmez-
bál, fánk, szép ének, néhány fals 

hang: nálunk nem Halloween 
van, hanem farsang! Persze a 

kelta eredetű ünnep nagy nép-
szerűségnek örvend Magyar-
országon is, és ezzel nincs is 

probléma, ám a február a far-
sang hónapja. A hamvazószer-

dával kezdődő és nagyböjtig 
tartó időszakot bálok, mulatsá-
gok és népi ünnepélyek övezik. 
Fő pontja az utolsó három nap, 

a karnevál, amit magyarosab-
ban a farsang farkának hívunk. 

Ilyenkor világszerte szokás 
jelmezbálokkal elűzni a telet. 

Magyarországon a legneveze-
tesebb ilyen ünnep a mohácsi 

busójárás, de az iskolákban 
is népszerűek a különböző vi-
dám maszkabálok. Képünkön 

komlóstetői óvodások láthatók. 
Fotó: Mocsári László

Még várják a jelentkezőket 



Többször le lehetne nyírni a 
füvet, jobb lehetne a járda, 
sűrűbben járhatna a busz, ha 
nem sújtanák kormányzati 
elvonások az önkormányzato-
kat – vélekednek az Egységben 
Magyarországért helyi politi-
kusai.

Szilágyi Szabolcs, a megyei 
I-es egyéni választókerület egy-
séges ellenzéki képviselőjelöltje 
sorolta: az MVK Zrt. várhatóan 
idén sem kapja meg az 500 mil-
lió forintos állami támogatást, 
ahogy 2019 óta egyszer sem ér-
kezett ilyen pénz Miskolcra. A 
gépjárműadó elvonása 450 mil-
lió forintos bevételkiesést jelent 
az önkormányzatnak. A helyi 
iparűzési adó „lefölözése” pedig 
1,6 milliárddal rövidíti meg a 
miskolci kasszát.

– Sorolhatnám még, a vége az, 
hogy a 3 milliárd forintot is bő-
ven meghaladja a bevételkiesés. 
És akkor a többletkiadásokról 
még nem is beszéltünk! Az ener-
giaárak emelkedése, az infláció, 
valamint a minimálbér és a ga-
rantált bérminimum emelése 
összességében újabb bő 3 mil-
liárddal terheli meg a büdzsét. 
Hogy miből fogjuk kigazdál-
kodni ezt a több mint 6 milliárd 

forintos hiányt, hogy legalább a 
2021-es szintet tartani tudjuk, 
azt egyelőre nem látjuk.

Varga László, a megyei II-es 
egyéni választókerület egységes 
ellenzéki képviselőjelöltje úgy 
fogalmazott, ha nem tör ki a vi-
lágjárvány, akkor valószínűleg 
lassabban, adagolva, hozzá ideo-
lógiát is gyártva, de ugyanúgy 
megnyirbálta volna a kormány 
az önkormányzati hatásköröket 
és bevételeket.

– 2010 után elkezdtek szűkül-
ni a megyeszékhelyek bevételi 
lehetőségei, több feladatot is át-
vett tőlük az állam. A közvetle-
nül megválasztott polgármester 
és képviselőtestület jóval kevés-
bé tud ma már beleszólni fontos 
helyi ügyekbe. Pedig hát erre 
választották meg.

A politikusok véleménye 
szerint „a megszorítás egyik 
terepét látta a kormány az ön-
kormányzatokban” – ezt azon-

ban az emberek is megérzik a 
bőrükön.

– Értem, ha egy városve-
zetés „színe” nem tetszik a 
kormánynak – ez politika. A 
megszorítások által kiesett be-
vételek viszont a hétköznapi 
élet szervezéséből hiányoz-
nak: többször le lehetne nyír-
ni a füvet, jobb lehetne a jár-
da, sűrűbben járhatna a busz. 
Ma már fideszes városvezetők 
is elismerik, hogy nagy a prob-

léma, és meg kellene határoz-
ni, milyen feladatai vannak 
egy önkormányzatnak, azokat 
milyen forrásokból látja el, és 
hogy lehetne ezt az egészet jól 
működtetni.

Úgy fogalmaztak, hogy újra 
kell definiálni, milyen forrá-
sokból gazdálkodik Miskolc. 
– Márki-Zay Péter, az egyesült 
ellenzék miniszterelnök-jelölt-
je legutóbbi miskolci látogatá-
sán mindenesetre ígéretet tett 
arra, hogy a kormányváltás 
után visszakapja a város a kö-
zösségi közlekedés állami tá-
mogatását, és megteremtik a 
megfelelő adóbevétel-környe-
zetet az önkormányzatok szá-
mára. Például visszakaphatják 
a gépjárműadó-bevételeket.

– Van programunk, amit 
végre akarunk hajtani, de ilyen 
körülmények között nagyon 
nehéz. Azt szeretnénk, hogy az 
a politika érvényesüljön Ma-
gyarországon, ami kimondja: 
nem szabad az embereket bün-
tetni. Be kellene fejezni ezt a 
hadjáratot.

Az Egységben Magyaror-
szágért politikusaival készült 
hosszabb interjúnkat a minap.
hu oldalon olvashatják.

KUJAN ISTVÁN
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„Nem szabad az embereket büntetni” 

2010 után elkezdtek szűkülni a megyeszékhelyek bevételi lehetőségei. Fotó: Mocsári László

Miskolci Napló

Gyűjtik az aláírásokat. 
Szombaton – a kampányidő-
szakkal – megkezdődött 
az ajánlások gyűjtése is. 
Az egyéni országgyűlé-
si képviselőjelölteknek öt-
száz érvényes aláírásra van 
szükségük ahhoz, hogy in-
dulhassanak az április 3-ai 
választáson. Egy választó-
polgár több jelöltet is ajánl-
hat, de egy jelöltet csak 
egyszer. A jelölteknek feb-
ruár 25-én 16 óráig kell ösz-
szegyűjteniük az induláshoz 
szükséges számú ajánlást.

Alpolgármes-
teri fogadóó-
ra. Február 16-
án, szerdán 
délután 1 órá-
tól lakossági fogadóórát tart 
Varga Andrea alpolgármes-
ter a városháza alpolgár-
mesteri tárgyalójában. Előt-
te a tíz sorszámot február 
14-én, hétfőn reggel 8 órától 
osztják ki a polgármesteri hi-
vatal főportáján.

Megérkezett. Szerdán meg-
kezdték a tizenharmadik 
havi nyugdíj postai kézbesí-
tését egymillió embernek, a 
többi érintettnek pedig pén-
teken utalták a bankszám-
lájára az összeget – közölte 
a családokért felelős par-
lamenti államtitkár a Face-
book-oldalán. Zsigó Róbert 
elmondta, a rendes havi 
nyugellátással együtt érke-
ző tizenharmadik havi nyug-
díjat az öregségi nyugdíja-
sok mellett a nyugdíjszerű 
ellátásban – így például rok-
kantsági ellátásban, ideigle-
nes özvegyi nyugdíjban – ré-
szesülők is megkapják.

HÍREK RÖVIDEN

Családja, barátai és tanítvá-
nyai kísérték el utolsó útján 
a 86 éves korában elhunyt 
Kabdebó Lóránt irodalom-
történészt, egyetemi tanárt 
múlt szombaton, a Szentpéte-
ri kapui köztemetőben.

Élete ezer szállal kötődött 
Miskolchoz: tanított a Földes-
ben, irodalmi folyóiratot szer-
kesztett, és ő szervezte meg a 
Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karát, melynek dé-
kánja, 2006-tól professor eme-
ritusa volt. 2021-ben megkapta 
a Miskolc város díszpolgára ki-
tüntető címet.

Nagy tiszteletadás mellett 
búcsúztak most tőle család-

tagjai, barátai, tanítványai. 
És búcsúzott tőle a város, az 
egyetem és a magyar irodal-
mi élet szereplői, valamint 
levélben Áder János köztár-
sasági elnök és Orbán Viktor 
miniszterelnök.

A város nevében Varga 
Andrea mondott beszédet. 
Az alpolgármester azt emel-
te ki, hogy Kabdebó Lóránt 
„mindig másképp tekintett 
és másképp is beszélt Mis-
kolcról”.

– Itt talált rá Dayka Gábor-
ra, majd Szabó Lőrincre. „Én 
örökös miskolci vagyok, mert 
ahányszor innen elmentem, 
mindig visszahozott a szívem. 
Én a szívemmel szeretem ezt a 

várost”, mondta egy alkalom-
mal. Most örökre hazatér sze-
retett városába.

Horváth Zita, a Miskolci 
Egyetem rektora kiemelte, a 
József Attila-díjas irodalom-
történész „páratlanul értékes 
életművet hagyott hátra”, ő 
volt az, aki igazán beemelte 
Szabó Lőrincet az irodalmi 
pantheonba.

– Idén lesz harminc éve, 
hogy a bölcsészettudományok 
oktatása megjelent a Miskolci 
Egyetemen. Kimondhatatla-
nul fáj, hogy ezt már nem fog-
juk együtt ünnepelni, pedig 
nagyon készült rá. Halála pó-
tolhatatlan veszteség minden 
egyetemi polgárnak.

Fazekas Róbert, a Földes 
Ferenc Gimnázium igazgatója 
felidézte, mennyire szeretettel 
mesélt mindig az iskola szelle-
miségéről.

– A tudós Kabdebó Lóránt-
ról, a Földes öregdiákjáról, ta-
nárjáról hamar kiderült, hogy 
a sorsa a tanítás volt. Mindig 
földesista marad.           KUJAN I.

Végső búcsút vettek Kabdebó Lóránttól 

A sétálóutcai üzletet az el-
múlt hónapokban teljesen 
felújították. Drogériából dro-
géria lesz.

Szeptember közepén szá-
moltunk be arról, hogy kö-
zel harminc év után be-
zárt a Drogerie Markt (DM)  
Széchenyi utca 24. szám alatti 
üzlete. A cég PR-osztálya ak-
kor úgy indokolta a döntést, 
hogy újra kellett gondolniuk 
az üzlethálózatukat, mivel az 
elmúlt években a vásárlói szo-
kások megváltoztak. Szerin-
tük a többség már nem utazik 
be ügyeket intézni a belváros-
ba, hanem inkább online in-
tézik a befizetéseiket.

– A vásárlók többsége egyre 
inkább csökkenti a bevásárlá-
saira fordított időt, így keve-
sebb alkalommal, leginkább 
egymás mellett elhelyezkedő 

üzletekben vásárolnak – ír-
ták, utalva arra, miért erősí-
tették jelenlétüket az elmúlt 
években a bevásárlóközpon-
tokban Miskolcon is.

Nem minden drogérialánc 
gondolkodik így, a Rossmann 
mindenesetre biztosan nem. 
Több mint két hónappal ez-
előtt jelentek meg munkások 
a sétálóutcai üzlethelyiség-
ben, ami az azóta eltelt időben 
teljesen átalakult. Azt kósza 
hírekből már lehetett tudni, 
hogy a korábbi bérlőhöz ha-
sonló profilú üzlet nyílik, az 
viszont, hogy a piros logós 
lánc nyit üzletet, csak febru-
ár elején vált nyilvánvalóvá, 
amikor a közelgő nyitást a ki-
rakaton is „kihirdették”.

A márka üzletei egyébként 
az elmúlt években megszapo-
rodtak a belvárosban. A Szé-
chenyi 11-13. szám alatt már a 

kilencvenes évek eleje óta mű-
ködött egy egységük, éppúgy, 
mint az Ady Endre utcán. A 
kétezres évek legelején aztán 
a Miskolc Plázában, 2017 kör-
nyékén pedig a Centrumban is 
nyílt egy drogériájuk.

Szerettük volna megtud-
ni, hogy a színházzal szem-
beni egység további belváro-
si terjeszkedést jelent-e, ezért 
kérdéseket intéztünk az üz-
letlánc sajtóosztályához, vála-

szokat azonban közel egy hét 
után sem kaptunk. Informá-
cióink szerint egyébként arról 
van szó, hogy a Pannónia Ho-
tel melletti üzlet költözik át a  
Széchenyi 24. szám alá.

A Rossmann a kilencvenes 
évek elején nyitotta meg üz-
letét a Széchenyi 11-13. szám 
alatt, előtte a helyiségben mű-
ködött Úttörőbolt és Ezer-
mester Áruház is.

TAJTHY ÁKOS

Drogéria lesz a drogériából a miskolci főutcánIzgalmas fejezetéhez érkezett a 
részvételi demokrácia Miskol-
con.

Február 19-én huszonegy vé-
letlenszerűen kiválasztott ál-
lampolgár arról gondolkodik 
majd együtt, hogy mitől lehet-
ne a város élhetőbb, illetve ho-
gyan lehetne bevonni a helyieket 
a közös ügyekbe. A „Közösen 
Miskolcért!” program tulajdon-
képpen egy szakmai előtudást 
nem igénylő közös gondolkodás 
lesz. A szakmai lebonyolításért 
felelős DemNet Alapítvány a 
lehető legváltozatosabb „össze-
állításra” törekszik életkor, vég-
zettség és lakóhely szerint. Így 
eltérő tapasztalatokat és vélemé-
nyeket képviselhetnek a résztve-
vők, hangsúlyozta az alapítvány 
igazgatója. Bördős Éva elmond-
ta, február 14-én értesítik a kivá-
lasztott huszonegy embert.

– Ők kis csoportokban, szak-
emberek segítségével beszélget-

nek majd arról 19-én, milyen 
módokon lehetne a miskolciakat 
még jobban bevonni a város éle-
tébe, hogy a közügyeink valóban 
a közös ügyeink legyenek.

A résztvevők – akárcsak a 
közösségi gyűlésen – javaslato-
kat fogalmaznak meg végered-
ményként a városvezetés szá-
mára.

– Ez egy újabb jó lehetőség, 
hogy a miskolciak hallassák a 
hangjukat, hiszen közösen kell 
felelősséget vállalni a város fej-
lődéséért – összegzett Bördős 
Éva a résztvevők számára ebé-
det, frissítőt és bruttó hatezer 
forint napidíjat biztosító work-
shopról.

A DemNet, a Dialóg a Közös-
ségekért Közhasznú Egyesület és 
a miskolci önkormányzat szer-
vezésében megvalósuló prog-
ramra vasárnapig bármely fel-
nőttkorú városlakó jelentkezhet 
az alapítvány honlapján.

KIRÁLY CSABA

Közösen Miskolcért

Az üzlethelyiség teljesen átalakult. Fotó: Mocsári László

Örökre hazatért szeretett városába. Fotó: Juhász Ákos



A kereszteződés megújí-
tásával Miskolctapolca és 
Diósgyőr lakói mellett az 
egyetemre közlekedők is jól 
járnának. A probléma megfo-
galmazása mellett ígéretek is 
születtek annak megoldására 
a szerdai sajtótájékoztatón.

A gépjárművek növekvő szá-
ma nem csak a parkolóhelyek 
kialakításánál okoz fejtörést: a 
városnak vannak olyan közle-
kedési csomópontjai, amelyek 
erősen túlterheltté váltak az 
utóbbi években.

– Ahogyan az előválasztá-
si kampányban számos alka-
lommal beszéltem róla: elen-
gedhetetlenné vált az egyetem 
melletti elágazás bővítése és át-
alakítása – fogalmazott a prob-
léma kapcsán Hegedűs Andrea 
képviselő, aki Szilágyi Sza-
bolccsal és Varga Lászlóval, az 
ellenzék közös országgyűlési 

képviselőjelöltjeivel tartott saj-
tótájékoztatót szerda délután 
a témában. – Aki reggelente 
vagy délután, iskolaidő vagy 
munkaidő vége után erre jár, 
pontosan ismeri a helyzetet, a 
végeláthatatlan dugókat, a zöld 
jelzésen átcsúszó autókat, és a 
hosszú, idegtépő várakozást.

Hegedűs Andrea szerint az 
még megbeszélés tárgyát ké-
pezi, hogy sávszélesítéssel vagy 
egy körforgalom telepítésével 
lehetne hatékonyan kezelni a 
helyzetet, az viszont nem vita 
tárgya, hogy lépni kell: a ke-
reszteződés képtelen már ke-
zelni az ott átfutó forgalmat.

– A környéken élők, a Mis-
kolctapolcán lakók és tágabb 
értelemben a városba dél felől 
közlekedők régi vágya a Futó 
utca kiszélesítése a megnöve-
kedett forgalom miatt – ezt 
már Szilágyi Szabolcs mond-
ta, aki szerint a feladat nem új 

keletű, az utóbbi évtizedben 
mégsem született rá megoldás.

Varga László arról beszélt, 
hogy a megnövekedett forga-
lom komoly kihívások elé állít-
ja a várost.

Az elmúlt hetekben többször 
is szóba került Diósgyőr meg-
közelíthetőségének kérdése. 
Kihívás a Futó utcán közleke-
dőknek, az egyetemnek, a Mis-
kolctapolcán élőknek, de Diós-
győr számára is az, hiszen dél 
felől a városrész megközelítésé-
nek legfontosabb útvonala vezet 
erre. Ez a kereszteződés azonban 
brutálisan megfogja a forgalmat 
és megfojtja a közlekedést.

A két képviselőjelölt vál-
lalta, ha megválasztják őket, 
haladéktalanul megkezdik a 
munkát Miskolc vezetésével 
közösen, konzultálva a város 
lakosságával és a környéken 
élőkkel.

BÁJER MÁTÉ
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Horváth Zita, a Miskolci 
Egyetem rektora emlékezte-
tett, a Miskolci Egyetemnek 
komoly hagyományai van-
nak a műszaki oktatás-kuta-
tás területén.

Folytatás az első oldalról

– Nálunk a Gépészmérnöki 
és Informatikai Karon önálló 
intézet a logisztikai intézet és 
az alapképzéstől a mesterkép-
zésen át a doktori iskoláig, to-
vábbá a felnőttképzési szakirá-
nyú továbbképzésig viszonylag 
teljes a portfólió, amiben a hall-
gatók ezen a területen tanulni 
tudnak. Ugyanezt tudom el-
mondani a kutatásokról, főként 
alkalmazott kutatásokról is – 
sorolta Horváth Zita rektor.

A Xanga első csarnoka tehát 
rövidesen felépül, és ha meglesz 
a bérlő, akkor az ő igényeinek 
megfelelően alakítják tovább a 
vasbeton szerkezetű, multifunk-
cionális csarnokot. Juhász Nagy 
Judit, a Miskolc Holding Zrt. gaz-
daságfejlesztési igazgatója em-
lékeztetett, az ingatlant, ahol a 
mostani beruházás megvalósul, 
a vagyonkezelő értékesítette, és a 
továbbiakban is segíteni kívánják 
a beruházót abban, hogy a helyi 
partnerekkel, vagy például a köz-
műszolgáltatókkal hatékonyan 
tudja felvenni a kapcsolatot.

– Emellett így, hogy már fi-
zikailag is megkezdődik a be-
ruházás, be tudjuk tenni ezt a 
csarnokot portfóliónkba, me-
lyet azoknak az érdeklődők-
nek, befektetőknek szoktunk 
kiajánlani, akik ehhez hasonló, 
már konkrét, meglévő csarno-
kot keresnek hosszú távú bér-
lés céljából – tette hozzá.

Veres Pál polgármester az 
eseményen úgy fogalmazott, 
Miskolc, az Észak-Magyaror-
szág régió központjaként je-
lentős szerepet tölt be a térség 
gazdaságában. Számos válla-
lat választotta már otthonául a 
megyeszékhelyet, a Xanga be-
ruházása pedig újabb mérföld-
kő a város gazdasági életének 
fejlesztésében.

– Ennek az alapkőnek a le-
tétele több üzenetet is hordoz. 
Jelenti valami újnak, jelen 
esetben egy logisztikai inku-
bátor létrehozásának az első, 
látható, kézzelfogható lépését. 
Azonban, ami véleményem 
szerint ennél még fontosabb: 
jelképezi egy hosszú távra ter-
vezett együttműködés megin-
dulását is, és azt, hogy Miskolc 

gazdasága ismét gyarapodott 
egy új, jelentős szereplővel – 
hangsúlyozta.

A városvezető leszögezte, 
az elkészülő létesítmény nem 
csupán munkahelyeket teremt 
majd, hanem segítséget nyújt-
hat a logisztikai ágazat fejlő-
déséhez, és jelentősen hozzá-
járulhat Miskolc gazdaságának 
erősítéséhez is. „Amennyi-
ben ez az első beruházás si-
keres lesz, újabbak lehetősége 
is megnyílik. A város vezetése 
nevében kijelenthetem: Mis-
kolc a folyatáshoz is minden 
segítséget megad majd a cég-
csoportnak – zárta gondolatait 
Veres Pál.

A Xanga logisztikai inkubá-
torház első ütemét, vagyis az 
első, hatezer négyzetméteres 
csarnokot a tervek szerint egy 
év alatt felépítik majd.

TAJTHY ÁKOS

Letették a Xanga alapkövét

Hosszú távú együttműködés kezdődött meg a cég, az egyetem és a város között. Fotó: Mocsári László

Most a Diósgyőri vár re-
konstrukciójához szüksé-
ges támogatási összeg idei 
része érkezett meg, az ígé-
retek szerint viszont 2023-
ban a tornyok megerősítése 
miatt szükséges pluszforrás 
is rendelkezésre áll majd.

Mintegy 4,1 milliárd fo-
rintos összeg érkezett meg 
a Diósgyőri vár rekonstruk-
ciójának folytatására – ez az 
összeg azonban nem az a kö-
zel kétmilliárd, amire a vár-
tornyok decemberben feltárt 
statikai problémája miatt len-
ne szükség a munka befejezé-
séhez. Arra még mindig vár a 
város.

Mint ismert, a Diósgyőri 
vár rekonstrukciója több 
mint tízmilliárd forintba ke-
rül a 2017-18-ban elfogadott 
engedélyes tervek alapján. Ez 
a támogatási összeg ütemez-
ve érkezik meg a beruházó 
Miskolc városához, a 2022-es 
részösszeg – mintegy 4,1 mil-
liárd forint – mostantól ren-
delkezésre áll. Miklós Viktor, 
a polgármesteri hivatal pá-
lyázati főosztályának vezető-
je megkeresésünkre azonban 
elmondta, ez a támogatói ok-
iratban és a vár fejlesztésére 
vonatkozó kormányhatáro-
zatban leírt összeghez tarto-
zik, ami ennél fogva a már 
megítélt támogatás része.

„Hosszú egyeztetések 
eredményeképpen még idő-

ben megkapjuk ezt az össze-
get, ami nem a tornyok meg-
erősítésére szánt pluszforrás” 
– hangsúlyozta a szakember. 
Hozzátette, a kormány ré-
széről szóbeli ígéret érkezett 
– ezt a tervek szerint hivata-
los kormányhatározat követi 
február végén – az igényelt 
pluszforrás biztosítására vo-
natkozóan.

A pályázati főosztály veze-
tője azt is megosztotta, hogy 
a mintegy kétmilliárd forin-
tos pluszköltség – az ígéret 
szerint – a 2023-as költségve-
tés terhére érkezhet meg, ami 
azt jelenti, hogy az összeget is 
csak jövőre biztosítja a kor-
mány. Ez akár még problémás 

is lehetne, hiszen a tornyok 
statikai megerősítése nélkül 
bizonyos munkafolyama-
tok folytatása kivitelezhetet-
len. Éppen ezért 2023-ig vár-
ni a szükséges többletforrásra 
megakasztaná a munkát.

„Jelen pillanatban azzal 
a forrással kell gazdálkod-
ni, ami rendelkezésünkre áll. 
Módosítjuk a vállalkozási 
szerződést és a fizetési üte-
mezést, majd remélhetőleg 
2023-ban megkapjuk a plusz-
forrást, mi pedig akadály-
mentesen haladhatunk a vár 
fejlesztésével” – összegezte 
a jelenlegi helyzetet Miklós 
Viktor.

KIRÁLY CSABA

Ez a forrás nem az a forrás

Újabb állomásához érkezett 
a gyermeksürgősségi, és 
-baleseti ellátás fejlesztése a 
miskolci megyei kórházban.

Egy fedett összekötő híd 
helyére emelésével újabb ál-
lomásához érkezett a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyete-
mi Oktatókórház beruházása 
– ismertette az emberi erőfor-
rások minisztere csütörtökön 
Budapesten. Kásler Miklós a 
sajtótájékoztatón elmondta: 
a híd a kórház Velkey László 
Gyermekegészségügyi Köz-
pontja (GYEK) és a központi 
betegellátó épülete között te-
remt fedett folyosókapcsolatot, 
gyorsabb és könnyebb eljutást 
biztosítva az ellátásra szoruló 
gyerekeknek, megkönnyítve 
továbbá a mentőhelikopterrel 
ideszállított gyerekek megfele-
lő diagnosztikai részlegbe tör-
ténő eljuttatását.

A miniszter beszámolt arról, 
hogy a kórház eddig 15 milli-
árd forint fejlesztéshez jutott, 
a Gyermekegészségügyi Köz-
pont 3,3 milliárdos fejlesztése 

pedig magába foglalja a sür-
gősségi és a baleseti osztály 
megújítását, a traumatológiai 
és égési részleg felújítását, mű-
tővel való kibővítését és a két 
épület első emeletei közötti híd 
megépítését.

A fejlesztés elsődleges cél-
ja – a kórház eszközparkjá-
nak bővítése mellett –, hogy 
több mint 1800 négyzetmé-
ter felújított, korszerűsített 
ellátási terület jöjjön lét-
re, amely képes a gyermek-
sürgősségi ellátás megfelelő 
színvonalú biztosítására.

A hídkapcsolat biztosítja 
a legrövidebb sürgősségi be-
tegutat: mintegy ötven mé-
ter hosszú, alapterülete eléri a 
százhúsz négyzetmétert, össz-
tömege pedig a 34 tonnát.

A betegközlekedést biztosí-
tó hidat a Gyermekegészség-
ügyi Központ és a központi 
betegellátó épületének első 
emelete között építik ki, in-
nen közvetlen liftkapcsolattal 
érhető el az MR- és CT-vizs-
gálatokat biztosító diagnoszti-
kai egység, a mentőhelikopte-
res betegszállítás.                  MN

Húsz éve
A XANGA csoport üzleti modellje húsz éve változatlan: kulcsra-
kész gyártó, logisztikai és szolgáltató infrastruktúrát fejleszt, me-
lyekben a bérlőként beköltöző magas hozzáadott értéket előállító 
vállalatok saját technológiájuk és eszközeik telepítését követően 
kezdhetik meg működésüket. A cégcsoport tevékenysége közel 
két évtizedig elsősorban Debrecenre fókuszált, azonban az elmúlt 
években a cégvezetés a befektetési célterületek kibővítése mel-
lett döntött. Miskolcot, mint új befektetési helyszínt, a város jó el-
helyezkedése, az ipari parkokban kiépített korszerű infrastruktúra-
hálózat, a kiváló munkaerőbázis, valamint a tradicionális egyetemi 
képzések és a magas színvonalú tudásháttér miatt választották.

Hidat emeltek

Rövidebb sürgősségi betegutat biztosít a híd

Még vár a város a kétmilliárd forintra. Fotó: Horváth Csongor 
Megoldanák a kereszteződés hosszú évek óta húzódó problémáját. Fotó: Bájer Máté

Régi gondot kezelnének



Furdi Zsókát olyan belső erő 
hajtja, ami még nyugdíjas 
éveiben sem hagyja nyugod-
ni. Pedig sok éven át dolgozott 
két munkahelyen, ami egész-
napos elfoglaltságot jelentett 
a csaknem tízéves program-
szervezői múltja után, ami 
a Vasas egyik fénykorához 
járult hozzá. A nevét viselő di-
vat- és táncstúdió húsz év alatt 
ezer és ezer ruhát mutatott be 
nemcsak a megyében, hanem 
határon túl is, látványos és 
izgalmas programlehetőséget 
biztosítva ezzel.

Görömbölyön született Fur-
di Zsóka 1948. március 15-én. 
A Herman Ottó Gimnázium 
elvégzése után közgazdasági 
érettségit is szerzett, majd a 
pénzügyminisztérium szám-
viteli főiskolája következett 
a sorban. – Mindig is humán 
tárgyak iránt érdeklődtem: 
kultúra, művészet, divat, lak-
berendezés – minden, ami-
hez szépérzék kell. Anyukám 
azonban mindenáron azt 
akarta, hogy olyan szakmám 
legyen, amivel el tudok he-
lyezkedni. Ő maga Göröm-
böly varrónője volt háztar-
tásbeliként. Sokat tanultam 
tőle, tízévesen már magam-
nak varrtam a ruháimat, mert 
ő nem vállalta el, azt mond-
ta, kificamodott ízlésem van. 
Apukám bányászként ment 
nyugdíjba, otthon műhelye 
volt, halála után a szerszámait 
örököltem – mondta.

Furdi Zsóka tehát közgaz-
dászként belső ellenőr lett az 
egészségügyben, ahol számos 
további iskolákat végzett el és 
okleveleket szerzett. Ez a meg-
élhetés – elváltként – biztonsá-

got nyújtott neki és két gyer-
mekének.

Végre kiteljesedhetett a 
közművelődésben

1983-ban elé került egy hir-
detés: műsorszervezőt ke-
restek a Vasas Művelődési 
Központba. – Nem tudom, 
honnan vettem a bátorságot, 
hogy papír nélkül jelentkez-
zek rá, de azonnal felvettek. 
A több mint harminc jelent-
kező közül rám esett a válasz-
tás, mert nagyon sok tudás-
sal rendelkeztem színházról, 
zenéről, bármiről, ami ezzel 
kapcsolatos. Nagyon szeren-
csésnek éreztem magam, és 
csodálkoztam, hogy fizetést 
kapok azért, amit szívből csi-
nálok. Amikor odakerültem, 
például a Szamovár bár ren-
dezvénysorozatra átlagosan 
kilencvenhét jegyet adtak el, 
munkámmal azonban ket-
tőszázötvenhatra növekedett 
ez a szám. Mondhatom, hogy 
fellendítettem a kulturális élet 
színvonalát. Olyan pesti mű-
vészekkel vettem fel és tartot-
tam a kapcsolatot, akiket itt, 
Miskolcon akkoriban nagyon 
keveset láttak – emlékezett 
vissza, majd sorolta a neveket.

– A tűzoltóság és a rend-
őrség nagy felháborodásá-
ra kivettük a székeket, hogy 
a közönség tombolni tudjon 
az Eddára. A Pokolgépet kö-
zönségtalálkozóra vittem a 
szakmunkásképzőkbe. Köny-
nyű dolgom volt, hiszen két 
kamasz gyerekem súgott. Ho-
bóék a Vadászat című zenei 
album bemutatóját itt tar-
tották. Vikidál még most is 
előttem van, ahogy felugrik a 
hangfalra és énekli, hogy csak 

a szívemet dobom eléd. Az 
R-GO három napon keresz-
tül adott koncertet. De volt itt 
Deák Bill, az Apostol együt-
tes és más műfajok képviselői 
is: Kovács Apollónia és Bárdy 
György színművész, Pitti Ka-
talin és Leblanc Győző opera-, 
valamint Gaál Gabriella dal-
énekes, humoristaként Hofi 
és Farkasháziék léptek fel, de 
Hadházi Laci is itt bontogatta 
szárnyait. A diósgyőri mun-
kásnapokon túl szerveztem 
ide tájolható előadásokat is – 
emlékezett vissza, majd hoz-
zátette, nagyon szeretett itt 
dolgozni, kollégái is jók voltak.

1991-ig tartó ittléte alatt 
megszerezte a közművelődési 
diplomát a Debreceni Egyete-
men. Közben feleségül ment 

a Vasas igazgatójához, akinek 
már volt két gyermeke. Házas-
ságuknak nevelt fiuk halála ve-
tett véget.

Saját nevét adta a stúdió-
nak, jelezve: vállalja a fele-
lősséget

A Vasas után nem sokkal 
visszament az egészségügybe, 
ahonnan később nyugdíjaz-
ták. Közben másodállásban, 
délutánonként a Furdi Zsóka 
Divat- és Táncstúdiót vezette, 
amit 1992 körül hozott létre. – 
A színpadi mozgást én magam 
tanítottam. Persze ehhez újabb 
iskolákat végeztem el: mene-
dzser- és modellképzést, még 
Zsigmond Mártától is tanul-
tam. Két-három tánctanár se-
gítette a munkámat. Fergeteges 

másfél órás műsort állítottunk 
össze. Divatbemutatóink tán-
cosak voltak populáris zenével, 
show-elemekkel bővítve. Ál-
landóan változtattuk a műso-
runkat, hiszen mindig másfé-
le divatot képviseltek a lányok. 
Egyedüli voltam Miskolcon, 
akinek minden butik adott 
ruhát: estélyit, farmert, fehér-
neműt és fürdőruhát. Szeren-
csésnek érzem magam, mert 
nagyon sok fellépési lehető-
séget biztosított a város, nem 
volt olyan rendezvény, amire 
ne hívtak volna meg minket – 
mondta.

Ebből a stúdióból kerültek 
ki azok a lányok, akiket ma 
számontartanak a táncművé-
szetben: például Eszlári Zita, 
Hutter Linda és Kocsán Andrea 

oktatók és koreográfusok. – 
Akik nem ezen a területen he-
lyezkedtek el, azok a fitnessben 
vagy a szépségiparban találták 
meg önmagukat. Egy biztos: 
az idejáró gyerekek önbiza-
lomra tettek szert, ez már ön-
magában is sikerélmény volt. 
Mint ahogy az az elismerés is, 
hogy a huszonöt éves nosztal-
gia divatshow-nkon felléptek 
az egykori tanítványok és azok 
gyermekei is. Ők igazolták, 
hogy szép emlékeket őriznek a 
stúdióról – hangsúlyozta.

Gyerekek között is boldog
Két gyermekére nagyon 

büszke. Egy külföldi cégnél 
informatikus a lánya, a Gyar-
matiban testnevelő tanárként 
dolgozó fia pedig két unokával 
ajándékozta meg, akik vízilab-
dáznak. – A nagyobbik most 
szerződött Debrecenbe, a ki-
sebbik országos válogatott is. 
Unokahúgom hét- és ötéves 
gyermekei pótnagymamájuk-
nak tekintenek. Minden perc 
boldogság, amit velük tölthe-
tek. Mindig is gyerekbolond 
voltam, második férjemmel 
négyet nevelgettünk. Egyik 
legszebb időszakom volt. Ren-
geteget főztem rájuk, minden-
kinek a kedvencét – idézte fel 
a múltat a ma is tevékeny Fur-
di Zsóka. – Nagyon sok időt 
töltök a családommal, mert 
nagyon szeretem őket. Ezen-
túl beiratkoztam a Kós Károly 
Építőipari, Kreatív Technikum 
és Szakképző Iskolába kerá-
mia- és porcelántárgy-készí-
tő szakra, amit imádok. Má-
sodéves vagyok, és hamarosan 
vizsgázom. Boldognak érzem 
magam most is.

RÉPÁSSY OLÍVIA
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Neve mindig is garancia volt a jó programra

Furdi Zsóka régi emlékei társaságában. Fotó: Mocsári László

Miskolci Napló

Miskolci levélírónk öt év 
együttélés után megszakí-
totta kapcsolatát élettár-
sával, akitől gyermeke 
nem származott. Vagyont 
viszont szereztek az évek 
alatt, lakást és kocsit is 
vettek. Ezek azonban volt 
párja nevén vannak, aki 
nem akar olvasónknak 
ebből semmit juttatni. 
Kérdezi, van-e esély arra, 
hogy a közösen szerzett ja-
vakból részesüljön.

Ha két ember összeköti 
az életét, de nem házasod-
nak össze, akkor élettársi 
kapcsolat jön létére. Erre az 
együttélésre a Polgári Tör-
vénykönyv szabályai vo-
natkoznak. Az életközösség 
egyben gazdasági közössé-
get is jelent. Ellentétben a 
házassággal, az élettársak 
az együttélés időtartama 
alatt önálló vagyonszerzők. 
Vagyis: amíg a házasságban 
közös vagyon keletkezik, 
addig az élettársi kapcso-
latban a felek önállóan, te-
hát mindenki a saját részére 
szerzi a vagyont.

Ha az életközösség meg-
szűnik, bármelyik fél kö-
vetelheti a vagyonszapo-
rulat megosztását. Tehát a 

volt élettárs ré-
szesedést követel-
het a másik félnél 
elért vagyontöbbletből, 
arra való hivatkozással, 
hogy ő maga is elősegítet-
te a vagyon gyarapodását. 
A háztartásban végzett 
munka a szerzésben való 
közreműködésnek számít, 
és a közös vagyonból ré-
szesedést eredményezhet.

Miután nincs közös 
szerzemény, és a szerzés-
ben való közreműködés 
– a közös vagyonhoz való 
hozzájárulás – dönti el, 
hogy ki, milyen arányban 
részesül a vagyoni gyara-
podásból, a bizonyítás a 
legnehezebb része az el-
járásnak. A későbbi viták 
elkerülése érdekében az 
a jó megoldás, hogy a fe-
lek egymással élettársi va-
gyonjogi szerződést köt-
nek. Ebben rendezhetik 
az életközösség vagyoni 
viszonyait. Ezzel a szer-
ződéssel – amihez ügyvé-
di közreműködést célszerű 
igénybe venni – elkerül-
hetik a későbbi vitákat, a 
költséges és hosszadalmas 
bírósági eljárást.

dr. Strassburger Gyula 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Élettársi vagyonközösség 
megszüntetéseHa nem tanulsz, legfeljebb 

utcaseprő leszel. Bizonyára 
nem csak engem rémisztget-
tek ezzel. Így aztán már gyer-
mekként kiemelt figyelmet ta-
núsítottam a szakma iránt. 
Eltöprengtem, tényleg olyan 
szörnyűség a járdát seperni, 
vagy csak ez is olyan felnőttes 
legenda, hogy megszeressük 
az iskolát.

Emlékszem, az ötvenes 
években, sőt még a hetvenes-
ben is lovas kocsikkal gyűjtöt-
ték a hulladékot. A gumike-
rekes alkotmányon egy nagy 
fémtartály volt több ferdén fel-
hajtható nyílással, s a házunk 
szemetét vödrökből zúdítot-
tuk ide. Azt is feltérképeztem, 
hogy a Széchenyi utcán öt-

száz méterenként volt egy-egy 
utcaseprő. Mivel a Búza téri 
nagypiacon többen is szorgos-
kodtak, megfigyeltem az öltö-
zetüket. Egyenruhára hajazó, 
rangjelzés nélküli cájgöltönyt 
kaptak még az asszonyok is. 
Ehhez járt egy tányérsapka is, 
amelyet elég mókásan, csálén 
félrecsapva viseltek. A felsze-
relésük tartozéka egy faszer-
kezetű talicska, oldalán két 
vesszőseprő, vödör és a kana-
las szemétlapát. Az a hosszú 
nyeles, amelyre rá is támasz-
kodhattak. Egyébként reg-
gel, délben vagy éppen zord 
időben a kékesszürke kocsik 
a Szinva-híd melletti korcs-
ma előtt sorakoztak. Ez volt 
a találkahely a lovas kocsival, 

ahol átlapátolták a furikjaik-
ban összegyűlt szemetet. Ha 
egy nagylámpás szolgálati bi-
cikli is ki volt támasztva, ak-
kor a vállalat reszortfelelőse 
is ott volt. Ellenőrizni a tisz-
taságot.

Majd slapajként sem feled-
keztem meg a József Attila 
utca 65. szám alatti köztiszta-
sági vállalatról. Az igazgatóval 
való első találkozóm nem sike-
rült fényesen. Hiába érkeztem 
pontosan, jócskán megvára-
koztatott. Bosszúból gondol-
tam, revánsot veszek, és azt 
is megírom, amit csak belső 
információként osztott meg 
velem. Így másnap megjelent 
főcímként, bepelenkázzák a 
szemétszállító lovas kocsik pa-
cijait. Ami egyébként nem is 
lett volna ördögtől való ötlet, 
hiszen számos panasz érkezett 
a belvárosban elszórt lócitro-
mokra. A cégvezető pedig úgy 
gondolta, ezzel az ötlettel ne-
vetségessé válnak, nem is sejt-
ve, hogy a bécsi konflisok már 
régen alkalmazták ezt a mód-
szert.

A későbbiekben, amikor 
már elmélyült a munkakap-
csolatunk, kölcsönös biza-
lommal lettünk egymás iránt, 
megtudhattam, kevés alapja 
van a gyerekkori fenyegetés-
nek. Még a hetvenes években 
is számos magasan kvalifikált 

utcaseprő szorgoskodott vá-
rosszerte. Akadt köztük jó né-
hány olyan deklasszált elem-
nek nyilvánított értelmiségi, 
akit a rendszer csak ebben a 
körben alkalmazhatott. Akár 
doktorátussal. Mit is mondjak, 
akár át is értékelhettem volna 
a gyermekkori intelmeket, ehe-
lyett magam is továbbadtam a 
családban.

Mindez arról jutott eszembe, 
hogy mindig is szerettem vol-
na egy nagy vesszőseprőt. Egy 
olyat, amely az utcaseprők te-
nyerét edzette, törte, hólyago-
sította. Így aztán, amikor meg-
láttam Hernádnémeti előtt a 
35 –ös út melletti söprűárust, 
azonnal leblokkoltam. Az al-
kalmi áron vett szerzemé-
nyemmel pedig eldicsekedtem 
a szomszédomnak. Aki ala-
posan lehűtötte a lelkesedése-
met. Kezdte azzal, hogy drá-
gán vettem, hiszen gyerekjáték 
egy ilyen eszköz összefűzése. A 
mi utcánkban kilóg a kertek-
ből a veresgyűrű és a kecskerá-
góbokor. Bezzeg ő seperc letör-
delt három szerszámra valót 
is. Méretre szabta, hajlítható 
dróttal összefogta, és egy ki-
szolgált seprőnyélhez kötözte. 
Bevetésre készen.

Olyan szépek, hogy még a 
boszorkányok is megirigyel-
nék.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Kiből lesz az utcaseprő
JEGYZET



Kerekasztal-beszélgetéseket 
indít a Miskolci Kulturális 
Központ.

Újfajta lakossági kapcsolatok 
kialakítására törekszik a Miskol-
ci Kulturális Központ (MKK), 
ezért egy új eseménysorozatot 
indítanak útjára. Mivel a társa-
ság telephelyei, művelődési há-
zai lefedik szinte az egész vá-
rost, mindegyikben tartanak 
majd olyan közművelődési fó-

rumot, amelyre meghívják az 
adott körzetben működő okta-
tási intézmények, civilszerveze-
tek, egyházak, orvosi szolgáltatók 
képviselőit, akik napi kapcsolat-
ban állnak az ott élőkkel.

A kerekasztal-beszélgetése-
ken az MKK szakemberei be-
mutatják az érintett művelődési 
ház munkáját, programjait, az 
ott működő csoportokat, majd 
pedig kikérik a vendégek véle-
ményét. Szeretnének ugyanis 

a korábbinál sokkal szorosabb 
kapcsolatot kiépíteni az ott 
élőkkel, hogy számukra igazán 
megfelelő rendezvényeket, fog-
lalkozásokat kínálhassanak ne-
kik. A fórumsorozatot egyfajta 
igényfelmérésnek is szánják a 
közművelődési szakemberek.

Az első ilyen találkozót szer-
dán tartották az Ady Műve-
lődési Házban. Ezen szó volt 
többek között az intézmények 
közötti együttműködés szo-
rosabbra fűzéséről, de felme-
rültek olyan programötletek 
is, amelyek a remények szerint 
vonzók lehetnek az ott élőknek, 
és ténylegesen megmozgatnák 
a diósgyőrieket, sőt akár ide 
vonzhatnák a város többi pont-
járól is az érdeklődőket.

A fórumsorozat hamarosan 
folytatódik a Miskolci Kultu-
rális Központ többi művelődé-
si házában is.                         MN
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Február 1-jén bezárt az El-
lipsum Élményfürdő. Né-
meth Judit, a komplexumot 
üzemeltető Miskolci Fürdők 
Kft. ügyvezetője a napokban 
bemutatta a használat során 
felfedezett több mint ötven 
hiba egy részét, amiket a ki-
vitelező készségesen kijavít. 
A fürdő tervezetten április-
ban nyithat ki újra.

Garanciális javításokat végez-
nek újra a június 12-én megnyi-
tott Ellipsum Strand- és Élmény-
fürdőben. Legutóbb szeptember 
végén zárt be a komplexum új 
része, hogy fél hónap alatt a ki-
vitelező kijavítsa a hibákat. Most 
ötvenkét – az üzemeltetés során 
– új vagy újra felmerülő problé-
mát írtak össze a Miskolci Für-
dők Kft. szakemberei. Több me-
dencénél is előfordult, hogy a 
burkolat megmozdult, a fuga ki-
jött a helyéről, az élményelemek 
bizonyos felületein pedig kor-
róziós jelek láthatók. A csúsz-
dákon több repedés megjelent. 
A vizes játszótéren is vannak 
problémák.

Németh Judit ügyvezető el-
mondta, jelenleg a bontási 
szakaszban vannak. – A ki-
vitelezőnek átadtunk egy hi-
balistát, ami több mint ötven 
pontból állt. Most a szakem-
berek minden egyes burkola-

tot megkopogtatnak, kiszedik 
a fugákat, megvizsgálnak min-
den élmény elemet, hogy azok 
megfelelően működnek-e. A 
Ramazuri csarnokban a csúsz-
dáknál fel kellett bontani a já-
rólapot, mert azok nem meg-
felelő dőlésszögben voltak 
leragasztva, így egy dolgozó-
nak folyamatosan fel kellett 
törölni a vizet, nehogy baleset 
történjen. Ott szélesítik az ösz-
szefolyót. A csúszdákról még 
egyeztetnek a szakemberek, 

hogy hogyan lehet a legkisebb 
bontással helyrehozni a hibá-
kat, valamint mivel kezeljék a 
felületet – sorolta az ügyveze-
tő, aki hozzátette, most van itt 
az ideje, hogy ezeket kicserél-
jék és kijavítsák. – A vállalko-
zó rendkívül pozitívan áll eh-
hez. Reméljük, a javítások után 
valóban prémiumszolgáltatást 
tudunk nyújtani ebben a pré-
miumfürdőben.

Az ügyvezető úgy fogalma-
zott, gondos gazda módjára 

választották ki ezt az idősza-
kot. – Nagyon fontos nekünk, 
hogy minden hibátlanul mű-
ködjön, és minden az ide ér-
kezők kényeztetését szolgál-
ja, ha egy országos kampányt 
szeretnénk indítani. Úgy ter-
vezzük, hogy április köze-
pén, talán már nagypénteken 
megnyitunk. Addig elkészül-
nek a javítások, alaposan ki 
kell takarítanunk, és negatív 
vízmintákat kell produkál-
nunk.

A vendégek addig sem ma-
radnak fürdőélmény nélkül. – 
Február 1-jén, amikor az El-
lipsum bezárt, megnyitott a 
Barlangfürdő, hiszen addig-
ra befejeződött ott a karban-
tartás. Előretervezetten tör-
tént mindez éppen azért, hogy 
mindenki, aki idelátogat, meg-
felelő színvonalú szolgáltatást 
kapjon.

A leállás a munkavállalói 
állományban nem okoz vál-
tozást, a Selyemréten és a pár 
száz méterrel odébb lévő für-
dőben biztosítanak munkát 
számukra. Az Ellipsum kony-
hája is üzemel.

A munkák a strandfürdőt 
nem érintik, így az itt találha-
tó wellness-/fitnessrészleg és a 
szaunavilág is változatlan nyit-
vatartással várja a fürdőzni és 
pihenni vágyókat.

Az előre megvásárolt – él-
ményfürdőbe szóló – ajándék-
utalványok, illetve a kiadott 
kedvezménykuponok felhasz-
nálási ideje meghosszabbodik 
a zárvatartás időtartamával.

Valentin-nap alkalmából pe-
dig ajándékokkal kedvesked-
nek a Barlangfürdő vendégei-
nek: páros masszázst sorsolnak 
ki, és pezsgőzéssel egybekötött 
fürdőzési lehetőséget biztosí-
tanak a szerelmeseknek.

RÉPÁSSY OLÍVIA

„Mindennek hibátlanul kell működnie”

Mindent átvizsgálnak és javítanak az Ellipsumban. Fotó: Juhász Ákos

Csecsemőt találtak. Egy 
egészséges újszülött 
kisfiút helyeztek el a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház 
bejáratánál lévő készü-
lékben. Az inkubátor csü-
törtökön reggel hat órakor 

jelzett, és a személyzet 
azonnal intézkedett. A Pe-
rinatális Intenzív Centrum 
(PIC) munkatársai vették 
gondozásba a gyerme-
ket. A 49 centiméterrel és 
2770 grammos súllyal szü-
letett kisfiúnak a kórház 
dolgozói a Hajnal Marcell 
nevet adták. Az első vizs-
gálatok alapján érett új-
szülött egészséges.

Segítséget kérnek. Újra 
kell tárgyalnia a Miskol-
ci Törvényszéknek a HCM 
1890 Zrt. számára kiadott 
közigazgatási határozat 
ügyét – erről a Kúria ho-
zott végzést még tavaly 
novemberben. Az első tár-
gyalást február 8-án tar-
tották, ahol a törvényszék 
felhívta a felperes Zöld 
Kapcsolat Egyesület fi-
gyelmét arra, hogy nyolc 
napon belül helyezzenek 
letétbe ötszázezer forint 
szakértői díjat. Ugyaneny-
nyi idő áll rendelkezésük-
re, hogy a szakértői kér-
déseket is benyújtsák. A 
bíróság a díj és a kérdé-
sek beérkezését követően 
dönt a szakértő kirendelé-
séről. A költségek fedeze-
te érdekében nyolcnapos 
adománygyűjtő kampányt 
szerveznek február 9-16. 
között. A Zöld Kapcso-
lat Egyesület bankszám-
laszámára 10700086-
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„adomány” címen várják 
azok támogatását, akik 
anyagilag szeretnének 
hozzájárulni az ügy folyta-
tásához.

Magyar állampolgárok let-
tek. Tízen tettek állampol-
gársági esküt csütörtökön 
a miskolci polgármesteri 

hivatal dísztermében. Va-
lamennyien arra tettek fo-
gadalmat, hogy – az eskü 
szövegének megfelelően 
– Magyarországot hazá-
juknak tekintik, és hű pol-
gárai lesznek. Szopkó Tibor 
alpolgármester olvasta fel 
az eskü szövegét, és adta 
át a honosítási okiratokat, 
illetve köszöntötte az új-
donsült magyar állampol-
gárokat. Köztük a DVTK női 
labdarúgócsapatának er-
délyi származású magyar 
védőjét, Nagy Melindát.

HÍREK RÖVIDEN

ISMÉT FÁT KAPTAK A RÁSZORULÓK. A hét elején a Kabar utcán, azt követően pedig a Miskolci Város-
gazda Nonprofit Kft. nádasréti telephelyén és a Lyukói Közösségi Háznál osztottak tűzifát a rászorulók-
nak. Fodor Zoltán, az önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottságának 
elnöke emlékeztetett, korábbi kezdeményezésének lényege, hogy a nehéz körülmények között élők ne 
pusztán évente párszor, hanem a fűtési szezon alatt legalább havonta férjenek hozzá ingyenes és nagy 
mennyiségű fűtőanyaghoz. A jelentkezők szociális rászorultságát továbbra is a Miskolci Egyesített Szo-
ciális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény munkatársai ellenőrzik. Fotó: Mocsári László

Még a régi munkavállalók is 
visszajárnak tanácsot kérni 
tőle – ez mutatja Nagymen-
gyi Dávid magas fokú szak-
értelmét és empátiáját. Soro-
zatunk mostani hétköznapi 
hőse munkaügyi osztályve-
zető a Miskolci Közintéz-
mény-működtető Központ-
nál, ahol humánpolitikai 
feladatokat lát el.

Az MKMK mintegy ezer 
dolgozójának munkaügy-
gyel kapcsolatos teendőit in-
tézi Nagymengyi Dávid. A 
jogviszony-létesítés és -meg-
szüntetés, a bérszámfejtéshez 
szükséges előkészítő munka 
három ember feladata, akiket 
csaknem tíz éve ő koordinál. 
– Amióta 2013-ban megala-
kult az MKMK, számos vál-
tozást megéltünk. Jelenleg há-
rom különböző, speciális jogi 
területet kell folyamatosan 
figyelemmel kísérni. A vál-
tozatosság mellett ez jelenti a 
munkánk legnagyobb nehéz-
ségét, de ugyanakkor a szép-

ségét is – fogalmazott. En-
nek érdekében képezte magát 
szakterületén mesterfokon.

– Nagyszerű csapatom van, 
mindannyian kiváló szakem-
berek. Kolléganőim naponta 
mintegy száz e-mailt és tele-
fonhívást kezelnek. De engem 
is napi szinten keresnek a 
munkavállalók, akár magán-
jellegű kérdéseikkel, ügyeikkel 
is. Ehhez részükről nagy fokú 
bizalomra, részemről diszk-
récióra van szükség. Az ered-
ményes munkához elenged-
hetetlen a jó diplomáciai érzék, 
hiszen egyszerre kell hitelesen 
képviselnem a munkáltató és 
a munkavállaló érdekeit is. A 
sokrétű munkavállalói kör mi-
att meg kell találnom a meg-
felelő kommunikációs stílust, 
hogy mindenki megértse az őt 
érintő munkajogi szövegeket.

Számos sorsot ismerek. 
Örömmel tölt el és pozi-
tív visszaigazolás számomra, 
hogy még a régi dolgozók is 
gyakran visszajárnak hozzám 
tanácsért – mondta.            R. O.

Meglátja az embert  
a papír mögött

MISKOLCÉRT DOLGOZNAK

„Engem is napi szinten keresnek a munkavállalók”. Fotó: Mocsári L.

Szorosabb kapcsolatot építenek
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Február 3-án megérkezett 
Pekingbe Kékesi Márton, aki-
nek kellett idő, amire átállt a 
bioritmusa a hétórás időelto-
lódás miatt, de már gőzerővel 
készül a vasárnapi versenyre.

A DVTK olimpikonja dél előt
tönként kéthárom órát edzett 
a hegyen, majd az olimpiai fa
luban átmozgató edzések kö
vetkeztek, aztán este jöhetett a 
síszervizelés. A sportolókat min
den nap tesztelik, ez az egyetlen 
kötelező olimpiai program.

– Az itteni teljes mértékben 
műhó, eltér attól, amin én ed
dig edzettem, versenyeztem. 
Kellett is pár nap, amire meg
szoktuk, az elején nagyon nem 
éreztem – osztotta meg ve
lünk az első tapasztalatait Ké-
kesi Márton. – Nagyon „szá
raz”, ezért változtatni kellett a 
sí „élezésén”, és figyelni kell rá, 
hogy ne kerüljünk nagyon hát
ra síelés közben, mert gyorsan 
ki tudnak lőni alólunk a lecek.

A csütörtöki edzésen esett is 
egy nagyot.

– Szerencsére nem lett komoly 
bajom, „csak” a combizmomat 
ütöttem meg. Most még elég
gé fáj, de a versenyig szerintem 
teljesen jól leszek. Minden nap 
számít, mert mindig lehet mit 
csiszolni. Nekem egyébként is 
kell néhány nap, hogy megszok
jam a körülményeket. A forma
időzítés szerintem jól sikerült.

Kékesi Márton február 13án 
az óriásműlesiklással kezd, 16
án pedig jön a szlalomverseny 
a XXIV. téli olimpiai játékokon.

KUJAN ISTVÁN

sport2022. február 12. 
6. hét | XIX. évfolyam 6. szám 7Miskolci Napló

Február hatodikán, vagyis 
az ez évi első hazai labdarú-
góbajnoki mérkőzés nap-
ján ünnepelhette fennállása 
112. évfordulóját a DVTK. A 
tiszteletreméltó jubileumra 
koncertekkel, rendezvények-
kel készült a klubvezetés, a 
pályán pedig értékes, 1-0-s 
diósgyőri siker született a 
Siófok ellen.

Már órákkal a vasárnapi 
mérkőzés kezdete előtt bené
pesült a DVTK Stadion előtti 
terület, a klub megalapításá
nak 112. évfordulójára rende
zett programokra sokan vol
tak kíváncsiak. A diósgyőri 
rendezvények állandó fellépő
jeként ezúttal is koncertezett 
a Bíborszél, hiszen a miskolci 
zenekar dala minden DVTKs 
sportesemény állandó szerep
lője. Fábián Zsolt úgy fogalma
zott, ha már születésnapoknál 
tartunk: a Bíborszél most volt 
harminc, a Miskolc című dal 
pedig idén lesz tízéves. Mintha 
tegnap lett volna. – Hihetetlen, 
hogy milyen utat járt be a dal, 
borzasztó hálásak vagyunk a 
közönségnek emiatt.

A stadionban aztán 3629en 
kívántak boldog születésnapot 
jelenlétükkel, és azt láthatták, 

hogy – sérülés miatt – ezúttal 
Danilovic védte a DVTK ka
puját, egyébként a Vasas elleni 
csapat futott ki a Siófok ellen 
is a pályára. Sajnos egy ijesz
tő jelenettel indult a bajnoki, 
ugyanis Hegedűs János összefe
jelt ellenfelével, és agyrázkódá
sa mellett állkapocscsonttörést 
szenvedett, valamint megre
pedt a halántékcsontja. A játé
kos a saját lábán hagyta el a pá

lyát, de hosszabb kihagyás vár 
rá: az agyrázkódás következté
ben ugyanis azonnal nem lehet 
műteni, több mint egy hetet kell 
várni a beavatkozásra – tájé
koztatott Szabó Zsolt, a DVTK 
orvosigazgatója.

Az első hazai lehetőség a fél
idő felénél Eperjesi előtt adó
dott, de már nem tudott elég 
erőt belevinni a mozdulatba 
az előre húzódó védő. A 37. 

percben Bárdos gyorsította fel 
a DVTK támadását, Könyves a 
labdaátvétellel már helyzetbe 
is hozta magát, majd megsze
rezte a vezetést a csapatának. A 
második félidőben már keve
sebb lehetőség adódott, de az 
eredmény már nem változott, 
így három ponttal gazdagodott 
a listavezető.

Kondás Elemér vezetőedző 
szerint rengeteg párharc jelle

mezte a találkozót, ezért egy 
kicsit feszültebb is volt a han
gulat.

– Nekünk azonban minden
féleképpen meg kellett nyerni 
ezt a találkozót, mert az üldö
zőink ott vannak közvetlenül a 
sarkunkban. A második félidő
ben igazából az volt a problé
ma, hogy pontatlanok voltunk, 
és nem tudtuk a labdát úgy 
birtokolni, ahogyan szerettük 
volna – értékelt.

A szurkolói csoportok vé
gigszurkolták a bajnoki 90 per
cet, majd a végén ők is átadták 
látványos ajándékukat: százti
zenkét görögtűz gyulladt fel a 
DVTKt köszöntve.

A végére egy kis statiszti
ka a tabellát továbbra is veze
tő Diósgyőrről: a 202122es 
bajnokságban a tizenharma
dik győzelmét aratta Kondás 
Elemér csapata, kilencedik 
alkalommal gólt sem kaptak. 
Könyves Norbert már egy tu
cat gólnál tart, Bárdos Ben-
ce pedig harmadik gólpasszát 
adta.

Február 14én, hétfőn Kecs
keméten folytathatják jó soro
zatukat a pirosfehérek. Az este 
8 órakor kezdődő találkozót az 
M4 Sport élőben közvetíti.

MN

Győzelemmel ünnepelték a születésnapot

Idei tizenkettedik góljának örülhetett Könyves Norbert. Fotó: Juhász Ákos

Második olimpiáján szerepel Kékesi Márton

Jégvirágok Miskolcon. A 
város hagyományos éves 
műkorcsolya- és jégtánc-
versenyét hétvégén rende-
zik a Jégcsarnokban. A ran-
gos nemzetközi eseményt 
a Miskolci Jégvirág Korcso-
lya Klub a Magyar Orszá-
gos Korcsolyázó Szövetség 
egyesületi támogatásával 
és ISU minősítéssel rende-
zi meg. A rendezvény ingye-
nesen látogatható.

Minirájátszás jön. Az Erste 
Liga alapszakaszában ma-
tematikailag is eldőlt, hogy 
ki végez a 7-10. helyen, így 
a csapatok választottak 
a Playoff kvalifikáción. A 
7. helyen végző DEAC a Ti-
tánokat választotta, így 
a DVTK Jegesmedvék el-
lenfele az UNI Győr ETO HC 
lesz a három nyert mecs-
csig tartó párharcban. Az 
első mérkőzést február 
21-én rendezik meg Mis-
kolcon, majd másnap újra 
itt csapnak össze a felek. 
24-én pedig Győrben lesz 
a harmadik mérkőzés. A 
párharcok győztesei – az 
alapszakaszban elért he-
lyezésük figyelembevéte-
lével – a 7. és a 8. helyen 
kvalifikálják magukat a 
negyeddöntőre.

Atlétákkal erősítettek. 
Több mint húsz fővel bővült 
nemrégiben a DVTK atléti-
ka-szakosztálya. A miskol-
ci sportiskola kötelékéből 
ugyanis azok a tehetségek 
és edzőik csatlakoztak a pi-
ros-fehérekhez, akik ered-
ményeik okán már világ-
versenyeken szerepelnek, 
korosztályos szinten jegy-
zett eredményeik vannak. 
Immár DVTK-versenyzőként 
edz mások mellett Tóth 
Anna és Bacsa Fanni; Ká-
cser Zita olimpikonra pedig 
– aki háromezer méteres 
akadályfutásban Tokióban 
rajthoz állt – a versenyzés 
mellett már inkább mint re-
habilitációt elősegítő szak-
emberre számít a klub.

RÖVIDTÁV 

ITTHON TARTOTTÁK A SER-
LEGET. Végig magabiztos telje-
sítményt nyújtva megnyerte a 
XIX. Kárpát Meditop Kupát a BSK 
Miskolc női kézilabdacsapata. Az 
Egyetemi Körcsarnokban meg-
rendezett felkészülési tornán a 
hazaiak mellett öt anyaországi 
és határon túli csapat szerepelt. 
A szombati csoportmérkőzések 
után vasárnap már a helyosztók 
következtek. A döntőben a mis-
kolciak Marosvásárhely csapa-
tával csaptak össze. Végig szoro-
san alakult a mérkőzés, félidőben 
három gól volt a két gárda között, 
amit a végére eggyel még meg-
toldott a BSK, és 32-28-ra győzni 
tudtak, elhódítva ezzel a rangos 
kupát. A torna gólkirálya a mis-
kolciaknál játszó Oláh Henrietta 
lett.

Hirdetés

Csapatbemutatóval egybe-
kötött évadnyitót tartott 
múlthét végén Miskolcta-
polcán az MRCC.

A 2017ben alakult Miskol
ci Road Cycling Club ered
ményekben gazdag évet zárt 
tavaly – idén az a cél, hogy 
ezeket a sikereket is túlszár
nyalják. Több fiatal csatla
kozott hozzájuk, így az után
pótláskorú versenyzőikkel 
együtt már közel harminc 
fővel kezdik meg a 2022es 
versenyszezont. Nyirkó Atti-
la elnök elmondta azt is, idén 
harminc versenyen indulnak, 
egyéniben és csapatban egya
ránt rajthoz állnak a magyar 
bajnokságban. És edzőtábo
rokat is szerveznek.

– Szeretnénk egy picit na
gyobb terhet rakni Felipe 
Gastón Mirandára, aki tavaly 
megszerezte a magyar amatőr 
bajnoki címet. Reméljük, 
hogy idén is tudja majd hozni 
ezt a teljesítményt az Elit IIes 
kategóriában.

Szintén nagy reményeket 
fűznek az időfutamspeci

alista Jánoki Ádám szerep
léséhez, akitől azt várják, 
hogy a hazai mellett kül
földi versenyeken is képvi
selje a miskolci egyesületet 
– akár dobogós helyezések
kel is. A szintén oszlopos tag 
Fenyvesi Ferencre a magyar 
para országos bajnokságon 
számítanak, a remények 
szerint idén már a dobogó 
legfelső fokát is megcéloz
hatják.

– Több kiváló kerékpáro
sunk is van, akikkel mini
mum a top 10et, de akár a 
dobogót is elérhetjük – tette 
hozzá Nyirkó Attila.

Somogyi László, az MRCC 
alelnökmenedzsere körül
belül négyszáz céget kere
sett meg, hogy újabb szpon
zorokat találjon.

– Egykét cég a járvány 
miatt nem tudta tovább vál
lalni a támogatást, de sze
rencsére jól jöttünk ki a 
helyzetből, és 2022ben ta
lán valamivel még maga
sabb szinten is tudjuk támo
gatni a csapattagokat.

MN

Előrelépnének  
a bajnokságban

Harminc csapattaggal harminc versenyen indulnak. Fotó: MRCC
MISKOLC, SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 90.,  

TULIPÁN TÖMB – GÁLA HOME

Nyugdíjasoknak 10+10% kedvezmény!
Az akció február 14-től február 28-ig tart. Nyugdíjas kártya felmutatása esetén. Más akcióval össze nem vonható.

MINDEN, AMI LAKÁSTEXTIL!

TERMÉKEINK: 
l  bármi, ami függöny: fényáteresztő, dekor, 

blackout stb. l szőnyeg l ágynemű l törölköző 
l kádkilépő l méteráru l abrosz l pléd  
l ágytakaró l  RASCH tapéta széles választéka
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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.

Nem állunk le, suhanunk to-
vább, immár a tizedik adásá-
hoz érkezik a Miskolc Televízió 
autós magazinja.

Tavaly áprilisban vágtunk 
neki ennek a nagy útnak. A „Su-
hanj velem!” című műsorban az 
autós világ legújabb csodáit tesz-
teljük, ahol a már kézzelfogható 
jövő járművei: a környezetbarát 
hybrid, plug-in hybrid és telje-
sen elektromos autók állnak a 
középpontban. Külcsín és belső 
értékek, forgatónyomaték és fo-
gyasztás, használati érték és in-
nováció – ezekről mind szó esik 
a tesztek alatt, de a száraz ténye-
ket – ahogy azt Gulybán Péter 
műsorvezetőtől megszokhat-
tuk – lendületes, vagány stílus-
ba csomagoljuk, természetesen 
némi humorral fűszerezve.

Most sem lesz ez másképp, 
február 18-án, pénteken 18:25-
től immár a tizedik adással je-
lentkezünk. Ismét kormány 

mögé pattantunk, és ezúttal 
egy jól ismert és kedvelt német 
modellt mutatunk be, a teljesen 
megújult Volkswagent, a T7 
Multivant hajtjuk meg. A Mis-
kolc Autó Kft. jóvoltából kí-
vül-belül megvizsgáljuk a futu-
risztikus külsőt öltött kisbuszt 
– és ha már egy újabb, a jövőt 
képviselő autót tesztelünk, ak-
kor nem árulunk el nagy titkot: 
bizony ez a modell is plug-in 
hybrid hajtással lesz felszerel-
ve, ami egyébként eddig nem 
volt megtalálható a modellnél. 
De nem csupán a hajtásában 
mutat újat a T7 elődjéhez ké-
pest, kívül-belül komoly válto-
záson esett át. És itt nem csak 
a rengeteg extrára gondolunk, 
a kifinomult anyaghasználat-
ra, ami az autót jellemzi, hi-
szen például a praktikum terén 
is még tovább javult a modell. 
Egyszerűen, könnyen variál-
ható belső tere lenyűgözi a csa-
ládokat, üzletembereket egya-

ránt. Játszva alakítható át nagy 
családi autóból jól pakolható 
„teherautóvá” – ezt természe-
tesen mi magunk is leteszteljük 
majd a műsor során.

– Ahogy megszokhatták, az 
autó tesztelésében ismét segít-
ségemre lesz egy ismert miskol-
ci arc: vendégünk ezúttal a Kiwi 
együttes egykori tagja, szöveg-
írója, a jelenleg rádiós műsor-
vezetőként dolgozó Vályi Zsolt 
lesz. Még a ’90-es évek közepén, 
a kereskedelmi rádiózás hajna-
lán kezdte a szakmát. Jelenleg a 
Rádió M egyik műsorvezetője. 
Karrierje során a televíziózás-
ba is belekóstolt, több műsort 
is vezetett. Az autózás közel áll 
hozzá, így nagy segítségünkre 
lesz az új plug-in hybrid Volks-
wagen Multivan tesztelésében. 
A jó hangulat most is garantált 
lesz – mondta Peti, aki felhívta 
arra is a figyelmet, hogy ismét 
lesz nyereményjáték.

MN

Folytatódik a suhanás 

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l összeszerelő operátor (egyműszakos nappalos)  
l csomagoló l betanított gépkezelő l lakatos  

l villanyszerelő l gépkarbantartó l műszakvezető.
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.

Vályi Zsolttal vezettük a plug-in hybrid Volkswagent a „Suhanj velem!” című műsorban.
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WWW.DUNAGALERIA.HU   
DÍJTALAN KISZÁLLÁS:  
70/381-6345

A BUDAPESTI DUNA GALÉRIA
FELVÁSÁRLÁST TART!

2022. február 16., szerda 
10-14 óra között

Miskolc, Pannónia Hotel,  Kossuth L. u. 2.

Felment a törtarany ára!  
10 500 Ft/g-tól!

Fazon, antik arany 12 500 Ft/g-tól.

Ezüsttárgyak  
(100 Ft/g-tól kanál, villa, tálcák, stb.)

Briliáns ékszerek –  
nagyságtól függően – akár: 50 000 Ft/g
Régiségek: Neves festmények. Herendi porcelán, Zsolnay  

kerámia. Borostyán ékszerek. Régi márkás karórák:  
automata, felhúzós. Arany-, ezüstpénzérmék, papírpénzek.

Háborús kitüntetések, nemesi oklevelek, képeslapok.

Hirdetés

Kopasz Miklós a konyha után 
a tóparton érzi magát legin-
kább elemében.

Azok, akik az aljára kanalaz-
nak Miskolc gasztronómiai éle-
tének, a sűrűben gyakran össze-
futhattak már Kopasz Miklós 
nevével, aki jelenleg a Népkerti 
Vigadó és Söröző étterem séfje-
ként dolgozik. Amikor pedig le-
teszi a kést és a köpenyt, akkor 
gyakran ragad pecabotot.

– Nyolcéves koromtól hor-
gászok, először édesapám vitt 
magával. Én fogtam neki a kü-
szöket a süllőzéshez – mesél a 
kezdetekről. – Ezután jó pár 
évet kihagytam: 14 évesen vet-
tem újra botot a kezembe, de 
akkor már egyedül mentem a 
partra.

Ahhoz, hogy kedvet kapjon 
újra a horgászathoz, Kopasz 
Miklós szerint a véletlen is köz-
rejátszott.

– A közelünkben volt egy 
csatorna. Pont akkor engedtek 
ebbe az amúgy nem túl „nyüzs-
gő” vízbe rengeteg pontyot a 
mellette lévő halastóból, ami-
kor eldöntöttem, hogy ismét pe-
cázni kezdek. Néhány hónapig 
annyit lehetett fogni, ameny-
nyit csak bírt az ember. Ez az él-
mény kellő lökést adott.

Ezután többnyire a Tiszára 
járt.

– Volt egy nyolcvan körüli úr, 
legtöbbször ő vitt autóval. Ám 
ez az állapot nem tartott soká-
ig. Sokszor kellett neki segíte-
nem szerelni, csomózni, mert 

már nem látott jól. Természet-
szerűleg ilyenkor tépte a szere-
lékemet darabokra egy-egy ka-
pitális hal. Ez adott lökést, hogy 
egyedül járjak horgászni, on-
nantól lett igazi szenvedély.

Nem kellett sok idő, és a nagy 
halak is jöttek. Busából 26,1 kiló 
volt a legszebb fogás, amit meg-
szákolt. A pontyok gyakran 
megviccelték, abból egy tavaly 
akasztott, 11,88 kilós példány a 
rekordja. Süllőből viszont sike-
rült igazán tekintélyes méretűt 
fognia.

– Régebben felkerültem a re-
kordlistákra is egy 9,18-as sül-
lővel. Ez volt az egyik kedvenc 
halam, gyönyörű volt. Harcsá-
ból még nem akadt igazán nagy 
a horgomra, ahogy amurból 
sem. Az utóbbiból idén min-
denképp szeretnék egy 10 kiló 

felettit példányt szákba terelni, 
ha lehet, vadvízen.

A halakat is üldöző séf a kü-
lönböző módszerek közül már 
szinte csak a rezgőspicces fee-
der horgászatot űzi.

– Régebben gyakran kötöt-
tem finomabb szereléket is, 
most azonban legtöbbször a 
methodos szerelék kerül elő. 
Nem kifejezetten szeretem az 
„agyontelepített” tavakat, in-
kább az élővizeket és a nagy fe-
lületű bányatavakat kedvelem, 
mint amilyen például az Alsó-
zsolca melletti Házgyári-tó.

– Szeretem a halas étele-
ket, akár enni, akár elkészíte-
ni kell azokat. A hazaiakat ked-
velem a legjobban, de a tengeri 
herkentyűk is jöhetnek. Szerin-
tem a bányatóból felhúzott, vörös 
húsú viadorok a legfinomabbak.

A megfogott pontyok nagy 
részét visszaereszti, csak né-
hány kerül az asztalra.

– Nagyjából tíz-tizenkét halat 
viszek haza egy évben. A párom 
gyakran szóvá is teszi ezt, de én 
úgy gondolom, attól, hogy vi-
szonylag nagy számú hal kerül 
a horgomra, elég annyit elven-
ni, amennyit frissen el tudok 
készíteni – ez pedig az én ese-
temben jóval a megengedett ha-
tár alatt van.

Kopasz Miklóst arról is kér-
deztük, milyen halételt készített 
utoljára.

– Otthon a haltepertőt sze-
retik a legjobban, nemrégi-
ben is az került terítékre, míg 
az étteremben gyakran csiná-
lunk halászlevet – ezt főztünk 
legutóbb.

BÁJER MÁTÉ

Séf a pontyok nyomában

Kopasz Miklós egy szép tőponttyal

Jövőre megemelhetik az el-
vihető pontyok méretét, de 
idén még marad országosan 
a harminccentis alsó határ.

Február 1-jétől már nem 
érvényes a tavaly megváltott 
horgászigazolvány. Azoknak, 
akik idén is szeretnének enge-
délyt váltani, „csalicsokorba” 
fűztünk néhány információt.

Csongrád-Csanád megyé-
ben harmincról harmincöt 
centiméterre változtatták a 
pontyokat védő méretkorlá-
tozást: az ennél kisebb pél-
dányokat kíméletesen vissza 
kell tenni a vízbe. A szak-
portálok információi szerint 
vizsgálják annak a lehetősé-
gét, hogy ezt a módosítást or-
szágosan is bevezessék, ám ez 
idén valószínűleg még nem 
történik meg. A Magyar Or-

szágos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ) arról számolt be, 
hogy tavaly közel 450 ezren 
tartották fenn aktív felnőtt 
vagy ifjúsági tagságukat.

Több dolog is drágul: janu-
ár 1-jétől a több mint tíz éve 
változatlan egységes szövetsé-
gi hozzájárulás 3 ezer forintra 
emelkedett. A horgászkártya 
ára 2022-ben is 2200 forint.

Továbbra is kötelező az álla-
mi vizsgabizonyítvány meglé-
te – 2019-től ingyenes, 2021-
től pedig digitális formában 
történik a vizsgáztatás. Kell a 
horgász regisztráció és a Ma-
gyar Horgászkártya, vala-
mint az egységes állami hor-
gászokmány (EAH). A tétel 
legnagyobb részét az egyesü-
leti tagdíj jelenti, ami egye-
sületenként változó, de mini-
mum 2 ezer forint.              B. M.

Változásokról  
a számok nyelvén 

Bár egyre drágább a horgászat, de még mindig jó szórakozás
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Az akció érvényes: 2022. 02. 12-től 2022. 02. 18-ig 
Palmolive szappan, 90 g, 1655,55 Ft/kg 199 Ft 149 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l 699 Ft 549 Ft
Perla papírtörlő, 1 tekercs, 599 Ft/tekercs 599 Ft 499 Ft
Jar mosogató, 900 ml, 721,11 Ft/l 759 Ft 649 Ft
Well Done hidegzsíroldó, pumpás, 750 ml, 1198,66 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Coccolino Intense öblítő, 960 ml, 936,45 Ft/l 1199 Ft 899 Ft
Casting Creme Gloss hajfesték 1799 Ft 999 Ft
Coccolino mosógél, 1,2 l, 1249,16 Ft/l 1799 Ft 1499 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 3 rétegű, 47,47 Ft/tekercs 2299 Ft 1899 Ft
Zorka magasfényű zománcfesték, 0,7 l, 2855,71 Ft/l 2499 Ft 1999 Ft
Ariel mosópor, 2,7 kg, 925,55 Ft/kg 2699 Ft 2499 Ft
Ariel mosógél, 2,2 l, 1135,90 Ft/l 2699 Ft 2499 Ft
Héra Gold beltéri falfesték, 15 l, 599,93 Ft/l 9999 Ft 8999 Ft
Héra Prémium színes, belső falfesték, 5 l, 1939,8 Ft/l 11 059 Ft 9699 Ft

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

Feltétel: szakirányú  
műszaki végzettség,  

műszakirajz-olvasási készség. 
Szakmai önéletrajzokat a 

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

Inter-V Kft. munkatársakat keres   
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. munkatársakat keres  
LAKATOS és  

ESZTERGÁLYOS  
munkakörbe, betanítással.

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

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos és 
ácsmunkát vállalunk 
A-tól Z-ig 30/119-8691

60%  
kedvezmény  

minden termékre! 
Rövidáru, fehérnemű,  

cipők, lakástextil.
Ameddig a készlet tart!

KIÁRUSÍTÁS!

Cím: Miskolc, Corvin u. 5.  
A volt Ifjúsági Áruház.



Egy fiatal hölgy, aki nem 
csupán tehetségével, de kü-
lönleges megjelenésével is 
lenyűgözi közönségét. Gile 
Bae egy ravennai koncerten 
volt a szimfonikusok partne-
re, és már akkor eldöntötték, 
hogy bemutatják őt a mis-
kolci közönségnek is.

Az ambiciózus zongorista hölgy 
lenyűgözőnek találja a magyar 
szellemiséget, és nagyon várja, 
hogy személyesen is megtapasztal-
ja a magyar közönség szeretetét. A 
Miskolci Szimfonikus Zenekarral 
február 21-én, hétfőn este 7 órától 
a Művészetek Házában lép fel.

Az édesapja nagy zenerajongó 
volt, édesanyja pedig már kisgyer-
mekkorától hegedült, és számos 
zenekarban játszott Bécsben, va-
lamint szólókoncerteket is adott.

– Emlékszem, azt mondta ne-
kem, hogy rengeteg Bachot ját-
szott, amikor várandós volt velem; 
valószínűleg ez a magyarázata a 
barokk zenei iránti szenvedélyem-
nek.

Gile Bae ötévesen debütált 
szólistaként egy dél-koreai ze-
nekarban, aztán számos kur-
zus következett: először a Royal 
Konzervatóriumban tanult Há-
gában, majd a Zongorista Aka-
démián Imolán, ahol sokáig 
órákat vett a mesterétől, Franco 
Scalatól.

– A mai napig hallom a hang-
ját, ahogy elkezdek gyakorolni. 
Mintha ott ülne mellettem. A 
mesterkurzusok mindig érdeke-
sek, hiszen felfedezhetsz általuk 
valami újat, új fülek hallgatnak 
meg, különböző véleményeket 
kapsz a zenéről. Olyan, mint 

amikor kilépsz egy csodálatos 
fellegvárba, ahol múzeumokat 
látogatsz abszolút mesterművek-
kel.

Gile Bae egy ravennai koncer-
ten dolgozott együtt a miskolci 
zenekarra. Az első benyomása ab-
szolút lenyűgözte.

– Hallgattam a zenekart a füg-
göny mögül, ahogy Kodály Zol-
tán Galántai táncok című művét 
játszották. Nagyon élveztem, amit 
hallottam; különösen a kiváló rit-
musérzéket, a varázslatos muzi-
kalitást és a magyar mentalitást. 
Majdnem elfelejtettem, hogy utá-
na játszanom kell.

Nemcsak a játéka, hanem a 
megjelenése is igazán különleges.

– A frakk a második bőröm-
mé vált a színpadon; erősnek és 
egyensúlyban lévőnek érzem a ze-
nével, amit játszom.

Miskolcon egy Yamaha CFX zon-
gorán fog játszani, amit egy nagy-
szerű hangszernek tart, kiegyensú-
lyozott telt hangzással és tökéletesen 
egyenletes billentyűzettel. Egy na-
gyon komplex programot fog pre-
zentálni február 21-én.

– Bach, Mozart és Saint-Saëns 
a zongora apoteózisát képviselik. 
Nagyon örülök neki, hogy ezek-
nek a mestereknek a hangjai egy 
programban koncentrálódnak. A 
legjobb vonzerő a közönség szá-
mára, hogy összehasonlítást kap-
nak a zenei gondolkodásmód 
százéves fejlődéséről.

MN
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FEBRUÁR 12., szombat
10:30 Kocsonyahétvége – túrós lepény, 

Agyagbanda, Mexikóvölgy Rendezvény-
központ

17:00 Valentin-napi romantika – külön-
leges menüsor, Ellipsum Panoráma ren-
dezvényterme

18:00 Gyermektáncház – a LeVonóval, vé-
dettségivel, Fráter György Katolikus Gim-
názium

18:00 DVTK – KNRC, röplabda női Extrali-
ga 11. forduló, Generali Aréna

21:00 Black Tracy Remember 30+ Valen-
tin Party – Kozsó & Dj Joe, Block Bistro

22:00 Színpadon a Romatic és Csordás 
Tibi, Rockwell Klub

FEBRUÁR 13., vasárnap
8:00-21:30 Jégvirág Kupa, Jégcsarnok
10:30 Álomcirkusz – törökbálinti vendég-

játék, Miskolci Csodamalom Bábszínház
10:30 Ciróka babakoncert, Zenekari szék-

ház
10:30 Kocsonyahétvége – túrós lepény, 

Agyagbanda, Mexikóvölgy Rendezvény-
központ

10:30-13:30 Közönségkorcsolya, 2-es jég-
pálya

16:30 Szaunaszeánsz – virágözön, love 
songs és harmóniás álom, Ellipsum 
Strandfürdő

FEBRUÁR 14., hétfő
Romantikus vacsora zongoraesttel, asz-

talfoglalás ajánlott, Avalon
17:30 Boldogságkeresés, irodalom, időt-

lenség – előadás, Ady Endre Művelő-
dési Ház

19:00 Rád hangolva – Pál Dénes Valen-
tin-napi koncertje, Művészetek Háza

FEBRUÁR 15., kedd
17:00 Koós Gábor grafikusművész: USA 

Diary – kiállításmegnyitó, Miskol-
ci Galéria

18:30 DVTK – Szigetszentmiklós, NB I. 
A-csoport 18. forduló, DVTK Aréna

18:30 Tekergő mesekocsma, Grizzly Mu-
sic Pub

22:00 ME csajkedd, Rockwell Klub

FEBRUÁR 16., szerda
16:00 Hókirálynő – téli mesemusical, Mű-

vészetek Háza
18:00 (S)ikertörténetek – Vendég: Mol-

nár Antal történész, Závada Pál író, 
Művészetek Háza

FEBRUÁR 17., csütörtök
9:30-13:00 Házasság hete konferencia – 

ingyenes, regisztráció: Pontközpontban, 
megyeháza

18:00 DVTK Jegesmedvék – MAC HKB Új-
buda, Erste Liga 39. forduló, Jég-
csarnok

22:00 ME RNB night, Rockwell Klub

FEBRUÁR 18., péntek
17:00 A meseterápiáról felnőtteknek 

– előadás, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
19:00 Jazz Inside-koncert: jazz-funk, 

standard és latin jazz, Művészetek 
Háza kávézó

20:30 DVTK – Csata, Magyar Kupa 1. for-
duló, DVTK Aréna

FEBRUÁR 19., szombat
7:15 Tállya tájain – túra, jelentkezés: 

+3630/370-6049, Tiszai pu., váróterem
10:00 Karnevál – jelmezverseny, tombo-

la, sztárvendég: Loopy, Kerekerdő Ba-
ba-mama Ház

15:00 Lions Kocsonyaszombat – forralt 
bor és tea, tűzrakás, élőzene, Techni-
ka Háza park

16:00 Hókirálynő – téli mesemusical, Mű-
vészetek Háza

17:00 B-Dance táncgála, Ady Endre Műve-
lődési Ház

20:00 Kiscsillag-koncert, Helynekem
20:00 Nagy Ádám és Mohai Tamás gitár-

duó estje, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
21:00 Márton Boy birthday party – Block Bistro

FEBRUÁR 20., vasárnap
9:00-13:00 Miskolci termelői nap, Erzsé-

bet tér
10:30 Mosó Masa mosodája, Miskolci Cso-

damalom Bábszínház
17:00 DVTK – Szolnok, NB II. 24. forduló, 

DVTK Stadion

PROGRAMAJÁNLÓ 

FEBRUÁR 12., szombat 19:00 ÉLEKT-
RA, Játékszín
19:00 VERON, Sebestyén Mihály-bérlet, 
Nagyszínház
19:00 NEM ÉN VOLTAM... / TIL-
TOTT ÖSVÉNYEK, Balikó Tamás-bér-
let, Kamara

FEBRUÁR 15., kedd 19:00 PRODUCE-
REK, bérletszünet, Nagyszínház
19:00 VADKACSA, Játékszín

FEBRUÁR 16., szerda 17:00 BOLHA A 
FÜLBE, Latabár ifjúsági bérlet, Nagyszínház
19:00 NEM ÉN VOLTAM... / TIL-
TOTT ÖSVÉNYEK, bérletszünet, Kamara

19:00 DIXIE KLUB, Játékszín

FEBRUÁR 17., csütörtök 17:00 EGY 
ÓRA VERSEK KÖZT MŰVÉSZE-
INK TÁRSASÁGÁBAN, Játékszín
18:00 DÉJÀ VU, Herman ifjúsági bérlet, 
Nagyszínház

FEBRUÁR 18., péntek 19:00 DÉJÀ VU, 
Szabó Lőrinc-bérlet, Nagyszínház
FEBRUÁR 19., szombat 11:00 KAKAÓ-
KONCERT, Nagyszínház, nézőtéri társalgó
19:00 PRODUCEREK, bérletszünet, 
Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ CSERESZ-
NYE, bérletszünet, Kamara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Művészetek Háza,Uránia-terem:
FEBRUÁR 10-16., csütörtök-szerda, 
naponta 15:30 Mágikus állatok iskolája, 
17:30 és 20:00 Uncharted
FEBRUÁR 17-23., csütörtök-szerda, 
naponta 15:30 és 17:30 Vegyél el, 20:00 
Uncharted

Művészetek Háza, Béke-terem:
FEBRUÁR 10-16., csütörtök-szerda, 
naponta 16:00 Énekelj! 2., 18:00 Clifford, a 
nagy piros kutya (kivéve hétfő), 19:45 Leg-
jobb tudomásom szerint
FEBRUÁR 14., hétfő 18:00 Szerelem első 
vérig
FEBRUÁR 17-23., csütörtök-szer-
da, naponta 16:30 Fabian – A vég kezde-
te, 19:45 Belle: A sárkány és a szeplős her-
cegnő

Cinema City: 
FEBRUÁR 10-16., csütörtök-szer-
da, naponta több időpontban – Az uno-
ka (csak hétvégén) | Clifford, a nagy piros 
kutya | Családi testcsere (csak hétvégén) | 
Encanto | Énekelj! 2. | Gyűlölök és szeretek 
| Kings man: A kezdetek | Mágikus állatok 
iskolája | Moonfall | Pókember: Nincs haza-
út | Rémálmok sikátora | Sikoly | Szexfan-
táziák (csak szombaton) | Szörnyen boldog 
család 2. (csak hétvégén) | Uncharted | Ve-
gyél el | Veszélyes (csak szombaton)

MOZIMŰSOR

A TERMÉSZET APRÓ CSODÁI. 
Rabul ejtett fényeim címmel nyílt 
kiállítás Urbán Helga természet-

fotós képeiből kedden az Ifjúsági 
Ház galériájában. A paraváno-

kon az alkotó körülbelül harminc, 
különleges természeti csodákat 

megörökítő fényképe látható. A 
biológusként végzett Helga elkö-
telezett természetvédő, munkája 

közben kiemelten figyel arra, hogy 
a környezetet a legminimálisabb 
mértékben se károsítsa. „Hiszek 
abban, hogy védeni csak azt le-

het, amit ismerünk és szeretünk. 
Célom, hogy a képeimen keresz-

tül másokkal is megismertessem 
ezt a világot, mert talán úgy az 

emberek is jobban védenék a ter-
mészetet, ha tudják, milyen cso-
dák vannak körülöttük” – hang-

súlyozta. Kiállítása március 11-éig 
tekinthető meg az Ifjúsági Ház 

galériájában. Fotó: Mocsári László

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
február 13-án, vasárnap 
16 órától a perecesi római 
katolikus templomból 
közvetítenek. A szent li-
turgiát bemutatja: Berkes 
László pápai prelátus, 
címzetes apát, plébános.

Február 13-án, vasár-
nap a délután 5 órai mi-
sén lesz a betegek kenete 
szentségének kiszolgálta-
tása a betegek világnapja 
alkalmából.

Refitet tartanak február 
27-én, vasárnap délután 
4 órától a Lévay József 
Református Gimnázium 
és Diákotthon sportköz-
pontjában.

Hétközi lelki beszélge-
tésekre jelentkezhetnek a 
hívek péntekenként este 
6 és 7 óra között a Mar-
tinkertvárosi Református 
Gyülekezet imatermében.

Február 13-án a Duna 
Televízió élő egyenes 
adásban közvetít szent li-
turgiát a Búza téri görög-
katolikus székesegyház-
ból.

Hazánkban 2022-ben 
tizenötödik alkalommal 
rendezik meg a Házasság 
hetét a keresztény egyhá-
zak.

HARANG-HÍREK

Bár a béka idén is a tóban 
marad, mégsem leszünk ko-
csonyás programok nélkül.

A kocsonya igazi hungarikum, 
Miskolcon pedig külön kultusza 
van. Olyan étel ez, amiből min-
denkinek van egy jó receptje – már 
aki szereti. Mert a kocsonyát vagy 
imádják az emberek, vagy egy ijedt 
fintor kíséretében siklik tovább a 
tekintetük az étlapon a görögsaláta 
felé. Nálunk azonban illik szeretni 
ezt a fogást, ami tulajdonképpen egy 
nagyon erősre főzött, majd megder-
mesztett húsleves. Bár idén a nagy 
dzsembori elmarad – a Covid miatt 
ez éven sem rendeznek Kocsonya-
fesztivált –, több kisebb program is 
született, ami a reszkető egytálétel 
szerelmeseit célozza.

A Miskolci Kulturális Központ 
(MKK) Kocsonyahétvégére vár 
mindenkit február 12-én és 13-án 
fél 11-től a Mexikóvölgy Rendez-
vényközpontban. Mindkét napon 

az Agyagbanda zenél majd, emellett 
egyéb érdekes programok is tarkít-
ják az eseményt. Az ételkínálatban 
sertés- és füstölthúsos kocsonya, 
vadkocsonya, libamájas kocsonya, 
kocsonyalé, mazsolás túrós lepény, 
juhtúrós lepény, csülkös cipó, hurka, 
kolbász, forralt bor és tea is szerepel.

Következő héten, február 19-én 
az Első Miskolci Lions Klub tart te-

matikus jótékonysági rendezvényt: 
megnyitják a klub hagyományo-
san kocsonyát és forralt bort áru-
sító „kuckóját”, amelynek bevétele 
a vakokat és gyengénlátókat segíti. 
Délután 3 órától a Tudomány és 
Technika Háza bejárata előtt élő 
zenével, tűzrakással, kocsonyával, 
forralt borral és teával várják az ér-
deklődőket.                                  MN

Kocsonyaünnep két felvonásban

Különleges tehetség, különleges megjelenés. Fotó: mso.hu

A reszkető egytálétel szerelmeseit célozzák a programok Fotó: J. Á.  

Különleges tehetség Miskolcon

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
FEBRUÁR 14., hétfő 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 18:25 Miskolci Napló (ri-
port magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Ki-
látó (közéleti magazin) (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

FEBRUÁR 15., kedd 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sportper-
cek (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:25 A deszka népe 
(színházi magazin) (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

FEBRUÁR 16., szerda 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 06:00 Az előző esti adás ismét-
lése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc 
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 
(12) 18:25 Egészségpercek (egészség-
ügyi magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Ki-
látó (közéleti magazin) (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

FEBRUÁR 17., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Promenád 
(kulturális magazin) (12) 19:00 Mis-

kolc Ma ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Kilátó ism. (köz-
életi magazin) (12)  20:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12) 

FEBRUÁR 18., péntek 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Suhanj Velem (autós 
magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó 
(közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12) 

FEBRUÁR 19., szombat 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Mis-
kolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 
(12) 18:25 Kilátó ism. (közéleti magazin) (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-je-
lentés (12) 19:25 Egészségpercek ism. (egész-
ségügyi magazin) (12)  20:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film 
(12) 21:30 Képújság (12) 

FEBRUÁR 20., vasárnap 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 16:00 Hí-
vőszó (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó ism. 
(közéleti magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Miskolci 
Napló ism. (riport magazin) (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12) 



HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Nem szereti, ha mások próbálják 
meg irányítani, holott vannak helyzetek, amikor ez elke-
rülhetetlen. Mostanában úgy érzi, hogy a főnökénél job-

ban átlátja a problémát. Ossza meg vele ezt a nézetét, de csak óvatosan.

Bika (04. 21.–05. 21.) Türelmetlenül várja a követke-
ző hetet. Az izgalma csak még továbbfokozódik, mert 
amire úgy várt, az megvalósulni látszik. Ám éppen az-

zal ronthatja el a hatást, ha túlságosan bízik a dolgában. 

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Kissé zaklatottak ezek a napok, 
a Hold és az Uránusz együttállása meglepő eseményeket, 
nagy megérzéseket, sugallatokat jelez. Ne kapkodjon, ha-

nem lépjen egyet hátra, és figyeljen! Most képes olvasni a sorok közt.

Rák (06. 22.–07. 22.) Furcsa napokat jeleznek az ön 
számára a csillagok. Izgatott lehet, de ha képes lenyu-
godni, és nem kapkodni, akkor ráébredhet, hogy a meg-

érzései most hihetetlenül erősek. Csak nehéz meghallani őket a zajban.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Az előttünk álló napokban 
van egy kis esély arra, hogy a családjában rendeződjenek 
eddig rendezhetetlennek tartott ügyes-bajos dolgok. An-

nál hatékonyabb lehet, minél kevésbé kerít ennek nagy jelentőséget.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Bármennyire nagy is önben 
a küzdőszellem, be kell látnia, hogy valamiben veszí-
tett. Ám sohase feledje el, hogy ahol egy ajtó bezárul, 

ott biztosan kitárul egy másik. Csak bíznia kell a sorsában!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Ezekben a hetekben irányt ad-
hat a saját jövőjének, mert a Merkúr már előrehalad, és 
segít kijelölni az utat, hogy merre haladjon, és eldönthe-

ti, hogy mit akar. Ez kitűnő startot jelez az előttünk álló hétre is.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Van valaki a környezetében, 
aki a közeljövőben egyértelműen a tudtára adja, hogy 
túl kellene lépniük a barátságon. A kapcsolat sorsáról 

ön dönthet. Bármit is válasszon, legyen határozott és őszinte!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) A csillagok állása ellentmondá-
sos hatást kelt önben. Egyrészt felerősödik az intuíciója, 
ettől hatékony lehetne, másrészt folyton belerángatják 

valamibe, ami nem is a ön dolga, így nem tud a feladataira koncentrálni.

Bak (12. 22.–01. 20.) Jól is elsülhet ez a hét, ha nem 
hagyja, hogy mások folyton megzavarják. Merthogy az 
Uránusz épp ezeket a váratlan eseményeket, furcsaságo-

kat jelzi, és a Hold is segítségére lesz a bizonytalanság fenntartásában.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Kétszeres erővel kell helytáll-
nia a következő héten, vagy ugyanilyen elánnal meg kell 
védenie a saját érdekeit. Az irigyei kikezdhetik a jó hírét. 

A pletykáknak úgy veheti elejét, ha saját maga terjeszti az ellenkezőjét.

Halak (02. 20.–03. 20.) Szereti a környezetét ajándé-
kokkal elhalmozni. A barátai otthonai a ön aprósága-
ival vannak tele. A következő napokban végre vissza-

kaphat valamit a sok kedvességből. 
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A Greenpeace egy Pac-Man figu-
rát ábrázoló „szófelhővel” igyek-

szik felhívni a figyelmet a kor-
mány számtalan természet- és 

éghajlatromboló tevékenységé-
re. A mindent felfaló sárga figura 
olyan szavakból állt össze, ame-

lyek konkrét példáit adják annak, 
hogyan veszélyezteti a kormány 

hazánk természeti értékeit és 
éghajlati biztonságát a klíma- és 
ökológiai válság jelenlegi kritikus 

pillanatában. A „zöld" Pac-Man 
múlt vasárnap, a Greenpeace 
miskolci demonstrációjának 

részeként érkezett városunkba. 
Az installáció Miskolc mellett ha-

zánk több regionális központjá-
ban látható lesz a közeljövőben. 

Fotó: Juhász Ákos

„Zöld"  
Pac-Man a 

Hősök terén

Akkor és most. Nem hétköznapi kép, nem hétköznapi szögből 
- mindkét fotón a Szemere-kert látható, csak éppen más-más 
korból. A szimmetrikus elrendezésű teret 1906-ban avatták fel, 
középpontjában Szemere Bertalan Róna József által mintázott 
szobrával. 1960 körül a Deák térrel együtt az akkori divatnak 
megfelelően felújították, tervezője Bartus Elemér volt. Ekkor ül-
tettek el néhány örökzöldet. 1982-ben újabb átalakítás követke-
zett, mely a növényanyagot változatlanul hagyta, a burkolatokat, 
utcabútorokat korszerűsítette. Legutóbb 2018-ban újult meg a 
kert: ekkor jelentősen átalakult a növényállomány, kijavították 
a sétányok burkolatát, és új utcabútorokat is elhelyeztek. A régi 
képeslapon még látszik az 1901-ben avatott Palóczy utcai zsina-
góga, ami a második világháborúban sérült meg. Sokáig romosan 
állt, majd 1963-ban lebontották. Helyén parkírozót alakítottak 
ki. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári 
László fotója)

Gazdikereső
Ezen a héten Ricsit (5634), 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: Andrássy u.
Fajta: keverék
Kor: 1 év
Neme: kan
Szín: fekete-barna tigriscsíkos
Súlya: 18,40 kg
Magasság: 45 cm

Aktív, bull típusú keverék ku-
tya. Más kutyákkal szemben 
domináns, ezért egyedüli ku-
tyának javasolt. Olyan sportos 
gazdinak ajánlott, aki tudna vele 
sokat foglalkozni és nevelni. Re-
mek házőrző válna belőle.

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 ezút-
tal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-ma-
il-ben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. márci-
us 2. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes 
megfejtések beküldői között könyvutalványt sor-

solunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház 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

2

Sudoku
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