
SZERVIZPONTOK A 
KERÉKPÁROSOKNAK
Tíz önkiszolgáló kerékpáros szervizpont létesí-
tését tervezi Miskolc önkormányzata akár már 
az első negyedévben. Jelenleg két hasonló egy-
ség működik a városban: az elsőt tíz éve építet-
ték ki a Szinvaparknál, a másik pedig Újmassán 
működik. Cikk a 2. oldalon

„PÁLYAKEZDŐ”, RUTINNAL
Idén Mészöly Annának ítélték oda a pályakezdő színé-
szek erkölcsi megbecsülése és társadalmi rangjának 
emelése céljából 2001-ben létrehozott Soós Imre-dí-
jat. Hegedűs a háztetőn, Velencei Kalmár, Édes Anna, 
Vadkacsa, Hermelin, A Mester és Margarita: a színész-
nőnek már fiatalként is komoly szerepekben kellett bi-
zonyítania Miskolcon. Portré a 6. oldalon
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KÖZÖSEN MISKOLCÉRT
Hogyan veszünk részt a közös ügyeink alakításá-
ban? Milyen fórumok szükségesek ahhoz, hogy 
közösen fejlesszük a városunkat? Az önkormány-
zat, a Dialóg Egyesület és a DemNet Alapítvány a 
fenti kérdésekről szervezett közös gondolkodást 
műhelymunka keretében, helyi lakosok részvéte-
lével. A résztvevőket véletlenszerűen választot-
ták ki. Cikk a 3. oldalon

A pedagógusok célja az, 
hogy a kormány vissza-
vonja február 11-ei rende-
letét, ami lényegében el-
lehetetlenítette a tanárok 
sztrájkjogát.

Miskolcon is folytatódott 
a pedagógusok polgári enge-
detlenségi akciója kedden. A 
városban ezúttal a Herman 
Ottó Gimnázium csatlako-
zott az akcióhoz, ahol a tanári 
kar több mint fele nem tartot-
ta meg az óráit. A pedagógu-
sok – a Földes Ferenc Gim-
názium múlt heti akciójához 

hasonlóan – „A sztrájk alap-
jog” feliratú molinóval készí-
tettek csoportképet az intéz-
mény bejárata előtt.

Ahogyan az ismert, a pol-
gári engedetlenségi akciókat 
azért indították el a tanárok 
országszerte, mert a kormány 
február 11-én rendeletbe fog-
lalta a munkabeszüntetés új 
szabályait. Ennek értelmében 
sztrájk alatt is biztosítani kell a 
gyermekfelügyeletet, és a tanó-
rák egy részét is meg kell tarta-
ni. A tanárok szerint azonban 
így a sztrájk értelmét veszíti.

Folytatás a 3. oldalon

EMLÉKEZETES KUPAGYŐZEL-
MET ARATTAK. Hatalmas bravúrt 
bemutatva, hazai pályán játszva 

megnyerte a kosárlabda Magyar 
Kupát a DVTK női kosárlabda-

csapata. A Völgyi Péter irányítá-
sával szereplő piros-fehérek már 

a negyed- és az elődöntőben is 
a szezon eddigi legjobb játékát 
nyújtották, de ami a fináléban 

történt, az sokáig emlékezetes 
marad: a jóval esélyesebb Sopron 

ellen döntetlenre mentették a 
rendes játékidőt, majd a hosz-

szabbításban lehengerlő játékkal 
megnyerték az aranyat. Ez azt 

is jelenti, hogy története során, 
1993, 1994 és 2016 után 2022-
ben negyedszer hódították el a 

kupát. A vezetőedző is azt emelte 
ki, hogy egy olyan sikert értek el 

közösen, ami örökre emlékezetes 
marad a DVTK történetében. 

Cikk a 9. oldalon

Polgári engedetlenség  
a Hermanban is

Kezdődhet a turbókörforgalom építése 

Rövidesen forgalomkorlátozásokkal kell számolnunk a Vörösmarty és a Király utca keresztező-
désében. Éppen ezért az önkormányzat, a kivitelező, az MVK Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (NIF) szakemberei folyamatosan egyeztetnek az épülő turbókörforgalomról, és a ke-
rülőutak tekintetében próbálnak olyan megoldást találni, amely minél kevesebb fennakadást, bosz-
szúságot okoz majd a miskolciaknak.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, ötszázhetven méte-
ren négysávosra bővül a Vö-
rösmarty utca, a Király utcai 
csomópontjában pedig megépül 
a turbókörforgalom. Az önkor-
mányzat tavaly a lakosságnak 
egy ötletpályázatot is hirde-
tett, hogy közösen alakítsák ki 
a központi látványelemet. Azó-
ta a látványtervek elkészültek. 
Márciusban pedig el is kezdődik 

a turbókörfogalom építése is, 
mely azonban számos közleke-
désszervezési feladattal és forga-
lomkorlátozással is jár majd.

– Az időjárás javulásával ta-
vasszal indulhat újra az útépí-
tési munka a Vörösmarty utca 
négysávosításánál és a turbó-
körforgalomnál – számolt be ja-
nuárban lapunknak a NIF Zrt. 
szóvivője. Kiss Boglárka akkor 
is hangsúlyozta: a munkákat a 

terület adottsága is lassította. 
Nehézséget jelentett a jelentős 
vasúti infrastruktúra közelsége, 
de nem könnyítette meg a kivi-
telező munkáját a korábban a 
MÁV-telepi lakóingatlanok, bér-
házak miatt kiépített közműhá-
lózat és betonos-murvás úthá-
lózat szükségszerű bontása sem.

A közműkiváltások már janu-
ár második felében megindultak, 
de a hírközlési, víz- és szenny-

vízvezeték-kiváltási munkákat is 
meg tudták kezdeni a szakembe-
rek. Stábunk ottjártakor a terüle-
ten gépekkel készítették elő az új, 
háromsávos, jelzőlámpával sza-
bályozott csomópontot, illetve 
folytatták a tavaly elkezdett köz-
műkiváltásokat és az útszélesítés 
alapozását is.

– A város hetek óta azon dol-
gozik, hogy a forgalomkorláto-
zásoknál minél optimálisabb 
megoldás szülessen, és hogy a 
közösségi közlekedés az építke-
zés idején is utasbarát maradjon, 
a lehető legkisebb kellemetlen-
séggel járjon – mondta el a Mis-
kolc Televíziónak Lukács Zsolt. 

Az MVK Zrt. autóbuszközle-
kedési igazgatója kitért továb-
bá arra is, hogy miután a lezárt 
szakaszon több autóbuszvonal is 
áthalad, döntő kérdés volt meg-
találniuk a megfelelő kerülő- és 
terelőútvonalakat, mindez azon-
ban így is a járatok menetidejé-
nek növekedésével fog járni.

Az előzetes elképzelések szerint 
a munkák idejére a 3-as út kétszer 
egysávosra szűkül majd a csomó-
pontban. A Király utca belváros 
felé tartó szakaszán pedig nem le-
het majd jobbra kanyarodni a Vö-
rösmarty utca felé. A csomópont 
tervezett műszaki átadás-átvétele 
október végére várható.

A miskolci önkormányzat 
városüzemeltetési osztályá-
nak szakemberei folyamatosan 
egyeztetnek a kivitelezővel, a 
beruházóval készülve a lezárá-
sokra. A cél az volt, hogy a for-
galomelterelések, a lezárások 
minél kevesebb fennakadást 
okozzanak a városban. Sajnos 
így is számolni kell kellemet-
lenségekkel, hiszen egy ekkora 
beruházás jelentősen megboly-
gatja egy város életét. Arról, 
hogy az MVK Zrt. buszai mer-
re közlekedhetnek, hogy milyen 
útlezárások, terelések várható-
ak, folyamatosan tájékoztatjuk 
a miskolciakat.                          MN



A harcok miatt egy nap alatt 
több mint százezer ukrán 
állampolgár keresett mene-
déket valamelyik szomszédos 
országban.

Különleges katonai műve-
let végrehajtását rendelte el 
Vlagyimir Putyin orosz elnök 
Ukrajnában csütörtök haj-
nalban. Nem sokkal beszéde 
után orosz csapatok szálltak 
partra Odesszában és Mariu-
polban – írja a Guardian uk-
rán tisztviselőkre hivatkozva. 
Hírek szerint az invázió há-
rom helyről, Fehéroroszor-
szágból, Oroszországból és a 
Krímből indult.

A támadás elől az emberek 
pincékbe, légópincékbe mene-
kültek, a nagyobb városokban, 
mint Harkivben, vagy Kijev-
ben pedig sokan a metrómeg-
állókban kerestek menedéket 
a becsapódó rakéták elől. Az 
orosz erők péntek kora délutá-
nig, vagyis lapzártánkig több 
városba is bevonultak, köztük 
a fővárosba, Kijevbe, ahol a 
déli órákban már a kormány-
zati negyedben is tankokat le-
hetett látni.

Az ENSZ becslése szerint 
csak az első nap legalább száz-
ezer ember indult el Ukrajnán 
belül a háború elől menekülve, 
és a helyzet még mindig kaoti-
kus, és gyorsan változó. A len-
gyel határőrség közlése szerint 
Lengyelországba csütörtökön 
huszonkilencezer ember me-

nekült át, Romániában több 
mint tízezren kerestek mene-
déket. Magyarország is ké-
szül a menekültek fogadására 
(lapzártánkig viszont pontos 
számokat még nem közöltek), 
ami nem csoda: a határon ké-
szült felvételek tanúbizonysá-
ga szerint rengetegen indultak 

hazánk felé, több kilométeres 
kocsisorok alakultak ki több 
határállomáson is.

Csütörtök este kormányren-
deletben hirdette ki a magyar 
kormány, hogy hazánkban ide-
iglenes védelmet kap az Ukraj-
nából menekülő valamennyi 
ukrán állampolgár, valamint a 

szomszédos országban jogsze-
rűen tartózkodó harmadik or-
szágbeli állampolgár is.

„Felszólítjuk Oroszorszá-
got, hogy azonnal szüntesse 
be az ellenségeskedést, vonja 
ki hadseregét Ukrajnából, és 
teljes mértékben tartsa tiszte-
letben Ukrajna területi egysé-
gét, önállóságát és független-
ségét” – jelentette ki Ursula 
von der Leyen, az Európai Bi-
zottság elnöke és Charles Mi-
chel, az Európai Tanács elnöke 
közös nyilatkozatában csütör-
tökön. Az uniós bizottság és a 
tanács elnöke hangsúlyozta: a 
lehető leghatározottabban el-
ítélik Oroszország „példátlan 
katonai agresszióját Ukrajna 
ellen”.

„Oroszország indokolatlan 
katonai akcióival súlyosan 
megsérti a nemzetközi jogot, 
és aláássa az európai és a glo-
bális biztonságot és stabilitást. 
Az erőszaknak és kényszer 
alkalmazásának nincs helye 
a 21. században” – fogalmaz-
tak. Az oroszok inváziójára a 
nemzetközi közösség súlyos 
szankciókkal válaszolt. 
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Háború tört ki a szomszédban

Harckocsikra és páncélozott csapatszállítókra felzsúfolódó ukrán katonák érkeznek a luhanszki 
frontra. Fotó: Anatoli Stepanov, AFP
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Alpolgármes-
teri fogadóó-
ra. Badány 
Lajos alpolgár-
mester lakos-
sági fogadóórát tart márci-
us 2-án, szerdán 14 órától 
17:30-ig a városháza alpol-
gármesteri tárgyalójában. 
Sorszámosztás: február 28-
án, hétfőn 8 órától a polgár-
mesteri hivatal főportáján. 
A fogadóórára tíz darab sor-
számot osztanak ki. 

Lakossági fó-
rum. Szopkó 
Tibor alpol-
gármester, a 
10. számú vá-
lasztókerület önkormány-
zati képviselője lakossági 
fórumot tart március 9-én, 
szerdán 16:30-tól a Petőfi 
Sándor Általános Iskola előtt 
(Katowice utca 17.), 18 órától 
pedig a Fábián utca 6. szám-
nál (a régi malom épülete).

Új KRESZ-táblák. A Martin-
kertvárosban, a Balaton utca 
– Kisfaludy Károly utca – Ta-
virózsa utca – Temes utca 
által határolt területet a 7,5 
tonna megengedett legna-
gyobb össztömeget meg-
haladó teher-gépjárművek-
kel szemben védett zónává 
jelöli ki az önkormányzat. Az 
elmúlt időszakban sok teher-
autó közlekedett a belváros 
felől a Balaton és Temes ut-
cán túli telkeken zajló építke-
zésekhez a lakóövezet belső, 
kis utcáit használva, ami ért-
hetően zavarhatta az ott élő-
ket. A nehezebb teherkocsik 
számára mostantól tilos az 
övezetbe való behajtás. Ezt 
KRESZ-táblák fogják jelezni, 
melyeket a napokban helyez 
ki a Városgazda.

Kutyabarát hivatal. Elnyerte 
a „Kutyabarát hely” tanúsí-
tó védjegyet Miskolc önkor-
mányzata, ennek köszön-
hetően lehetőség van arra, 
hogy a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálataira ku-
tyával érkezők is zavartala-
nul intézhessék ügyeiket. A 
házikedvencek a Városház 
téri és a Petőfi utcai ügyfél-
szolgálatra is bevihetőek. 
A házirendben kérik, hogy 
az ügyféltérbe kizárólag 
jól szocializált, szófogadó, 
szobatiszta kutyát vigye-
nek be, mindig tartsák pó-
rázon; ne engedjék, hogy az 
állat zavarja az ügyintézést, 
a dolgozók munkáját. Oltá-
si könyv, valamint chip nél-
kül a kutya nem vihető be 
az épületbe. Az oltási köny-
vet a személyzet bármikor 
ellenőrizheti. Az állat utáni 
szennyeződés feltakarítása 
mindig a gazdi feladata, eh-
hez eszközöket az informá-
ciós pultnál kérhet.

HÍREK RÖVIDEN

Ebben az évben tíz ilyen szer-
vizpont jöhet létre, a pon-
tos helyszínekre csütörtökig 
szavazhattak az érintettek a 
Kerékpáros Miskolc Egyesü-
let honlapján.

Tíz önkiszolgáló kerékpáros 
szervizpont létesítését tervezi 
Miskolc önkormányzata a vá-
rosban. Ezekhez hasonló egy-
ségből jelenleg kettő működik: 
az elsőt körülbelül tíz éve léte-
sítette a Szinvapark bevásárló-
központ a Kerékpáros Miskolc 
Egyesület javára, a második 
pedig az újmassai Vendéglő a 
pisztrángoshoz nevű étterem-
nél működik.

Az ötletgazda Bartha 
György önkormányzati képvi-
selő, aki lapunknak elmondta: 
korábban Tiszaújvárosban lá-
tott hasonló szerkezetet, és azt 
tapasztalta, a helyiek szeretik 

és használják azt. „Úgy gon-
dolom, hogy a jó kezdeménye-
zéseket érdemes átvenni. Azt 
látni, hogy Miskolcon is egy-
re többen kerékpároznak, ép-
pen azért voltam biztos benne, 
hogy a szervizpontok telepí-
tése szükséges, mint ahogyan 
abban is, hogy Miskolcnak kell 
kezdeményeznie ezt” – tette 
hozzá.

A képviselő javaslatát az 
önkormányzat is támogatja, 
ráadásul forrást is találtak a 
beruházás megvalósításához. 
Bartha György elmondta, fon-
tos volt számára az ügy társa-
dalmasítása is, vagyis szeret-
te volna, ha a szervizpontok 
helyszínét a miskolci kerékpá-
ros közösség dönti el. Éppen 
ezért fordult a Kerékpáros 
Miskolc Egyesülethez, amely 
azonnal támogatta a kezde-
ményezést.

– A városi kerékpározás fej-
lesztésének három alappillére 
van: az úthálózat fejlesztése, a 
kommunikáció és a szemlélet-
formálás, valamint a szolgál-
tatások javítása, bővítése. Ez 
utóbbi egy olyan szolgáltatás, 
ami sok bringásnak könnyíti 
majd meg az életét, és még töb-
beket vehet rá arra, hogy akár 
az autóval szemben is a ke-
rékpárt válasszák – mondta el 
Kunhalmi Zoltán, az egyesület 
elnöke, aki hozzátette azt is: ez 
a kezdeményezés természete-
sen nem váltja ki a kerékpáros 
úthálózat fejlesztését és nem 
fedi el a jelenleg meglévő utak 
hiányosságait sem.

– Az ötlet ettől függetlenül 
támogatandó, ezért Bartha 
György megkeresésére egye-
sületünk huszonkét lehetséges 
szervizponthelyszínre tett ja-
vaslatot. Hasonló listát az ön-

kormányzat is készített. Végül 
abban sikerült megegyezni, 
hogy a város és a KME hely-
színjavaslatainak összegyúrá-
sából készül egy tizenöt hely-
színes lista, ezt bocsátottuk 
szavazásra, és a város vállalja, 
hogy közülük a legtöbb sza-
vazatot kapó első tízet valósít-

ja meg – részletezte Kunhal-
mi Zoltán. Szavazni február 
24-én, vagyis csütörtökön éj-
félig lehetett. Az önkiszolgá-
ló kerékpáros szervizpontok a 
tervek szerint még az első ne-
gyedévben megjelenhetnek a 
legtöbb szavazó által javasolt 
tíz helyszínen.          TAJTHY ÁKOS

Önkiszolgáló bicikliszervizeket telepítenek

A szervizpontokkal javulnak a kerékpáros szolgáltatások a városban. 
Illusztráció: ujbuda.hu

Márciustól megszűnik a 
parkolás a Városház tér 
egyik szakaszán.

A miskolci parkolási rend-
szer sárga zónájához tartozó, 
a Városház tér 7-11. számú, 
belső udvaron lévő zúzalékos 
parkoló március 7-e, hétfőtől 
kikerül a város által üzemelte-
tett díjfizetési területek közül. 
Az ide érvényes sárga zónás 
bérletekkel a környéken lévő 
sárga zónás területeken lehet 
továbbra is parkolni. A terü-
letre kiadott kedvezményes la-
kossági bérletekkel a Kossuth 
Lajos utcán, a dr. Antall József 
parkban és a Pátria szolgálta-
tóház mögötti parkolókban 
állhatnak meg az autósok. A 
megváltott éves parkolóbérle-

tet június 30-áig a jogosult ál-
tal benyújtott írásbeli kérelem 
esetén visszaváltják a Parkolá-
si ügyfélszolgálaton (Széche-
nyi u. 20.) a bérlet időarányos 

díjának visszafizetése mellett. 
A határidőn túl benyújtott ké-
relmek esetében a közszolgál-
tatónak nincs lehetősége visz-
szaváltani a parkolóbérletet.

Megszűnik a parkolás 

A környékbeli sárga zónás területeken továbbra is lehet parkolni. 
Fotó: Horváth Csongor

A helyi adók első félévre ese-
dékes összegeit március 16-
áig fizethetik meg az adózók 
pótlékmentesen.

A polgármesteri hivatal 
adóosztálya március elején 
küldi meg az adózók részére 
azokat az értesítéseket, ame-
lyek a március 16-áig esedé-
kessé váló, I. félévre vonatkozó 
fizetési kötelezettség teljesíté-
sével kapcsolatosan adnak tá-
jékoztatást. A kivonatot a feb-
ruár 24-ei állapotról bocsátják 
ki, és az építményadó, a he-
lyi ipar űzési adó és a gépjár-
műadó-fizetési kötelezettséget, 
valamint a lejárt esedékességű 
tartozásokat tartalmazza.

A gépjárműadóval kapcso-
latos adóhatósági feladatokat 
tavaly január 1-jétől a NAV 
látja el, ezért az idei gépjár-

műadó-fizetési kötelezettség-
ről a NAV értesíti az adózókat. 
A 2021. január 1-jét megelőző 
időszakot érintő gépjárműadó 
ügyekben továbbra is az ön-
kormányzat adóhatósága ren-
delkezik hatáskörrel, ezért a 
2020. december 31-éig fennál-
ló gépjárműadó-fizetési köte-
lezettségekkel kapcsolatos le-
járt esedékességű tartozásokra 
vonatkozóan ad tájékoztatást.

Az E-önkormányzat portá-
lon valamennyi adónem tekin-
tetében lehetőség van a helyi 
adóegyenleg (adószámla és a 
felszámított késedelmi pótlék) 
elektronikus lekérdezésére, il-
letve az adó-, díj- és illetékfize-
tési kötelezettség elektronikus 
úton, bankkártyával törté-
nő megfizetésére. Az elérhető 
szolgáltatások igénybevételé-
hez KAÜ azonosítás szükséges.

Érkeznek a tájékoztatók



aktuális2022. február 26. 
8. hét | XIX. évfolyam 8. szám 3Miskolci Napló

Múlt szombaton Közösen Miskolcért! jelige alatt ült össze 21, 
véletlenszerűen kiválasztott miskolci az önkormányzat Rész-
vételi Irodájában. Arról gondolkodtak a szakemberek segít-
ségével, hogy miként lehetne hatékonyan bevonni az aktív 
állampolgárokat a városvezetés döntés-előkészítésébe, mitől 
működhetnének a város részvételi koncepciójában lefektetett 
gondolatok.

A részvételi koncepció elfo-
gadásával új leágazások nyíltak 
meg Miskolc előtt a részvételi 
demokrácia útján. Ennek kö-
vetkező állomása volt a Közö-
sen Miskolcért!, ami tulajdon-
képpen egy szakmai előtudást 
nem igénylő közös gondolko-
dás. A DemNet Alapítvány, a 
Dialóg a Közösségekért Köz-
hasznú Egyesület és a miskolci 
önkormányzat szervezésében 
megvalósult programra bár-
mely felnőttkorú városlakó je-
lentkezhetett.

A regisztrálók közül hu-
szonegy embert választott ki 
a szakmai lebonyolításért fele-
lős DemNet Alapítvány. Ők a 

lehető legváltozatosabb tulaj-
donságokat képviselték, hiszen 
volt köztük fiatal, idősebb, 
többféle végzettségű, és terü-
letileg is a város több részéből 
érkeztek. Így eltérő tapaszta-
latokat és véleményeket kép-
viseltek a résztvevők – tudtuk 
meg Bördős Évától, az alapít-
vány igazgatójától.

Egyikük volt a nyugdíjas 
Székely Klára, aki a közösségi 
médiában találkozott a kezde-
ményezés hírével. Az elképze-
léssel, hogy az állampolgárok 
közösen ötletelnek valamely 
témában, még a tavalyi első 
miskolci közösségi gyűlés alatt 
ismerkedett meg. Akkor ön-

kéntesként segítette a lebonyo-
lítást. „Irigykedtem, hogy nem 
vehettem részt benne. Ami-
kor megláttam, hogy lehet je-
lentkezni a mostani program-
ra, rögtön megtettem. Örülök, 
hogy itt lehetek, mert érdekel-
nek a közügyek, és nagyon jó 
dolog, hogy minket is bevon-
nak a javaslattételbe” – fejtette 
ki véleményét.

„Ez egy olyan kutatás, igény-
felmérés és közös gondolkodás 
az emberekkel, amely azt kere-
si: hogyan lehetne még hatéko-
nyabban bevonni az állampol-
gárokat, megszólítani őket, mi 
kell ahhoz, hogy aktívabbak 
legyenek a város ügyeiben” – 
foglalta össze Csere Áron Já-
nos, a Dialóg Egyesület elnöke, 
hogy mi adta a szombati nap 
tematikáját. Hozzátette, mind-
erre a legjobb módszereket a 
kezdeti ismerkedés után úgy 
keresték, hogy külön asztalok-
nál foglaltak helyet a résztve-

vők, és itt fejtették ki egyebek 
mellett, hogy ők miként kap-
csolódnak a közügyekhez, és 
szerintük másokat hogyan le-
hetne aktivizálni.

Varga Andrea alpolgármester 
szerint ez a szombati közös gon-
dolkodás egy újabb állomást je-
lentett abban a folyamatban, 
amely során a decemberben 
elfogadott részvételi koncep-
ció tényleges tartalommal tel-
het meg. „Ez azért óriási jelen-
tőségű, mert elképzelhetjük mi 
városvezetői szinten, hogyan 
szeretnénk alakítani Miskolcot, 
de ha az a lakosság véleményé-
vel, gondolataival nem találko-
zik, akkor ezek üres cselekede-
tek. Ezért mi úgy gondoljuk, 
mindenképpen együtt kell ki-
találnunk azt, hogy mit fogunk 
csinálni és hogyan. Ez egy kö-
zös tanulási folyamat mindenki 
számára” – zárta az alpolgár-
mester.

KIRÁLY CSABA

Közösen gondolkodtak a városért 

A regisztrálók közül huszonegy embert választottak ki, akik részt vehettek a rendezvényen. Fotó: Mocsári László

A pedagógusok úgy látják, 
már nincsen más lehető-
ségünk kifejezni a vélemé-
nyünket. 

Folytatás az 1. oldalról

Pilz Olivér, a Herman Ottó 
Gimnázium matematika-fi-
zika-biológia szakos tanára 
lapunknak elmondta, a fen-
tiek miatt vállalták az akci-
óban való részvételt. „Tisz-
tában vagyunk vele, hogy a 
polgári engedetlenség, kü-
lönbözik a sztrájktól, tehát 
ennek akár munkajogi kö-
vetkezményei is lehetnek. Mi 
mégis vállaltuk ezeket, mert 
úgy láttuk, már nincsen más 
lehetőségünk kifejezni a véle-
ményünket” – mondta. Hoz-
zátette, hogy bár a gyermek-
felügyeletről gondoskodik az 
intézmény, sok szülő támo-
gatja a gimnázium tanára-
it, ezért több tanuló kedden 
nem ment iskolába.

A Miskolc Televíziónak nyi-
latkozó pedagógusok szerint a 
gyerekek is értik és érzik az ak-
ció jelentőségét.

– Felmerült több osztály-
ban is, hogy mi az a polgári 
engedetlenség, és mint törté-
nelem szakosnak szerencsém 
volt, mert be is tudtam építe-
ni a tananyagba. Így aztán el-
meséltem nekik, hogy ez mi-
csoda, milyen jogi háttere van, 
miért csináljuk, és nagyon úgy 
tűnt nekem, hogy a gyerekek 
megértik, tehát látják a szüksé-
gességét és támogatóan állnak 
hozzá – mondta Vály György 
történelemtanár.

A polgári engedetlenségi ak-
cióhoz országszerte egyre több 
pedagógus csatlakozik. A Te-
lex beszámolója szerint ked-
den részt vett a tiltakozásban 
a miskolci Herman Ottó Gim-
názium mellett többek közt a 
pécsi Leőwey Klára Gimnázi-
um, a kecskeméti Bányai Júlia 

Gimnázium, a Martonvásári 
Beethoven Általános Iskola, 
a Vecsési Andrássy Gyula Ál-
talános Iskola, a váci Madách 
Imre Gimnázium és a tatabá-
nyai Pólya György Általános 
Iskola. Budapesten a Kosztolá-
nyi Dezső Gimnázium, a Beth-
len Gábor Általános Iskola és 
Gimnázium, a Móricz Zsig-
mond Gimnázium, az Újbu-
dai József Attila Gimnázium, 
az Ady Endre Gimnázium, a 
Bakáts Téri Ének-Zenei Álta-
lános Iskola, a Dózsa György 
Gimnázium és Táncművészeti 
Szakgimnázium és a Szent Ist-
ván Gimnázium.

A tanárok célja az, hogy a 
kormány visszavonja a sztrájk 
ellehetetlenítéséről szóló 
ren deletet. Március 16-ától 
ugyanis a Pedagógusok De-
mokratikus Szakszervezete és 
a Pedagógusok Szakszerveze-
te határozatlan idejű sztrájkot 
tervez.                          TAJTHY ÁKOS

Egyre többen csatlakoznak 

A biztonságos internet-
nap alkalmából hirdetett 
pályázatának általános és 
középiskolás győzteseit ju-
talmazta az önkormányzat 
kedden.

„Az internet jó, de lehet biz-
tonságosabb is!” – szólt az ön-
kormányzat középiskolások 
irányába tett felhívása rek-
lámfilm, klip, bemutatófilm 
vagy épp videóspot elkészíté-
sére. A figyelemfelkeltésen és 
áttekinthetőségen felül pedig 
egy lényeges szempontnak 
kellett még megfelelnie: minél 
inkább kapcsolódjon a Safer 
Internet Dayhez. A jutalmul 
szabott informatikai eszkö-
zöket Badány Lajostól vehet-
ték át a tinédzserek. Az alpol-
gármester elmondta: az akció 
célja az volt, hogy felhívja a 
szélesebb közönség, ezen be-
lül is elsősorban a gyermekek 
és fiatalok figyelmét a mobil-
telefonok és online technoló-
giák tudatosabb és biztonsá-
gosabb használatára.

A nyertes videót Falucska 
Réka készítette Vigyázz az 

internettel! címmel, a máso-
dik Lukácsy Bálint Ne kövess! 
című pályaműve lett, míg a 
harmadik helyen Cserkuti 
Péter végzett Miért ne ren-
delj kamuoldalról című vi-
deójával. A különdíjat Már-
kus Marcell Dávid érdemelte 
ki. Az online vetélkedőt a Di-
ósgyőri Szent Ferenc Római 
Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda „3 Muskétás” elneve-
zésű csapata nyerte, második 
helyen a „Saferhacker” vég-
zett (Kaffka Margit Általá-
nos és Alapfokú Művészeti 
Tagiskola), a harmadik pedig 
a „Törpillák” csapat lett (Di-
ósgyőri Szent Ferenc Római 
Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda).

A biztonságos internetna-
pon túl Miskolc bűnmegelő-
zési stratégiájának célkitűzé-
sei között szerepelnek még 
az olyan kiemelt prevenci-
ós kampányok, mint a bűn-
cselekmények áldozatainak 
napja, a kábítószerellenes 
világnap vagy az idősek hó-
napja.

BÓDOGH DÁVID

Az internet veszélyeire 
figyelmeztettek 

A díjakat Badány Lajos alpolgármester adta át. Fotó: Horváth Cs.

A Herman tanári karának több mint fele nem tartotta meg az óráit kedden. Fotó: Juhász Ákos

A város következő közgyűlé-
si ülésén tárgyalják a képvi-
selők a 2022-es költségvetést, 
amelynek egy során szere-
pel a „részvételi költségve-
tés”. Az itt elérhető összeg 
felhasználásáról közvetle-
nül a miskolciak dönthetnek 
majd. Hogy a – tervek sze-
rinti – gyakorlatban miként 
fog ez működni, azt Kovács 
Kamilla civilrészvételi refe-
rens foglalta össze.

„A város elkülönít a saját költ-
ségvetéséből egy összeget, ami-
nek az elköltéséről közvetlenül 
az állampolgárok dönthetnek” 
– kezdi az alapvető definiálás-
sal Kovács Kamilla. Ennél azért 
összetettebb a történet, aminek 
az alapjait mi is ismertettük 
már. A végeredmény valóban 
az lesz, hogy ennek az összeg-
nek a sorsáról – ami a jelenlegi 
költségvetési tervek szerint 15 
millió forint – majd a miskol-
ciak dönthetnek, azonban egy 
rendszer vezet majd el a meg-
valósulásig. Ez biztosítja majd, 
hogy a lehető legtöbb ember vé-
leményének figyelembevételé-
vel szülessen meg a döntés.

A költségvetés várható elfo-
gadása utáni első lépésként – 
még tavasszal – ötleteket vár 
majd a városháza: bizonyos te-
matika mentén mi a miskol-
ciak véleménye, mire költenék 
el a részvételi költségvetésben 

foglalt összeget. A beérkezett 
elképzeléseket átnézik majd a 
polgármesteri hivatal szakosz-
tályai, hogy biztosan olyanok 
jussanak tovább a következő 
szintre, amelyek megvalósítha-
tóak több – például jogi, épí-
tészeti vagy éppen hatásköri 
– szempontból. Emellett előze-
tes költségbecslést is készítenek 
majd, hogy kiderüljön, a rész-
vételi költségvetésbe anyagi-
lag belefér-e a megvalósítás. A 
kritériumoknak megfelelő öt-
leteket azok gazdáival, érintet-
tekkel és szakértőkkel együtt 
továbbfejlesztik.

„Ezek eredményeképpen 
kialakulnak azok az ötletek, 
amelyek megvalósítására sza-

vazhatnak majd a miskolciak” 
– tette hozzá a civil részvételi 
referens. Amelyek ezek közül – 
a részvételi költségvetés kereté-
ig – a legtöbb szavazatot kapják, 
azok kivitelezését vállalja a vá-
rosvezetés.

Kovács Kamilla szerint a vá-
ros nem tud minden ötletet 
megvalósítani, azonban a sza-
vazáson keresztül lehetősége 
lesz az állampolgároknak el-
dönteni, hogy melyik ügy fon-
tos számukra, melyikkel tud-
nak azonosulni, azaz szeretnék, 
hogy meg is valósuljon.

„A döntés az állampolgároké, 
a kivitelezés egyértelműen a vá-
rosé” – zárta a referens.

KIRÁLY CS.

A döntés a miskolciakéA döntés a miskolciaké

Kovács Kamilla civilrészvételi referens. Fotó: Mocsári László



A virológus szerint az ötödik 
hullám már lecsengőben van, 
de a járvány körülbelül május 
végéig még velünk marad.

„Túl vagyunk a járványhul-
lám csúcsán, hiszen a fertőzöt-
teknek, a lélegeztetőgépen lé-
vőknek és a kórházban ápoltak 
számának ötnapos csúszóátlaga 
jó ideje csökken” – mondta el a 
Miskolc Televízió érdeklődésé-
re Rusvai Miklós. A virológus 
hozzátette, ezek a számok so-
sem egyszerre tetőznek, hanem 
két-háromhetes eltolódással. 
Ezek alapján a halottak számá-
ban is folyamatos javulást vár 
az elkövetkező hetekben.

– Az, hogy a járványhullám 
csúcsának lecsengése után ho-

gyan alakul a járványgörbe, ne-
hezen jósolható meg, de arra 
számítok, hogy májusig sajnos 
még folyamatosan lesznek friss 
fertőzések, kórházba is kerül-
nek emberek, és halálos áldo-
zatok is lesznek, de már nem 
olyan nagy számban, mint ko-
rábban. Úgy gondolom, hogy 
a járvány május végéig alacso-
nyabb számok mellett velünk 
marad, nyáron fúj majd vissza-
vonulót – jelentette ki Rusvai.

A szakember szerint nyáron 
minimális esetszámra kell majd 
készülni, úgy, ahogy a mögöt-
tünk hagyott két nyáron is, az-
tán ősszel elképzelhető, hogy 
új erőre kap a koronavírus, ez 
azonban már árnyéka sem lesz 
a korábbi hullámoknak.

„Remélhetőleg már csak 
enyhe légzőszervi fertőzés, te-
hát nátha formájában tér majd 
csak vissza a vírus. Éppen ezért 
úgy gondolom, hogy zárlati in-
tézkedésekre, maszkviselésre, 
online oktatásra vagy egyéb 
korlátozásokra az utazások és 
a hétköznapi élet vonatkozásá-
ban már nem kell majd számí-
tani” – vélekedett.

Rusvai elmondta azt is, vé-
leménye szerint három héten 
belül értelmetlenné válik a ha-
zánkban még jelenleg érvény-
ben lévő korlátozások fenntar-
tása is. „Számos olyan nyugati 
ország jelentette már be a kor-
látozások megszüntetését, ahol 
az ötödik hullám hamarabb 
kezdődött, ezért értelemszerű-

en hamarabb le is csengett. Ha-
zánkban ez az adatok tükrében 
három hét múlva válhat aktuá-
lissá. Természetesen a korláto-
zások feloldása politikai dön-
tés függvénye, de járványtani 
értelemben akkor már nem-
igen lesz szükség rájuk” – tette 
hozzá.

Rusvai Miklós arról is be-
szélt, hogy aki eddig nem vette 
fel az oltást, fiatal és egészséges, 
most már ne tegye, várjon vele 
őszig. Ellenben azok, akik a ri-
zikócsoportba tartoznak: 80 év 
felettiek, immunhiányos álla-
potban lévő, krónikus betegek, 
túlsúllyal küzdők, nekik min-
denképpen ajánlja a negyedik, 
megerősítő oltást a szakember.

MN
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Őszre náthává szelídülhet a vírus

Rusvai Miklós szerint a fiatalok és egészségesek őszig várhatnak a következő oltás felvételével. Fotó: Vajda János, MTI

Miskolci Napló

Az egykori Vasgyár területe 
– nagyrészt – évtizedek óta 
elhagyatottan vagy kihasz-
nálatlanul áll. A miskolci 
identitás szerves részét adó 
iparkomplexum elemei idő-
vel az enyészetté válnak, ha 
nem teszünk a megőrzésük 
érdekében. Pénteken szakem-
berek, civilek és önkormány-
zati szereplők beszélgettek az 
értékmentés lehetőségeiről.

Az egykori Lenin Kohásza-
ti Művek nevére asszociálva 
LKM – Lélek, Közösség, Mű-
vészet címen indított projektet 
a Montázs Egyesület. Céljuk a 
diósgyőri kohászat, valamint a 
köré épülő „vasas társadalom” 
értékeinek kulturális-turiszti-
kai célú bemutatása – írták saj-
tóközleményükben. Ennek a 
társadalmi vállalkozásnak volt 
része a pénteki szakmai konfe-
rencia, amelyen az értékmen-
tés lehetőségeiről beszélgettek 
a meghívottak. Püspöki Péter 
szakmai vezető elmondta, kö-
zös gondolkodásra invitálták a 
kulturális élet különböző szeg-
menseinek szereplőit. „Úgy 
gondoljuk, hogy a helyi kul-
turális értékmentés egy olyan 
társadalmi vállalkozás lehet, 
ami hozzátesz a Miskolchoz 
kötődésünk építéséhez” – fog-
lalta össze.

Ehhez a kezdeményezéshez 
amolyan gondolatindító be-

szélgetés volt a pénteki. Nyol-
can ülték körül a képzeletbeli 
kerekasztalt, mindannyian va-
lamilyen formában érintettek 
voltak a Vasgyár múltjában, je-
lenében vagy jövőjében.

Egyikük volt Egri Józsefné, a 
Factory Arena vezetője. Az in-
tézmény egy jó példa arra, ho-
gyan lehet új életet lehelni a vég 
felé közeledő ipari örökségbe, 
hiszen az egykori csarnok épü-
lete közel két évtizede a miskol-
ci extrémsportok fellegvára.

„Ha visszagondolok, kicsit 
beleborzongok, hiszen a Fac-
toryval megmentettünk egy 
épületet. Új lehetőség adódott, 
ahová a fiatalok járnak. Az ér-
tékeinket becsülik, mert a múlt 
találkozik a jelennel. Erre nagy 
szükség van” – foglalta össze 
gondolatait az értékmentésről, 
majd hozzátette, hogy a közös 
gondolkodás lendületet adhat 
az új ötleteknek.

Erre a közös gondolkodás-
ra reflektált Varga Andrea al-
polgármester. „Együtt gon-
dolkodunk arról, hogy mi a 
Vasgyár jelentősége Miskolc 
életében. Ez egy olyan érték-
mentő folyamat, amely a jö-
vőnket alapvetően megha-
tározhatja. A közös ötletelés 
alapozhat meg egy olyan stra-
tégiát, ami aztán cselekvéssé 
válhat” – utalt arra, hogy a 
sokakat érintő kérdésben mi-
nél több érintett véleményét 
kell megismerni, hiszen a ne-
hézipari múlt mindannyiunk 
identitásának része.

Ennek megfelelően a be-
szélgetésen megosztották 
gondolataikat civilszerveze-
tek, informális közösségek, 
kulturális és oktatási intéz-
mények, a Miskolci Egyetem, 
illetve a helyi kultúrpolitika 
képviselői.

KIRÁLY CSABA

A Vasgyár értékeit mentenék

Az értékmentés lehetőségeiről beszélgettek a meghívottak. 
Fotó: Juhász Ákos

Miskolci olvasónk ke-
resett meg levelével, 
melyben leírja, hogy egy 
mellékutcában parkolt, 
és mikor visszaért autójá-
hoz, azt tapasztalta, hogy 
annak szélvédője be van 
törve, a motorháztetőn 
pedig egy méteres vako-
latdarab fekszik. Egyér-
telmű volt, hogy a kárt 
a parkoló autó melletti 
épületről leeső vakolat 
okozta. Kérdezi, hogy 
ezen kárért ki a felelős, 
kivel szemben léphet fel 
kártérítési igényével.

Az épületről lehulló tár-
gyak által okozott kár ese-
teit a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szabályozza, 
amely a felelősség három 
fajtáját különbözteti meg.

Az épület egyes része-
inek lehullásából vagy 
az épület hiányosságai-
ból eredő kár esetében, a 
kárért az épület tulajdono-
sa a felelős. A tulajdonos 
csak akkor mentesül a fe-
lelősség alól, ha bizonyít-
ja, hogy az építkezésre és 
karbantartásra vonatkozó 
szabályokat nem sértették 
meg, és az építkezés vagy 
karbantartás során, a ká-
rok megelőzése érdeké-
ben, nem járt el felróható-
an. Az épületen elhelyezett 
tárgyak leesésével oko-
zott kár esetében szintén 
az előzőekben ismertetett 
szabályt kell alkalmazni. 
A különbség, hogy a káro-
sulttal szemben az épület 

t u l a j -
d o n o -
s á v a l 
e g y ü t t , 
felel az a 
s z e m é l y 
is, aki-
nek érdekében a tárgyat 
elhelyezték. A harmadik 
eset az, ha a kárt valamely 
tárgy lakásból vagy más 
helyiségből történő kido-
básával, kiejtésével, kiön-
tésével okozzák.

Ekkor annak a lakásnak 
a használója felel, ahon-
nan a tárgyat kidobták. 
Ha a használó a károko-
zót megnevezi, akkor vi-
szont csak kezesként felel. 
A felelősség alól csak ak-
kor mentesül, ha bizonyít-
ja, hogy a károkozó jogo-
sulatlanul tartózkodott a 
helyiségben. Ha az épület 
közös használatára szol-
gáló helyiségeiből dobták, 
ejtették, öntötték ki a kárt 
okozó dolgot, a károsulttal 
szemben az épület tulaj-
donosa felel. E helytállási 
kötelezettség is kezességgé 
változik azonban, ha a tu-
lajdonos megnevezi a való-
di károkozót.

A levélírónk esetében az 
épület tulajdonosa - azaz a 
társasház - felel a lehulló 
tárgy által okozott kárért. 
A kár megfizetésére a kö-
zös képviselőt kell felhív-
ni. Ha ő vitatja a károko-
zást, bírósági eljárásban 
érvényesítheti kárait az ol-
vasónk.

dr. Strassburger Gyula 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Ha hullik a vakolat

Ács Gergő tizennyolcadik 
születésnapjára nem kér 
ajándékot, közösségi össze-
fogással ő nyújtana segítsé-
get kisebb miskolci állatvédő 
szervezeteknek.

„Sziasztok! Van nekem egy 
ilyen szakadt Ford Transitom. 
Március 4-én lesz a 18. szüle-
tésnapom. Azt találtam ki, hogy 
nem kérek semmit, hanem in-
kább én adok” – így kezdte 
rendhagyó Facebook-bejegyzé-
sét Ács Gergő. A miskolci diák 
arra vállalkozott, hogy két hét 
alatt közösségi összefogás segít-
ségével tölti meg autója csomag-
tartóját kutyatáppal. „Miskolcon 
belül el is megyek érte, vagy ta-
lálkozunk valahol, és te ideadod. 
Március 5-én lesz a születésna-
pi bulim. Az oda meghívottak 
se hozzanak ajándékot. Várok 
helyette kutya- és macskatápot, 
macskaalmot, kullancs, bolha és 
szúnyog elleni készítményeket, 
kutyatálakat, játékokat és a már 
leselejtezett, de tiszta ágynemű-
det” – írja még.

Gergő lapunk érdeklődésére 
elmondta, nagyon szereti az álla-
tokat, amióta az eszét tudja, van-
nak kutyák a családban. A fiatal 
elsősorban a Diósgyőri Szurko-
lók az Állatokért Alapítványt, a 
Babák Menedék Állatmentő Ala-
pítványt és a Lyukó Tappancsai 
Állatvédő Egyesületet szeretné 
segíteni. Azért őket, mert – mint 
mondja – a nagyobb szerveze-

teknek sokan segítenek, ők vi-
szont jobban rászorulnak.

– Ők önkéntes alapon vég-
zik ezt a munkát főállás mellett, 
és úgy gondolom, ők is meg-
érdemlik a támogatást, megér-
demlik, hogy minél többen tá-
mogassák őket – tette hozzá.

A gyűjtést úgy másfél hete 
indította Gergő, és elmondá-
sa alapján már több mint félig 
meg is telt a Transit csomagte-
re. Lapunknak most elmondta, 
továbbra is vár mindenféle fela-
jánlást, de elsődlegesen kullancs 
elleni készítményekre és gumi-
kesztyűkre számítana, ezekből 
korábban keveset kapott. A fia-
tal elmondta még, az akció már-
cius 4-éig, péntekig tart, aztán a 

szülinapi bulijára kapott felaján-
lásokkal együtt 6-án, vasárnap 
adja majd át az önkénteseknek 
az így összegyűlt adományt.

Ács Gergő hozzátette, család-
ja és barátai nagyon jól fogadták 
a kezdeményezését, támogatják, 
büszkék rá. „Másokat is arra buz-
dítok, hogy minél több apró do-
loggal segítsék az állatvédőket, 
mert nemes munkát végeznek, 
megérdemlik!" – tette hozzá.

A fiatal az állattartóknak is 
üzent: az ő figyelmüket a ked-
venceik ivartalanításának fon-
tosságára hívta fel, mert – mint 
kiemelte – a nem kívánt szapo-
rulatok miatt telnek meg az ál-
latmenhelyek.

TAJTHY ÁKOS

Segítséget születésnapra

Már több mint félig meg is telt a Transit csomagtere
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Több mint tíz éve már, hogy 
az avasi 7 számú választóke-
rületben Fodor Zoltán lét-
rehozta az első Újszülöttek 
parkját. Az önkormányzati 
képviselőt a Miskolcon egye-
dülálló kezdeményezésről 
kérdeztük az évfordulón.

– Miután még 
ilyen nem volt 
Miskolcon, elő-
ször is arra gon-
doltam, meg-
keresem a szülőket, lenne-e 
kedvük egy ilyen park létre-
hozásához, amelyben minden 
facsemete egy-egy újszülöt-
tet szimbolizál – emlékezett 
a kezdetekre Fodor Zoltán. 
„Először is azt kellett kiderí-
tenem, hogy a választókörze-
tem mely részében születtek a 
gyerekek. Amikor egy gyerek 
világra jön és hazakerül, a te-
rületileg illetékes védőnő az, 
aki felkeresi az édesanyákat. 
Ezért a védőnőket kerestem 
meg, akiknek elmondtam az 
ötletemet, azt kérdezve, tud-
nának-e segíteni nekem. Kö-
zöltem velük, hogy miután ez 
személyi adatokat is érint, szi-
gorúan csak önkéntes alapon 
történhet” – mondta a Velünk 
a Város-frakció önkormány-
zati képviselője. Természe-
tesen a megküldött adatokat 

azóta is bizalmasan kezeli. Az 
aláírt nyilatkozatban a képvi-
selő is vállalta, hogy a szülők-
nek semmilyen költségük nem 
merül fel, vagyis a fákat ő biz-
tosítja ingyen.

Az ötletet tett követte. Az 
Újszülöttek parkja kijelölésé-
ről és az ültetés időpontjáról 
értesítette az édesanyákat, a 
családok az általuk kihúzott 
számok alapján beültették 
a fákat. „Nagyon odafigyel-
tem, hogy még csak a látsza-
tát is elkerüljem az esetleges 
részrehajlásnak” – hangsú-
lyozta a képviselő. „Ahány 
újszülött a világra jött az 
adott évben, annyi iskolás 
gyermek adott koncertet a 
kicsik tiszteletére. Ezt a mű-
sort a nívódíjas avasi Twist 
Olivér kórus tagjai szolgál-
tatták Bátori László tanár úr 
vezényletével. Minden alka-
lommal süttettem egy 160 
személyes tortát, melyből 
kaptak az újszülöttek, a kó-
rusban éneklő gyermekek és 
azok, akik a szülőkkel a kö-
zönség soraiban részt vettek 
az ünnepi eseményen.”

A legkevesebb újszülött 
55, a legtöbb 75 volt, az el-
múlt évben mindösszesen 
40 gyermek született a kör-
zetében. Fodor hangsúlyoz-
ta lapunknak, a fákat nem 

ő ültette, hanem a szülők és 
a nagyszülők, de volt rá pél-
da, hogy a család más tagjai. 
„Amíg én vagyok az avasi 7. 
számú körzet képviselője, 
azaz még három évig, foly-
tatni kívánom az akciót. Ter-
mészetesen vannak olyan 
fák, amik kiszáradnak, vagy 
esetleg kitörnek, azokat fo-
lyamatosan pótolom. A lo-
csolási lehetőségeket előse-
gítve ivókutakat is építettem 

a parkokba.” A képviselő la-
punknak megjegyezte, Szilá
gyi Szabolcs, a Velünk a Vá-
ros-frakció önkormányzati 
képviselője is elkezdte a saját 
körzetében az újszülöttek fá-
inak telepítését.

Fodor Zolán külön felhív-
ta a figyelmet az újszülöttek 
fáit gondozó lelkes nagyszü-
lőkre. „Évről évre rendszere-
sen megjelentek a nagyszülők 
is, akikről az a véleményem, 

hogy a világ legcsodálatosabb 
teremtményei. Ők azok, akik 
koruk ellenére sohasem fárad-
nak, mindig lehet rájuk szá-
mítani a családnak. Ha a gye-
rek beteg, vigyáznak rá, sütik 
a finomabbnál finomabb pa-
lacsintákat, süteményeket. 
Minden nagyszülőnek kívá-
nok nagyon hosszú, egészség-
ben töltött, boldog éveket” – 
mondta a képviselő. 

MN

Tízéves az Újszülöttek parkja az Avason

Az újszülöttek fáinak elültetése mindig nagy közösségi program. Fotó: Minap-archív/Végh Csaba

Tavaszváró növénygon-
dozás. Cserje- és faápo-
lási munkákat végez a 
Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. február 26-án, 
szombaton a Kőrösi Cso-
ma Sándor utca melletti 
parkban és a Bajcsy-Zsi-
linszky utcában. A Kőrösi 
Csoma Sándor utcai ke-
reszteződéstől a Soltész 
Nagy Kálmán utcai ke-
reszteződésig forgalom-
korlátozás is várható. A 
munkák idejére fokozott 
odafigyelést és óvatos-
ságot kér a Városgazda a 
környéken közlekedőktől.

Kérésre postázzák. A 
Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal idén is automatiku-
san, külön kérés nélkül el-
készíti azok szja-bevallási 
tervezetét, akikről mun-
káltatói, kifizetői adat-
tal rendelkezik: legyen 
munkavállaló, ősterme-
lő, áfa fizetésére kötele-
zett magánszemély vagy 
egyéni vállalkozó. A ter-
vezet postázását is lehet 
kérni, ehhez az adóazo-
nosító jelet és a születé-
si dátumot tartalmazó 
kérelmet március 16-áig 
kell eljuttatni a NAV-hoz. 
SMS-ben a 06-30-344-
4304-es telefonszámon 
kérhető a következő for-
mában: SZJAszóközadó-
azonosítójelszóközééé-
éhhnn. A tervezeteket a 
NAV tértivevényesen ápri-
lis 30-áig küldi el az igény-
lőknek.

HÍREK RÖVIDEN

ÖKUMENIKUS MEGEMLÉKEZÉS. Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a Bűncselekmé-
nyek Áldozatainak Chartáját. E nap azóta – az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára – a kontinens 
számos országában az áldozatok napja. A megyei rendőr-főkapitányság az emléknap alkalmából az 
áldozatokért a történelmi egyházakkal közösen ökumenikus megemlékezést szervezett, melyet az 
avasi református templomban tartottak meg. A programmal a rendőrség célja az volt, hogy ráirányítsa 
a megye lakosságának figyelmét az áldozattá vált embertársaikra, az egyéneket és a családokat ért 
tragédiák feldolgozására. Fotó: Horváth Csongor

Városunk „hétköznapi 
hőseinek” életébe bete-
kintést nyújtó cikksoro-
zatunk múlt heti részében 
már megismerkedhettünk 
a MiReHu egyik veterán 
dolgozójával. Nem kevésbé 
rutinos szereplőjét mutat-
juk be a helyi szemétszállí-
tásnak ezúttal is.

Hegedűs József több mint 
öt évtizede autószerelő szak-
munkástanulóként került be 
a cég akkori jogelődjéhez. 
Mire aztán 1975-ben a volán 
mögött találta magát. Azóta 
is – a rendszerváltozást kö-
vető páréves periódust le-
számítva – a mindenkori 
hulladékgazdálkodási válla-
lat gépkocsivezetője.

– Ha nem változtatták vol-
na meg a közterületek neve-
it, akkor felsorolnám a város 
összes utcáját – számolt be 
a taxisokat megszégyenítő 
hely ismeretéről.

Külön irományt igényel-
ne, hogy a járműpark átala-
kulásán végigkalauzoljon 
bennünket. Mindenesetre 
a hordókból és lavórokból 

a Csepel platójára boroga-
tott „hőskorszak” senkit se 
tévesszen meg: a kukás jár-
gányok rendszerint új gép-
járművekből kerültek ki, an-
nál is inkább, mivel – kisebb 
transzformálást követően 
– mindmáig gyakorta vetik 
be őket hóekézés, téli síkta-
lanítás, útlocsolás és -seprés 
során.

– Van velem két ember, 
akiknek a testi épségéért fe-
lelek. Ezentúl pedig a forga-
lomra és a gyalogosokra is 
figyelek. Mindeközben úgy 
kell megállnom, hogy a lehe-
tő legkevesebbet húzogassák 
a kukákat. Összetett munka, 
teljes koncentrációt igényel 
– hangsúlyozta.

József idén tölti hatvan-
hetedik életévét. Miskolcon 
lakik. Két gyermeke és két 
unokája van. Két kollégá-
jával már tíz éve alkotnak 
összeszokott brigádot. Je-
lenlegi munkaeszköze egy 
Renault teherautó, amivel 
könnyedén elmanőverez a 
legszűkösebbre szabott ut-
cákon is.

BÓDOGH DÁVID

Felsorolná a város 
összes utcáját

MISKOLCÉRT DOLGOZNAK

József fejében ott a Miskolc-térkép. Fotó: Juhász Ákos

Egy szép, hosszú sörényes 
paci bámészkodott ki Mis
kolcon a BajcsyZsilinszky úti 
társasház első emeleti erké
lyéről. Mihelyst kollégám le
fotózta a bizarr látványt, ma
gam is elsétáltam megnézni. 
Hogy annak idején nem fúj
tuk fel a médiában az emele
ten éldegélő négylábú ügyét, 
ezért csak engem hibáztas
sanak. Azonnal beazonosí
tottam, kié is lehet a magas
ban árválkodó állat. Egy volt 
közvetlen szomszédomé, a 
mezőkeresztesi Pista bácsié. 
Sokáig együtt laktunk a Lot
tóházban. Amikor a felesége, 
Eta néni megvette neki a piros 
Zsigulit, zsörtölődött, hogy 
egy pár lónak jobban örülne. 
Nekem is nosztalgiázott, hogy 
Szentistvánban micsoda jó
kat lovagolt.

Persze utánajártam a tár
sasházi ló előéletének, és ma 

már elmesélhetem, miként és 
miért trappolhatott fel a lép
csőkön ez a derék állat. El
mondták, egy vidéki lókötő
től vették, hogy Pista bácsi 
álma beteljesüljön. Kipenget
ték az árát, majd otthagyták 
patkoltatni. Mire visszamen
tek az állatért, az eladó nem 
is akarta őket megismerni, 
a rendőröknek kellett a biz
niszt újraéleszteni. Végül úgy 
gondolták, a sok hercehurca 
után, na meg a drága béris
tálló helyett, egyelőre el lesz 
majd a ló a főutcai erkélyen. 
A szomszédok azonban nem 
nézték jó szemmel, amikor 
Pista bácsi lovával találták 
magukat szembe a lépcsőház
ban.

Egyébként Miskolc városá
nak már régóta van egy ala
posan kidolgozott állattartási 
rendelete. Emlékszem, a het
venes években, ahogyan bér

házasodott a város, ahogyan 
terjeszkedtek a betonkalitkák, 
úgy szorultak ki a haszonállat 
tartására engedélyezett terü
letrészek. Martintelep, Hejő
csaba és Pereces volt az ezzel 
kapcsolatos viták fókuszá
ban. A lakosság körében fo
lyamatosan ment a vita, hol 
és mennyi sertést, kecskét 
és baromfit lehet tartani a 
szomszédok megzavarása 
nélkül. A közmeghallgatáso
kon vérre menő veszekedések 
zajlottak ebben az ügyben. 
Visszatérő érv volt, hogy mi
lyen jólesett a szomszédnak 
az ajándék komatál a disz
nóölés után, de bezzeg az orra 
nem viseli el a kert végében 
röfögő sertéseket. Ezért kel
lett rendelettel megalkotni 
az állattartási övezetek ha
tárait, amelyet kényszerűen 
tudomásul vettek. Minden
ki csak a saját szemszögéből, 

érdekeinek megfelelően képes 
ezt értékelni. Egyre nagyobb 
reneszánsza van az önellá
tó életmódnak. Szükségből 
vagy hobbiból, mindegy, tud
juk, egy pohár friss kecsketej 
alaposan kárpótolhat az ud
varunkat beterítő barnás bo
gyókért.

Mindez arról jutott eszem
be, hogy ezentúl kutyástól is 
mehetünk a polgármesteri 
hivatalba ügyintézni. Előnyt 
nem jelent, nem kerülhetünk 
a sor élére, de ezentúl négy
lábú kedvenceinkkel is meg
ismertethetjük, milyen is egy 
állatbarát hivatal. Hogy mit 
szólnak ehhez a macskások, 
nem tudom. Később pedig 
akár a biciklitárolókhoz ha
sonló kampókat is kitehetnek 
a városháza falára. Hátha va
laki majd egyszer lóháton ér
kezik a hivatalba…

SZÁNTÓ ISTVÁN

Amikor a paci kikönyökölt az erkélyről
JEGYZET
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Hirdetés

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP 
TE IS NYERHETSZ VELE!

Mindannyian tehetünk érte, hogy a világ élhetőbb legyen, csak mindennapi  
életünk apróságaira kell odafigyelnünk egy kicsit. Együtt képesek vagyunk tenni 

azért, hogy zöldebbé varázsoljuk a bolygónkat az utánunk jövőknek is!

Az energiatakarékossági világnap alkalmából  
a MIHŐ szókereső játékot indít a Facebook-oldalán:  

https://www.facebook.com/mihokft 
A játék időtartama: 2022. március 1. – március 6. 

A sorsolás időpontja: 2022. március 7. 

Érdemes játszani, hiszen a helyesen válaszolók között  
5 db ajándékcsomagot sorsolunk ki!

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

Kedves Vendégeink!
Március 8-án Nőnapi Dumaszínház  

Bellus Istvánnal és Beliczai Balázzsal  
Miskolcon, a Népkerti Vigadóban!

Jegyár: 3990 Ft
Az előadás előtt 17:30 perctől vacsoralehetőség. 

3 fogásos vacsora ára: 4510 Ft, melyhez előzetes regisztráció szükséges  
a vigado@miskolcivigado.hu e-mail-címre legkésőbb március 5-éig.

Vacsora: 17:30 perctől
Előadás: 19:00 órától

Cím: 3528 Miskolc, Görgey Artúr u. 23.

Az előadásra jegyek elővételben az IBUSZ Utazási Irodában (Széchenyi út 14.), a Líra Könyvesboltokban 
(Szinvapark, Tesco) és a https://dumaszinhaz.jegy.hu/ticketsearch/city/miskolc oldalon kaphatók.

Hegedűs a háztetőn, Velencei 
Kalmár, Édes Anna, Vadkacsa, 
Hermelin, A Mester és Marga-
rita: fiatalként is komoly sze-
repekben kellett bizonyítania 
Miskolcon.

Idén Mészöly Annának és 
Böröndi Bencének ítélte oda a 
MASZK Országos Színészegye-
sület a pályakezdő színészek 
erkölcsi megbecsülése és társa-
dalmi rangjának emelése céljá-
ból 2001-ben létrehozott Soós 
Imre-díjat. Tavaly Bodoky Márk 
volt az egyik díjazott, így egy-
huzamban másodszor ismer-
ték el egy fiatal, Miskolcon ját-
szó színművész munkáját. Ám, 
ahogy Bodoky Márk tekinte-
tében is furcsán hatott a „pá-
lyakezdő” jelző, úgy a március-
ban 27-et töltő Mészöly Anna 
esetében sem azt érezni, hogy 
egy szárnyát bontogató színész-
ről lenne szó: közel öt éve a helyi 
társulat tagja, ez idő alatt pedig 
nemcsak fontos darabokban ját-
szott, de a címszerepek is meg-
találták. Olyan hazai, ismert 
mozifilmekben láthattuk, mint 
a 2016-os A martfűi rém vagy a 
Vajna-korszak egyik legízesebb 
szatírája, a 2019 végén bemuta-
tott Drakulics elvtárs. A fiatal-
ság tehát nem jelenti a rutin hi-
ányát Mészöly Anna esetében: 
ellenkezőleg, egy olyan színész-
nőről beszélünk, aki több műfaj-
ban kipróbálta magát, és súlyos 
sikereket kikeverő „boszorkány-
mesterek” tarsolyában volt már 
az a bizonyos „titkos összetevő”.

– A gimnáziumban, egy szak-
körön ismerkedtem meg a szín-
játszással, onnantól kezdve már 
szinte fanatizmusba hajlóan fog-
lalkoztam vele. Kecskeméten él-
tem a főiskolás éveim előtt, ott 
rendre megnéztem minden da-
rabot. Szerencsére a színjátszó 
körrel Budapestre is elmentünk, 
így láttam például előadásokat a 
Katonában, a Vígszínházban és 
az Örkényben is.

Az esélytelenek nyugalmával
A gimnáziumi szakkörben 

szerzett sikerélmények és ta-
pasztalatok állították pályára.

– Annyira megszerettem a 
színészetet, hogy eldöntöttem, 
adok magamnak egy esélyt 
a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen. Úgy éreztem, ez az 
én világom. Ez a benyomás pe-
dig tovább erősödött a felvételi 
során. Híresen sok jelentkezőt 
szűrnek ki ezen a háromlép-
csős rostán, ezért varázslatos 
dolog volt, hogy végül bekerül-
tem. Főképp azért, mert végig 
az esélytelenek nyugalmával 
álltam a dologhoz – emlékszik 
vissza Mészöly Anna. – A fel-
vételi első részében elmondtam 
egy verset, és úgy éreztem, fi-
gyelnek rám. A másodikon je-
leneteket is kellett hozni, míg 
a harmadik körben már min-
den olyan volt, mint ahogy azt 
korábban elképzeltem: például 
mozgás- és ének órákat is vet-
tünk, mint később, a valódi 
képzés során. Persze az ember 
minden percben tele volt kétsé-

gekkel, és a versenyhelyzetet is 
kezelni kellett, de a hozzáállás, 
amivel érkeztem, nyugalom-
mal árasztott el. Igen, szerettem 
volna bekerülni, de úgy voltam 
vele, ha nem jön össze, legfel-
jebb megpróbálom megint a 
következő évben. Utólag vissza-
gondolva így sikerült őszintén 
megmutatkozni. Nem kénysze-
rültem bele abba a helyzetbe, 
hogy egy kitalált, mesterkélt én-
képet vetítettem ki magam elé: 
sikerült a lelkemmel megérkez-
ni a fontos pillanatokba.

A darab motorjának lenni
Végzősként jött a Miskolci 

Nemzeti Színházba. Nem sta-

tisztálni: egyből három fősze-
repre hívták.

– Most kezdtem itt az ötödik 
évadot. Nemcsak a közeget és 
a társulatot ismertem meg ez 
idő alatt, de a technikai adott-
ságokhoz is hozzászoktam. 
Talán ez rejtette a legfőbb ki-
hívást. Az egyetemen a legna-
gyobb színjátszótér, az Ódry 
Színpad is legfeljebb akkora 
volt, mint itt a kamara. Bár-
mennyire is éreztem a szerepet, 
a játékomnak a nézőig is el kel-
lett jutnia. Például fontos, hogy 
halljanak a hátsó sorokban is. 
Ahogy Gáspár Tibor kollégám 
szokta mondani, „amit nem 
értenek a nézőtéren, az nincs”. 

Ez pedig a Nagyszínház vonat-
kozásában igazi kihívást jelen-
tett. Másfelől, a főszerepekre 
visszatérve, nem kis feladat az 
sem, hogy a jóval tapasztaltabb 
kollégák között is egyfajta mo-
tornak kell lenned a darabban. 
Ebben persze sok segítséget is 
kaptam.

Az itteni rendezők közül leg-
többet eddig Rusznyák Gáborral 
dolgozott.

– A mostani az első évad, 
hogy elkerülték egymást az út-
jaink, cserébe olyan darabok-
ban szerepeltem, mint a Vojáger, 
ami az első közös munkám volt 
Keszég Lászlóval. Ez is remek él-
mény volt. Egyébként Mohácsi 

Jánossal is különösen szeretek 
együtt dolgozni – tette hozzá.

A szerelemprojektek
A tavaly decemberben bemu-

tatott A Mester és Margaritá-
ban a teátrum rendezője, Keszég 
László színészként tűnik fel: Mé-
szöly Annával ketten játsszák a 
mű címszerepeit.

– Úgy éreztem, Laci – bár ere-
detileg rendező – eléggé odaadó 
színészként is. Amúgy a darab 
eleve közel áll a szívemhez, de a 
mostani évadban több „szere-
lemprojekt” akad. A Hermelint 
és a Vadkacsát nagyon szeretem, 
de a Vojáger is újdonságnak ha-
tott: nagyszerű élmény volt ki-
próbálni magamat egy kortárs 
bohózatban.

Mészöly Anna, bár a legtöbb 
idejét Miskolcon tölti, Budapest-
re jár haza.

– Néhány napra jó kiszakad-
ni az itteni közegből. Szeretem 
Miskolcot, de sok barátom ma-
radt a fővárosban. Hét közben 
nagyon kevés szabadidőm van, 
így a város maga még most is ki-
csit rejtélyes számomra – persze 
az első években bebarangoltuk a 
környéket. Meglepő, milyen ket-
tősség jellemzi: egyfelől sok az 
üde, csodálatos hely, máshol meg 
a sötétszürke nappalok uralják a 
teret – véli a színésznő, aki egy 
időben többször járt futólag 
Miskolcon, és aki itteni jövőjével 
kapcsolatban tömören fogalma-
zott. – Az évadban biztosan ma-
radok, és kíváncsian várom, mit 
hoz a jövő.                      BÁJER MÁTÉ

Mészöly Anna: „pályakezdő” végtelen rutinnal 

Mészöly Anna A Mester és Margarita címszerepében. Fotó: Gálos Mihály Samu
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Február 26-án mutatja be 
legújabb előadását a Miskolci 
Nemzeti Színház. A revizor 
című vígjáték Béres Attila 
rendezésében érkezik a Nagy-
színház színpadára Görög 
Lászlóval és Simon Zoltánnal a 
főszerepben.

„Uraim! Azért kérettem önö-
ket ide, mert egy igen kellemet-
len hírt kell közölnöm: revizor 
jön hozzánk.” Ezzel a mondat-
tal kezdődik Gogol vígjátéka, 
melyben egy orosz kisváros 
elöljárói megneszelik, hogy el-
lenőrzés érkezik hozzájuk. A 
polgármester vezetésével ösz-
szegyűlnek, hogy sebtében fel-
készüljenek a fővárosi revizor 
fogadására, de az „apró-csep-
rő bűnök” nyomait, a túlkapás, 
sikkasztás és hanyagság rutin-
ná vált gyakorlatát nem könnyű 
leplezni. Amikor megjelenik a 
városban egy ágrólszakadt pé-
tervári fiatalember, mindany-
nyian azt hiszik, hogy ő a ret-
tegett revizor. Elkezdődik a 
hízelgés és megvesztegetés kí-
nos komédiája, melynek során 
a fiatalember pofátlanul meg-
szedi magát, és bolondot csinál 
a korrupt városvezetésből.

Béres Attila elmondta, A re-
vizor klasszikus mű, lassan két-
száz éves, és mint minden tár-
sadalmi-politikai szatíra, sok 
szempontból a keletkezése pil-
lanatához kötött. – Azt szeret-
nénk, ha ez az előadás a gogoli 
darab minden erényét megtart-
va egy felismerhető, mai történet 

lenne, mai figurákkal, egy kép-
zeletbeli város mai politikusréte-
gével – részletezi a rendező.

– Van egy mondat a szöveg-
ben, ami irodalmi szállóige lett, 
a polgármester mondja a darab-
végi nagy összeomlás pillana-
tában, félig a többi szereplőnek, 
félig-meddig a közönségnek: 
„Mit röhögtök? Magatokon rö-
högtök!” Ahhoz, hogy az ebbe 
a mondatba sűrűsödő írói szán-
dék érvényesüljön, valóban saját 
magunkat kell látnunk a színpa-
don, nem pedig egy letűnt kor 
múzeumi figuráit. Akkor mű-
ködni kezd a darab humora, és 
tétje lesz a játéknak. Ezt tartot-
tuk szem előtt az előkészítő és a 
próbafázisban is – magyarázza 
Béres Attila.

Hozzáteszi, az előadás hang-
súlyai a gogoli szöveget követik, 
a lényeg a szatíra és a helyzet-
komikum, melynek alapja egy 
félreértés: a városvezetés revi-
zornak hisz valakit, aki valójá-
ban egy piti kis csaló. – Mivel 
minden szereplőnek van valami 
a füle mögött, kitör a pánik, és 
senki sem gondolkozik józanul. 
Az eredetihez képest új és hang-
súlyos elem a zene, amit a jelene-
tek között és a polgármesternél 
rendezett „fogadás” jelenetében 
is használunk. A zene jellemez, 
könnyen érthetővé teszi, hogy 
kik ezek az emberek, akik meg-
őrülnek az ellenőrzés hírére, a 
zene leleplezi, milyen kultúrát, 
ízlést és értékrendet képviselnek, 
miközben folyamatosan más-

nak és jobbnak mutatják magu-
kat – tette hozzá a direktor.

A revizornak hitt Hleszta-
kov szerepében Simon Zoltánt 
láthatja a közönség. – A vi-
lág mintha elindult volna egy 
olyan irányba, hogy legyünk 
minél többek, jobbak, sikere-
sebbek, és érjünk el minél több 
dolgot. Ennek egy ékes példája 
lehet Hlesztakov, aki valójában 
a pozitív áldozata lesz annak 
a félreértésnek, hogy azt gon-
dolják róla, hogy ő egy nagyon 
fontos ember. Az ő vágyai és ez 
a félreértés hirtelen egységet al-
kot: találkozik az, ami ő szeret-
ne lenni és amit belelátnak, és 
ez a szerep előtör belőle, mint 
egy vulkán – meséli karakteré-
ről Simon Zoltán.                  MNSZ

„Magatokon röhögtök!”

Alaposan felbolygatja az orosz kisváros életét a revizor érkezése. Fotó: Horváth Csongor

Képversek, levelek, fotók 
mesélnek Tandori Dezső 
és Baranyay András kap-
csolatáról.

– Tandorinak akartam öl-
tözni, de háború van – kezdte 
csütörtökön a „Bandynak sze-
rettetel” kiállítás megnyitóján 
beszédét Kabai Lóránt költő. 
Otthon maradt tehát a garbó, 
otthon a kötött sapka. Hábo-
rú van, nem távol, sőt, közel. 
Nehéz figyelni. Pedig ez a ki-
állítás figyelmet érdemel: egy 
hosszú és tartalmas barátság 
mementóit villantja fel: kép-
versek, levelek, fotók, amelyek 
Tandori Dezsőt, a múlt század 
második felének kiemelkedő 
költőjét kötik össze Baranyay 
András grafikussal és fotómű-
vésszel, meg-megvillantva ba-
rátságukat. A tárlat anyagát a 
Mission Art galéria állította 
össze. A cím az egyik képen 
elírt szóból ered.

– Tandori és Baranyay két 
különböző műfajban alko-

tott, mégis nagyon érezték, 
értették egymást: ez köti ösz-
sze őket, meg mondjuk az a 65 
levél, amit ismerek – fogalma-
zott Kabai Lóránt, aki szintén 
segített rendszerezni a kiál-
lítás darabjait. – Ez a munka 
nálam onnantól kezdődött, 
hogy megismerkedtem Tan-
dori lírájával. Fontos pont lett 
az életemben: az is, amilyen 
kapcsolatban voltunk, és per-
sze, amiket írt. Amikor Kis-
honthy Zsolt, a Mission Art 
egyik vezetője mondta, hogy 
náluk van a Baranyay-hagya-
ték, amiben nagyon sok leve-
let találtak, segítenék-e rend-
szerezni, azt válaszoltam: 
természetesen. A levelekkel 
nagyjából egy hónapot fog-
lalkoztam, de mennyi időre 
kötött le ez a kiállítás? Közel 
harminc évre – fogalmazott a 
miskolci származású költő. A 
tárlat május 8-áig tekinthető 
meg a Miskolci Galéria Rákó-
czi-házában.

BÁJER MÁTÉ

Egy barátság illusztrációi

A kiállítás csütörtökön nyílt meg a Rákóczi-házban. Fotó: M. L.

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

Azért, mert itt volt színidi-
rektor, és az avasi református 
temetőben alussza örök álmát 
a színészdinasztiát alapító La-
tabár Endre.

Latabár Endre sok magyar 
városban irányította a színját-
szás helyi társulatait, de igazi 
otthonának mindig Miskol-
cot tekintette. Nem csoda hát, 
hogy ebben a városban vásárolt 
házat, majd az Avason szőlőt, 
pincét és tusculánumot.

Amikor nyugdíjba megy, 
akkor sem szakad el a színház 
világától. Szerepet vállal a ma-
gyar színjátszás országos szer-
vezetében. 1871. április 5-én, 
Pesten sor került az alakuló-
kongresszusra, az ország min-
den részéről érkeztek színészek, 
köztük Latabár Endre is. Más-
nap, április 6-án a Váci utcai 
Nemzeti Szálloda nagytermé-
ben megtartják az első gyűlést, 
ahol is megalakul az első orszá-
gos színészegyesület Magyar 
Színészkebelzet néven, s ebben 
Latabár Endrét az igazgatósági 
tanács tagjává választják.

Aztán 1873 elején bekövet-
kezik az, amitől felesége, Má-
ria asszony annyira tartott. Egy 
délelőtt hiába szólongatta fér-
jét, az nem válaszolt. Sietve nyi-
totta ki a szoba ajtaját, és ijesz-
tő állapotban találta. Azonnal 
hívta Doleschall Gábor városi 
főorvost, aki szoros barátság-
ban volt Latabárral és család-
jával. A diagnózis: szélütés. Az 
orvos-barát azonnali kezelése-
ket ír elő, és minden nap fel-
keresi kedves barátját, talán 
ennek is köszönhető, hogy a 
kezdeti aggodalmak után La-

tabár Endre lassan, de bizto-
san felépül ebből a komoly be-
tegségből. Amikor már tud 
és szabad gyakrabban sétálni, 
mozogni, kiköltözik az Avas 
oldalában lévő birtokára, ahol 
csendes olvasgatással, fordítá-
sokkal és sok-sok pihenéssel, 
no meg Gábor barátjával foly-
tatott szinte napi beszélgetéssel 
gyógyult. Nem sejtették, hogy 
hamarosan sokkal nagyobb baj 
következik be.

1873 június végétől újult erő-
vel csapott le a kolera a város-
ra. Ezúttal 2190 miskolci halt 

bele a kolera és himlő együttes 
támadásába. A szeretett tus-
culanumában pihenő Latabár 
Endre igen hamar, az elsők kö-
zött érezte, hogy nagy baj van. 
Főorvos barátja, Doleschall 
Gábor idejét, erejét nem kímél-
ve mindent elkövetett, hogy 
megmentse barátját, de látta, 
hogy fáradozásai hiábavalók. 
Mária asszonyt és a család töb-
bi tagját karanténszerűen tar-
totta távol a betegtől, de ő min-
dennap meglátogatta, figyelte 
állapotát. Tudta, hogy semmit 
nem tehet. 1873. július 10-én is 
éppen felért a birtokra, s belép-
ve a házba látta, hogy most már 
itt a vég. Latabár Endre, mielőtt 
végleg lehunyta volna szemét, 
minden erejét összeszedve szólt 
barátjának.

– Gábor, szeretném neked 
ezt odaadni – suttogta erőt-
lenül, s odanyújtott kezében 
Doleschall meglátta a sokszor 
emlegetett és megcsodált pipa-
gyűjtemény legszebb darabját.

Aztán látta, hogy a mindig 
ragyogó fényű szem megtörik, 
a kéz pedig lehanyatlik. Az or-
vos magába roskadva lépett ki a 
ház ajtaján a szabadba, hirtelen 
azt sem tudta, hol is van, mit is 
csinál. Majd ránézett a kezében 
tartott míves pipára, s első gon-
dolata az volt, hogy mindjárt rá 
is gyújt fájdalmát, mérhetetlen 
szomorúságát levezetve. De a 
következő pillanatban földhöz 
vágva a pipát így kiáltott: „Egy 
ember volt a világon, akivel én 
okosan tudtam beszélni, az 
meghalt, most már nem beszé-
lek senkivel.”

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 39. – A híres színidirektor

A dinasztiaalapító Latabár Endre

Keressük új kollégánkat, aki teljes értékű csapattagként hozzájárul cégünk meg-
jelenéséhez, a bérlőink számára magas minőségű szolgáltatás nyújtásához!

A Wet Wipe Kft. fő profilja a nedves törlőkendők és fertőtlenítőszerek gyártása. 
Ezentúl viszont iroda-, raktár- és tároló bérbeadással foglalkozik. Ebben az üzlet-
ágban keresünk az alábbi pozícióra személyt:

Bentlakásos karbantartó-gondnok
Főbb feladatok:
l  a gondjára bízott telephely felelősségteljes tisztántartása,  

rendben tartása (fűnyírás, levélseprés, metszés, szemétgyűjtés,  
hóeltakarítás stb.)

l  a bérlők felügyelete, a szerződéses feltételek és állapotok  
folyamatos fenntartása

l  napközben aktív részvétel a telephely életében, kapcsolattartás,  
informálás és segítségnyújtás, parkoltatás

l   kisebb-nagyobb karbantartási munkák elvégzése  
(javítások, festés, felújítás stb)

Az álláshoz tartozó elvárások:
l   megbízható, szorgalmas, precíz, önálló munkavégzésre alkalmas  

„jó gazda” személyiség
l  nem nehéz fizikai munka, de jó kondíció és állóképesség szükséges
l  kérem, hogy NE jelentkezzenek olyanok, akik „nem tudjuk, hogy  

milyen, nem csináltuk még, de megpróbálnánk” akik, még nem  
vezettek önállóan háztartást, akiknek gondot okoz a korán kelés,  
illetve akiknek nincs meg az igénye a szép és tiszta környezetre!

A pozíció során előnyt jelent: 
l   olyan végzettség, amely munka során előnyös  

(villanyszerelő, kőműves, asztalos, lakatos)
l  hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
lakhatás, bejelentett határozatlan idejű munkaszerződés,  
rezsimentes élet. Munka egy olyan vállalkozásban, amelynek  
megalapozott piaci pozíciója van.

Állás, munka területe(i):
l  fizikai
l  teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:
l  nem igényel tapasztalatot, hasonló munkakörben szerzett  

tapasztalat előnyt jelent.

Szükséges nyelvtudás:
l  nem igényel nyelvtudást

Jelentkezés:  
l  factory@wetwipe.hu l  70/331-3052

Hirdetés
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Az akció érvényes: 2022. 02. 26-tól 2022. 03. 04-ig 
Colgate fogkrém, 50 ml, 2980 Ft/l 199 Ft 149 Ft
Dove szappan, 100 g, 2190 Ft/kg 249 Ft 219 Ft
Tis mosogató, 0,5 l, 438 Ft/l 279 Ft 219 Ft
Bonux mosópor, 300 g, 929,99 Ft/kg 359 Ft 279 Ft
Cif súroló, 250 ml, 1356 Ft/l 399 Ft 339 Ft    
Fa tusfürdő, 250 ml, 1996 Ft/l 549 Ft 499 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99 Ft/l 599 Ft 399 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 499 Ft/tekercs 599 Ft 499 Ft
Flóraszept konyhai tisztítószer, pumpás, 750 ml, 931,99 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Flóraszept fürdőszobai tisztítószer, pumpás, 750 ml, 931,99 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Biopon mosószer, 1 l, 999 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Biopon mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg 1099 Ft 999 Ft
Coccolino Intense öblítő, 960 ml, 936,45 Ft/l 1199 Ft 899 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 45,79 Ft/tekercs 1299 Ft 1099 Ft
Magasfényű zománcfesték, 0,75 l (fehér, barna), 3065,33 Ft/l 2699 Ft 2299 Ft
Héra mennyezeti festék, 14 l, 407,07 Ft/l 6299 Ft 5699 Ft

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

Lassan itt a nyár, a kánikula. 
A Cs&Cs Üvegfólia Centrum 
megoldást kínál Önnek a 
forróság ellen!

Vállaljuk üvegfelületek hő- 
és fényvédő fóliázását külső és 
belső megoldással egyaránt. 
Ajánljuk bérházi és tetőtéri ab-
lakok, üvegházak, kirakatok, 
télikertek, teraszok védelmé-
hez.

Fóliáink szűrik a fényt és az 
UV sugárzást, csökkentik a hőt. 
Ezáltal biztosítják a kellemes, 
komfortos közérzetet.

További kínálatunk:
l betörésvédő biztonsági fó-

liázás

l külső belátás elleni fóliázás
l dekorfóliázás

VÁRJUK HÍVÁSÁT!

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT  KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT  
A FORRÓ NYÁRI NAPOKRA!A FORRÓ NYÁRI NAPOKRA!

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l pénzügyi munkatárs l irodai asszisztens l villanyszerelő 
l összeszerelő operátor (egy és két műszak)  

l targoncavezető l betanított gépkezelő l lakatos
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  

felvesszük Önnel a kapcsolatot. Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

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

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

Apróhirdetés
Gondozónőt keresek moz-
gáskorlátozott nő mellé élet-
vitele segítésére kéthetes 
váltással. Szakképesítés nem 
feltétel, nyugdíjas is lehet: 06 
20/213-3467

Tetőfedő, bádogos és ács-
munkát vállalunk A-tól Z-ig. 
Tel.:  30/30/119-8691.

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

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

| Világ | 

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

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



A második Vasassal szem-
ben öt, a legjobb, már nem 
feljutó helyen álló Szegeddel 
szemben hét pontra növelte 
előnyét a DVTK. 

A diósgyőriek tizenhárom 
meccse őrzik veretlenségüket, 
ebből tizenegyet megnyertek, 
kétszer pedig ikszeltek. Legutóbb 

a Szolnok ellen kétgólos hátrány-
ból tudott fordítani a Diósgyőr, 
ebben a bajnokságban először 
sikerült ez a bravúr. Polgár Kris-
tóf egymás után két mérkőzésen 
is betalált, Horváth Zoltán pedig 
duplájával már kilenc gólnál jár. 
A Merkantil Bank Liga 25. fordu-
lójában a DVTK Pécsett játszik 
vasárnap délután 2 órától. 

A DVTK stadion VIP termé-
ben rendezték meg a múlt hét 
végén a Borsodi Lovasbált, 
ahol elismerték a tavalyi év 
kiváló sportteljesítményeit is.

A szervező megyei lovasszö-
vetség alelnöke, Appel Gusztáv 
elmondta, országszerte hagyo-
mány a lovasbálok megren-
dezése, tavaly azonban a ko-
ronavírus-világjárvány miatt 
kénytelenek voltak lemondani 
a rendezvényről. Idén viszont 
telt ház volt, közel kétszázan 
vettek részt az eseményen.

– A lovasélet nagyon szer-
teágazó, hiszen vannak díj-
ugratóink, díjlovasaink, ha-
gyományőrzőink, kocsisaink. 

Fontosnak tartjuk, hogy díjaz-
zuk a fiatalok teljesítményét. 
Több mint harminc, főként 
ifjú sportember kapott elisme-
rést. (A névsort a minap.hu-n 
olvashatják – a szerző.)

Köztük volt Kisgergely Kata 
Csenge, aki tavaly a megyei 
díjugrató döntő ifjúsági kate-
góriájában 2. helyezést ért el, 
az országos bajnokság ifjúsági 
kategóriájában 5. helyezett lett, 

az országos ranglistán pedig a 
11. helyig jutott.

– Nagyon büszke vagyok, 
nem volt könnyű, de sokat dol-
goztunk a jó eredményekért. 
Úgy érzem, sikerült a legjobbat 
kihozni magunkból – mondta.

Szuhai Rodrigo is számos 
szép eredménnyel büszkél-
kedhet 2021-ből. Hazai és 
nemzetközi versenyekről is 
díjakkal tért haza, de az Eu-
rópa-bajnokság vigaszágán 
aratott győzelmére a legbüsz-
kébb. Négyéves kora óta lo-
vagol, versenyszerűen pedig 
tízéves korától. „Ebben nőt-
tem fel, az egész család űzi a 
lovassportot” – mondta arról, 
hogy miért kezdte el.

Az egyik legjelentősebb ered-
ményt ifj. Szuhai Gyula érte el: 
Európa-bajnoki címmel öreg-
bítette a megye lovassportjának 
hírnevét. Elmondta, ezután a 
világbajnokságot célozza meg, 
a jövőben pedig szeretne kijut-
ni az olimpiára.

A rendezvényt Budai Gyula, a 
Magyar Lovas Szövetség Olim-
piai Felkészülést Koordináló Bi-
zottságának elnöke köszöntötte. 
Kiemelte, a tehetséges fiatalokra 
építve „talán tudunk egy olyan 
csapatot építeni, amellyel meg-
célozhatjuk az olimpiát” – mu-
tatott rá, köszönetet mondva 
végül a szülőknek, akik támo-
gatják gyermekeik sportelőme-
netelét.                      KIRÁLY CSABA

Új elnöke van a megyei ko-
sárlabda-szövetségnek, a le-
köszönő Bukta Bertalan he-
lyét Fazekas Csaba vette át.

Bukta Bertalan 2008-
tól töltötte be a tisztséget, 
utódját, a MEAFC egykori 
MEFOB-győztes játékosát 
egyhangúlag támogatta az 
elnökség.

– Szeretném összekap-
csolni a megyei klubokat, a 
kosárlabdázni vágyó gyere-
keket – tekintett előre Faze-
kas Csaba. – Ez nem zárja 
ki azt sem, hogy továbbra is 
megkülönböztetett figyelmet 
szenteljünk a női vonalon jel-
eskedő DVTK vagy a férfiak-
nál legmagasabban jegyzett 
Tiszaújvárosi  Phoenix KK 
és a MEAFC-Miskolc csapa-
tának. Ez is erősítheti közös 
célunkat, a sportág népsze-
rűsítését, az utánpótlásbázis 
szélesítését.

Hozzátette, az elsődleges 
cél a stabil, biztos gazdasági 
háttér megteremtése, ami-
nek egyik legfontosabb ele-
me a TAO-s lehetőségek tel-
jes körű kihasználása.

– Indítottunk egy megyei 
minibajnokságot, az U11-
U12-es korcsoportos leá-
nyok és fiúk mérkőzésso-
rozatának költségeit teljes 
egészében a megyei szövet-
ség fedezi. Folytatjuk leg-
népszerűbb rendezvényün-
ket, a tavaszi és nyári megyei 
3x3-as bajnokságot. És idén 
már ötödik alkalommal ren-
dezzük meg a megyei szö-
vetség egykori főtitkárának, 
Szaniszló Sándornak emlé-
ket állító nemzetközi tornát. 
Hálásak vagyunk Bukta Ber-
ci bácsinak az eddigi szolgá-
latáért, tanácsaira továbbra 
is számítunk mint tisztelet-
beli elnök.

MN
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A Csata, majd a Szekszárd 
legyőzésével jutott el a kosár-
labda Magyar Kupa döntőjé-
be a DVTK, ahol a tízszeres 
kupagyőztes Sopron várt a 
miskolci piros-fehérekre.

Nem kezdődött jól a finá-
lé a házigazda szempontjából, 
a soproniak 11-5-re léptek el, 
de aztán az egész hétvégén re-
meklő komplett diósgyőri csa-
pat beindította a pontgyártást 
a döntőben is. Hatalmas szívvel 
küzdött és jól kosárlabdázott 
minden pályára lépő piros-fe-
hér mezes, akiket a második 
játékrészben a labdarúgó baj-
nokiról érkező szurkolók is 
óriási buzdítással támogattak a 
DVTK Arénában. A változatla-
nul magas szintű hazai játék és 

a hangulat együtt hárompon-
tos hazai előnyt jelentett a har-
madik negyed végére. A záró-
negyedben azonban úgy tűnt, 
hogy a maga javára billenti a 
Sopron a találkozót, kilenc pont 
volt a zöld-sárgák előnye két 
perccel a vége előtt. A hatalmas 
hittel és akarattal játszó DVTK 
még innen is vissza tudott jön-
ni, és a hat másodperccel a vége 
előtt dobott Green-duplával, 
illetve büntetővel egyenlő lett 
a rendes játékidő, így hosz-
szabbítás döntött a kupaarany-
ról. Itt pedig már egy pillanat-
ra sem engedte ki a kezéből az 
irányítást a Diósgyőr. A vendé-
gek legjobbja, Williams tartotta 
csapatát, de Bernáth a legjobb-
kor kapta el a fonalat, és a hosz-
szabbításban dobott Jovano-

vic-tripla is nagy lépést jelentett 
a piros-fehéreknek a győzelem 
felé. Az utolsó másodpercek-
ben nem sikerült a vendégkí-
sérlet, nem úgy Jovanovic bün-
tetői, így az utóbbi esztendők 
legnagyobb sikerét elérve meg-
nyerte a kupadöntőt a DVTK, 
hosszabbítás után 78-75-re le-
győzve a nagy esélyes Sopront. 
A diósgyőriek történetük során 
negyedszer hódították el a ku-
pát 1993, 1994 és 2016 után.

Gáspár Dávid, a vendégek 
vezetőedzője csalódottan nyi-
latkozott a torna végén.

– Megvoltak most is a cél-
kitűzéseink, de a legfontosabb 
mindig az, hogy feszegessük 
a határokat és a maximumot 
nyújtsuk. Na, ez most nem va-
lósult meg... – fogalmazott.

A diósgyőri csapat menete-
lését rengeteg sérülés, beteg-
ség és gond nehezítette idáig 
– ennek ellenére átlagon felü-
li csapatteljesítményének kö-
szönhetően minden akadályt 
leküzdött a csapat. Értékelésé-
ben Völgyi Péter, a DVTK ve-
zetőedzője azt mondta, csa-
pata nagy hátrányban kezdte 
az utolsó két percet, de végig 
hittek abban, hogy meg tudják 
fordítani a mérkőzést.

– Óriási szívvel, nagy lelkese-
déssel, minden labdáért küzd-
ve játszottunk, és nagyon em-
lékezetes forgatókönyv mel lett 
nyertük meg a kupát. A haj-
rában kockáztatnunk kellett, 
labdákat szereznünk fault nél-
kül, hogy könnyű kosarakat 
tudjunk dobni. Ez sikerült is, a 
Sopron elbizonytalanodott az 
utolsó másodpercekre. Ugyan 
a lányok nem pontosan azt csi-
nálták, amit kértem, ettől füg-
getlenül minden jól sült el. A 
hosszabbításban már nálunk 
volt a lélektani előny, főként mi-
után ott mi dobtuk az első kosa-
rat. Ilyen hangulatban, ekkora 
hangorkán mellett ezt a talál-
kozót nem is veszíthettük el – 
emelte ki.

A Magyar Kupa megnyerése 
után szinte nem is maradt idő 
a pihenésre, ugyanis szerdán 
már a Vasas otthonában foly-
tatta bajnoki szereplését a csa-
pat, ahol 66-59-re nyert. Itthon 
legközelebb vasárnap fél 6-tól 
láthatjuk kupagyőztes kosara-
sainkat.

MN

Emlékezetes döntőt nyertek meg

Nagy az öröm a DVTK-nál, hősies küzdelemben hódították el a kupát. Fotó: Mocsári László

Fazekas Csaba és Bukta Bertalan. Fotó: Mocsári László

Szuhai Rodrigo, Kisgergely Kata Csenge és ifj. Szuhai Gyula. Fotó: M. L.

Őrségváltás 

Fontos győzelem. 15-12-re 
sikerült felülmúlnia a Deb-
recent a miskolci férfi vízi-
labdacsapatnak az OB I. 21. 
fordulójában. Egymás köz-
vetlen riválisaiként mindkét 
csapatnak nagy szüksége 
volt a pontokra hat forduló-
val az alapszakasz vége előtt. 
Nos, ez az MVLC-é lett, így ha 
szombaton legyőzik a tabella 
utolsó helyén álló Szentest, 
akár az Eger csapatát is be-
foghatják. A meccset 6 órától 
élőben közvetítjük a minap.hu 
Facebook-oldalán és a Mis-
kolc Televízióban.

Negyeddöntőben. A póló-
sokhoz kapcsolódó hír, hogy 
az U21-es korosztálynak kiírt 
Komjádi Kupában 16-12-re 
nyert az MVLC az OSC ellen, a 
március 2-ai negyeddöntő-
ben a Szolnokot fogadják a 
legjobb négy közé jutásért.

Olimpia után. A DVTK első 
téli olimpikonjának nem volt 
sok ideje a pihenésre, hiszen 
a pekingi hazatérését köve-
tően pár napon belül már az 
országos bajnokságban állt 
rajthoz Grebenzenben. Ké-
kesi Márton az első napi óri-
ás-műlesiklásban a második 
helyet szerezte meg, másnap 
viszont kedvenc számában, 
szlalomban nyerni tudott. A 
magyar csapat pekingi zász-
lóvivője így az olimpián elért 
34. és 33. helye után a hazai 
bajnokságban a két verseny-
szám eredményei alapján 
összetett magyar bajnoki cí-
met is szerzett.

RÖVIDTÁV 
MŰVÉSZETTEL NEVELNEK. 
Négy vidéki helyszínen, köz-
tük március 5-én Miskolcon 

rendezi meg a XXXI. Országos 
Táncművészeti Fesztivál re-

gionális elődöntőit a Táncpe-
dagógusok Országos Szövet-
sége. A fesztivál résztvevői a 
klasszikus balett, a karakter-

tánc, a mozdulatművészet, 
a társastánc, a modern tánc, 

a modern balett, a kortárs 
tánc, a jazztánc és a hiphop 

műfajában nevezhettek szó-
ló, duett és csoportos pro-
dukciókkal, összesen négy 

korcsoportban (gyermek, 
junior, ifjúsági, felnőtt). Mis-

kolcon közel tíz tánciskola 
méreti meg magát szomba-

ton az Ady Endre Művelődési 
Központban.

Diósgyőrben bálozott a megye lovastársadalma

Távolodnak a mezőnytől 
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Március elsejétől új, közélet-
tel foglalkozó rendezvényso-
rozat indul Miskolcon.

A Demokratikus Közéleti 
Akadémia 2022 (DEKA 2022) 
célja a szervezői szerint nem 
a politikai hadszíntér bővíté-
se, hanem a közéleti tényezők 
szakmai vizsgálata.

– Ezt a kezdeményezést 
a barátaimmal közösen ta-
láltuk ki – mesél az előzmé-
nyekről Borkuti László, köz-
művelődési és turisztikai 
tanácsnok. – Nem pártpoliti-
kai alapon folyik majd a be-
szélgetés, hanem olyan kér-
dések megvitatása mentén, 
ami az embereket érdekli. Ide 
tartozik például, hogy milyen 
jövőt képzelünk el magunk-
nak vagy épp unokáinknak 
ebben a városban.

A sorozat első részének 
meghívott vendége Boros Ta-
más politológus, az Egyen-
súly Intézet igazgatója. Ez a 
szervezet nemzetközi ösz-
szehasonlításokkal, trendek 
felismerésével, azokat tények 
alapján dokumentálva ala-
pozza meg szakszerű véle-
ményét különböző kérdések 
kapcsán.

– A Magyarország 2030 – 
Jövőkép a magyaroknak című 
könyvében több olyan gon-
dolatot fogalmazott meg Bo-
ros Tamás, amit Miskolcon is 

jól lehetne szerintem haszno-
sítani – fogalmazott Borkuti 
László. A rendezvénysorozat 
több „munkacímet” is kapott 
a tervezési fázisban. – Szeret-
tük volna pontosan kifejezni, 
mi is a célunk az egésszel. En-
nek tükrében felmerült a Vi-
lágos vízió elnevezés is, ám 
végül a Demokratikus Köz-
életi Akadémia 2022-őt érez-
tük pontosabbnak.

A beszélgetésekben Fazekas 
Csaba történész, a Miskolci 
Egyetem oktatója lesz állandó 
partnere a meghívottaknak.

– A hazai közéletet foglalkoz-
tató kérdéseket vitatunk majd 
meg a közéleti akadémia esemé-
nyein – mondta Fazekas Csaba. 
– Az első meghívottunk Boros 

Tamás, egy olyan könyvnek a 
szerkesztője, amely 2030-ra vo-
natkozó prognózisokat alkotott 
a magyar gazdaságra és társada-
lompolitikára vonatkozólag. A 
politikai elemző számára a leg-
nagyobb kihívás a pontos elő-
rejelzések megfogalmazása: mi 
várható, mi lesz? Izgalmas be-
szélgetésre számíthatunk tehát.

A DEKA 2022 programjá-
nak vendégei: tavasszal Bo-
ros Tamás, Csizmadia Ervin, 
Lakner Zoltán, ősszel pedig 
Kéri László, Somogyi Zoltán, 
és Majtényi László lesznek. 
Az első beszélgetést márci-
us 1-jén, kedden 16:30-kor az 
MTA MAB-székházában (Er-
zsébet tér 3.) tartják.

Bájer Máté

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

FEBRUÁR 28., 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) 

MÁRCIUS 1., 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)

MÁRCIUS 2., 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 Testközelből (szó-
rakoztató-ismeretterjesztő magazin) 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti 
magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 
21:30 Képújság (12)

MÁRCIUS 3., 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  Promenád 
(kulturális magazin) (12) 19:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 

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

MÁRCIUS 4., péntek 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 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti 
magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 
21:30 Képújság (12)

MÁRCIUS 5., 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 (köz-
életi magazin) ism. (12) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Promenád (kulturális magazin) ism. 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12)

MÁRCIUS 6., 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-jelentés (12) 
18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Miskolci Napló (ri-
port magazin) ism. (12) 20:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12) 
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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, 
jubileumi farsangi koncert, Művé-
szetek Háza

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

FEBRUÁR 28., hétfő
16:00 Gyógynövények illata / Ismertebb 

külföldi fűszer és gyógynövények, 
előadó: Pászk Norbert, Ifiház

17:00 Német klub, Szabó Lőrinc Idegen-
nyelvi Könyvtár

17:30 Tavasz – Újjáéledés, Test és Lé-
lek programsorozat, dr. Osváth 
Andrea előadása, Ady Endre Műve-
lődési Ház

19:00 A Magyar Rádió Szimfonikus Ze-
nekarának koncertje, Filharmónia 
bérlet, Művészetek Háza

MÁRCIUS 1., kedd
10:00 Előadás a felelős állattartásról, 

József Attila Könyvtár
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály 

Könyvtár
15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár
15:00 Palacsinta világnap a Crappyvel, 

Creppy Center Miskolc

MÁRCIUS 2., szerda
11:00 50 éves a József Attila Könyvtár 

– jubileumi ünnepség, József Atti-
la Könyvtár

16:00 Mutatom, csináld utánam! – 
Kézműves délután, Petőfi Sándor 
Könyvtár

17:00 ARTTÉR: Önfeláldozás vagy áldo-
zat / beszélgetések olyan erények-
ről, melyek nélkül a világ nem mű-
ködik, Művészetek Háza kávézó és 
bárterasz

MÁRCIUS 3., csütörtök
16:30 Kolumbán Jenő: Íme, az ember! 

című verseskötetének bemutatója, 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

16:30 Lurkótanya – kézműves-foglalko-
zás, József Attila Könyvtár

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

17:00 Mesekönyv-illusztrációk, Major 
Gyöngyi kiállításának megnyitója, 
Ady Endre Művelődési Ház

MÁRCIUS 4., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 

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

dor Könyvtár
14:30 Bócz Sándor Operabarátok Klubja, 

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
16:00 Fonaltündérek klubja, Petőfi Sán-

dor Könyvtár

16:00 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegen-
nyelvi Könyvtár

17:00 Táncház a Számadó Zenekarral, 
Görömbölyi Művelődési Ház

19:00 Nőnapi gála - Cselepák Balázs, 
Csiszár István és Veréb Tamás koncertje, 
Művészetek Háza

20:00 Blahalouisiana-koncert, vendég: 
The Pontiac, Helynekem

MÁRCIUS 5., szombat
8:40 MVSC szakosztályi túra Bánkút-Ré-

páshuta, információ: mvsctura.hu
19:30 Ricsárdgír-koncert, vendég: Heat-

lie, Helynekem

MÁRCIUS 6. vasárnap
8:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
8:10 MVSC szakosztályi túra Miskolcta-

polca-Kisgyőr, információ: mvsctura.hu
10:30 A rákherceg, ősbemutató, Csoda-

malom bábszínház
20:00 DVTK-ETO FC labdarúgó-mérkőzés, 

NB II. 26. forduló, DVTK stadion

PROGRAMAJÁNLÓ 

FEBRUÁR 26., szombat 
19:00 A REVIZOR, Kamaraszínház, Bemu-
tatóbérlet, Nagyszínház
19:00 ELEKTRA, Játékszín

MÁRCIUS 1., kedd
19:00 SZENTIVÁNÉJIÁ!, bérletszünet, Nagy-
színház (a január 28-ai előadás pótlása)
19:00 LINDA VISTA, bérletszünet, Kamara

MÁRCIUS 2., szerda
19:00 A REVIZOR, Csapó János-bérlet, 
Nagyszínház
19:00 Linda Vista, bérletszünet, Kamara

MÁRCIUS 3., csütörtök
14:00 A helység kalapácsa, bérletszünet, 
Kamara
18:00 A Mester és Margarita, Herman 
ifjúsági bérlet, Nagyszínház

MÁRCIUS 4., péntek
14:00 A helység kalapácsa, bérletszünet, 
Kamara
17:00 Zöld színház – Interaktív beszél-
getés a jövő nézőiért, Játékszín (Ingyenes 
jegyek igényelhetők a jegypénztárban!)
19:00 A Mester és Margarita, Szabó 
Lőrinc-bérlet, Nagyszínház

MÁRCIUS 5., szombat
19:00 Producerek, bérletszünet, Nagy-
színház
19:00 Vadkacsa, Játékszín

A MISKOLCI NEMZETI 
SZÍNHÁZ MŰSORAMűvészetek Háza, Uránia-terem: 

FEBRUÁR 24. – MÁRCIUS 2., csütör-
tök-szerda, naponta 16:00 Katonado-
log, 18:30 West Side Story
MÁRCIUS 3-9., csütörtök-szerda, na-
ponta 15:30 Főzőklub, 17:45 A Francia 
Kiadás, 20:00 Belfast
Művészetek Háza, Béke-terem: FEB-
RUÁR 24. – MÁRCIUS 2., csütör-
tök-szerda, naponta 16:30 A szarvasva-
dász, 20:15 Belfast
MÁRCIUS 3-9., csütörtök-szerda, na-
ponta 16:30 Legendárium – Mesék Szé-
kelyföldről (kivéve március 8.), 18:00 
Toxikoma, 20:15 Chiara története
MÁRCIUS 8., kedd 16:00 Tina

Cinema City: FEBRUÁR 24. – MÁRCIUS 
2., csütörtök-szerda, naponta több idő-
pontban – Belfast | Clifford, a nagy piros 
kutya | Encanto | Énekelj! 2. | Halál a Ní-
luson | Katonadolog | Mágikus állatok 
iskolája | Moonfall | Pókember: Nincs 
hazaút | Rémálmok sikátora | Sikoly 
(csak hétvégén) | Uncharted | Vegyél el

MOZIMŰSOR

A sorozat első részének meghívott vendége Boros Tamás politológus

Dekára pontosan közéleti témákról

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

ÚJ KIRAKATBAN A KILÁTÓKIÁLLÍTÁS. Új helyre költözött 
az Avasi kilátó kirakatkiállítás. A Villanyrendőr és a Cent-
rum áruház között egy fagyizó helyén népszerűsítik tovább 
a város egyik szimbólumát. A kiállítás az „Utánam srácok a 
kilátóba!” programban született, amelynek a szervezője az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesület. A tárlat korábban a Miskolci 
Galériában volt látható, majd néhány hónapig a Pátria tömb 
sarkán található üzlet kirakatába költözött át. A kiállítás ez-
úttal a főutcán néhány száz méterrel lejjebb, a Villanyrendőr 
és a Centrum áruház között talált új, ideiglenes otthonra: egy 
korábban fagyizóként üzemelt üzlethelyiség kirakatában te-
kinthető meg. Fotó: Juhász Ákos

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
február 27-én, vasár-
nap 16 órától a belvárosi 
evangélikus templom-
ból közvetítenek. Igét 
hirdet: Sándor Frigyes 
evangélikus lelkész.

Plébániai farsangot ren-
deznek a Mindszenti plé-
bánián a hittanos gye-
rekeknek február 26-án, 
szombaton 14 órai kez-
dettel Farsangi kincsva-
dászat címmel a Millen-
niumi teremben. A Szent 
Imre-templom énekkará-
ba várják az érdeklődő-
ket húsvét ünnepe előtt. 
Próbák keddi napokon 
18 órától lesznek. Leg-
közelebbi próba márci-
us 1-jén, a plébánián. A 
Versbarátok Köre és a 
Páli Szent Vince Szeretet-
szolgálat szeretettel hív 
minden érdeklődőt a „Te 
győzz le!”, avagy képzelt 
riport Pilinszky Jánossal 
című irodalmi műsorra a 
Mindszenti templom Mil-
lenniumi termébe február 
27-én, vasárnap, 16 órára.

Vasárnap, 27-én vala-
mennyi katolikus temp-
lomban a szentmisék per-
selyadományait a katolikus 
iskolák javára gyűjtik.

HARANG-HÍREK

FARSANGI HANGULATBAN.  
A helyi és környékbeli termelők 

portékái mellett ezúttal farsangi 
mulatság is várta a kilátogató-

kat vasárnap az Erzsébet téren. 
A szervező Miskolci Kulturális 

Központ hónapról hónapra egy-
egy tematika mentén igyekszik 

még színesebbé tenni a Mis-
kolci termelői nap programját. 

Februárban a farsang ünnepére 
építkezett ez a vasárnap. Ennek 

megfelelően a termelői porté-
kák mellett farsangi fánkot és 

forró teát kóstolhattak az Erzsé-
bet térre kilátogatók. Minde-
mellett a MINŐIES Alapítvány 

segítségével farsangi álarcokat 
készíthettek, de még autentikus 

gólyalábas télűzést is láthat-
tunk a Vaga Banda jóvoltából.

 Fotó: Mocsári László



HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Vigyázzon mások kioktatásá-
val, mert szavai most élesebben hatnak, mint a penge! 
Akkor is, ha csak jó tanácsnak szánja őket. Várja ki a 

megfelelő alkalmat, különben csak rossz színben tünteti fel magát!

Bika (04. 21.–05. 21.) A héten jobban teszi, ha kivár, 
és csak akkor szól, amikor talál olyat, aki meghallja, 
amit mond. Máskülönben hiába minden bölcsesség, 

pusztába kiáltott szó lesz minden kijelentéséből.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Ne csüggedjen, ha úgy érzi, 
befektetett energiái ellenére mostanság nem azt 
kapja viszonzásul, amit megérdemelne. Ne erőltessen 

semmit, ültesse olyan talajba az érzéseit, ahol virágot hozhatnak!

Rák (06. 22.–07. 22.) Vigyázzon, mert van valamije, 
amit most talán nem értékel, de hiányozni fog majd, 
amikor valaki, aki sokkal jobban megbecsüli, lecsap 

rá. Becsülje addig, amíg az öné, így nem veszítheti el!

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Hiába próbál valaki a bi-
zalmába férkőzni, ha érzi rajta a hazugság szagát. Hall-
gasson a megérzéseire! Ne hagyja, hogy a gyanakvása 

előítéletté váljon, mert jó szándékú embereket is ellökhet magától.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Régóta vár valakinek a figyel-
mére, és ma úgy érzi, elfogyott a türelme. Tudja, hogy 
mit érdemel, és hogy mennyit ér, ha pedig valaki ezt 

nem veszi észre, akkor nem érdemes várni rá.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Mindenki a maga sorsának 
a kovácsa. Ne hagyja kihűlni a héten érkező lehetősé-
get, ragadja meg az alkalmat! Ha elsőre nem sikerül, 

azonnal próbálkozzon újra, különben elillan az alkalom.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) A munkahelyén valaki 
önre akar sózni néhány nehéz feladatot, hogy aztán 
learathassa a babérokat. Fogadja el a kihívást, mert 

megoldja, de tisztázza előre, hogy mit vár el a munkáért cserébe!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Legyen óvatos, ha család-
tagjaival vitázik a héten, mert egyikük csak az alkal-
mat keresi, hogy felhánytorgasson egy régi konflik-

tust. Nem önnel van baja, de a helyzet könnyen elmérgesedhet.

Bak (12. 22.–01. 20.) Ne annak higgyen, akinek sze-
retne, hanem annak, aki a legőszintébbnek látszik! 
Az igazság néha fájdalmas lehet, de attól, hogy nem 

vesz róla tudomást, még nem fog nyomtalanul felszívódni.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Jól mennek munkahelyi 
dolgai, de ehhez az élet más területéről kell energiát 
elvonnia. Hogy magánélete ne sérüljön, az énidejéből 

kell lefaragnia. Egy közös hobbival két legyet üthetnek egy csapásra.

Halak (02. 20.–03. 20.) Egy hét közepén érkező 
rossz hír beárnyékolhatja a hétvégére tervezett pi-
henést, amit pedig nagyon vár. Ne hagyja, hogy elve-

gyék a kedvét, mert szüksége van arra, hogy félretegye a stresszt!
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Engedd el! Nézz a tükörbe! 
– ez a két, nem túl bonyolult 

üzenet szerepel azokon a táb
lákon, amelyeket hétfőn dél

előtt helyeztek el az Andrássy 
és a Testvériség utca keresz

teződésében. A Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt. célja a fosz
foreszkáló táblákkal az, hogy 

felhívják az autósok figyelmét: 
alaposan tájékozódjanak, mi
előtt a villamospályát keresz

tező átkelőhelyeket igénybe 
veszik. Hasonló táblákat már 

2018 júliusában egyszer kihe
lyeztek, azok viszont az elmúlt 
években megfakultak, és volt 
olyan is, amit a szél szakított 
el. Juhász János az MVK ré

széről elmondta, a foszforesz
káló táblák élénk színükkel 
éjjelnappal figyelmeztetik 

majd az autósokat a villamos
közlekedésre. Fotó: Horváth 

Csongor

Vigyázz,  
villamos! 

Akkor és most. Régi, Fortepanon talált és új, a héten készült fel
vételünkön a Petneházybérházak láthatóak. A korabeli újságcik
kek az ötvenes években még Malinovszkij utcai bérházak néven 
emlegették az épülő komplexumot, melyet a Rákosiérában min
talakótelepként kívántak létrehozni bolttal, vendéglővel, fodrás
szal, bölcsődével és óvodával. A korábban Felszabadítók utcai, 
ma Csabai kapui társasházak épültek elsőként, őket követték a 
mai SoltészNagy Kálmán (korábban Kun Béla, még régebben Ma
linovszkij utcai) épületek. A magasházként is hívott, nyolcemele
tes tömb 1958 és 1960 között épült. A lakótelep mellett futottak 
korábban a hejőcsabai villamos sínjei is. Bár a kétvágányú villa
mosvonal tervei elkészültek, azokat 1957ben városrendezési 
okok miatt végleg elvetették. A 3as főút városi szakaszának kor
szerűsítésével 1960. augusztus 19én a villamosforgalmat meg
szüntették. (Tajthy Ákos szövege, Juhász Ákos fotója, a régi fel-
vétel forrása: Fortepan/Inkey Tibor)

Gazdikereső
Ezen a héten Artúrt (6038.), 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: Forrásvölgy
Fajta: puli
Kor: 11 év
Neme: kan
Szín: fekete
Súlya: 9 kg
Magasság: 35 cm

Artúr tartózkodó, de bekerü-
léséhez képest sokat változott. 
Eleinte magába fordultan feküdt, 
azonban már szépen hallatja a 
hangját, jelzi, hogy ott van. Bár 
idős, megérdemel még egy sze-
rető otthont, ahol békében élhet.

Hirdetés

Ha a terjesztéssel kapcso
latban problémát tapasz
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 816 óráig a 
+36 70 663 1261es 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 keresztrejtvénysorozatunkban ezút
tal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy ema
ilben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. márci-
us 2. Emailcím: 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, KisHunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. Email: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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