
KUPA DIÓSGYŐRBEN
A DVTK Aréna ad otthont hétvégén a Killik Lász-
ló Női Magyar Kupa nyolcas döntőjének. A há-
rom napon át tartó küzdelmekben így hazai pá-
lyán játszhat a diósgyőri csapat. Völgyi Péterék 
szeretnének éremmel végezni a tornán, és mi-
nél több emlékezetes pillanatot szerezni a szur-
kolóknak. Cikk a 9. oldalon

ÉLETE AZ UTAZÁS
Az élet veszélyesebb bugyrait mindenki szereti, 
ha másképp nem is, hát legalább könyvben ol-
vasni, de van, aki arra vágyik, hogy elmerüljön 
bennük – vallja Nagy Bendegúz Lóránd. A mis-
kolci világjáró 30 éve kényszerült kerekesszék-
be, ez azonban nem tántorította el az utazás 
iránti rajongásától. Portré a 4. oldalon
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FIATALOS LENDÜLET
A Miskolci Nemzeti Színház „otthon tartotta” a 
legjobb pályakezdő színészeknek járó Soós Im-
re-díjat. Tavaly Bodoky Márk vette át, idén Mészöly 
Anna kapja az elismerést. A teátrum igazgatójával 
beszélgettünk a fiatalok tudatos alkalmazásáról. 
Béres Attila szerint már nem „nevelőklub”, hanem 
„világcsapat” lett az intézmény. Cikk a 7. oldalon

Megmarad a termelői piac 

Szándéknyilatkozatot írt 
alá az Ibériai Nanotech-
nológiai Kutatóközpont-
tal az egyetemet fenntartó 
Universitas Miskolcinensis 
Alapítvány és az Innováci-
ós és Technológiai Minisz-
térium péntek délelőtt.

Ez a szándéknyilatkozat 
jelképezi a Miskolci Egyetem 
modellváltásának lényegét, 
amely az intézmény nem-
zetközi elismertségét és ver-
senyképességét fogja növelni 
– hangzott el Varga Judittól. 
Az igazságügyi miniszter az 
Universitas Miskolcinensis 
Alapítvány kuratóriumának 

elnökeként elmondta: a több 
száz éves itteni öntészeti és 
kohászati képzés alapozta 
meg azt, hogy az egyetem 
szintet léphessen.

Veres Pál polgármester a 
Miskolc Mának elmondta: 
reméli, hogy a diákok és a 
kutatók közti cserén nyug-
vó partnerség nem csupán 
az alapkutatási, hanem az 
alkalmazott kutatási terüle-
tekre is kiterjed majd, mely-
nek köszönhetően a jövőben 
Miskolcra kerülhetnek a vi-
lággazdaság szempontjából 
meghatározó tudományos 
bázisok is. 

MN

Az önkormányzat hatá-
rozottan visszautasítja az 
őstermelői piac bezárásával 
kapcsolatos rémhíreket.

Az a pletyka indult el az áru-
sok között a héten, hogy meg-
szűnne az őstermelői piac – ez 
az információ jutott el szer-
kesztőségünkbe. A Miskolc 
Televízió híradója csütörtökön 
felkereste az őstermelői piacot, 
ahol több kofa is nyilatkozott. 
Volt, akihez eljutott az infor-
máció, miszerint a Búza téri 
piac üzemeltetője veszi át az 
őstermelőit, de többen bizony-
talanok voltak. „A hozzánk el-
jutott információkból nem de-
rült ki, hogy március elsejétől 
ki fog velünk szerződést köt-
ni, hogy maradhatunk-e itt” 
– mondta a Miskolc Mának 
egyikük.

A város szerint maradhat-
nak – az őstermelői piacot nem 
akarják megszüntetni. Halmai 
Gyula, a Miskolc Holding in-
gatlangazdálkodási igazgatója 
indoklásában éppen a Miskolci 
Napló korábbi cikkeire hivat-
kozott, hiszen lapunk többször 
foglalkozott az elmúlt évben ez-
zel a témával.

– Amint az ismert, a 2019-es 
önkormányzati választást kö-
vető átadás-átvétel után ren-
dezetlen helyzettel szembesült 
a mostani városvezetés. Perek 
tömkelege nehezítette a kapcso-
latot, amelyekre addig már több 
mint 100 millió forintot elköl-
töttek a felek. További akadályt 
jelentett, hogy a piacot működ-
tető céggel kötött megállapodás 
is a lejárathoz közeledett. Miu-
tán az önkormányzat egyértel-
művé tette, hogy a piacot nem 

kívánja eladni, azt a feladatot 
kaptuk, hogy a tulajdonostárs-
sal rendezzük a vitás kérdése-
ket. Próbáljuk meg elérni, hogy 
a helyhatóságnak nagyobb be-
leszólása legyen a piac ügyeibe. 
Pontosan így történt. Az elfo-
gadott reorganizációs tervnek 
megfelelően és a jóváhagyott új 
szerződéses konstrukcióban az 
önkormányzatnak megnőtt a 
tulajdoni aránya. Alapvető kér-
désekben csak az önkormány-
zat egyetértésével dönthetnek, 
amely a piachoz tartozó érde-
keltségeit, így az őstermelői pia-
cot is beapportálja abba a cégbe, 
ami egyébként is a piac üzemel-
tetésére jött létre annak ide-
jén – sorolta el sokadszorra az 
igazgató. „Az apportálás után a 
Miskolc Piac Zrt. fogja az őster-
melői piacot is továbbműköd-
tetni hasonló feltételek mellett. 

Erre nemcsak a józan ész, ha-
nem szerződéses garanciák is 
biztosítékot adnak” – tette hoz-
zá Halmai Gyula.

Ugyanezeket az információ-
kat erősítette meg Szopkó Tibor 
alpolgármester is. Mint mondta, 
Miskolc önkormányzata elköte-
lezett a piac változatlan működ-
tetésével kapcsolatban, mely-
nek része az őstermelői piac is. 
– Határozottan visszautasítjuk 
a politikai hangulatkeltést, a té-
mával kapcsolatban szárnyra 
kapott rémhíreket. Mivel ezek-
nek semmi valóság alapjuk nin-
csen, csak a politikai haszon-
szerzés motiválhatja azokat, 
akik kitalálják és terjesztik eze-
ket a hazugságokat. Ennél töb-
bet érdemelnek az őstermelők, 
a Búza téri piac és az ott vásárló 
miskolciak is – tette hozzá.

TAJTHY ÁKOS

Szerda délelőtt eldőlt: eluta-
sította az Európai Unió Bíró-
sága azt a magyar és lengyel 
keresetet, amelyet a jogálla-
miság elveinek a megsértése 
esetén az uniós költségvetés 
védelmére szolgáló feltétel-
rendszer ellen nyújtottak be. 
Varga Judit szerint politikai 
ítélet született a gyermek-
védelmi törvény miatt. Ez a 

magyarázat sem maradt szó 
nélkül: Miskolcon – más, or-
szágosan szervezett sajtótá-
jékoztatókkal összhangban 
– Ujhelyi István, az Európai 
Parlament (EP) szocialista 
képviselője és Varga László, 
országgyűlési képviselőjelölt 
mondták el véleményüket a 
téma kapcsán.

Cikk a 2. oldalon

Ujhelyi István Miskolcon tartott sajtótájékoztatót. Fotó: M. L.

Szintet lép az egyetem

Az Országos Vérellátó Szol-
gálattal együttműködésben 
adta át call centerét a Ma-
gyar Vöröskereszt csütör-
tök délelőtt a Meggyesalja 
utcán.

A véradás szervezésére hi-
vatott országos hálózat révén 
összesen hét megyében negy-
ven megváltozott munka-
képességű dolgozó bonyolít 
majd hetente húszezer, éven-
te pedig mintegy egymillió 
hívást. Mindennek Miskolc 
adja székhelyét, ahol az erre 
kijelölt irodában már jelen-
leg is nyolc fő telefonálhat – a 
további egységek home offi-
ce-ból tárcsáznak.

A megváltozott munkaké-
pességű munkatársak az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat ál-
tal megküldött lista alapján 
azokat az úgynevezett „alvó-
donorokat” keresik fel, akik 
az elmúlt két évben valami-
lyen okból nem jelentkeztek 
véradásra. A szervezők ab-
ban bíznak, hogy az egységes 
rendszerbe foglalt új telefonos 
behívási módszernek köszön-
hetően a donorszámok emel-
kedni fognak. Továbbá a már 
alkalmazott szervezési tech-
nikák kiegészítése nyomán 
olyan véradók megjelenésére 
is számítanak, akik egy ide-
je kiestek a Magyar Vöröske-
reszt látóköréből.                  MN

Elutasított fellebbezés 

A Búza téri őstermelői piaccal kapcsolatos rémhíreknek nincsen valóságalapja. Juhász Ákos

ARCCAL AZ ARCÁTLAN ELLEN. 
Pénteken folytatódtak a taná-
rok polgári engedetlenségi ak-

ciói országszerte az iskolákban. 
Így tiltakoznak az ellen a múlt 

pénteken megjelent kormány-
rendelet ellen, ami lényegében 

ellehetetleníti a sztrájkjogot. 
Az akcióhoz több fővárosi in-

tézmény csatlakozott. A vidéki 
intézmények közül viszont elő-
ször a Földes Ferenc Gimnázi-
um tanárai álltak a közös ügy 

mellé arcukat vállalva. A tanárok 
januárban az alacsony bérezés, 

a rosszul súlyozott feladatok, 
a túlterheltség és a szakma 
presztízsének megnyirbálá-

sa, valamint az ezekből fakadó 
utánpótláshiány miatt emelték 

fel a hangjukat a tanárok. A jövő 
héten várhatóan még több mis-
kolci iskola csatlakozik a tiltako-

zókhoz. Fotó: Horváth Csongor

Véradásra buzdítanak



Ujhelyi István: ha Orbánék 
maradnak, elveszítjük az 
uniós támogatásokat. A tér-
ségnek ez akár 400 milliárd 
forintnyi kiesést jelenthet.

– Varga Judit valótlanságot 
állított azzal, hogy az úgyneve-
zett pedofil törvény miatt poli-
tikai döntést hozott az Európai 
Bíróság a jogállamiságot érin-
tő lengyel-magyar kereset kap-
csán – adta meg a sajtótájékoz-
tató alaphangját Ujhelyi István 
EP képviselő.

– Novemberben kapott egy 
hosszú kérdéssort a kormány, 
ami a magyar jogállamisá-
got megkérdőjelező ügyeket 
tartalmazott, mint például az 
Elios-ügy. Bár igyekeztek elo-
dázni, Orbán Viktorék nem búj-
hattak ki a válaszadás alól.

Az EP képviselő szerint a 
most elutasított fellebbezés is 
időhúzó lépés volt.

– Az Európai Unió teljes tör-
ténetét nézve először hozott 
egy jogszabályt, ami azoknak 
a kormányoknak a rendszabá-
lyozására irányul, amik nem 
hajlandóak betartani a közös 
normákat. Tömören fogalmaz-
va, az Orbán-kormány mi-
att kellett ezt a szokatlan jog-
szabálycsomagot megalkotni. 
Ezért fordult a magyar minisz-
terelnök és lengyel társa az Eu-
rópai Unió Bíróságához, így 
próbálták az időt húzni, ám ez 
végül nem sikerült: a testület 
Orbánék ellen, de Magyaror-
szág pártján állva döntött.

Ezt Ujhelyi István azzal indo-
kolta, hogy a „magyar jogálla-
miság hiánya” az uniós forráso-
kat veszélyezteti.

– 14 ezer milliárd forint ér-
kezhetne a következő 7 évben 
hozzánk az uniós alapoknak 
köszönhetően. Ezeket koc-
káztatja Orbán Viktor azzal 
az oligarcharendszerrel, amit 
létrehozott. Akik erről a jogsza-
bályról döntöttek, úgy látják, a 
támogatások nincsenek bizton-
ságban a mostani kormány ke-
zében.

Kétfrontos csatározás
Varga László országgyűlé-

si képviselőjelölt arról beszélt, 
hogy Miskolc szempontjából 
mivel járna az uniós források 
megvonása.

– A megyének békére és fej-
lődésre van szüksége. Ehelyett 
a kormány hadat üzent. Egy-
felől az önkormányzatoknak 
– jó két éve – a járvány leple 
alatt. Míg más tagállamok ve-
zetői azon gondolkodtak, ho-
gyan segíthetik a védekezésben 
az önkormányzatokat, amelyek 
az emberekhez legközelebb, a 
frontvonalon küzdöttek a ví-
rus ellen, addig Magyarorszá-
gon megszorításokkal sújtották 
azokat. Miskolcon a Fidesz-kor-
mány elvette a tömegközleke-
dés állami támogatását – 500 
millió forintot –, elvette a gép-
járműadót és az iparűzési adó 
egy részét: milliárdokkal szo-
rította meg a miskolciakat. 
Egy másik fronton pedig hadat 
üzentek Brüsszelnek is. Tehát 

amellett, hogy a városok mű-
ködési forrásait megnyirbálta, 
most a fejlesztési forrásokat is 
veszélyezteti a kormány – fo-
galmazott Varga László.

A megyére vetítve
A sajtótájékoztatón elhang-

zott, hogy az utóbbi két kifize-
tési ciklusban – tehát 14 év alatt 
– Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye 800 milliárd forintnyi for-
rást kapott az Európai Uniótól. 
A következő 7 év támogatásait 
azonban elveszítheti a térség. 
Ujhelyi István hangsúlyozta, a 
mostani ítélet példa nélküli.

– Soha senkivel szemben 
nem született még ilyen elma-
rasztaló ítélet az unió törté-
netében, sőt, még ez a mecha-
nizmus sem létezett: egyetlen 

tagtársukra hozták ezt a sza-
bályt, Magyarországra, erre 
pedig a kormány folyamatos 
kihágásai késztették a dön-
téshozókat. Ha megindítják 
a hivatalos jogi eljárást, több 
hónapot vesz igénybe, mire a 
bizottság dönt arról, hogy be-
fagyasztja a támogatásokat. 
Akkor a tanácsnak szavaznia 
kell, itt pedig már nem tudja 
megvédeni vétóval egymást a 
magyar-lengyel kettős. Fon-
tos kiemelni, ez nem csak egy 
„mi lesz ha” típusú intézkedés: 
a 2500 milliárd forintnyi hely-
reállítási forrásunk – példátlan 
módon – már befagyott. Ebben 
csak a magyarok és a lengyelek 
érintettek, más tagállamok ja-
vában használják ezt a pénzt. 
Az Európai Bizottság ugyanis 
azon az állásponton van, hogy 
amíg nem lesz megnyugtató 
válasz a rendszerszintű műkö-
désbeli problémára, addig nem 
adja ezt a pénzt az Orbán-kor-
mány kezébe.

Ujhelyi István szerint két lehe-
tőség van a helyzet feloldására.

– Az egyik, hogy Orbán Vik-
tor változtat eddigi politikáján, 
megszünteti az oligarcharend-
szerét, és Magyarország vissza-
tér a jogállamisághoz. Másik út 
a kormányváltás: április 4-én az 
új kormányfő első intézkedései 
közt kell legyen, hogy csatlako-
zunk az Európai Ügyészséghez 
a jogállamiság helyreállítása ér-
dekében – hangoztatta az EP 
képviselő.
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Tizennégyezer milliárd kerülhet veszélybe

Ujhelyi István és Varga László az Erzsébet téren. Fotó: Mocsári László

Miskolci Napló

Színes diplomák. Idén is 
adományozhatnak arany-, 
gyémánt-, vas- illetve rubin-
díszoklevelet a felsőokta-
tási intézmények azoknak 
a tanár-, tanító- és óvókép-
ző intézetekben végzettek-
nek, akik oklevelüket 50, 60, 
65, illetve 70 éve szerezték – 
hívja fel az érintettek figyel-
mét a miskolci polgármes-
teri hivatal. A dísz oklevelet 
az érdekeltnek kell igényel-
ni, de az adományozást a 
pedagógus utolsó munka-
helye és a társadalmi szer-
vek is kezdeményezhetik. A 
kérelemhez aranydiploma 
esetén csatolni kell az öt-
ven évvel ezelőtt szerzett 
oklevél fénymásolatát, a 
munkakönyv fénymásola-
tát vagy munkahelyi igazo-
lást az ott töltött évekről és 
egy rövid szakmai önéletraj-
zot is. Gyémánt-, vas- és ru-
bindiploma esetében csak 
az előzőleg adományozott 
arany-, gyémánt- vagy va-
soklevél másolata és egy 
rövid szakmai önéletrajz 
szükséges. A kitöltött ké-
relmeket a csatolt doku-
mentumokkal együtt a pol-
gármesteri hivatal szociális 
és köznevelési osztályára 
(3530 Miskolc, Petőfi S. u. 
39.) kell beküldeni legké-
sőbb március 4-én 11 óráig.

Teljessé vált. Ismét a me-
gyeháza dísztermének fa-
lát díszíti Szemere Bertalan, 
Borsod vármegye egyko-
ri országgyűlési követének 
egész alakos festménye, 
ezzel teljessé vált a törté-
nelmi arcképcsarnok – írja a 
megyei önkormányzat. A te-
rem falain már az 1800-as 
években arcképek függtek, 
melyek ábrázoltjairól a vár-
megye döntött. A II. világ-
háborút követően az addigi 
példaképek portréi a kom-
munista rendszerváltással 
elvesztették jelentőségüket, 
lekerültek a falakról, emiatt 
elkallódtak, raktárakba, sze-
rencsés esetben múzeumba 
kerültek. A terem 2021 júniu-
sában nyerte vissza régi, im-
pozáns külsejét. A történelmi 
örökség 2022 februárjában 
vált teljessé, amikor Szeme-
re Bertalan portréja is a he-
lyére került.

HÍREK RÖVIDEN

A Patak utca és a Városház 
tér között elhelyezkedő, 
jelenleg parkolóként hasz-
nált murvás terület március 
7-étől új funkciót kap: kez-
désként erre folytatódhat a 
Szent Erzsébet sétány.

A magántulajdonban lévő, 
rendezetlen, „nagyvároshoz 
méltatlan” területet régóta fej-
leszteni szeretné az önkor-
mányzat – tudtuk meg szerdán 
Szopkó Tibor alpolgármester-
től. Ennek elősegítése érdeké-
ben a városvezetés közvetített 
a közelmúltbeli tulajdonosvál-
tás során, illetve segítette a fo-
lyamatot.

Mindemellett „elmondtuk, 
hogy mit szeretnénk: itt épül 
majd meg a Szent Erzsébet sé-
tány a szabályozási terveink 
szerint” – tette hozzá az alpol-
gármester, majd azzal folytat-
ta, hogy a városvezetés remé-
nyei szerint irodák, üzletek és 
lakóházak is megjelenhetnek a 
területen.

Szopkó Tibor kifejtette, vé-
leménye szerint a terület egy 
„tájseb” Miskolc belvárosában, 
amelynek a problémája most 
megoldódik. „Van egy hason-
ló tájsebünk a Bazár tömbben. 
Ott is komoly lépéseket teszünk 
a fejlesztés irányába” – utalt a 
jövőbeni tervekre. Az emiatt 

eltűnő parkolók kapcsán kitért 
arra is, hogy „nagyon komoly a 
szándék, hogy középtávon ko-
moly kapacitásbővítést tudjunk 
megvalósítani a belvárosban”.

A területen március 7-étől 
megszűnő parkolási renddel 
kapcsolatban Kolmonth Anett, 
a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. kommunikációs 
munkatársa elmondta: a hely-
színre érvényes sárga zónás 
bérletek a továbbiakban a kör-
nyéken elérhető, szintén sár-
ga zónás parkolókba lesznek 
érvényesek. A kedvezményes 
lakossági bérleteket a Kossuth 
Lajos utcában, a dr. Antall Jó-
zsef parkban és a Pátria szol-

gáltatóház mögötti területen 
lehet használni.

Hozzátette: a már megvá-
sárolt éves bérletek június 30-

áig visszaválthatók a cég ügy-
félszolgálatán írásbeli kérelem 
benyújtása mellett, időarányos 
díjvisszatérítéssel.          KIRÁLY CS.

Eltűnik egy tájseb a belváros szívéből 

A parkolók helyén folytatódhat az Erzsébet sétány. Fotó: Horváth Cs.



Az Ellipsum kapcsán 52 
hibát jelzett az üzemeltető 
Miskolci Fürdők Kft. a ki-
vitelezőnek. Az élményfür-
dő legtöbbet használt részei 
mentek tönkre néhány hó-
nap alatt.

– Miért vagyunk itt? Miért 
kellett a 13 milliárd forintba 
került Ellipsum élményfürdőt 
7 hónap működés után bezár-
ni? – tette fel a kérdést Miskolc 
legdrágább szellemkastélyában 
állva Szarka Dénes, a Velünk a 
Város-frakció önkormányzati 
képviselője, a Városgazdálkodá-
si- és üzemeltetési Bizottság el-
nöke Simon Gábor frakcióveze-
tővel közös sajtótájékoztatóján.

A jelzett problémák listá-
ja hosszú: több medencénél 
megmozdult a burkolat, a fuga 
számos helyen kipergett, az él-
ményelemek bizonyos felüle-
tein korróziós jelek láthatók, a 

csúszdákon repedések alakul-
tak ki, a betonrétegbe bekerült 
víz beáztatta a gépházat és a 
légtechnikai csöveket, de a vi-
zes játszótéren is vannak prob-
lémák. Ezek a hibák – mind-
össze néhány hónap működést 
követően – odáig vezettek, 
hogy már kockáztatták a fürdő 
balesetmentes működését.

– A csúszdáknál fel kellett 
bontani a járólapokat, mivel 
nem megfelelő dőlésszögben 
voltak leragasztva. Emiatt egy 
dolgozónak folyamatosan töröl-
ni kellett a vizet, nehogy baleset 
történjen – állítja Szarka Dénes, 
aki szerint már az átadás előtt 
látható volt: a kivitelezés nem 
sikerült megfelelő színvonalú-
ra. Már a megnyitás előtt hosszú 
hibalistát adtak át az építő társa-
ságnak – emlékeztetett.

– Kiss János miniszterelnöki 
biztos, korábbi alpolgármester 
egyik feladata a fürdőfejlesztés 

megvalósítása volt. Ezért kér-
dezzük: mit fog tenni annak 
érdekében, hogy a fürdő mű-
ködtetése fenntartható legyen? 
A szükséges forrásokat bizto-
sítja-e a kormányzat részéről? 
Ez lenne ugyanis a másik fel-
adata miniszterelnöki biztos-
ként – hangsúlyozta az önkor-
mányzati képviselő.

Simon Gábor szintén a sze-
mélyes felelősségre irányította 
a figyelmet.

– Már a tervek is valótlan-
ságokon alapuló számítások 
szerint készültek. Tavaly – né-
hány hónap üzemeltetésre – a 
kormány 700 millió forintot 
adott. Ez a veszteség pótlására 
ment el. Ez bizonyítja, hogy a 
kormány és maga Kiss János 
is tudta: a fürdő évről évre sok 
száz millió forintnyi veszte-
séget termel majd a városnak. 
Kérdés: ezt hogy hagyhatta 
egyáltalán jóvá az előző város-

vezetés? Hiszen azok a mis-
kolciak is nyögik ezt a terhet, 
akik soha nem fogják igénybe 
venni az Ellipsum szolgáltatá-
sait – fogalmazott a Velünk a 
Város frakcióvezetője, aki sze-
rint ennek a veszteségnek nem 
a város lakóinak pénztárcáját 
kellene nyomnia. Simon Gá-
bor emellett azt is kifejtette, 
úgy tapasztalta, hogy a minisz-
terelnöki biztos – a problémák 
ellenére – nem csinál semmit.

– A megnyitóünnepségen 
láthatták őt a fürdő épületé-
ben, majd még egyszer elláto-
gatott ide, holott nemcsak a – 
rosszul sikerült – tervezési és 
kivitelezési folyamat nyomon 
követése lett volna a feladata, 
hanem a működtetéssel kap-
csolatos ügyek is rá tartozná-
nak. Kiss János mint minisz-
terelnöki biztos havonta 1,7 
millió forintnyi összegű fize-
tést vesz fel, sőt, el nem vég-
zett munkáját ötfős titkárság 
segíti, emellett irodát és egyéb 
szolgáltatásokat is biztosíta-
nak neki a miskolci adófize-
tők pénzén. Mindez éves szin-
ten 60 millió forintot jelent. 
Az adófizetők – ezért a brutá-
lisan magas fizetésért – joggal 
várhatnák el a miniszterelnö-
ki biztostól, hogy valamit csi-
náljon. Ha pedig az a feladata, 
hogy az Ellipsummal foglal-
kozzon, akkor tegyen valamit a 
fürdő fenntartása és működte-
tése érdekében – zárta gondo-
latait Simon Gábor.
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Fele annyit futnak az önkor-
mányzati autók, így az éves 
üzemben tartási költségeken 
is több tízmillió forintot tud 
spórolni a miskolci önkor-
mányzat – tudtuk meg a 
jegyzőtől.

Ignácz Dávid úgy fogalma-
zott, sokkal takarékosabban 
és hatékonyabban működik 
ma már a miskolci polgármes-
teri hivatal, mint 2019 előtt. 
A jegyző példaként az önkor-
mányzat által bérelt autókat 
hozta: míg 2018-ban elérte az 
500 ezer kilométert (!) az éves 
futásteljesítmény, ez 2019-ben 
„lecsökkent” 484 ezer kilo-
méterre. A valódi csökkenést 
azonban a következő évek 
hozták: 2020-ban már csupán 
223 ezer kilométert, tavaly pe-
dig 247 ezer kilométert men-
tek az önkormányzati kocsik-
kal. Pedig – mutatott rá – az 
elmúlt két évben a járvány el-
leni védekezésnél, az idősek 
ellátásánál is bevetettek több 
járművet, még a megyei kor-
mányhivatalnak is kölcsön-
adtak egyet rövid időre. A 
futásteljesítmény mindezek 
ellenére is látványosan alacso-
nyabb.

A 2019 előtti több százezer 
kilométerre magyarázatot ad-
hat, hogy korábban közel tu-
catnyi polgármesteri biztos 
dolgozott az önkormányzat-
nál. A városvezetésben tör-
tént váltás után gyakorlatilag 
az első döntések egyikeként 
megszüntették a polgármes-
teri biztosi és politikai tanács-
adói pozíciókat, amivel már 
az első hónapokban több mint 

420 millió forinttal csökken-
tek a hivatal működési és bér-
költségei.

Szintén komoly tételként je-
lent meg a futásteljesítmény-
ben, hogy a város korábbi jegy-
zője, Alakszai Zoltán összesen 
184 ezer kilométert kocsiká-
zott el 2015 és 2019 között, ami 
összesen 16,5 millió forintjába 
került az adófizetőknek. Ezt az 
Átlátszó derítette ki közadat-
igényléssel.

A polgármesteri hivatal ál-
tal üzemeltetett autók üzem-
ben tartása tavaly már csupán 
21 millió forintot tett ki – ez az 
összeg éppen a fele a 2018-as 
értéknek.

A gépjárművek éves 
üzemben tartási költségei: 
2017-ben: 35 618 174 forint, 
2018-ban: 42 332 451 forint, 
2019-ben: 41 416 983 forint, 
2020-ban: 21 324 225 forint, 
2021-ben: 21 592 768 forint.

Ezekben az összegekben 
benne van az összes ráfordí-
tott költség, úgymint az üzem-
anyag-fogyasztás, a szerviz-
költség, a fenntartási költségek 
vagy éppen a biztosítási díjak.

Ráadásul a gépjárművek 
többsége több éves VW Jet-
ta, Skoda SuperB, Lada Niva 
és Dacia Duster, Lodgy. Az 
elektro mos autókat – például a 
Nissan Leafet – pályázati úton 

szerezték be. Új még egy VW 
Multivan, amit 372 ezer forin-
tért bérel az önkormányzat a 
MIHŐ Kft.-től egy évre.

De ha már takarékoskodás: a 
Velünk a Város-frakció – egyet-
értésben a polgármesterrel és az 
alpolgármesterekkel – nem sza-
vazta meg az illetménynövelést 
a legutóbbi közgyűlésen. Simon 
Gábor frakcióvezető még az 
előterjesztés tárgyalása előtt azt 
nyilatkozta nekünk, hogy Mis-
kolc jelenlegi pénzügyi helyze-
te alapján nem tudják felelősen 
támogatni a kormány által ta-
valy év végén – váratlanul – el-
rendelt béremeléseket.

KUJAN ISTVÁN

Megfelezték az autós költségeket

Az autókon is takarékoskodnak. Fotó: Beregi László

A környezetbarát jár-
műveknek köszönhetően 
tovább erősödhet a város 
tömegközlekedési zöld-
programja.

Hat darab új, környezet-
kímélő, CNG meghajtá-
sú midi autóbuszt vásárol a 
Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt. A témában tartott szer-
dai sajtótájékoztatón elhang-
zott, a lízingkonstrukcióban 
való beszerzést a Miskolc 
Holding Igazgatósága már 
jóváhagyta, indulhat a köz-
beszerzés kiírása.

Az eseményen Demeter Pé-
ter, az MVK vezérigazgatója 
úgy fogalmazott, a közleke-
dési cég számára kiemelten 
fontos a környezettudatosság, 
ezért vásároltak még 2016-
ban 75 CNG autóbuszt.

– A folyamat a közel-
múltban új erőre kapott, 

már készül Miskolc első tíz 
elektromos autóbusza és a 
hozzájuk kapcsolódó töltő-
infrastruktúra is, melyet a 
Zöldbusz-programon ke-
resztül tudunk beszerezni, 
– mondta el Demeter Péter, 
aki hozzátette még: a most 
beszerzendő midibuszok 
hasonló felszereltségűek 
lesznek, mint a már forga-
lomban lévő járművek.

Veres Pál, Miskolc pol-
gármestere is fontos lépés-
nek nevezte az új buszok be-
szerzését. „Azt látjuk, hogy a 
környezetbarát zöldbuszo-
ké a jövő, ezen az úton kí-
ván Miskolc városa is halad-
ni, ezért is szerezzük be az 
elektromos buszokat és ezt a 
hat midibuszt is” – mondta.

A környezetkímélő mi-
diautóbuszok várhatóan év 
végén érkeznek Miskolcra.

TAJTHY ÁKOS

CNG midibuszok jöhetnek

Az Aggteleki utca közel 
száz fokból álló lépcsőso-
rával kezdődik a felújítás.

– Sok a rossz állapotú lép-
csősor a városban. Nyilván 
Miskolc domborzati viszo-
nyaiból fakad, hogy bőven 
akadnak ilyen típusú prob-
lémák. A város – a nehéz 
költségvetési helyzet elle-
nére – saját forrásból fogja 
megoldani ezeket – mondta 
Varga László, a megye ket-
tes számú országgyűlési vá-
lasztókerületének közös el-
lenzéki képviselőjelöltje, aki 
a Katowice városrész egyik 
lépcsősorának felújítási 
munkáit mutatta be.

Szopkó Tibor alpolgár-
mester megerősítette, szá-
mos hasonló megkeresést 
kapnak a lakosoktól: főleg 
a Katowicén élőktől jönnek 
bejelentések. – Most az Agg-
teleki utcáról levezető lép-
csősort és annak a zebrához 
illeszkedő részét újítjuk fel a 
Városgazda közreműködé-
sével. Az itt élőknek nem-

csak a nagy volumenű fej-
lesztések lényegesek, hanem 
az olyan apróságnak tűnő 
ügyek is, amiket ha nem ren-
dezünk, nagyon megkeserí-
tik az emberek mindennapi 
életét – tette hozzá.

A költségvetésből az ilyen 
jellegű munkákra 20 mil-
lió forintot igényeltek – ezt 
már Kertész Béla, a Miskol-
ci Városgazda Nonprofit Kft. 
műszaki vezetője mondta 
el. – A lépcsősorok és a ki-
egészítőkorlátok a városban 
több ezer négyzetkilométert 
tesznek ki. Felmértük, hol 
szükséges a felújítás, a kép-
viselői jelzések és a lakossá-
gi bejelentések alapján hatá-
rozzuk meg, hol a leginkább 
sürgető a feladat. A mostani 
projekt tavaly ősszel indult, a 
katowicei lépcsősor korlátját 
tavaly év végén erősítették 
meg. Ezt a munkát fogjuk 
folytatni: a kapaszkodókat 
lefestjük, kijavítjuk a lépcsők 
hiányosságait, hibáit – fogal-
mazott.

BÁJER MÁTÉ

Többlépcsős munka

Biztonságos lesz a lépcsősor. Fotó: Juhász Ákos

Szarka Dénes és Simon Gábor a javítás alatt álló medencében. Fotó: Juhász Ákos

Az új járművek a jelenlegiekhez hasonló felszereltségűek 
lesznek. Fotó: Horváth Csongor

A képviselők kérdezik: hol a miniszterelnöki biztos?



„Elképzeltem magam előtt, 
meggyőztem magam, hogy 
sikerülhet, hogy nem ott 
fogok meghalni” – fogal-
mazott a miskolci világjáró, 
amikor arról beszélt, hogyan 
készült afrikai útjára.

A lába harminc éve nem 
működik, azóta kerekesszék-
kel, terepjáróval, lóval, öszvér-
rel, síléccel hódol régi-új szen-
vedélyének, az utazásnak.

– A vándorlás és annak a vá-
gya az emberiséggel egyidős. 
Utazni jó, olykor muszáj. A nagy 
felfedezők szerint azért, mert 
a világ ott van, és valóban nem 
kell ennél hosszabb vagy cifrább 
magyarázat – vallja Nagy Bende
gúz Lóránd. A miskolci világ-
járó hivatása okleveles építész-
mérnök, fotográfus, civilben a 
MEOSZ (Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége) alelnöke. Számára a ter-
mészet, a civilizációk imádata és 

felfedezése szenvedély. Ez pedig 
annak ellenére is meghatároz-
za az életét, hogy kerekes székbe 
kényszerült.

– A baleset, amely mindörök-
re megváltoztatta az életem 
1992. november 14-én délután 
15:03-kor történt. A Műegye-
temen, ahová jártam, nem so-
kat mozogtam, így Felsőszenti-
vánon, a szüleim faluja melletti 
területen fákra kifeszített köte-
leken függeszkedve edzettem 
hegymászást imitálva. Mindig 
biztosítás nélkül. Egy alkalom-
mal rosszul számoltam az erő-
vel, elfáradtam, elgémberedtem, 
begörcsöltem, nem bírtam meg-
tartani magam a kötélen: szép 
lassan lezuhantam. Természete-
sen semmivel sem imádom ke-
vésbé a hegyeket azóta sem, leg-
feljebb kényszerűségből tartok 
tőlük tisztes távolságot.

Nagy Bendegúz Lórándot 
mindez nem tántorította el a 
szenvedélyétől.

– Az akadálymentesség gyak-
ran tapasztalt hiánya teszi ne-
hézzé számomra az utazást. A 
jól konfigurált, aktív kerekesszék 
sokkal több, mint egy segédesz-
köz, inkább mechanikus test-
rész. Ugyanazzal a székkel me-
gyek világgá, mint amit itthon is 
használok, ami jelen esetben egy 
tökéletesen hétköznapi Küschall 
Champion svájci szék. Speciális 
eszközt, kereket, másik széket 
nem viszek magammal, mert 
könnyen szeretek utazni: min-
den, amit nem használok rend-
szeresen, csak foglalja a helyet.

Kocsival, lóval, síléccel
– Az utazást, a külvilág és sa-

ját belső világom megismeré-
sét én sem úgy kezdtem, hogy 
gondoltam egyet és kerekes-
székben „kiugrottam” három 
hónapra hátizsákkal stoppol-
ni Etiópiába vagy hat hónapra 
egyedül egy terepjáróban Nyu-
gat-Afrikába vagy, ahogy ta-
valy ősszel két hónapra, Török-
országba és Irakba. A lábam 
harminc éve nem működik, 
azóta kerekesszékkel, terep-
járóval, lóval, öszvérrel, síléc-
cel hódolok régi-új szenvedé-
lyemnek, az utazásnak.

Az eddigi utazások során 
egy adott szisztémát követett.

– Először bejártam Erdélyt 
és Magyarországot, aztán egy-
re nagyobb koncentrikus körö-
ket leírva megismertem Európát, 
majd következett Ázsia, Észak– 
és Latin-Amerika egy nagy ré-
sze. 2007-ben pedig elhitettem 
magammal, hogy ennyi tapasz-
talattal már Afrikában is boldo-
gulhatok kerekesszékkel, így be-
levágtam. Elképzeltem magam 
előtt, meggyőztem magam, hogy 
sikerülhet, hogy nem ott fogok 
meghalni. A mindennapi kere-
kesszékes-autóstoppos afrikai 
valóság sokkal keményebbnek 
bizonyult a képzeletnél, így 2007 
telén Mauritánia délkeleti csücs-
kében, a Szahara kellős közepén, 
Néma városában, ahol a törede-
zett szélű aszfaltút a homokban 
folytatódott, ott az én utam is vé-

get ért, hazajöttem. Összeszed-
tem a gondolataimat, vettem egy 
olcsó, tizenéves japán terepjárót, 
és rögvest visszamentem Nyu-
gat-Afrikába. 2019 december vé-
gén, karácsony előtt értem haza 
tizedik, hosszabb afrikai utamról, 
de még oly keveset láttam, hogy 
muszáj visszamenni.

A kerekesszékes világjáró el-
árulta, ennek ellenére nem ve-
zet bakancslistát.

– Amikor hónapokra elme-
gyek, mivel rengeteg időm van, 
főleg írok és fotózok. Nem a 
Nikon gombjának a megnyo-
mása izgat, hanem, hogy eljus-
sak addig a pontig, hogy kat-
tinthassak, hogy odaérjek. Ha 
világgá mégy, az itthoni roha-
násról le kell szokni. Többnyire 
azért megyek egyedül, ahogy 
sok más utazó is, mert ezt a 
nyüzsgő magányt nem lehet 
másokkal összeegyeztetni.

A világ felét már bejárta, már 
csak a másik fele van hátra.

– Ha nem most, hát majd a 
következő életemben. Útjaim 
minimális tervezéssel és ma-
ximális spontaneitással szü-
letnek, kevés gondolkodás 
és gyors döntés után utazok 
olyan térségekbe, országokba, 
ahol nemhogy az akadálymen-
tesítés, de még az akadályo-
zottság sem megoldott. Nincs 
kapcsolati tőkém, hálóm, de 
majd' minden utamon ismer-
kedek meg drága emberekkel, 
velük tartom a kapcsolatot – 
mondta Bendegúz, aki tavaly 
ősszel indult útnak legutóbb.

Végletek között
– Irakba tartva, a világ egyik 

legbiztonságosabb országából, 
Törökországból a Suzuki Jimny 
ablakából a Tigris folyó felett 
néztem át a legveszélyesebbe, 

Szíriába. A két véglet, a fehér 
és fekete, az élet és halál között 
fennálló status quot a kéken 
hömpölygő folyam mindkét ol-
dalán számtalan egymásra épü-
lő rétegben magasfeszültségű 
szögesdrót, biztonsági zóna, ka-
tonai felvonulási út és támasz-
pont, helyőrség biztosította. 
Fényképeztem is suttyomban, 
át is kukkereztem Szíriába, de 
az ember által emelt halálos aka-
dályokon túl ugyanazt láttam, 
mint Törökországban: barátsá-
gos dimbes-dombos tájat, er-
dőt-mezőt, falvakat, embereket, 
mecsetet minarettel; életet, ame-
lyet a nagypolitika és a törté-
nelmi korokon átívelő, túlélő és 
állandóan megújuló emberi ha-
talomvágy, vérszomj és kapzsi-
ság tesz majdhogynem lehetet-
lenné. Ezen a vidéken, Irakban, 
Észak-Mezopotámiában a tartós 
béke, az egyszerű ember számá-
ra a generációkon át tartó létbi-
zonyosság és tervezhető jövőkép 
mindössze ábránd. A követke-
ző utam? Ki tudja? Kelet vagy 
nyugat? Nekem mindegy, csak 
mehessek – zárta gondolata-
it az utazó, akinek 2002 és 2013 
között Ázsiában, Afrikában és 
Dél-Amerikában szerzett élmé-
nyeiről ’Bendegúz, a kerekesszé-
kes világjáró’ címmel a miskolci 
Bíbor Kiadó adott ki útinaplót.

BÁJER MÁTÉ
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Bendegúz, a kerekesszékes világutazó

Európa után Ázsia, Észak- és Latin-Amerika egy nagy része követke-
zett. Fotók: magánarchívum Útjai minimális tervezéssel és maximális spontaneitással születnek

Az Altiplano vagy Bolíviai-magasföld a második legnagyobb magashegyi fennsík a Tibeti-fennsík után

Miskolci Napló

Hol volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy miskolci napilap. 
Nagy, piros ponttal a fejlécén, 
a Déli Hírlap, amelyet a rend
szerváltásig csak másnapi 
kiszállítással vittek házhoz. 
Frissiben csak a rikkancsok 
terjesztették. Úgy délelőtt tíz 
óra tájban, lepörgettek 10
15 ezer példányt a Borsodi 
Nyomdában, majd a postai 
furgonok fél órán belül ki
hordták az újságos pavilonok
ba. Amelyek előtt már türel
mesen vártak a törzsvásárlók. 
Minden időben Veres Mihály, 
Miska bácsi, a lapkiadó vál
lalat igazgatója volt az újság 
legeslegelső olvasója. Mire a 
nyomdagép felzúgott, ő már 
a szortírozó mellett állt. Övé 
volt az első Déli Hírlap. Mire 
felért az első emeleti igazgatói 
szobájába, már ki is olvasta.

A kilencvenes évek derekán 
eltűntek a gyárak, a Tiszai 
pályaudvar környéke is elnép
telenedett. Érzékeltük, vége 
a lap utcai árusításának, a 
fennmaradás egyetlen ments

vára a reggeli megjelenés és a 
postai kézbesítés megszerve
zése. Ekkor szembesültünk a 
korábban lebecsült marketing 
fontosságával. Rádöbben
tünk, bármilyen jókat írunk, 
az igazi kihívás a lap eladá
sa, az előfizetők toborzása. 
Hirtelen tele lett a padlásunk 
jó tanáccsal. Például ajánlot
ták, csinos nők és aranyos kis
kutyák fotóival mindent el le
het adni.

Nos, ebben a lenni vagy 
nem lenni időszakban csak
nem egyszerre sikerült két 
trükköt bevetni. Az egyik az 
volt, hogy minden előfize
tőnk kapott ajándékba egy 
kistévét, amely egyben rádió 
is volt. A meglepően olcsó ké
szülékeket dömpingáron vet
tük egy grúz kereskedőtől a 
józsefvárosi bazárban. A ma
gyarul alig beszélő tulajdonos 
nem értette, minek nekünk 
ez a sok kistévé, amellyel úgy 
teleraktuk a kocsinkat, hogy 
még a műszerfalra is jutott 
belőle egy sornyi. Hetente két

szer kellett szállítani, olyan 
sokan ácsingóztak erre. Volt 
olyan család, amely a külön
leges ajándékért három újsá
got is rendelt.

Hasonló sikere volt an
nak a háromszáz forintért 
kialkudott vékony, aranyo
zott nyakláncnak, amelyet 
a Könyvklub támogatásával 
szereztünk be.

Közben továbbkerestem 
azokat a szolgáltatásokat, 
előnyöket, amelyekkel meg
nyerhetjük az előfizetőink 
kegyeit. Így bukkantam egy 
különös hirdetésre. A főváros
ban, a Westenddel szemközti 
kis utcában, az első emeleten 
megnézhettem a világ első fi
atalító ágyát. Arra spekulál
tam, hogy előfizetőink a mi 
ajándékunkként élvezhetik 
ezt a szolgáltatást. Horváth 
Laci barátommal, kollégám
mal körbegusztáltuk a vas
tag csövekkel körbebástyázott 
speciális franciaágyat. Sem
mi különöst, kockázatosat 
nem tapasztaltunk. A feltalá

ló elmondta, eladó az ágy, de 
akár egy kúraszerű kezelésre 
is igénybe vehetjük. A műkö
désének a lényegét eltitkolta. 
Biztos, ami biztos, Lacit kér
tem fel a tesztelésre, gondol
tam úgyis nekem kell majd 
elfogulatlan, szubjektív dön
tést hoznom, mennyire is fi
atalodik meg. Ha pólyában 
ébredek, erre aligha leszek al
kalmas.

Talán egy óra is eltelt, mire 
visszaértem. Kollégám még 
mindig jóízűen hortyogott, 
alig volt szívem felkölteni. 
Muszáj voltam, nehogy túlfi
atalodjon. Emlékszem, kife
lé menet dicsérte az ágyat, 
mondta csuda kényelmes, 
de még nem igazán érzéke
li a megújhodást. Így ott el is 
döntöttem, ezzel a szolgálta
tással nem ajándékozzuk meg 
az olvasóinkat.

Rosszul tehettem, talán ma 
már ők lehetnének a jövő zá
logai. Lám, ki is öregedtek, 
mint magunk is…

SZÁNTÓ ISTVÁN

Megfiatalíthattuk volna az olvasókat 
JEGYZET

ÚJ KÜLTÉRI BÚTOROK LILLAFÜREDEN. Másfél millió forint-
ból cserélték le a lillafüredi nagy park filagóriáit. A bontási 
munkálatokat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. végezte. 
Kertész Béla, a cég műszaki vezetője a Miskolc Mának elmond-
ta, a korábbi, csaknem harmincéves pihenőpadok és asztalok 
már nagyon rossz állapotban voltak, ezért volt szükség a cse-
rére. Az új, a kornak megfelelő színvonalú szabadtéri pihenő-
helyekre közbeszerzést írtak ki, és a legjobb ajánlat kiválasz-
tása után másfél millió forintból vásárolták és telepítették a 
filagóriákat. Fotó: Juhász Ákos



Átadták pénteken a mun-
katerületet a kivitelezőnek, 
ami azt jelenti, hogy elin-
dulhat a mintegy 1 kilomé-
ter hosszúságú rekortán-fu-
tópálya építése. A népkerti 
futókört a tervek szerint 
májustól használhatják majd 
a miskolciak.

A Népkert fejlesztésének 
egyik első lépése, hogy rekor-
tánfutókör épül a területen. 
Miklós Viktor, a polgármesteri 
hivatal pályázati főosztályának 
vezetője elmondta: a műszaki 
átadással megkezdődhet a 84,2 
millió forint összköltségű beru-
házás, melynek felét az önkor-
mányzat saját forrásból fedezi.

A kivitelezőnek április 30-áig 
kell elkészülnie a munkával, és 
visszaszolgáltatnia a munkate-
rületet. Ekkor már készen lesz az 
1006 méter hosszúságú, rekor-

tánborítású, nemzetközi szabvá-
nyoknak megfelelő futókör.

„Arra külön odafigyelünk, 
hogy ne kelljen fát kivágnunk, 
és a lehető legkevesebb zöldká-
rosodással járjon a folyamat. A 
vállalkozónak ugyanakkor kö-
telessége visszaállítani a meg-
felelő zöldállapotot” – tette 
hozzá Miklós Viktor.

Szilágyi Szabolcs, a megyei 
I-es egyéni választókerület egy-

séges ellenzéki képviselőjelölt-
je szerint több okból is nagyon 
fontos beruházásról van szó.

„Egyrészt a város nagy 
adósságát törleszti a miskolci-
ak felé, hiszen a belváros egyik 
nagy zöld területén ilyen jel-
legű sportolási lehetőség ed-
dig nem volt” – mondta, majd 
hozzátette: ezzel a terület egy 
újabb jelentős funkcióval bő-
vül.

„Mindezek miatt öröm-
mel támogattuk a civil kezde-
ményezést, a jövőben pedig 
tervezzük a Népkert további 
fejlesztését” – utalt záró gon-
dolataival arra, hogy korábban 
Népkerti Kerekasztal címen 
indult el közös gondolko-
dás olyan tagokkal, akik tenni 
akarnak a városért.

Cikkünkben akkor ezt írtuk: 
„A Népkert a borsodi megye-
székhely egyik kedvelt, népsze-
rű helye, kikapcsolódás, spor-
tolás, vendéglátás tekintetében 
egyaránt. Ezért is foglalkoztat-
ja mind a civil szerveződése-
ket, mind az önkormányzatot, 
hogyan lehetne fejleszteni a 
parkot, hogy ismét valamiko-
ri fényében ragyoghasson, ki-
szolgálja az oda látogatók, ott 
sétálók, pihenni, illetve feltöl-
tődni vágyók igényeit.”

KIRÁLY CSABA
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A miskolci repülőtér be-
zárása senkit nem érhetett 
váratlanul, hiszen a Fidesz 
országgyűlési képviselője, 
Csöbör Katalin már 7 évvel 
ezelőtt bejelentette, hogy 
ipari park lesz a helyén. Az 
előző városvezetés 2019-ben 
arról tájékoztatta a Repü-
lőklubot, hogy a szerződésü-
ket nem hosszabbítják meg.

A repülőtér sorsa 2007-ben 
új irányt vett, amikor a Mis-
kolci Ipari Park részévé vált. 
Ez már előrevetítette, hogy a 
területen - összesen 45 hek-
táron - a repülőteret is érintő 
jelentős ingatlanfejlesztésekre 
kerül majd sor, ami a további 
üzemeltetést kérdésessé teheti. 
Egy folyamatosan bővülő, eu-
rópai uniós támogatással mű-
ködő, kiemelt projektről van 
szó. Az ipari park olyan cégek-
nek ad otthont, mint a Bosch 
vagy a Remy Automotive. Az 
ingatlanfejlesztési folyamat a 
2000-es évek második felétől 
több lépcsőben halad előre.

2016-ban az is eldőlt, hogy 
a három különböző helyrajzi 
számon bejegyzett terület vá-
rossal való közös tulajdonjoga 
meg fog szűnni. Az ingatlan-
együttesre a Relays Kft. szerzett 
vételi jogot. A város befolyása 
a terület további sorsát illető-

en továbbcsökkent, ezek után 
már csak a hatósági szabályo-
zásokban működött közre. A 
következő fordulat 2019-ben 
történt, amikor az adásvéte-
li szerződésnek megfelelően 
megszűnt az ingatlan elidege-
nítési és terhelési tilalma, így 
lehetőség nyílt az ingatlan ipa-
ri jellegű hasznosítására. Meg-
kezdődtek a Repülőklub költö-
zéséről szóló tárgyalások. Ezek 
azonban nem vezettek ered-
ményre.

Bár a klub bérleti szerző-
dése lejárt, az új városveze-
tés 2020-ban újra megkötötte 
azt, hogy a repülőtér továb-
bi üzemeltetése biztosítva le-
gyen. A szerződésben a klub 
elfogadta, hogy a város azzal 
a feltétellel adja ismét haszná-
latba a területet, hogy üzleti 
céllal hasznosítani fogja. En-
nek ismeretében senkit nem 
érhetett váratlanul, hogy a 
terület kiürítésére sor fog ke-
rülni.

Csöbör Katalin, fideszes or-
szággyűlési képviselő már 
négy évvel korábban, 2015 au-
gusztusában, a miskolci repü-
lőnapon bejelentette, hogy a 
repülőtérnek 2019-ben költöz-
nie kell, és azt ígérte, új helyet 
fognak találni a klubnak. 2018-
ban ezt a fideszes városveze-
tés egyik alpolgármestere is 
megerősítette. Arról nyilatko-
zott, hogy a Repülőklubbal kö-
tött szerződés 2019-ben lejár, 
a repülőtér területének nagy 

részét bevonják a Mechatro-
nikai Ipari Parkba, új befekte-
tőket telepítenek le. „Egyértel-
mű szakmai álláspont, hogy a 
mai miskolci repülőtér repü-
lésszakmai szempontból al-
kalmatlan a továbbfejlesztés-
re” – hangsúlyozta. Az akkori 
városvezetés szándékai szerint 
kizárólag a klub feladata lett 
volna, hogy megszervezze te-
vékenységének új helyszínre 
való költözését. Arról azon-
ban, hogy ez a helyszín pon-
tosan hol lesz, egyelőre még 
kormányzati szinten sincs re-
leváns információ.

Lehetséges célpont a további 
működésre Sajópetri, ahol Ki-
rály Károly, a miskolci székhe-
lyű Kaisair Craft tulajdonosa 
2020 júniusában mutatta be az 
európai uniós támogatottságú 
repülőtér-létesítési projekt lát-
ványterveit. Jelenleg a miskol-
ci városvezetés is elkötelezett 
abban, hogy új területet ta-
láljon a repülési tevékenység 
folytatásához, mivel egy me-
gyeszékhely nem maradhat re-
pülőtér nélkül. Korunk közle-
kedési tendenciát figyelembe 
véve Miskolc alapvető gazda-
sági érdeke, hogy repülőtérrel 
rendelkezzen, ezzel is elősegít-
ve az új nagybefektetők megte-
lepedését térségünkben. 

MN

Jelenlegi helyén megszűnik a miskolci repülőtér

A repülőtér bezárása évek óta tudott volt. Fotó: Minap-archív/Végh Csaba

Villamossal a meccsre. 
Rásegítőjáratokat indít a va-
sárnap délután öttől meg-
rendezendő DVTK–Szolnok 
labdarúgó-mérkőzés miatt 
az 1A-s villamosvonalon a 
Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt. A cég úgy fogalmaz, a 
pluszjáratokat azért indít-
ják, hogy segítsék a szur-
kolók könnyebb eljutását, 
illetve hazajutását. A ráse-
gítő 1A-s villamosok indulá-
si idejei a Tiszai pályaudvar-
ról: 16:02, 16:17. A mérkőzést 
követően igény szerint in-
dulnak majd a menetren-
den felül biztosított villa-
mosjáratok.

Mézes élmények. Külön-
leges ismeretterjesztő 
előadásra várja az érdek-
lődőket február 24-én, 
csütörtökön fél négytől a 
Szabó Lőrinc Idegennyelvi 
Könyvtár. A sorozat előző 
állomásán a gombászat-
tal és horgászattal, vala-
mint a gyógynövényekkel 
is megismerkedhetett a 
közönség. Ezúttal Molnár 
Gergely vezeti be az ér-
deklődőket a természet-
gyógyászat egyik ágának 
rejtelmeibe. A vizsolyi mé-
hészt sokan Mézes Gergő-
ként ismerik, aki a méz és 
az ahhoz kapcsolódó ter-
mékek előállítása mellett 
apiterápiával is foglalko-
zik. A méhész – nevéhez 
hűen – mindezek mellett 
„mézes élményekről” is 
mesél a résztvevőknek. A 
rendezvény része a Nem-
zeti Kulturális Alap által 
támogatott Élhetőbb kör-
nyezetért címet viselő 
programsorozatnak.

HÍREK RÖVIDEN

FOLYTATÓDIK A FELÚJÍTÁS. Amint az időjárás engedi, folytatják a villanyrendőri buszváró burkolatá-
nak felújítását – ezt Nagy László, a polgármesteri hivatal városfejlesztési főosztályvezetője mondta el 
lapunknak. A megálló rekonstrukcióját még januárban kezdték meg, ekkor a 2006-ban lerakott, mára 
teljesen összetöredezett, balesetveszélyessé vált követ távolították el, majd a szintkülönbség és a bale-
setveszélyes helyzetek elkerülése miatt körbebetonozták a járdaszegélyeket és az aknafedlapokat. A 
területet a tervek szerint szürke, sötétszürke és andtracit színű lapokkal fedik majd le, a burkolóanyagot 
Szunyogh László főépítésszel egyeztetve választotta ki a városfejlesztési főosztály. Fotó: Juhász Ákos

Negyvenöt éve dolgozik hul-
ladékszállító rakodóként. 
Munkahelye jelenleg a Mi-
ReHu névre hallgat, ám szá-
mos korábbi vállalati címert 
látott már uniformisa. Vá-
rosunk „hétköznapi hőseit” 
bemutató cikksorozatunk-
ban ezúttal Hankó Zoltán-
nal ismerkedhetünk meg.

– Amikor idekerültem, 
még egy kis UAZ-zal jártuk a 
várost – idézte fel Hankó Zol-
tán, aki rakodott aztán Cse-
pelre, IFA-ra, Kamazra, Ško-
dára és LIAZ-ra is. 1977-től 
tanúja a szemétszállítás hazai 
evolúciójának, többek közt 
annak, miképp honosodott 
meg nálunk a szelektív gyűj-
tés, helyesebben mondva: 
mennyire sikerült azt tény-
legesen életmódunk részévé 
tenni, mindennapos gyakor-
lataink közé beemelni.

– Eleinte még alig voltak 
aszfaltozott szakaszok, így 
majdhogynem a földet köp-
ködtük, akkora port vert fel 
a kocsi – emlékezett vissza a 
fémkukákkal felrajzolt utca-

képekre, melyek egyet jelen-
tettek az embertelen fizikális 
és egészségügyi megpróbál-
tatással.

Felidézni se tudja, mi-
kor volt utoljára táppénzen. 
Mindmáig leghosszabb tá-
volmaradását egy évtize-
dekkel korábbi munkahelyi 
balesetnek köszönhette. – 
Amikor a lábamat és a bor-
dámat eltörtem, azt a napot 
még jóformán végigdolgoz-
tam – mesélte életerőtől ki-
csattanó derűvel.

Munkaköre komoly ön-
fegyelmet követel ugyan, de 
a szabadságot is biztosítja 
véleménye szerint. – Nincs 
senki a hátam mögött, mint 
egy gyárban. A magam ura 
lehetek – fogalmazott.

Hankó Zoltán jövő febru-
árban éri el a nyugdíjkorha-
tárt, de még legalább egy évet 
szeretne maradni a cégnél. 
Nyolcszoros nagyapaként 
Felsőzsolcán lakik feleségé-
vel. Öt fia közül négy már 
szakmát is szerzett, amire 
neki nem volt lehetősége.

BÓDOGH DÁVID

A jármű hátulján éli 
meg szabadságát

MISKOLCÉRT DOLGOZNAK

Hankó Zoltán munka közben. Fotó: Mocsári László
A rekortán május elejére lehet kész. Fotó: Mocsári László

Elkezdődik a népkerti futókör kialakítása
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Miskolci olvasónk kérte, 
hogy a munkaviszonyban 
álló dolgozók kötelező ko-
ronavírus elleni védőoltásá-
val foglalkozzunk.

A munkahelyek korona-
vírus elleni védelméről szóló 
598/2021. (X.28.) Korm. ren-
delet határozza meg a nem ál-
lami intézményben dolgozók 
estében azt, hogy a munkál-
tató milyen esetekben rendel-
heti el a munkavégzés feltéte-
leként a védőoltás felvételét. 
Magának az intézkedésnek a 
célja az egészség megóvása. A 
munkáltatói intézkedés ezen 
a célon alapszik a munkahely 
és a munkakör sajátosságaira 
is figyelemmel. A kormány-
rendelet hatálya a munkavég-
zésre irányuló egyéb jogvi-
szonyokra is kiterjed, vagyis 
a megbízási jogviszonyban 
foglalkoztatottak esetében is 
alkalmazni kell.

A rendelet alapján a mun-
káltató a védőoltás felvéte-
lét a munkavállaló számára 
a munkavégzés feltételeként 
írhatja elő. A munkáltató 
a kötelezéssel egyidejűleg 
meghatározhatja a védőol-
tás felvételének határide-
jét is. A védőoltás felvételé-
re vonatkozó munkáltatói 
utasítás alakisághoz kötött, 
vagyis azt az érintett mun-

kavállalóval írásban kell kö-
zölni. A munkavállaló akkor 
nem kötelezhető a védőoltás 
felvételére, ha számára ez 
egészségi okból ellenjavallt, 
ezt azonban orvosi szakvéle-
ménnyel kell igazolnia.

Amennyiben a foglalkoz-
tató a dolgozót védőoltás fel-
vételére kötelezi, meg kell té-
ríteni azokat a költségeket, 
amelyek a munkavállaló szá-
mára a munkáltatói utasítás 
teljesítésével összefüggésben 
indokoltan és szükségesen 
felmerültek. Ilyen lehet pél-
dául az utazási költség.

A védőoltás felvételére vo-
natkozó munkáltatói uta-
sítás megtagadása esetén 
a jogszabály jogkövetkez-
ményeket állapít meg. Ha 
a munkavállaló a megsza-
bott határidőn belül az oltást 
nem vette fel, vagy a mente-
sülését igazoló orvosi szak-
véleményt nem mutatta be, 
a munkáltató fizetés nélküli 
szabadságot rendelhet el. Ha 
a fizetés nélküli szabadság 
elrendelésétől számítva egy 
év eltelt, és a munkavállaló 
az oltás felvételét vagy men-
tesülését megfelelően nem 
igazolta, jogviszonya fel-
mondással, azonnali hatály-
lyal megszüntethető.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Hirdetés

„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok írni. 
Miskolc ezernyi titkát csak el-
hullajtotta az emlékezet, hogy 
egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és markunk-
ban tartjuk, máris fényesedni 
kezdenek” – írja Miért Mis-
kolc? című kötetében Fedor 
Vilmos. A lokálpatrióta 63 
válaszban indokolja meg, hogy 
miért szereti Miskolcot.

Azért, mert erre a városra 
mindig jellemző volt a művészet 
felkarolása és támogatása.

Már több mint ötven éve igaz 
ez az állítás. Persze Miskolc rész-
vétele a hazai képzőművészet-
ben már jóval korábban, az első 
művésztelep megalapításával 
kezdődött még a háború előtt. 
Aztán az ötvenes évek máso-
dik felében ismét Miskolc lett a 
magyar képzőművészet vidéki 
központja, amikor a Krakkó-
ból hazatért Feledy Gyula a kor 
meghatározó grafikusaival lét-
rehozta a Miskolci Grafikai Mű-
helyt. Ennek az alkotócsoport-
nak olyan tagjai voltak, mint 
Kondor Béla, Csohány Kálmán, 
Lenkey Zoltán, Kass János, Reich 
Károly és még korának sok kivá-
ló művésze. Ezt követte a gon-
dolat, hogy a grafikának legyen 
minden évben országos sereg-
szemléje. Feledy Gyula javaslatát 
támogatták a miskolci városve-
zetők, így született meg az Or-
szágos Grafikai Biennálé, mely 
Miskolcra hozza a grafika kor-
társ mestereit, fiatal képviselőit. 
Így van ez 1961 óta, amikor első 

alkalommal a Miskolci Nemzeti 
Színház adott otthont a verseny-
ző alkotásoknak és a grafikát 
szerető közönségnek.

Én Feledy Gyulát személye-
sen a nyolcvanas években is-
mertem meg. Egy rendezvényt 
követő fogadáson egy asztaltár-
saságba kerültem vele. Mindig 
mosolygós szemével rám nézett 
és kezet nyújtott. Mondtam a 
nevem, mire nevetve mond-
ta, hogy tudja, ki vagyok. Az-
tán elég sokáig beszélgettünk, 
elsősorban a város kulturális 
életéről. Jólesett figyelmes hall-
gatása. Pár nap múlva eljött az 
irodámba, és miután engem 
nem talált ott, egy kis rajzát rej-
tő csomagot hagyott az aszta-
lomon, rajta egy kissé gyűrött 

jegyzetlapra írt üzenettel. „Ke-
restelek, hoztam neked valamit. 
Tudsz pingpongozni?” És alat-
ta ismert, dőlt betűs aláírása. 
Így kezdődött a barátságunk, 
és eltekintve azoktól az évektől, 
amikor nem éltem itthon, ez fo-
lyamatosan megmaradt.

Jó döntés volt, amikor a Deák 
téri műemlék épületet átadtuk a 
Kossuth-díjas művésznek. Még 
most, halála után évekkel is jelen 
van, és szervezi a város kulturá-
lis életét. A kert, ahol a művész 
oly sokszor kedvére pihent, ma 
Múzsák kertje, ahol időről idő-
re emléktáblát avatnak azoknak 
a művészeknek, akik életükben 
városuk javára munkálkodtak.

A nyolcvanas évek végén visz-
szatért Miskolcra Szalay Lajos 

világhírű művész, aki egyko-
ron innen indult, és aki 1946-tól 
külföldön élt, és műveivel meg-
hódította az amerikai kontinens 
művészetkedvelőit. Bár nem itt 
született, mégis úgy tekintett 
erre a városra, mint első ottho-
nára. Sokan mondták már, hogy 
az embert bárhová is sodorja 
az élet, mindig vágyódik oda, 
ahonnan elindult. Egyetemeken 
tanított, mindenfelé megbecsült 
ember volt, akit számtalan alka-
lommal elismertek.

Elképesztő erő van rajzaiban. 
Pablo Picasso szerint: „Ha két 
grafikus neve marad fenn az 
utókornak a XX. századból, a 
másik én leszek, ha csak egy, az 
Szalay Lajos lesz.”

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 38. – Miskolc a grafika fővárosa

A nemzetközileg is elismert Szalay Lajos grafikusművész munkásságát valamint Feledy Gyula grafikusmű-
vész és miskolci kortársainak művészetét a Deák téren található Feledy-ház mutatja be. Fotó: Juhász Ákos 

A munkaviszonyban  
állók kötelező oltásáról 



kultúra 2022. február 19. 
7. hét | XIX. évfolyam 7. szám 7Miskolci Napló

Minden színésznek minden 
évadban legyen olyan fela-
data, amit igazán örömmel 
játszik – véli Béres Attila, a 
Miskolci Nemzeti Színház 
igazgatója.

A Soós Imre-díjat a MASZK 
Országos Színészegyesület kez-
deményezésére alapították 2001-
ben: évről évre olyan pályakez-
dő színész kapja, aki legfeljebb 
öt éve kapott diplomát, de ki-
emelkedő művészi tevékenysé-
get végez, és még nem kapott 
állami művészeti elismerést. A 
díjat március 27-én, a színhá-
zi világnap alkalmával adják 
át. Tavaly Bodoky Márké lett, 
és idén is miskolci színművész 
kapta Mészöly Anna személyé-
ben. A művésznővel a közeljö-
vőben portréanyagot készítünk, 
amit majd a Miskolci Napló ha-
sábjain olvashatnak.

„Olyanok voltunk,  
mint az Ajax”

Addig is arról kérdeztük a 
Miskolci Nemzeti Színház igaz-
gatóját, hogy mennyire tuda-
tosan alapoznak a fiatal színé-
szekre, és hogyan igyekeznek 
rájuk építeni a jövő színházát.

– Sporthasonlattal élve, ami-
kor elkezdtük a mostani Mű-
vészeti Tanáccsal a munkát, az 
elején olyanok voltunk, mint 
az Ajax vagy a Portó: idehívtuk 
a fiatal tehetségeket, neveltük 
őket, majd megpróbáltuk őket 
megtartani, de elvitték tőlünk 
az olyan nagy „csapatok” mint 

a Katona József Színház vagy a 
Radnóti Színház – fogalmazott 
Béres Attila. Mára azonban jócs-
kán megváltozott ez a helyzet.

– Az elmúlt évekre annyira 
megerősödött a színház, elis-
mertté vált az a fajta ízlésmi-
nőség, ami a miskolci teátru-
mot jellemzi, hogy – maradva 
a sporthasonlatnál – ma már 
nem nevelőegyesület vagyunk. 
A nálunk felnövő, sikeres szí-
nészek itt szeretnének maradni, 
akárcsak a fiatalok.

Béres Attila legjobb tudomása 
szerint a Miskolci Nemzeti Szín-
ház gárdája az egyik legfiatalabb 
színi társulat az országban.

– Magyarán nálunk játszik a 
legtöbb fiatal, diplomás színmű-
vész: 32 színészünkből 15 – tehát 
majdnem a fele. Ez szerintem 
sok mindent elárul a megtar-
tóerőnkről – hangsúlyozta.

Bizalom és lehetőség
Ez az összetétel a színház 

munkájának irányvonalát 
meghatározó Művészeti Tanács 
lehetőségeit is mélyíti.

– A mi filozófiánk az, hogy 
minden színésznek minden 
évadban legyen olyan feladata, 
amit igazán örömmel játszik, 
amiről elmondhatja, hogy na-
gyon szerette volna megkapni 
– jelentsen ez főszerepet vagy 
izgalmas mellékkarakter meg-
formázását. A lényeg az, ha ide-
hívunk végzősöket, akkor nyil-
vánvalóan az egész struktúrát át 
kell szabni úgy, hogy ők is ma-
gukénak érezzék azt. Nálunk 
nem úgy működik a dolog, hogy 
ideérkeznek a fiatalok, és éveket 
kivárnak, hogy minőségi szere-
peket osszanak rájuk: nem rit-
ka, hogy egy pályakezdő színész 
már az első évében komoly sze-

repet játszhat Miskolcon. Ez pe-
dig nemcsak Bodoky Márkkal és 
Mészöly Annával volt így, hanem 
a most ideszerződött fiatalok-
kal is, mint Börcsök Olivér, Bé-
res Bence, Tegyi Kornél vagy épp 
Rudolf Szonja. Ha mély vízbe 
dobjuk az embert – kellő figye-
lem mellett –, hamar megtanul 
úszni. Ráadásul itt a fiataloknak 
lehetőségük van több műfajban 
is kipróbálni magukat – fejtet-
te ki az „utánpótlás-neveléssel” 
kapcsolatos nézeteit Béres Atti-
la, aki a következőképpen össze-
gezte a témát:

– Azért szeretik a fiatalok a 
Miskolci Nemzeti Színházat, 
mert lehetőségük nyílik több 
műfajban fontos szerepek el-
játszására, ami pedig itt tart-
ja őket, az a teátrum – elmúlt 
években szerzett – jó hírneve.

BÁJER MÁTÉ

Mély vízbe dobják a fiatalokat 

Mészöly Anna és Rudolf Szonja A Mester és Margarita című darabban. Fotó: Gálos Mihály Samu

Lukács Róbert most kiál-
lított képeinek többsége a 
pandémia elmúlt két évében 
készült.

Nyolcvan, vagy hatvan. 
Most nyolcvanhat van. Kirob-
banó év ez. Lesz-e még világ 
jövőre? – egy rövidke részlet 
Lenkey-Tóth Péter köszöntő-
jéből, melyet Lukács Róbert, 
Csernobil dodzsem című ki-
állításának megnyitójára írt. 
A kiállítás különleges képeket 
vonultat fel, de nem kevésbé 
volt különleges a tárlat meg-
nyitója sem, a megnyitósza-
vakat ugyanis maga az alko-
tó, Lukács Róbert olvasta fel 
a Művészetek Házában, mivel 
Lenkey-Tóth Péter megbete-
gedett.

A művész lapunk érdek-
lődésére elmondta, a kiállí-
tás címe, vagyis a Cserno-
bil dodzsem tulajdonképpen 
az elmúlás metaforája szá-
mára, erre építette fel a ki-

állítást, ez volt az a közpon-
ti gondolat, aminek mentén 
összeválogatta a kiállított 
képeket. „Ezért van benne 
gyerekkor, ezért van benne 
jéghegy, ezért vannak benne 
ikonok, akik be vannak zár-
va az üvegbe, ez a lényege, az 
elmúlás” – mondta.

Lukács Róbert huszonnyolc 
éve alkot, huszonkét éves volt, 
mikor először megjelentek 
képei a Miskolci Galéria fa-
lain. „Ez annyira régen volt, 
hogy az intézmény még nem 
is a jelenlegi helyén működött. 
Egy-egy kiállítás mindig jó al-
kalom arra, hogy bemutassa, 
mivel is foglalkozott az elmúlt 
időszakban, főleg most, ebben 
a mögöttünk álló bezárt két 
évben. A most kiállított képek 
többsége is ezekben az évek-
ben készült, egy-kettő van 
csak, ami régebbi” – hangsú-
lyozta.

A tárlat március 1-jéig te-
kinthető meg.        TAJTHY ÁKOS

Az elmúlás metaforája 

Lukács Róbert a címadó kép mellett. Fotó: Juhász Ákos

Hirdetés
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A Ferencváros elleni, meg-
lepően szoros mérkőzés 
után egy jóval könnyebbnek 
ígérkező találkozó vár a mis-
kolci férfi vízilabdázókra. A 
debreceniek elleni találkozót 
is élőben közvetítjük.

Előbb azonban tekintsünk 
vissza a legutóbbi mérkőzés-
re, hiszen az igen jó erők-
ből álló Ferencváros volt az 
MVLC ellenfele múlt hét vé-
gén. Varga Dénes továbbra 
sem volt ott a zöldek kere-
tében, helyette Vigvári Ven-
del és Nemanja Ubovic volt 
gólerős szombat este, mind-
ketten három gólig jutottak. 
Jól kezdett a Miskolc, de a 
vendégek szép fokozatosan 
átvették az irányítást, ve-
zettek már három góllal is, 
de visszajött az MVLC, és a 
negyedik negyedben is fi-
gyelnie kellett Varga Zsolt 
csapatának. A végére meg-
maradt az egygólos zöld-fe-

hér előny, de mindenképpen 
meglepetésnek számít, hogy 
a bajnokságban a második 
helyen álló FTC csak egy 
góllal, 11-10-re tudott nyer-
ni Miskolcon.

Szombaton 6 órától a DV-
SE-Master Good csapatát 
fogadják a miskolciak a Ke-
mény Dénes uszodában. A 
vendégek négy ponttal le-
maradva az MVLC mögött, 
a 13. helyen állnak a tabel-
lán. Ezt, illetve a miskolci-
ak három soron következő 
hazai mérkőzését egyaránt 
élőben közvetítjük a Miskolc 
Televízióban, valamint a mi-
nap.hu Facebook-oldalán.

KUJAN ISTVÁN
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Megérdemelten nyert Kecs-
keméten a diósgyőri férfi 
labdarúgócsapat a hét elején.

A 23. forduló rangadóján 
újoncot avathatott a miskol-
ci együttes: az alig tizenki-
lenc esztendős Rottem Keller 
először lépett pályára diós-
győri színekben. A kettős, iz-
raeli-magyar állampolgárságú 
játékossal a soraiban a DVTK 
két igazán komoly lehetősé-
get dolgozott ki az első félidő-
ben – és mindkettőt gólra is 
váltotta. A 18. percben Mol-
nár Gábor – Horváth Zoltán 
– Könyves Norbert volt a lab-
da útja, utóbbi támadó idény-
beli tizenharmadik találatával 
megszerezte a vezetést csapa-
tának. 

A félidő végéhez közeled-
ve aztán, az eleredő esőben 
növelte előnyét a Diósgyőr: 
Könyves ezúttal a gólpassz-
ról gondoskodott, amit védők 
szorításában a kezdőcsapat-
ba hosszú idő után visszatérő 
Polgár Kristóf értékesített. 

Hatvan percnyi játékot kö-
vetően létszámhátrányba 
került a házigazda, de a 68. 
percben így is sikerült szépí-
teniük. A 88. percben válto-
zott újra az eredmény, a cse-
reként pályára lépő Németh 
Márió vállalt el egy lövést, a 
menteni igyekvő védőn meg-
pattanó kísérlete a harma-
dik diósgyőri gólt jelentette. 
Majd a semmiből, egy kom-
munikációs hiba miatt zár-
kózhatott a Kecskemét, de ki-
egyenlíteni nem tudott. 

A DVTK megérdemelten 
nyert 3-2-re. Így nagyon fon-
tos három ponttal gazdago-
dott a diósgyőri csapat, rá-
adásul egy közvetlen rivális 
otthonában sikerült nyernie 
Kondás Elemér együttesének. 

A Kecskeméthez képest 
most már öt ponttal vezet 
a Diósgyőr, a Vasast három 
ponttal előzik meg. Vasárnap 
5 órától, hazai pályán a Szol-
nokot látják vendégül Köny-
vesék.

MN

A DVTK Arénában rendezik 
meg idén a Killik László Női 
Magyar Kupa nyolcas döntő-
jét, amiben a diósgyőriek is 
érdekeltek.

Az előző kupakiírásban a 
fővárosban egészen a döntőig 
meneteltek a diósgyőri lányok, 
ahol is a Sopron előtt már fejet 
kellett hajtaniuk a piros-fehé-
reknek. A tavalyi kupaküzdel-
mek során a vírushelyzet okán 
nem lehettek jelen nézők, idén 
a DVTK Arénában azonban 
már akár a diósgyőri szimpati-
zánsok is a helyszínen szurkol-
hatnak kedvenceiknek. (A tor-
na negyeddöntőjét lapzártánk 
után, péntek este rendezték, ahol 
a diósgyőriek ellenfele a Ludovi-
ka-FCSM Csata volt.)

– Hazai pályán a csapatunkat 
sújtó rendkívüli nehézségek el-
lenére elvárható a négybe kerü-
lés, és ha sikerrel vesszük az első 
akadályt, éremért harcolhatunk 
a hétvégén – nyilatkozta Völgyi 
Péter vezetőedző a klubhonlap-
nak még a torna kezdete előtt. 
– Szeretnénk minél több emlé-
kezetes pillanatot adni a szurko-
lóinknak, és ha végül érem kerül 
a nyakunkba, maradéktalanul 
boldog leszek. Az elmúlt hónap 
történései, a járvány miatti egy-

hónapos kényszerszünet és a leg-
ponterősebb játékosunk kiesése 
miatt hihetetlenül nehéz szaka-
szában van a csapatunk jelen pil-
lanatban. Az eredményes kupa-
szereplés mellett a másik célunk 

átalakítani kissé a játékunkat, 
visszanyerni a formánkat és fizi-
kumunkat a rájátszás kezdetéig.

Miskolc legutóbb 2016-ban 
adott otthon a Killik László Női 
Magyar Kupa nyolcas döntőjé-

nek. Akkor a DVTK a döntőig 
menetelt, ahol aztán a Sopron 
volt az ellenfél. Egy rendkívül 
élvezetes és izgalmas csatában, 
69-60-ra megnyert összecsa-
páson lett meg a kupaarany a 

piros-fehér lányoknak. Hat év 
után újra Miskolcra érkeznek 
az ország legjobb együttesei, 
ám ezúttal a kosárlabdázók va-
donatúj otthona, a DVTK Aré-
na ad helyet a küzdelmeknek.

– Óriási előnyt jelenthet, 
bátran és felszabadultan kell 
játszanunk, és természetesen 
óriási szükség lesz a szurkoló-
ink biztatására, hogy közösen 
tudjunk túllendülni a nehéz 
pillanatokon.

A DVTK csapatának sérü-
lés miatt mellőznie kell Keyona 
Hayest, de nem számíthat Völgyi 
Péter az Aréna avatómérkőzésén 
megsérült Snezana Bogicevicre  
és Vég-Dudás Annára sem.

MN

Egy éremmel már boldogok lennének

Nagy előnyt jelenthet a hazai pálya. Fotó: Mocsári László

Őrzik az első helyet

Rangos elismerés. Kovács 
Attila Gábor, a miskolci Zöld 
Sportok Clubjának verseny-
zője vehette át a „2021. év 
férfi rádiós tájfutója” kitün-
tető címet a Magyar Rádió-
amatőr Szövetség napok-
ban megtartott gáláján. A 
2012-ben ezt a címet már 
egyszer kiérdemlő sport-
ember a tavalyi, bulgáriai 
Európa-bajnokságon be-
gyűjtött három ezüst-, egy 
bronz-, illetve az ugyanott 
megrendezett Európa-ku-
pán kiharcolt két arany-, 
egy-egy ezüst- és bronz-
éremmel érdemelte ki 
újra a rangos elismerést. 
A hetven éves rádiós tájfu-
tó nyolc versenyszámban 
kiharcolt nyolc érmével a 
magyar válogatott legjobb-
jának bizonyult.

Voltak jó periódusaik. 
Amennyiben csak a statisz-
tikát nézzük, szettgyőzelem 
nélkül, 3-0-s vereséggel zár-
ta a Kaposvár elleni Extraliga 
mérkőzését a DVTK női röp-

labdacsapata. Ugyanakkor 
a hazai élvonal 11. forduló-
jának miskolci találkozóján 
a házigazda minden szet-
ten belül mutatott jó peri-
ódusokat, az ötödik helyen 
álló Kaposvárnak azonban 
mindenre volt válasza, így 
idegenben is begyűjtötték a 
győzelemért járó pontokat. 
Szombaton a jelenleg har-
madik pozícióban álló Vasas 
vendégeként szerepel majd 
a Diósgyőr.

Érmesek. A Miskolci Sport-
iskola-MVSC cselgáncsosai 
február 12-én, a győri ifjú-
sági országos bajnoksá-
gon léptek tatamira. Bartha 
Ákos és Kálmán Tibor tanít-
ványai ezúttal öt éremmel 
öregbítették tovább a mis-
kolci judo jó hírét.

RÖVIDTÁV 

TÜNDÉREK A JÉGEN. A mű-
korcsolyáé és a jégtáncé volt 

a főszerep múlt hét végén Mis-
kolcon, a népkerti jégcsarnok 

adott otthont ugyanis a 2022-es 
Jégvirág Kupának. A nemzetközi 

szövetség versenynaptárában 
szereplő eseményt a junior- és a 
szenior-világbajnokság előtt ren-

dezték meg, így értékes világ-
ranglistapontokat gyűjthettek be 
a versenyzők. A világjárvány elle-
nére is tizennyolc ország sporto-

lói léptek jégre, közel százötven 
műkorcsolyázó és húsz jégtán-

cospár szerepelt Miskolcon. A 
helyi fiatalok a középmezőny-

ben végeztek, ami jó eredmény 
részükről. A Jégvirág Korcsolya 
Klub idén gálával ünnepli fenn-

állása harmincadik évfordulóját. 
Fotó: Horváth Csongor

Az óriás-műlesiklásban 
elért 34. helyével a szám 
legjobb magyar helyezését 
szerezte meg az olimpiák 
történetében Kékesi Már-
ton, aki már a jövőjén gon-
dolkodik.

A DVTK első téli olimpi-
konja az óriás-műlesiklásban 
elért 34. helye után kedvenc 
alpesi számában, szlalomban 
állt rajthoz, ahol egy bevál-
lalós és harcos síeléssel a 33. 
helyet szerezte meg a nyolc-
vannyolc indulót számláló 
mezőnyben – számolt be az 
olimpiai szereplésről a diós-
győri klub hivatalos honlapja.

Nem volt könnyű dolga a 
magyar csapat zászlóvivőjé-
nek. Az első futamban a jeges 
és kanyargós tűzésű, 211 mé-
teres szintkülönbségű pályán 
67 kapuval, köztük 64 fordí-
tóval kellett megküzdenie, 
ráadásul szeles időben rajtolt 
el. De a három nappal koráb-
bi óriás-műlesikláshoz képest 
egy sokkal agresszívabb, koc-
kázatvállalóbb menettel sike-
rült a 40. helyen zárnia az első 
futamot. A miskolci születésű 
síző így közel nyolcmásod-
perces hátrányban várhatta a 

második csúszást a verseny-
ben vezető osztrák Johannes 
Strolz mögött.

A műlesiklás második fu-
tamát egy nagyon nehéznek 
számító, 64 kapuból és 62 for-
dítóból álló, olasz edző által tű-
zött pályán rendezték meg. Ké-
kesi Márton kiváló kezdéssel, 
mindent egy lapra feltéve vé-
gül a 33. helyet szerezte meg, és 
mindössze hét századdal ma-
radt el 30. pozíciótól.

– Sikerült megvalósítani, 
amit terveztem a második 
futamra, ott volt a kemény-
ség és a precizitás. Ez így jó a 
lelkemnek, ha nem is tudtam 
folyamatosan száz százalékot 
hozni az olimpia alatt, hiszen 
nagyon nehéz út vezetett ide 
– fogalmazott a dvtk.eu-nak.

A Nemzeti Sportnak azt 
is elmondta a diósgyőriek 
olimpikonja, hogy a klub 
támogatásával szeretne ott 
lenni négy év múlva is.

– Nagyon nehezen tudnám 
itt hagyni ezt a sportot, de 
mellette van egy másik életem 
is a Testnevelési Egyetemen, 
azt sem szeretném elhanya-
golni. Mire hazaérek, kiderül, 
sikerült-e a PhD-m… – nyi-
latkozta.                                MN

Visszatérne az olimpiára

Ott volt a keménység és a precizitás. Fotó: MTI

A KILLIK LÁSZLÓ NŐI MA-
GYAR KUPA SZOMBATI ÉS  
VASÁRNAPI PROGRAMJA:
FEBRUÁR 19., SZOMBAT:
17:00 TFSE-MTK – SOPRON 
BASKET; NKA UNIVERSITAS 
PEAC – UNI GYŐR MÉLY-ÚT
19:30 ELTE BEAC ÚJBUDA – 
ATOMERŐMŰ KSC SZEK-
SZÁRD; LUDOVIKA-FCSM 
CSATA – DVTK
FEBRUÁR 20., VASÁRNAP:
15:30 BRONZMÉRKŐZÉS
18:00 DÖNTŐ.

Közvetlen rivális ellen
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Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos és 
ácsmunkát vállalunk 
A-tól Z-ig. Tel.:  30/760-
5814

Fennállásának negyedszá-
zados évfordulóját  
ünnepli idén a Zenit-Auto 
Rent. A jubileummal kap-
csolatban Soós Tiborral, a 
cég ügyvezetőjével beszél-
gettünk.

– Hogyan kezdődött a Zenit 
története?

– 1996 év végén jött az ötlet 
az autókölcsönző megnyitásá-
nak elindítására, mivel nem ta-
láltunk mi sem sok lehetőséget 
a panzióban megszálló vendé-
gek bérautóigényeinek meg-
oldására. Beszélgettünk több 
vállalkozóval is, akik szintén ne-
hezen tudtak akár 1-2 napra is 
autót kölcsönözni, pedig nagy 
szükség lett volna rá. Így 1997 
februárjában megalakítottuk a 
céget, és elkezdtünk dolgozni. 
A most már több mint 30 éve 
üzemelő panziónk miatt pe-
dig adott volt, hogy minden 
nap nyitva tartsunk. Mára már 
a Futó utcai új székházunkban 
fogadjuk szintén a hét minden 
napján ügyfeleinket.

– Már a kezdetektől sikeresség 
jellemezte a céget?

– Ezt nem mondanám. Több-
ször is felmerült bennünk, hogy 
ezt abba kellene hagynunk. A 
tanulópénzt nagyon drágán 
meg kellett fizetni, de ugye-

bár ami nem öl meg, az meg-
erősít. A nehéz kezdtetek után 
is több mélypont következett: 
svájcifrank-hitelek, szervezett 
autótolvajok, recesszió stb. Na-
gyon sokat tanultunk ebből, de 
szerencsére 25 éve működünk. 
Mindig a legjobbra törekszünk, 
amihez elengedhetetlen, hogy 
értékes és jó emberekkel ve-
gyük körbe magunkat. Büsz-
ke vagyok a csapatunkra mind 
emberileg, mind szakmailag 
egyaránt. Természetesen ügy-
feleink sikerei határozzák meg 
a mi sikerességünket is, s jó lát-
ni, hogy számos olyan céggel 

dolgozhatunk együtt, amikkel 
már az első lépéseket is közö-
sen tettük meg.

– Ez gondolom, nem csak erre a 
régióra vonatkozik.

– Az egész országban jelen 
vagyunk, sőt mondhatni egész 
Európában. Nemcsak az autó-
ink választéka széles, hanem a 
szolgáltatásainké is. Kevés olyan 
céget ismerek, ahol rövid és 
hosszú távra is lehet személy- 
és kisteherautók mellett moto-
rokat, buszokat, nagyteherau-
tókat, kamionokat, targoncát 
vagy akár traktort bérelni. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy lu-
xus autók is jelentős számban je-
len vannak a flottánkban, akkor 
elmondhatjuk, hogy mi tényleg 
komplexen ki tudjuk elégíteni 
ügyfeleink igényeit!

– Mindig sok szép, különleges 
autót látni a Zenitben.

– Egyrészt egyedi, luxusautó-
inkat a szalonrészben ki szok-
tuk állítani – rövidesen újabb 
csodás gépjárművek érkeznek 
–, másrészt a legkeresettebb 
autóinkból a jelenlegi ínséges 
időkben is jelentős készletek-
kel rendelkezünk. Rugalmasan 
és gyorsan tudunk reagálni a 
változó piacokra. Napi bérle-
tes flottánk jelentős darabszá-

mú elektromos autóval bővült, 
ezeket el lehet érni székhelyün-
kön akár töltési lehetőséggel 
együtt.

– Mennyire változott meg a 
bérlés az elmúlt időszakban?

– Jelentősen átalakult. Mi 
mindig a fejlődésben hiszünk, 
így sok elektromos személy- és 
teherautó mellett a napi bér-
letes flottában a gépkocsijaink 
nagy része is automata váltóval 
szerelt. Továbbra is azt tartjuk, 
hogy a vállalkozások részére 
még mindig a leghatékonyabb 
finanszírozás a tartós bérlet. Bár 
nem mindegy, milyen szolgálta-
tásokat kap az ügyfél a pénzért.

– Kérem, meséljen a további 
tervekről.

– Csak előre! Ahogy egyik 
kedves ügyfelünk is mondja: 
„Ti mindent IS megoldotok!”. 
25 év alatt rengeteg tudást 
és tapasztalatot szereztünk, 
amellyel ügyfeleinket akarjuk 
segíteni, hogy a legjobbat vá-
lasszák. Évente több mint 25 
millió kilométert futnak autó-
ink, így jelentős a rálátásunk, 
mit és hogyan érdemes gazda-
ságosan üzemeltetni, és már-
kafüggetlen flottakezelőként 
meg tudjuk keresni a legopti-
málisabb választást.

25 éves a Zenit-Auto Rent 

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre 
meghirdeti 2022. március 2-ai beadási határidővel  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Fajdos utca
45722/12 hrsz

(beépítetlen terület)
1025 m2 11 557 000

Kossuth L. utca 22. pince
2568/A/4 hrsz. (raktár)

32 m2 3 683 000

Nagy László dűlő
74042 hrsz. (kert)

8676 m2 1 000 000

Nagy László dűlő
74043 hrsz. (kert)

4700 m2 540 000

Bedegvölgy 50530 hrsz. 
(fásított terület, rét,  

gyümölcsös, bányatelek)
14285 m2 1 905 000

Bedegvölgy 50536/1 hrsz.
(gyümölcsös, szőlő,  

rét, bányatelek)
4008 m2 825 500

Bedegvölgy 50536/2 hrsz.
(gyümölcsös, rét,  

bányatelek)
3988 m2 660 400

Bedegvölgy 50537 hrsz.
(gyümölcsös, kert,  

bányatelek)
7429 m2 1 219 200

Bedegvölgy 50539 hrsz.
(gyümölcsös, kert, rét,  

bányatelek)
6359 m2 1 041 400

Lapocka dűlő 61594/9 hrsz.
(kert és egyéb épület)

817 m2 1 500 000

Lapocka dűlő 61604/22 hrsz.
(kert és egyéb épület)

791 m2 1 400 000

Harsányi út (Palántok dűlő)
65122/4 hrsz.

(szántó)
8247 m2 2 032 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint  

a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást  

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

MISKOLC, SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 90.,  
TULIPÁN TÖMB – GÁLA HOME

Nyugdíjasoknak 10+10% kedvezmény!
Az akció február 14-étől 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

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET

2010 óta az Önök szolgálatában.

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

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

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

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

Akció! 2022. 02. 19-től 2021. 02. 25-ig 
Star kéztörlő, 2 tekercs, 94,5 Ft/tekercs 249 Ft 189 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 2590 Ft/l 329 Ft 259 Ft
Cif mosogató, 450 ml, 842,22 Ft/l 429 Ft 379 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer,  
   750 ml, 665,33 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Baba folyékony szappan ut., 500 ml, 1198 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml,  
   654,16-610,55 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Syoss Oleo hajfesték 1299 Ft 1099 Ft
Sanytol pumpás, univerzális fertőtlenítő,  
   500 ml, 1998 Ft/l 1299 Ft 999 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 599,5 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l, 1199 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs,  
   60,37 Ft/tekercs 1699 Ft 1449 Ft
Active mosógél, 4,5 l, 355,33 Ft/l 1699 Ft 1599 Ft
Trinát magasfényű zománcfesték (fehér),  
   1 l, 4699 Ft/l 5199 Ft 4699 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l,  
   1999,6 Ft/l 6399 Ft 4999 Ft
Héra belső falfesték (fehér), 15 l, 566,5 Ft/l 9100 Ft 8499 Ft

ALAPFOKÚ GOMBAISMERŐI  
TANFOLYAM INDUL MISKOLCON! 

Hallgatóink a márciustól novemberig  
tartó képzés során megbízható ismereteket  

szerezhetnek a vadon termő gombákról.

Információ és jelentkezés Szűcs Béla tanfolyamvezetőnél
oldbela@gmail.com, 06 20 961 7653

Miskolci Gombász Egyesület, www.miskolcigombasz.hu

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
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

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

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

| Világ | 



Az idei év első nyilvános, 
saját szervezésű programjá-
ra készül a Miskolc Városi 
Diákönkormányzat. Február 
25-én, a Hősök terére várják 
azokat a farsangi hangulatú 
diákokat, akik szívesen jel-
mezbe öltöznének.

Hudák Lilla diákpolgármes-
ter elmondta, szerettek volna 
lehetőséget adni az alkotóked-
vű diáktársaknak: álljanak elő 
jelmezötletekkel, esetleg csil-
lantsák meg kézügyességüket, 
és készítsenek maguk valami 
különlegeset.

Az elnökség úgy gondolta, 
hogy szívesen megjutalmaz-
nák az erőfeszítést, illetve az 
is szempont volt, hogy akinek 
nincsen lehetősége farsangi él-
ményeket szerezni – például, 
mert az iskolája nem rendez 
semmi ilyesmit –, annak is jus-
son egy szelet maszkabál.

Ilyen előzmények után 
döntöttek úgy, hogy február 
25-én, 17 órától a Hősök te-
rére várnak bárkit, aki tanu-
lói jogviszonnyal rendelkezik 
valamelyik miskolci oktatá-
si intézményben. A jelent-
kezők három kategóriában 
indulhatnak: beöltözhetnek 

csoportosan, egyénileg, vagy 
nevezhetnek DIY, azaz sa-
ját készítésű jelmezzel. A há-
romtagú zsűrit Fandl Ferenc, 
a Miskolci Nemzeti Színház 
színművésze, Vályi Zsolt rá-
diós műsorvezető és Varga 
Boglárka, a MIDÖK egyik al-
elnöke alkotják. Jelentkezni a 

miskolcdok2021@gmail.com 
e-mail-címen vagy a Miskol-
ci Városi Diákönkormányzat 
Facebook-/Instagram-olda-
lán keresztül küldött üze-
netben lehet, február 20-áig 
névvel, korral, oktatási intéz-
ménnyel és a választott kate-
gória megjelölésével.
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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

19:00 Éjszakai fürdőzés és romantikus 
szaunaest a Barlangfürdőben

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

duóestje, 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
10:00 Ingyenes szeniortársastánc kezdő 

tanfolyam, Ady Endre Művelődési Ház
10:00-15:00 Bakelitlemez-börze, Vörös-

marty Művelődési Ház
10:30 Mosó Masa mosodája, Miskolci Cso-

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

DVTK Stadion

FEBRUÁR 21., hétfő
9:00 Kisbabás jóga, Főnix Családbarát Kö-

zösségi Tér, Városház tér 16.
10:00 Édes anyanyelvünk, interaktív foglal-

kozás az anyanyelv nemzetközi napja 
alkalmából a Petőfi Sándor Könyvtárban

14:00 Szeniortorna, Célpont Közösségi Tér
17:00 Német klub a Szabó Lőrinc Idegeny-

nyelvi Könyvtárban
17:30 Test és lélek - Családi értékek és 

lelki kötődések kapcsolatainkban, 
előadó: Solymosi Emese, Ifiház

18:00 DVTK Jegesmedvék - UNI Győr ETO 
HC jégkorongmérkőzés, Erste Liga jég-
korongmérkőzés-kvalifikáció 1. forduló, 
Generali Aréna

18:30 Családi zumba fitness, Ady Endre 
Művelődési Ház

19:00 A Miskolci Szimfonikus Zenekar 
koncertje, Yamaha bérlet 2., Művé-
szetek Háza

FEBRUÁR 22., kedd
8:30 Mátyás király Gömörben, mesemon-

dó verseny általános iskolás tanulók 
részére, József Attila Könyvtár

10:00 Tudtad? - Természettudományos 
érdekességek gyerekeknek, József At-
tila Könyvtár

10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály 
Könyvtár

10:00 Szenior angol nyelvi klub, Célpont 
Közösségi Tér

15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-
vi Könyvtár

16:00 Határtalan kalandozás papírszín-
házzal a mesék birodalmában, Petőfi 
Sándor Könyvtár

16:30 Válts zöldre! - Környezettudatosság 
a háztartásban, Kaffka Margit Könyvtár

18:00 DVTK Jegesmedvék - UNI Győr ETO 
HC jégkorongmérkőzés, Erste Liga 
jégkorongmérkőzés-kvalifikáció 2. 
forduló, Generali Aréna

FEBRUÁR 23., szerda
16:30 Mutatom, csináld utánam! – Kéz-

műves délután, Petőfi Sándor Könyvtár

FEBRUÁR 24., csütörtök
10:00 Szimfóniaprogram – Symphonia 

Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 
előadása, Móra Ferenc Könyvtár

10:00 Trux Béla: A torony titka – Író-olva-
só találkozó, Petőfi Sándor Könyvtár

10:00 Szülőklub / Az iskolaérettség meg-
alapozása, avagy hogyan fejleszthe-
tünk játékkal, Pontközpont

14:00 GYÓGYNÖVÉNYEK ILLATA / Ismer-
tebb külföldi fűszer- és gyógynövé-
nyek, Ady Endre Művelődési Ház

16:00 Méhészet – Apiterápia, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

16:30 7Próba társasjátékklub, József At-
tila Könyvtár

16:30 Gémeskút társasjátékklub, József 
Attila Könyvtár

16:30 Francia klub, Szabó Lőrinc Idegen-
nyelvi Könyvtár

FEBRUÁR 25., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 

Sándor Könyvtár
14:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi Sán-

dor Könyvtár
14:00 Örömdal-kör gálaműsor, Vörösmarty 

Művelődési Ház
16:00 Fonaltündérek klubja, Petőfi Sán-

dor Könyvtár
16:00 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegeny-

nyelvi Könyvtár
19:30 Miskolci Illés Klub, Ady Endre Műve-

lődési Ház
20:00 Európa Kiadó - Love 2020 lemezbe-

mutató-koncert, Helynekem

FEBRUÁR 26., szombat
9:30 Hóvirágkereső túra a Majálispark-

tól, további infó: mvsctura.hu
10:30 Farsang Tompetivel, Ady Endre Mű-

velődési Ház
18:00 DVTK-MTK, röplabda női Extraliga 

13. forduló, Generali Aréna
19:00 Hogy szeret a másik? színházi előa-

dás, Művészetek Háza
22:00 Nosperdone presents Wonderland, 

Helynekem

FEBRUÁR 27., vasárnap
Szakosztályi túra Varbó-Kondó, további 

infó: mvsctura.hu
10:30 Mosó Masa Mosodája, Csodamalom 

Bábszínház
17:00 Perecesi Bányász Fúvószenekar, ju-

bileumi farsangi koncert, Művésze-
tek Háza

17:30 DVTK-Szekszárd, kosárlabda NB I. 
A-csoport 20. forduló, DVTK Aréna

PROGRAMAJÁNLÓ 

FEBRUÁR 19., szombat 11:00 KA-
KAÓKONCERT, Nagyszínház, néző-
téri társalgó
19:00 PRODUCEREK, bérletszünet, 
Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ CSERESZ-
NYE, bérletszünet, Kamara
FEBRUÁR 22., kedd
17:00 MÁDI LÁSZLÓ: VERSO / 
ÚJVÁRI MILÁN: SHOW, Játékszín
FEBRUÁR 23., szerda
19:00 A LÁNY, AKI HOZOTT LÉ-
LEKBŐL DOLGOZOTT, a Né-
zőművészeti Kft. előadása, Játékszín
FEBRUÁR 25., péntek
19:00 ELEKTRA, Bősze György-bérlet, 
Játékszín
FEBRUÁR 26., szombat
19:00 A REVIZOR, Kamaraszínház Be-
mutatóbérlet, Nagyszínház
19:00 ELEKTRA, Játékszín

A MISKOLCI NEMZETI 
SZÍNHÁZ MŰSORA

Művészetek Háza,Uránia-terem: FEB-
RUÁR 17-23., csütörtök-szerda, napon-
ta 15:30 és 17:30 Vegyél el, 20:00 Uncharted
FEBRUÁR 24. – MÁRCIUS 2., csütör-
tök-szerda, naponta 16:00 Katonadolog, 
18:30 West Side Story

Művészetek Háza, Béke-terem: FEB-
RUÁR 17-23., csütörtök-szerda, na-
ponta 16:30 Fabian – A vég kezdete, 19:45 
Belle: A sárkány és a szeplős hercegnő
FEBRUÁR 24. – MÁRCIUS 2., csütör-
tök-szerda, naponta 16:30 A szarvasva-
dász, 20:15 Belfast
FEBRUÁR 25., péntek 16:30 Főzőklub, 
18:00 Magyar Passió

MOZIMŰSOR Cinema City: FEBRUÁR 17-
23., csütörtök-szerda, naponta több idő-
pontban – Clifford, a nagy piros kutya | En-
canto | Énekelj! 2. | Gyűlölök és szeretek | Halál 
a Níluson | Kings man: A kezdetek (csak hét-
végén) | Mágikus állatok iskolája | Moonfall | 
Pókember: Nincs hazaút | Rémálmok sikátora 
| Sikoly | Szörnyen boldog család 2. (csak hét-
végén) | Uncharted | Vegyél el

MOZIMŰSOR

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
február 20-án, vasárnap 
16 órától a Mindszenti 
templomból közvetítenek. 
A szentmisét bemutatja: 
Juhász Ferenc pasztorális 
helynök, esperes, plébános.

Plébániai farsangot ren-
deznek a Mindszenti plébá-
nián a hittanos gyerekeknek 
február 26-án, szombaton 
14 órai kezdettel Farsangi 
kincsvadászat címmel a Mil-
lenniumi teremben. Belépés 
gyerekeknek csak jelmez-

ben! A Szent Imre-templom 
énekkarába várják az érdek-
lődőket húsvét ünnepe előtt. 
Próbák keddi napokon 18 
órától lesznek. Legközeleb-
bi próba március 1-jén, a 
plébánián. Karvezető: Regős 
Zsolt karnagy. A Versbarátok 
Köre és a Páli Szent Vince 
Szeretetszolgálat szeretettel 
hív minden érdeklődőt a „Te 
győzz le!”, avagy képzelt ri-
port Pilinszky Jánossal című 
irodalmi műsorra a Mind-
szenti templom Millenniu-
mi termébe február 27-én, 
vasárnap, 16 órára.

HARANG-HÍREK

Tavaly decemerben csúnya pulcsi szépségversenyt rendeztek. Fotó: Mocsári László

Jelmezversennyel készülnek a farsangra

Hirdetés

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
FEBRUÁR 21., 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-
portmagazin) (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 22., kedd 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 Sportpercek (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-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 23., szerda 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 Basszuskulcs (ze-
nei 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 24., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Közgyűlés (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Promen-
ád (kulturális magazin) (12) 19:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Szemtanu (bűnügyi maga-

zin) (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12) 

FEBRUÁR 25., péntek 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 Suhanj ve-
lem! (autós magazin) ism. (12) 19:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) 
(12)  20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

FEBRUÁR 26., szombat 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 Kilátó ism. 
(közéleti magazin) (12) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Basszuskulcs ism. (zenei magazin) 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12)

FEBRUÁR 27., vasárnap 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 
(12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 Miskolc 
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 18:25 Kilátó ism. (közéleti maga-
zin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Miskolci Nap-
ló ism. (riport magazin) (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

A SZERELMESEKNEK ÉNEKELT. 2019 után ismét szülőváro-
sában lépett fel hétfő este Pál Dénes. A Valentin-napi fellépé-
sen előtérbe kerültek a romantikus dallamok, de volt közöt-
tük olyan is, mely eddig még nem szólalt meg koncerten. Az 
előadóművész szerint minden korosztálynak szólnak a sze-
relmes dallamok, mint ahogy maga a szerelem is megtalálhat, 
meglephet bárkit. Fotó: Mocsári László



HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Bár tudott, hogy ez egy Kosnak 
nehéz, most mégis érdemes kicsit lelassítani, és nem túl-
vállalni magát semmilyen téren. Összefuthat valakivel, 

akivel a találkozás később igencsak jelentőségteljesnek bizonyulhat.

Bika (04. 21.–05. 21.) Nehezen viseli a hirtelen kialaku-
ló változásokat, gyökeres fordulatokat, amik keresztül-
húzzák a számításait, a hét pedig bővelkedhet ezekben. 

Jobb, ha eleve készül lelkileg arra, hogy nyitottan kell ezekre reagálni.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Jó helyen lesz, jó időben, és a 
szerencse valamilyen módon megnyilvánul a héten az 
életében. Lehetséges, hogy nyer valamit, vagy váratlan 

jó hírt kap, de olyat, amire álmában nem gondolt volna.

Rák (06. 22.–07. 22.) Végre szép hét előtt áll. Az élet 
minden területén szerencsés lehet, és végre jól érezhe-
ti magát. Egy olyan hírt is kaphat, ami hosszú távon is 

befolyásolja a jövőjét, vagy egy váratlan szerencsés helyzet adódhat.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Egy találkozás talán örök-
re megváltoztatja az életét. A döntést persze önnek kell 
meghoznia. Sokáig fog rágódni rajta. Az út, ami az el-

határozásáig vezet, fontosabb lehet, mint a döntés maga.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Mozgékony és kreatív most, 
ráadásul bárkivel harcba száll, hogy a céljait elérje. 
Próbálja meg gyakorolni a megértés és beleélés mű-

vészetét. Többre megy, mintha csak a saját igazát hangoztatná.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) A család általában nagy 
boldogság, de néha bizony kötélidegzet kell ahhoz, 
hogy elviselje. Ha így van, segíthet a távolság, egy kis 

elszigetelt magány. Bízzon benne, meg fogják érteni.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Lehet, hogy a legnagyobb 
baja a kiegyensúlyozatlanság. Hol a bőség, hol a szük-
ség a gondja. Most valószínűleg az, hogy túl sok a mun-

kája. Persze inkább örülhet ennek, ahelyett, hogy szomorkodna.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Mindig azt reméli, hogy az el-
következő időszak nyugodtabban, harmonikusabban 
fog telni. Ez így is van, de csak akkor, ha ön is esélyt ad 

erre. Vannak persze elmaradhatatlan kötelességei, de van, ami várhat.

Bak (12. 22.–01. 20.) Ha maga is úgy érzi már, hogy 
fejére nőttek a problémák, akkor ideje rendezni a dol-
gokat. Az első és legfontosabb persze a saját lelke vol-

na. A külső békéhez először önmagával kell szembenéznie.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Derűs hétre számíthat. Igaz, 
nem úgy alakul minden, ahogy azt eltervezte, de lehet, 
hogy jobb is így. A magányos órákra is szüksége van ah-

hoz, hogy élvezhesse azok társaságát, akik néha az idegeire mennek.

Halak (02. 20.–03. 20.) Egy régóta fennálló, már-
már elfekélyesedett konfliktust végre megnyugtatóan 
rendezhet, a csillagainak hála. Ehhez azonban elő kell 

vennie régen látott humorérzékét. Anélkül biztosan nem fog menni.
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Idén is bővül a miskolci állat-
kert kengurucsaládja. A léte-

sítménynek jelenleg három 
nősténykenguruja van, ebből 

kettőnek pedig már biztos, 
hogy kicsi van az erszényében. 

Veress Tamás, az állatkert gyűj-
teményi vezetője azt mondta, a 
gondozók szinte naponta látják 

őket, a látogatóknak viszont 
igen nagy szerencse kell hozzá. 
Fotóriporterünk viszont szeren-

csével járt múlt héten, a répa 
illata megtette hatását, és egy 

apró rózsaszín fejecske buk-
kant ki az erszényből. A kengu-
ruk harmincnapos vemhesség 

után jönnek a világra, ekkor 
viszont egyből be is másznak 

az anyjuk erszényébe, és ott 
cseperednek legalább öt hó-
napon át. A kicsik várhatóan 

néhány hét múlva kezdhetik el 
felfedezni a nagyvilágot, akkor 
már a látogatók is megnézhe-

tik őket. Fotó: Mocsári László

Miskolci  
zsebibabák 

Akkor és most. A képen látható épületben kezdte meg műkö-
dését 1963-ban a Rónai Sándor Megyei Művelődési Központ. 
Színházterem, balett-terem, a szakszervezetekkel közösen 
használt klubhelyiség és néhány iroda képezte az új művelő-
dési otthont. 1964 májusától több mint húsz éven át itt ren-
dezték meg a Magyar Rövidfilm- és Televíziós Rövidfilmfesz-
tivált. 1966-tól az intézmény szerves részét képezte még a 
Film-és Szemléltetőeszközök Tára, hiszen ezekben az évtize-
dekben még nagy jelentőséggel bírtak a szemléltetésül szol-
gáló tizenhat milliméteres ismeretterjesztő filmek. A művelő-
dési központ bezárását követően, 2008-ban átalakították az 
épületet, jelenleg egy banknak és egy egészségügyi központ-
nak ad otthont. Az épület előtt áll a kezdetek óta Kiss Sándor 
Vízmerítők című szobra. (Tajthy Ákos szövege, Horváth Cson-
gor fotója, a régi felvétel forrása: Fortepan/Inkey Tibor)

Gazdikereső
Ezen a héten Abigélt (6051), 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: Vargahegy
Fajta: európai házimacska
Kor: 3 év
Neme: nőstény
Szín: fekete
Súlya: 3,36 kg

Mamacica, aki teljes család-
jával került be a telepre. Fekete 
bundájával és hatalmas sárga 
szemeivel azonnal elbűvöli az 
embert. Még félénk, de szépen 
kezelhető.

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-
ilben 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
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