Miskolci Napló
Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

IKONIKUS GYILKOSNŐ
SZEREPÉBEN

Ahhoz, hogy tisztán lássunk, 2005-ig kell visszamenni, amikor is a miskolci önkormányzat elindította
kötvénykibocsátási
programját, Várost Építünk I.
néven. Az akkor felvett 12,5
milliós svájci frank alapú
hitelt – akkori árfolyamon
1 milliárd 960 ezer forintot
– többek között a belvárosi rehabilitációs programra,
Fonoda utcai ingatlanfejlesztésre, a József Attila út
53. és a Kis-Hunyad utca 9.
szám alatti épületkorszerűsítésre, illetve a Mechatronikai Ipari Park előkészítésére kívánta felhasználni az
önkormányzat. Majd Várost
Építünk II. néven, 2006-ban

A Metal Shredder Hungary Zrt. bővíti kapacitásait, és Miskolcon, a Déli Technológiai Parkban hozza létre új telephelyét.
Egy több mint kéthektáros területet vásároltak meg, itt fejlesztenek majd. A beruházásról szóló szerződést csütörtökön írták alá a város, a Holding, valamint a cég képviselői. A
Miskolci Egyetem a duális képzésben működik együtt a vállalkozással. Cikk a 3. oldalon

Farkas Ildikónak ítélte idén az Év Újságírója elismerést az önkormányzat. A Miskolc Televízió szerkesztő-riportere tizenkilenc éve dolgozik
különböző miskolci médiumoknál, cégünknek, a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.-nek kilenc éve oszlopos tagja. Újságírói tevékenységét igazi lokálpatriótaként látja azzal, hogy csaknem két évtizede a
miskolciak érdekében, Miskolcért tesz. Portré a 4. oldalon

Lenullázhatták
volna a hitelt,
mégsem tették

WWW.MINAP.HU

EGYMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS

ÉLETHOSSZIG TARTÓ
TANULÁS ÉS TUDÓSÍTÁS

Százötven jelentkező közül választották ki Czakó Juliannát Roxie Hart szerepére: a Miskolci Nemzeti Színház színésznője formálhatja meg az ikonikus gyilkosnőt. Czakó
Julianna számos darabban bizonyított már, és a musical
sem áll távol tőle. A Chicago című musicalt a Szegedi Szabadtéri Játékokon viszi színre Béres Attila. Cikk a 7. oldalon

Hitelfelvételre kényszerül a város, többek között
azért, hogy az előző városvezetés által vissza nem
fizetett adósságát rendezni tudja.
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Béke és szabadság!

újabb kötvénykibocsátásra került sor 10 millió svájci
frank (1 milliárd 700 millió
forint) értékben, PPP konstrukciókra a belváros felújítására és iparterületek további
fejlesztésére. A város a kötvények ellenértékét – többek
között – a fejlesztések megtérüléséből, a Mechatronikai
Ipari Park bevételéből, illetve a Főutca plázaprojektben
az üzleti célú ingatlanok
többletbevételéből kívánta
rendezni.
A kötvények végleges vis�szafizetési határideje 2013
augusztusa volt, és akkor 5,6
milliárd forintot kellett volna megfizetnie a városnak. A
visszafizetésre tehát volt terv
és akarat, de 2010-ben váltás történt a városvezetésben.
Az új, Fidesz vezette önkormányzat módosította a vis�szafizetési határidőt 2018 augusztusára.
Folytatás a 3. oldalon

A városvezető beszédében a szomszédban zajló orosz-ukrán háborúról is szólt. Fotó: Mocsári László

Miskolc polgármestere március 15-ei beszédében úgy
fogalmazott, a béke és a szabadság olyan közös értékeink, melyek mindannyiunkban ott élnek születésünktől
fogva.
Március legyen a háború helyett a béke, a fegyverek helyett
a kardból és tankpáncélból öntött ekevasak, az elnyomók helyett a szabadságukért bátran
kiállók hónapja – jelentette ki

Veres Pál, Miskolc polgármestere az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 174. évfordulóján az Erzsébet téren.
A városvezető beszédében a
szomszédban zajló orosz-ukrán háborúról is szólt. - Március van, tavasz. Olyan jó lenne
azt mondani, hogy elmúlt a kétéves rémálom, hogy legyőztük
a járványt, és az élet visszatért
a már szinte elfeledett, normális rendjébe, de nem lehet. Mert
a szomszédban háború dúl, és a

Javuló helyzet, de vannak torlódások
Sokan megtalálták a kerülőutakat, de továbbra is baj,
hogy sokan fittyet hánynak a
közlekedési szabályokra.

Normalizálódott a közlekedési helyzet az elmúlt szűk
másfél hétben Miskolc belvárosában a lezárt Vörösmarty utcán és a környező útszakaszokon – mondta el lapunk
érdeklődésére Molnár Emil, a
Miskolci Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. Ahogyan az
ismert, március 6-án, vasárnap
kezdődött meg a Y-híd-projekt
részeként megépülő turbókörforgalom kivitelezése. A beruházás miatt teljesen új forgalmi
rend lépett életbe a környéken,
az első napokban nagy dugók és torlódások alakultak ki

a környéken. A rendőrség tapasztalatai szerint az elmúlt
szűk két hétben az emberek
megszokták az új rendet:
– Azt nem állíthatjuk, hogy
nincsenek torlódások, a reggeli és délutáni órákban többször
van erre példa, de a március
7-ei és 8-ai állapotokhoz képest normalizálódott a helyzet,
a közlekedők alkalmazkodtak
ehhez a néhány hónapos kényelmetlenséghez – mondta
Molnár Emil. A nagyobb probléma az, hogy továbbra is sok a
szabálytalankodó a Vörösmarty utcai COOP áruház melletti
kis utcában, melynek megváltozott az egyirányúsága. „Az
első napokban még csak figyelmeztettük az autósokat, de
sajnos azt tapasztaljuk, hogy
még mindig sokan behajtanak

a tiltótábla irányából az érintett területre. Ezt a rendőrök
már büntetik. Természetesen
nem ez volna az elsődleges célunk, ezért arra kérjük a közlekedőket, hogy tartsák be az

bakancsok topogása elől most
is szétszakított családok, szüleiket, nagyszüleiket féltő gyerekek és fiaikért rettegő anyák
kénytelenek menekülni. A mi
szívünk és a mi kapunk nyitva
állnak előttük, mert mi tudjuk,
milyen az elnyomás, az üldöztetés, mert mi tudjuk, milyen az,
amikor legyőzhetetlennek látszó túlerő tör az ártatlan kevesekre. Túlságosan is jól ismerjük, és emlékszünk rá 1956-ból
és 1848-ból is – mondta.

Veres Pál hozzátette, a háború csak akkor lehet nemes, ha
azért folyik, hogy mindenkit
ugyanazok a jogok illessenek
meg, hogy véget érjen a jogfosztottság, hogy ne legyenek
egyenlők között sokkal egyenlőbbek. „Legyenek egyenlők az
emberek, legyenek egyenlők a
városok, jusson mindenkinek
a közösből, és jusson mindenkinek ugyanolyan feltételekkel
ugyanannyi.”
Folytatás a 2. oldalon

„Nincs hová hátrálni!”

érvényes közlekedési szabályokat” – hangsúlyozta.
A forgalomkorlátozások előreláthatólag augusztus végéig
fognak fennállni.
TAJTHY ÁKOS

A közlekedők alkalmazkodtak a néhány hónapos kényelmetlenséghez. Fotó: Mocsári László

Szerdától határozatlan idejű sztrájkot hirdetett a két
legnagyobb pedagógus-szakszervezet, a PSZ és a PDSZ.
Miskolcon is sokan csatlakoztak, ki sztrájkol, ki a polgári engedetlenséget választotta.
– A kormányzat próbálta
láthatatlanná tenni a sztrájkot, ami részben sikerült is
neki – szűrte le az első órák
tapasztalatait Pilz Olivér. A
Herman Ottó Gimnázium
matematika, fizika, biológia szakos tanára, a Taníta
nék Mozgalom meghatározó
alakja ezzel arra a sztrájkrendeletre utalt, ami kimondta:
a pedagógusok munkabeszüntetését csak úgy engedélyezik, ha az „észrevétlen”
marad az intézmények működése szempontjából. Tehát
például a különböző osztá-

lyok keveredése nélkül kell
felügyelni a gyerekekre, és
minden csoportban rendelkezésre kell állnia legalább
egy, szakképesítéssel rendelkező pedagógusnak. Ezt
a Hermanban megoldották,
úgy is, hogy a tanárok többsége arról döntött, vállalja a
sztrájkot.
„Úgy gondoljuk ugyanis, hogy már nincs hová hátrálni, valamit tenni kell. Ha
minden így marad, az oktatás gyakorlatilag megszűnik”
– figyelmeztetett Pilz Olivér.
Folytatás az 5. oldalon
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ünnep

Veres Pál: „Tegyünk hitet a béke
és a szabadság eszméi mellett!"

A béke és a szabadság olyan
közös értékeink, melyek
mindannyiunkban ott élnek
születésünktől fogva, hangsúlyozta ünnepi beszédében
Miskolc polgármestere az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulóján
az Erzsébet téren.

Folytatás az 1. oldalról

– A március nemcsak az a hónap, amelyet az antik korokban
legalkalmasabbnak hittek háborúk elindítására, hiszen ez
az időszak a szőlőmetszés és a
szántás ideje is. Amikor a közös
munkából új élet fakad, amikor
új reményt hoz a tavaszi szél.
Ez a szél a szabadságot kapta a
szárnyaira, és a szabadság dallamait suttogja most éppúgy,
mint 1848-ban. Ez a hónap a
szabadság hónapja volt akkor,
és az most 2022-ben is – folytatta beszédét Veres Pál.
Tegyünk most együtt hitet a
szabadság és a közös akarat, az
egyenlőségen nyugvó béke mellett, mert ezek az eszmék ma még
aktuálisabbak, mint azt szerettük volna határon innen és ha-

A Miskolci Nemzeti Színház ünnepi műsorával zárult a rendezvény. Fotó: Mocsári László

táron túl. Tegyünk hitet a béke
és a szabadság eszméi mellett,
mert olyan közös, örök értékeink ezek, melyeken nem változtattak a századok, a kurzusok,
győzelmek és vereségek! Olyan
értékek, melyeket nemcsak megerősített elődeink, őseink áldozata, történelmünk tragédiái, hanem mindannyiunkban
ott élnek, születésünktől fogva.
Legyen a március a háború he-

lyett a béke, a fegyverek helyett a
kardból és tankpáncélból öntött
ekevasak, az elnyomók helyett a
szabadságukért bátran kiállók
hónapja! Emlékezzünk együtt
1848 tavaszára, és tisztelegjünk
együtt a hősök előtt, akik mertek tenni a változásért akkor is,
még ha az ellenség legyőzhetetlennek is tűnt – hangsúlyozta a
városvezető. A beszédet követően Miskolc város vezetése, a

Miskolc város vezetése is megemlékezett a forradalom és szabadságharc hőseiről. Fotó: Mocsári L.

megyei kormányhivatal képviselője, valamint intézmények,
pártok és civilszervezetek emlékeztek koszorúval az 1848/49es forradalom és szabadságharc
hőseire, majd a Miskolci Nemzeti Színház ünnepi műsorával
zárult a rendezvény.
A hagyományoknak megfelelően az ünneplők felkeresték
a fontosabb városi emlékhelyeket is. Így a nap reggel Görgey
Artúr mellszobrának a koszorúzásával kezdődött a Herman
Ottó Múzeum előtt. Hasonlóan emlékeztek az avasi temetőben Szemere Bertalan, Palóczy
László, Butykai József és Horváth
Lajos sírhelyeinél, Petőfi Sándor,
Deák Ferenc, Lévay József, Szemere Bertalan és Gróf Széchenyi
István szobránál, valamint Gróf
Batthyány Lajos és Petőfi Sándor
emléktáblájánál is.
TAJTHY ÁKOS
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„A hazaszeretet ereje
elsöpör minden gátat”
Szilágyi Szabolcs, az ellenzéki összefogás országgyűlési
képviselőjelöltje méltatta az
ősök bátorságát, és összefogásuk jelentőségéről beszélt.
Iskolások műsorával kezdődött a március 15-ei megemlékezés Szirmán a világháborús emlékműnél. Ezt
követően Szilágyi Szabolcs,
az Egységben Magyarországért megyei 1-es választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje beszélt.
– 1848 március 15-e a legdicsőségesebb magyar ünnep.
A forradalom, amikor nemzetünk összefogott az idegen uralom ellen, amikor elérkezettnek látta az időt, hogy ledobja
magáról az elnyomás béklyóit,
és amikor volt bátorsága olyat
cselekedni, amire mi, szépunokák is méltán büszkék lehetünk – mondta. Ezután a képviselőjelölt felidézte a márciusi
ifjak 174 évvel ezelőtti hőstetteit. „A nép figyelt rájuk. Egyre
többen lettek, és egyre többen
tudták, hogy mit akarnak: szabadságot, egyenlőséget, testvériséget.”

– Elképesztő, hogy milyen
akaraterő teljesedett ki akkor és ott elődeinkben. Lehetetlent nem ismerve törtek
előre halált megvető bátorsággal a szívükben. Összefogva, együtt, egymásért –
hangsúlyozta.
Szilágyi Szabolcs ezután
felidézte azt, hogy bár Gróf
Széchenyi István és Kossuth
Lajos politikai ellenfelek voltak, mégis össze tudtak fogni
a hazájuk érdekében.
– A politikusok legnemesebb cselekedete az, amikor
félretéve a politikai meg
győződésük iránti elköteleződést, képesek egy közös cél
érdekében összefogni. Számomra az a legfőbb üzenete
ennek a felemelő ünnepnek,
hogy a hazaszeretet ereje elsöpör minden gátat, és kétségek nélkül győzedelmeskedik – mondta a politikus.
A megemlékezés végén az
országgyűlési képviselőjelölt
és Cseléné Figula Edina, a terület önkormányzati képviselője megkoszorúzta az első
világháborús emlékművet.
T. Á.

Cseléné Figula Edina és Szilágy Szabolcs is megkoszorúzta az
emlékművet. Fotó: Mocsári László

Szabad Miskolcz: újra nagyrendezvényt tartott a város
Rendhagyó forradalmi hétvégével emlékezett meg Miskolc az 1848-49-es eseményekről.

A kétnapos programsorozat,
ami a Szabad Miskolcz nevet
kapta, műsorokkal, zenével, játékokkal, ételekkel és italokkal,
vásárral és remek koncertekkel
várta az érdeklődőket. Mindez
egyfajta előfutára volt a városban már megszokott március
15-ei hivatalos megemlékezéseknek. A rendezvényt azért
szervezték, hogy visszahozza
azt a hangulatot, közös ünneplési lehetőséget, amelyre a koronavírus-világjárvány miatt

az elmúlt két év nem adott lehetőséget.
„Miskolc két éve vár arra,
hogy újra nagy rendezvénynek
adjon otthont. Két éve várunk
arra, hogy újra együtt legyünk.
Ezért március 13-án és 14-én
újra életre keltjük Miskolc belvárosát, ahol a zenéé, a történelmi játékoké, a kulturális
és gyermekprogramoké lesz a
tér. Idén így készülünk március 15-re” – mondta az esemény
előtt Veres Pál, Miskolc polgármestere.
A reformkor végét járó Budapesten kicsit másképp zajlott a forradalom, mint néhány
nappal azt megelőzően Bécs-

A Szent István tér megtelt a bulizókkal.
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ben vagy Párizsban: március
15-én nem voltak áldozatok, az
emberek pedig színházba mentek este a Bánk bán díszelőadására. A Szabad Miskolcz is ezt
a hangulatot kínálta. A rendezvény nem véletlenül kapta
a „Legyen béke, szabadság és
egyetértés!” szlogent, egyszerre
utalva az 1848-as és napjaink
eseményeire is.
Hétfőn délután a Villanyrendőrtől a Szent István térre indult el az a forradalmi
menet, melyen Veres Pál polgármester, a Velünk a Város
frakciótagjai, valamint Varga
László országg yűlési képviselő
is részt vett. A politikusok az

ünnepi felvonulást követően a
Kossuth-szobornál helyezték el
koszorúikat.
Az Erzsébet téren egyébiránt
egészen hat óráig a kézműves
portékák vására is zajlott – a forintköltéshez a talpalávalót az
Agyagbanda és a Számadó Zenekar szolgáltatta. A Városház
teret Zámborszky Eszter, a Guliba Társulat, a Csodamalom
Bábszínház és Bárdos Zsuzsanna a gyermekek mesés terévé
varázsolták népdalaikkal, népi
játékaikkal, interaktív gyermekfoglalkoztatóikkal.
Míg a Szent István téren felállított forradalmi bulinegyed
pódiumának tövében nem is
annyira az ágyúdörrenéstől,
sokkal inkább a Góbé Zenekartól, a Cimbalibandtól, a
Szinvavölgyi Néptáncműhelytől és a Császta Néptáncegyüttestől volt nehézkes hallani a
saját hangunkat is. Nem mes�sze a tábori életet prezentálták
lovak és huszárok: forradalmi
jelenetek, népi gyermekjátékok, kismesterség-bemutatók
és gasztronómiai fogások, melyeket csupán egy forradalmi
városnéző sétával lehetett valamelyest félbeszakítani.
Így fogtunk hozzá az esti
koncertekhez, amelyek ismét
sok érdeklődőt vonzottak: a
Szent István tér teljesen meg-

A Velünk a Város frakciótagjai is megkoszorúzták a Kossuth-szobrot. Fotó: Horváth Csongor

telt. Olyan együttesek zenéjére
bulizhattak a miskolciak a hétvége folyamán a Szent István
téren, mint a Kerekes Band,
a Hooligans, a Brains, a Bohamian Betyars, a Paddy and
the Rats vagy épp a The Sign.
MN

Napközben színes programokkal várták a családokat. Fotó: H. Cs.
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Megszépítenék a tölgyfa
környezetét a Búza téren
A munkálatoknak köszönhetően nemcsak a fának, hanem az állomáson
várakozóknak is komfortosabb környezetet teremtenének.
Civil
kezdeményezésnek köszönhetően szépülhet meg a Búza téri autóbusz-állomás
közepén
található tölgyfának a környezete, a közeljövőben elvégzendő munkálatokról
csütörtökön egyeztettek a
helyszínen az önkormányzat, a Városgazda és az
MVK Zrt. képviselői, valamint Mokrai Mihály, a terület önkormányzati képviselője.
A város főkertésze lapunknak elmondta, a
tölgyfa jelenleg 80-100 éves
lehet, és körülbelül még
ugyanennyi éve lehet hátra, ha jobb körülményeket
teremtenek számára. Ráadásul itt két legyet üthetnek egy csapásra, hiszen a
fa környezetének rendezésével komfortosabb körülményeket teremthetnének
azoknak is, akik itt vára-

koznak, vagy a fa alá beszélnek meg találkozót.
– Az látható, hogy a városlakók szeretik ezt a növényt, mint ahogyan az árnyékot is, amit a tavaszi,
nyári hónapokban ad. Ezért
is érkezett a megkeresés a
civilektől, hogy rendezzük
a környezetet, amit mi támogatásra érdemesnek találtunk – mondta Czifrusz
Natália.
A főkertész elmondása
szerint a munkálatok során
több dologra is figyelniük
kell majd: fel kell lazítani a
letaposott talajt, friss, táp
anyaggal teli földet is biztosítani kell a tölgyfának,
és az elszáradt ágakat is le
kell metszeni róla. „Körülötte pedig ülőalkalmatosságot szeretnénk kialakítani, így a fának és az itt
várakozóknak is komfortosabbá válna a környezet”
– tette hozzá.
A szakemberek egyeztetését követően a tervek
elkészítése következik, a
munkálatok ezt követően
kezdődhetnek meg.
TAJTHY ÁKOS

Az elvégzendők munkákról csütörtökön egyeztettek. Fotó: Juhász Á.

Folytatás az 1. oldalról

Ezzel együtt a Kriza Ákos
vezette fideszes városvezetés
már 6 milliárd 200 millió forint megfizetésére vállalt kötelezettséget. Miközben 2011ben – a kötvényből fejlesztett
– Mechtaronikai Ipari Parkot
eladták, de az ebből származó
bevételt nem a kötvénybe forgatták vissza, illetve az üzleti
ingatlanok felújításából származó bevételeket sem számolták el a kötvények óvadéki
számláján.
Mindezek ellenére az előző,
fideszes városvezetésnek még
mindig lett volna esélye arra,
hogy nulla forinttal szálljon
ki ebből az ügyletből. Hiszen
a kormány 2011-ben elfogadott egy stabilitási törvényt,
amelyhez kapcsolódott egy
adósságkonszolidáció is, így
a város rendezhette volna a
teljes adósságát. Míg más települések éltek ezzel a lehetőséggel, addig Miskolcon – ismeretlen okból – a kötvények
esetében erre nem került sor.

Sőt, 2012-ben egy újabb hos�szabbítási kérelemmel a város
2022 augusztusára módosította a visszafizetés végleges határidejét.
Az előző, fideszes városvezetésnek tehát több esélye is lett
volna, hogy ettől a súlyos tehertől megszabadítsa a várost.
Ha megtette volna, akkor most
nem lenne jelenleg több mint 8
és fél milliárd forintos visszafizetési köztelezettsége Miskolcnak.
A Miskolc Holding Zrt.
ezért kényszerül most arra,
hogy nyolcmilliárd forintos
hitelt vegyen fel, természetesen – ahogy a törvény is szabályozza – kormányengedéllyel.
Úgy tudjuk, Veres Pál polgár-
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Egymilliárdos fejlesztés Miskolcon

A beruházásról szóló szerződést csütörtökön írták alá. Fotó: Juhász Ákos

A Metal Shredder Hungary
Zrt. bővíti kapacitásait, és
Miskolcon, a Déli Technológiai Parkban hozza létre új
telephelyét. A beruházásról
szóló szerződést csütörtökön
írták alá a város, a Holding,
valamint a cég képviselői.
A Metal Shredder egy több
mint kéthektáros területet vásárolt meg, itt fejlesztenek majd. A
beruházás létrejöttében a Miskolc Holding Zrt.-nek komoly
szerepe volt, a gazdaságfejlesztési igazgató kiemelte, a vállalkozás
legalább harmincöt fő foglalkoztatását vállalta a szerződésben.
– A városnak és a Holdingnak is az a célja, hogy minél
több tudás– és technológiaintenzív vállalkozás települjön
le és fejlesszen Miskolcon. Ez a
cég ilyen, aktívan kutat és fejleszt, az ipari parkunk fejlődéséhez is hozzájárul – hangsúlyozta Juhász-Nagy Judit.

Fejlesztésre is jut a hitelből
Hitelfelvételre kényszerül a
város, többek között azért,
hogy az előző városvezetés által vissza nem fizetett
adósságát rendezni tudja. A
kormányengedélyhez kötött
hitelfelvételből jut iparterület-fejlesztésre is.

aktuális

mester múlt hét elején a hitelfelvételről és annak miértjéről is egyeztetett a pártokkal,
köztük a Fidesz-KDNP képviselőivel is. A városvezető nekik is elmondta, hogy a felvenni kívánt összeg felét az előző
városvezetés által vissza nem
fizetett, a konszolidációba be
nem vont hitel törlesztésére
kénytelen fordítani a város. A
másik fele pedig előremutató
városi célokat szolgál, hiszen
Miskolc iparterületei beteltek,
a befektetői érdeklődés azonban jelentős, így újabb iparterületek fejlesztésére is jut a
felvenni kívánt hitelből, így a
város adóbevételei is növekedhetnek.
MN

Az iparterületek fejlesztésével a város adóbevételei is növekedhetnek

A Metal Shredder Hungary
Zrt. több mint tíz éve van jelen
a magyar piacon. Főleg elektronikai alkatrészekből keletkező,
nemesfémtartalmú hulladékok,
röntgenfilmek feldolgozásával
és újrahasznosításával foglalkoznak. Török András vezérigazgató érdeklődésünkre elmondta, elsősorban az egyetem
és a rendelkezésre álló szakmai
tudás miatt döntöttek Miskolc
mellett. Első ütemben a budapesti üzem bővített kapacitását
hozzák el ide, majd ráállnak a lítiumion-akkumulátorok feldolgozására. A harmadik ütemben
pedig a minőségi hulladékokból
visszanyert fémek újrahasznosítása lesz a cél. A beruházás 2023
végére készül el a tervek szerint.
– A jelenlegi gazdasági helyzetben fontos, hogy a Magyarországon keletkezett hulladék
újrahasznosítva
hazánkban
kerüljön vissza a gazdaságba –
emelte ki.

A város képviseletében
Szopkó Tibor alpolgármester
méltatta a magyar vállalkozást
és a Miskolcon megvalósuló
beruházását. Majd felidézte,
valamivel több mint egy hónappal ezelőtt letették a Xanga
logisztikai inkubátorházának
alapkövét a Déli Technológiai Parkban, egy héttel ezelőtt
pedig azt is bejelentették a
Mechatronikai parkban, hogy
több százmillió forintból bővít
és fejleszt a DHJ Építő Kft.
– A Miskolc 2030 programban
fontos helyen szerepelnek a környezettudatos programok. Össz
hangban az uniós irányelvekkel,
a fejlesztéseknél törekszünk a
körkörös gazdaság megvalósítására. A Metal Shredder Hungary
Zrt. ezen célok megvalósításához
járulhat hozzá. És bízom abban
is, hogy kutatás-fejlesztési tevékenységük során kamatoztatni
tudják a Miskolci Egyetem tudásbázisát – tette hozzá.

A vállalkozás egyik alapító
tagja a tavaly szeptemberben
megalakult Magyar Akkumulátor Szövetségnek, melynek
ügyvezetője, Kaderják Péter arról beszélt, hogy reneszánszát
éli az iparág.
– Több mint 5 milliárd eurót
fektettek bele a cégek az elmúlt
időszakban, ennek köszönhetően 14 ezer új munkahely
jött létre. Európában további
8-10 százalékos növekedésre
számítanak a szakemberek az
akkumulátorok gyártásában –
mutatott rá, felajánlva további
támogatását a Miskolcon letelepülő vállalkozásnak.
Külön együttműködési megállapodás született a cég és a
Miskolci Egyetem között arról, hogy a vállalkozás duális
képzőhely lesz a jövőben, ahol
kohó– és anyagmérnök-hallgatók bővíthetik majd tudásukat.
KUJAN ISTVÁN

Kültéri bútorok, kerékpártárolók
és madárodúk Lillafüreden
Újabb fejlesztéseket valósított meg a város Lillafüreden. A kültéri bútorok
cseréje és felújítása után
a városrész új kerékpártárolókkal gazdagodott,
és megkezdődött annak
a száz madárodúnak a
kihelyezése is, amelyet a
tervek szerint városszerte
a következő években további ötszáz darab követ
majd.
Veres Pál polgármester és
Varga László, országgyűlési
képviselő az új eszközökön
túl számba vette Lillafüred
további szükséges beavatkozási pontjait is. Varga szerint
halaszthatatlan Lillafüred
fejlesztése, hiszen ez a páratlan, országosan is rendkívül
népszerű helyszín vissza kell
hogy kapja méltóságát, ezért
komplex, mindenre kiterjedő programra van szükség.
Mint arról már korábban beszámoltunk, a tervek között
szerepel a kisvasút állomása
melletti Magdolna park rekonstrukciója, az Erzsébet
sétány megújítása, pihenőés játszóterek kialakítása,
de nem kisebb hangsúllyal

Varga László országgyűlési képviselő és Veres Pál polgármester pénteken tartott bejárást a területen. Fotó: Mocsári L.

szerepel a tervek között a
Hámori-tó
körbejárhatóságának megvalósítása és a
Sziklaként emlegetett volt
katonai épület funkcióval
való megtöltése is.
„Mintegy 30 éve elmaradt
fejlesztéseket kell bepótolnunk” – mondta Veres Pál.
„Bár a függőkert 2013-ban
megújult, a tegnapi támfalszakadás is jelzi, hogy több
helyen is szükséges az eredeti, közel 100 éves felépítményeket megvizsgálnunk,
korszerűsítenünk” – tette
hozzá. A polgármester elmondta, hogy kisebb be-

ruházások,
karbantartási munkálatok valósíthatók
csak meg saját forrásból,
mint a most kihelyezett kerékpártárolók, madárodúk.
A komplex fejlesztés hazai
vagy uniós forrásból valósulhat csak meg, ennek kapcsán már meg is tették az
első lépéseket.
A polgármester és a képviselő egyetértett abban, hogy
Miskolc páratlan adottságokkal bír, amelynek megóvása és fejlesztése kiemelten fontos a miskolciak és az
ideérkező turisták számára
egyaránt.
MN
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Élethosszig tartó tanulás és tudósítás
Farkas Ildikónak ítélte idén az
Év Újságírója elismerést az önkormányzat. A Miskolc Televízió szerkesztő-riportere tizenkilenc éve dolgozik különböző
miskolci médiumoknál, cégünknek, a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.-nek
kilenc éve oszlopos tagja.

Ildikó gyerekkorát – fizikai
dolgozó szüleivel, testvérével
és eleinte nagyszüleivel – Hejőcsabán, később pedig az Avason töltötte. A Kossuth Lajos
Gimnáziumban végzett. Onnan először Eger, majd Nyíregyháza főiskolájának földrajz,
biológia és rajz szakára jelentkezett. A túljelentkezés nem
szegte kedvét, más irányokba próbált inkább szerencsét.
Így tett szert sok egyéb mellett
műszaki rajzolói, illetve gép- és
készülékszerkesztői technikus
végzettségére is.
1984-től az egyetemvárosi TÜKI Zrt.-ben munkálkodott csaknem húsz esztendőn
át, mialatt – köszönhetően folyamatos továbbképzéseinek
– szoftverüzemeltetővé, kvázi rendszergazdává avanzsált.
– Hétéves koromtól negyven
nyolc éves koromig folyamatosan tanultam – jegyezte meg.
Két fiúgyermekének 1989-ben
és 1992-ben adott életet. Mindez olyannyira nem térítette el
az iskolapadtól, hogy Balázs és
Valentin felcseperedése után
példának okáért francia nyelvvizsgát abszolvált. 2006-ban egy

OKJ-s újságíróival is gyarapodott okleveleinek sora. A képzés elvégzéséig Ildikó 2004-től
– munkája mellett – Budapesten és Tiszaújvárosban szerzett
nyomtatott sajtós és televíziós
gyakornoki tapasztalatokat.
A határvonalat a Diósgyőr
Rádió jelölte ki számára, ahol
műsoradóként és hírolvasóként
is hallhattuk – kezdetben hétköznap délutánonként és hétvégén reggelente, később valamennyi napszakban. – Itt
ismerkedtem meg többek között
Dobos Tímeával, Vályi Zsolttal,
Handa Eszterrel és Kerényi Balázzsal – emlékezett vissza első
főállású médiapozíciójára. A
közösségi rádió szerepét Ildikó
életében egy másik szempontból sem lehet eléggé kihangsúlyozni: a nemrég elhunyt Mikolai Vince atyával is az itt töltött
évek alatt került kapcsolatba. A
miskolc-diósgyőri plébánossal
rendszeresen beszélgettek aktuális egyházi ünnepekről a frekvencián. Akkori hitéleti foglalatosságának egyenes folytatását
találta meg aztán a Miskolc Televízió kapcsolódó műsorában,
melyet 2014 óta mindmáig vezet.
A Hívőszó jellemzően azoknak
az idős embereknek szól, akik
helyzetüknél fogva már nem képesek eljutni a templomba.
Helyi ügyek
Ennek fényében erőteljes
kontrasztot látszik kirajzolni Ildikó politikai érdeklődése. Mindezt azzal magyarázza,

Veres Pál polgármester a magyar sajtó napja alkalmából március 15-én adta át az elismerést. Fotó:
Mocsári László

hogy a politikára mindvégig
helyi ügyeink megvitatásának
fórumaként tekintett. Hogy
mást ne említsünk, tavaly március óta fut a Miskolc Televízióban a FogadóÓra című műsora, amelyben – pártállástól
függetlenül – hozza testközelbe önkormányzati képviselőinket. Ezirányú felkészültsége
mellett szól, hogy a városi közgyűlésnek rádiós karrierje óta
rendszeres tudósítója. Mégsem
ebben látja sokoldalúságának
legfőbb ismérvét, sokkal inkább abban, mikor egyik nap
huszonéves fesztiválozók karéjából, míg a rákövetkezőn
nyugdíjas rendezvényről tudósít. – Úgy gondolom, hogy életkoromnál fogva több generáció

életébe is belelátok, mindennapi problémáikat talán ezért vagyok képes jobban megérteni
– vélekedett. Saját műsorai mellett szinte nem is volt program,
melybe ne gyártott volna anyagot – legyen szó közéleti, politikai, gazdasági, társadalmi vagy
épp kulturális magazinról.
2013-ban egyébiránt a Miskolci Egyetem kommunikáció
és médiatudomány, valamint
politológia szakán le is diplomázott. Másik két – jelenleg is
nálunk tevékenykedő – kolléganőnkkel, Kóródi Tímeával és
Spilman Nórával ekkortájt lépték át a helyi televízió küszöbét.
Bevallása szerint egy percig sem
volt kérdés számára, hogy a rádiós éra alatt Garami Zsuzsánál

elvégzett beszédtechnika-kurzust nem a tévéstúdióban, hanem kinn, „a terepen” fogja
kamatoztatni. Ezzel persze lecsökkent annak esélye, hogy
a közértben leszólítsák, de így
sem kell azért panaszkodnia...
Sőt, mi sem igazolja jobban
vissza az iránta táplált közbizalmat és megbecsültséget, minthogy a nézők konkrét témákkal
és ügyekkel fordulnak hozzá az
utcán. – Mindig is érdekelt a város múltja, jelene és jövője. Ám
mikor gyerekeim lettek, igazán akkor döbbentem rá, hogy
imádom ezt a várost. Számomra Miskolc sohasem csupán az
„Acélvárost” jelentette, hanem
azt a települést is, ahol a nagyszüleim éltek – fogalmazott.

Vénájából ered
Egyszerre tekint előnyként és
hátrányként műszaki vénájából
eredő alaposságára. Riport nem
megy ki úgy a keze alól, hogy ne
nézne utána a téma pontos hátterének, s ne tájékozódna több
forrásból is. Amit tud, felgöngyölít, körbejár. – Ha kapok egy
papírt a kezembe, én akkor is
azzal kezdem, hogy felteszem a
kérdést magamnak: hogyan készült maga a papírlap? – példázta elnevetve. – Úgy érzem, hogy
ez az elismerés nem csupán nekem szól, hanem annak a csapatnak is, ahová nap mint nap
bejárok: ez a MIKOM közössége. Valamennyi munkatársamnak köszönettel tartozom,
hogy ezt átvehettem. Ebben a
munkában ugyanúgy benne
van a szerkesztők, a riporterek, az operatőrök, a vágók, az
újságírók, a fotósok, valamint
a hirdetésszervező- és marketingmunkatársak tevékenysége
is – hangsúlyozta Ildikó, hozzátéve: harmincnyolc évnyi munkaviszonya alatt soha korábban
nem részesült semmilyen kitüntetésben.
A rangos elismerést a polgármester személyesen adta át március 15-én, a szabad sajtó napján.
Méltatásában Veres Pál kiemelte:
a díj méltó helyre került, hiszen
Farkas Ildikó igazi lokálpatriótaként látja el újságírói tevékenységét azzal, hogy csaknem két évtizede a miskolciak érdekében,
Miskolcért tesz.
BÓDOGH DÁVID

Hirdetés

ÁPRILISBAN INDUL A HÁZHOZ
MENŐ ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
A BMH Nonprofit Kft. 2022 áprilisában indítja
a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést Miskolc területén.
A zöldhulladékot a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban,
valamint a zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített edényzetből szállítjuk el.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék,
vágott fű, gyom stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb
méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

Intézze tudatosan távhőügyeit
A fogyasztóvédelmi világnapot 1983 óta ünneplik világszerte minden évben március 15én, melynek alkalmából a MIHŐ tájékoztatási kampányt indít ügyfelei részére.
Célunk, hogy az ügyfélbarát és hatékony ügyintézés elősegítése érdekében ügyfeleink
távhőszolgáltatással kapcsolatos ismereteit bővítsük, ezért a következő hetekben tájékoztatósorozatunkban az alábbi témaköröket érintjük:

• ügyintézési módok
• számlázás
• panaszkezelés

TARTSANAK VELÜNK!

• fűtés
• karbantartás
• energiatakarékosság

Részletek: https://www.facebook.com/mihokft

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Tel.: +36 46 501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe k
 izárólag
zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos
zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb, nem odavaló anyagot
találnak, akkor azokat nem szállítják el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék elszállítása kéthetente
történik az április 1. – november 30. közötti időszakban.
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a www.bmhnonprofit.
hu oldalon, a saját településüket kiválasztva, a 2022. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
BMH Nonprofit Kft.

További információ:
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
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Felemelt fejjel, egyenes gerinccel
A fővárosban többezres diáktüntetés bontakozott ki –
a fiatalok is szolidaritásukat
fejezték ki a tanáraik felé.
Folytatás az 1. oldalról

Vágányzár jön. Folytatódik
a lillafüredi kisvasút pályájának felújítása, ezért március 19-étől átmenetileg
nem közlekednek a LÁEV
szerelvényei - tájékoztatta
lapunkat Vereb István, az
Északerdő Zrt. kommunikációs tanácsadója. Erre azért
van szükség, mert megújul
a Lillafüred állomás és környezete az alsó alagúttal
együtt. Előreláthatólag április első hétvégéjén már
ismét járnak majd a kisvonatok. A Lillafüred állomás
pedig húsvéttól megújulva
várja az ide látogatókat. A
beruházás ezzel egy újabb
nagy mérföldkőhöz érkezik.

Akna- és víznyelőjavítás.
Március 19-én, szombaton,
az éjszakai órákban a Csabai kapu – Soltész Nagy Kálmán utca – Csabavezér út
– Tapolcai elágazás csomópontban csapadékakna- és
víznyelőjavítási munkálatokat végez a MIVÍZ Kft. A karbantartás a Csabavezér út
felől a Csabai kapura kanyarodó sávban található két
csapadékaknát, valamint a
területen található víznyelőt
érinti. A munkálatok előreláthatólag vasárnap hajnalra fejeződnek be. A két aknát
a javítást követően – három
napra – vaslemezzel fedik le.

Pilz Olivér borús előrejelzését
azzal támasztotta alá, hogy sokan
hagyják el a pályát, de a nyugdíjba menő kollégákat sem tudják
már pótolni. A fiatalok számára
nem vonzó a tanári pálya.
A Tanítanék Mozgalom elindítója rámutatott egy olyan társadalmi jelenségre is, hogy a hetek
óta tartó polgári engedetlenség
sokak tiszteletét kiváltotta.
– Az látják az emberek, hogy
a pedagógusok felemelték a
fejüket, kiegyenesítették a gerincüket, és kiállnak az oktatási
rendszerért és saját magukért.
Nagyon sokan állnak mögénk
– hangsúlyozta, hozzátéve: elindítottak egy sztrájkalapot is,
az ide beérkező támogatásokból a sztrájkban résztvevő, valamilyen anyagi kárt szenvedő
tanárokat segítik majd meg.
„Ki kell dobni a sutba”
Ahogy a Hermanban, úgy a
Földesben is voltak olyan osztályok, ahol két-három fiatal
ment csak be szerdán. „Feltűnően sokan hiányoznak” – erről számolt be nekünk a gimnáziumban tanító Szűcs Tamás.
A Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének (PDSZ) regionális ügyvezetője elmondta,

A tanulók szerdára tüntetést szerveztek a Kossuth térre. Fotó: telex.hu

tizenhét kollégája folytat polgári engedetlenséget a Földesben,
huszonheten pedig sztrájkolnak.
– Egyre többen ismerik fel,
hogy ez az egész helyzet ma
már arról szól, hogy holnap ki
fog tanítani – mutatott rá, azon
véleményét is megfogalmazva,
hogy az erősen központosított oktatási struktúrát „ki kell
dobni a sutba”, és rendezni kell
a pedagógusok bérét.
Szűcs Tamás erős kritikával
illette a fenntartó tankerületi központokat, ahol úgy döntöttek, hogy akik mégis inkább
vállalják a munkát, azoknak
plusz pénzt adnak, akkor is, ha
az nem járna nekik a jelenlegi
jogszabályok szerint – mindezt
a sztrájkoló kollégák pénzéből.

– Ez véleményem szerint rendkívül etikátlan. Az összeget éppen az ukrán menekülteknek
is odaadhatták volna – vélekedett a regionális ügyvezető.
„Veletek vagyunk”
A tanulók közben szerdára
tüntetést szerveztek a Kossuth
térre. A tudósítások szerint
több ezren vettek rajta részt.
A felszólaló diákok egyebek
mellett megfogalmazták, hogy
„tanárok nélkül nincs tudás,
tudás nélkül pedig csak buta
ország van”, nem akarnak több
kialvatlan és motiválatlan tanárt, olyanokat, akiket bedarált
a rendszer.
„A mostani tüntetés nemcsak a tanárokról szól, hanem a

Az omlás helyszínét a katasztrófavédelem elkerítette, a helyreállítás ügyében
a város már intézkedett.

Kulcspozícióban
mondván egyszer még csak jó
lesz valamire. Így aztán az elmúlt fél évszázad során egy szatyorra való kulcsot is sikerült
összegyűjtenem. Van néhány
olyan templomzárba illő nagy
is, amelyet érdemes lenne bearanyozni, és bársonnyal bélelt
díszdobozban őrizni. Legalább
három karikára való kis kulcsom és íróasztalzárakba való
is van. Baráti köröm már felfedezte ezeket a kincseimet, így
aztán gyakran kikölcsönzik, ha
a sajátjukat elhagyták. A vis�szajelzések szerint jók a találati
arányok, kellő türelemmel száz
próbálkozás után csak akad egy
olyan kulcs, ami hallgat a „Szezám, tárulj!” varázsszóra.
Életem során sokat, sokszor
költözködtem, és akár akartam, akár nem, szinte mindenhonnan maradt nálam néhány
kulcs. Különös, de a csomóról megismerem, melyik hon-

Miskolc támogatja a pedagógusokat
A miskolci önkormányzat
egyetért a sztrájkoló pedagógusok célkitűzéseivel – tudatta
szerkesztőségünkkel a polgármesteri hivatal közleményében.
– A sztrájkot szervező szakszervezetek kéréssel fordultak
Veres Pál polgármesterhez, valamint Miskolc önkormányza-

tához arra vonatkozóan, hogy
a sztrájk miatt kieső munkaidőre a sztrájkban részt vevő
óvodapedagógusok megkaphassák fizetésüket – tájékoztattak. Az önkormányzat mint az
óvodák fenntartója, az óvodapedagógusok
tekintetében
érintett a munkabeszüntetésben.
– A város vállalta, hogy a
sztrájktörvény és a gyermekek felügyeletének biztosításáról is szóló kormányrendelet
előírásainak betartása esetén a
jogszerű sztrájkban részt vevő
óvodapedagógusok bérét a
március 16-18. közötti három
napon kieső munkaidőre megfizeti – hangsúlyozták.
KUJAN ISTVÁN

Leomlott a támfal

A DK IS SEGÍT. Pénteken több
mint harminc, gyermekeknek és
nőknek összeválogatott csomaggal indult el az ukrán határ felé
Hegedűs Andrea önkormányzati képviselő és Kulcsár Ildikó, a
Demokratikus Koalíció helyi koordinátora, ezzel segítve a háború
miatt menekülőket. „Mi innen
Miskolcról tisztasági szerekkel,
ruházattal, eszközökkel, szállásbiztosítással tudjuk könnyíteni a
nehéz sorsú emberek helyzetét”
– fogalmazott. A csomagok mellett négy zsák ruhát is összegyűjtöttek, a párt pedig anyagilag is
támogatja a segítségre szorulókat. Fotó: Juhász Ákos

JEGYZET

Máig sem tudom miért, talán helyi folklór volt, a városunkban talált kulcsokat rendre a Déli Hírlap titkárságára
adták le. Talán azért, mert a
hetente kétszer megjelenő Miskolciaké a szó rovatunkban
mindig közzétettük a gazdájukat kereső kulcscsomók paramétereit. A rendszer annyira
bejáratódott, hogy végül már
egy ládára való nyitószerkezetet őriztünk. Jó volt látni azt a
sugárzó boldogságot, amikor
valaki nálunk lelte meg a keresett kulcsait. Ahogyan manapság visszagondolok erre a
spontán szolgáltatásra, ez volt
az újság egyik legsikeresebb
marketingfogása.
Jómagam is gyűjtögető vagyok. Aki egy jól-rosszul működő szocialista hiánygazdaságban szocializálódott, az az
elhajlott százas szöget is megőrzi. Semmit nem dobunk ki,

szülőkről vagy a tanárszakokon
tanuló egyetemistákról, és rólunk is, akik hisznek egy szebb,
műveltebb jövőben. A tanárok
szakmai és anyagi megbecsülése befektetés a jövőbe. Ha a
miénk a jövő, az a tanárokon is
múlik. (…) A ma osztálya a holnap országa!” – fogalmaztak.

nan ered. Például a Széchenyi utcai lakásunk főbejárati
ajtajába valók hiánytalanok.
Az összes hosszú, normálméretű, még nem léteztek olyan
kisméretű, sárgás biztonságiak, amelyeket házilag is lehetett reszelgetni. A lakásunkkal
szemközti Rinder vasboltban
mindig kínáltak nyerskulcsot,
amelyet satuba szorítva tűreszelővel akár szemre méretezve is megformálhattunk.
Kevesen tudják, hogy a háztömbbizalmiak, a házmesterek
minden lakásba bejuthattak.
Persze a rendőrség, a hatóság
kérésére. Ha nem volt tartalékkulcsuk, kézügyességre hagyatkozó sperhaknival bármilyen
akkori zárat nyitásra bírtak. Ez
a speciális szerszám egy vékony,
csavarhúzószerű
vaslapocska meggörbített fejjel. Majd,
ahogy a zártechnika fejlődött,
s a bűnözés világából kiörege-

dett mackósok eltűntek, a város
legjobb lakatosmesterei lettek a
rendőrök hivatalos zárfeltörői.
A harcsabajszú lakatos, Grósz
Géza bácsi munkásnadrágjának a zsebében mindig volt
három-négy speciális fogó, sosem tudhatta előre, mikor kérik a rendőrök a segítségét. Úgy
tartják, mielőtt munkába kezdett, kérte, forduljon el mindenki. Seperc, és még a Wertheim páncélszekrényeket is úgy
bontotta meg, mint a szardíniásdobozokat szokás. Utódja,
Szegedi Mihály, a szakma öreg
mestere is hasonló képességekkel bírt. Neki viszont már pilótatáskára való, karikára fűzött,
számozott kulcsrengetege volt.
Irigyeltem is tőle.
Ha még egy ideig magam is
gyűjtögethetek, akár utol is érhetem. Kulcspozícióba kerülök,
de zárkirály már nem leszek.
SZÁNTÓ ISTVÁN

A függőkert fősétányára
szakadt egy hatalmas támfalszakasz csütörtökön délelőtt. A baleset során személyi sérülés nem történt, a kár
viszont tetemes, a helyreállítás több tízmillió forintot
emészt majd fel.
Durda Péter, a polgármesteri hivatal városfejlesztési
főosztálya városüzemeltetési
és műszaki osztályának vezetője lapunknak elmondta,
a támfal mintegy húszméteres szakasza érintett. „Az
omlás nem külső fizikai tényező hatására történt, egy
ilyen támfal normál esetben
körülbelül hatvan-hetven
évet bír, ez pedig már csaknem száz éve épült. Elöregedett, statikailag meggyengült – mondta.
Az osztályvezető hozzátette, a közvetlen élet- és

balesetveszély
elhárításáról intézkedtek, a szalagozás, kordonozás megtörtént,
az önkormányzat pedig pályázati igényét jelezte a Belügyminisztérium vis maior
alapjához. „A támfalat nagyjából ötvenmillió forintból
lehet helyreállítani, ennek
optimális esetben hetven
százalékát fedezi majd a
vis maior pályázat, a maradék harminc százalékot pedig önerőként biztosítja az
önkormányzat” – mondta
Durda Péter, aki hozzátette,
a munkálatok leghamarabb
idén ősszel kezdődhetnek
meg.
A lillafüredi függőkertet
utoljára 2013-ban újították
fel. A több mint kétszázmillió forintos beruházás során
megújultak a sétányok, javították a támfalakat, funkciókkal töltötték meg a teraszokat, sőt WiFi-hálózatot,
játszóteret, új bejáratot és
két új teraszt is kialakítottak.
TAJTHY ÁKOS

A helyreállítás több tízmillió forintot emészt majd fel. Fotó: H. Cs..
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Miért Miskolc? 40. – Őrzött terület, belépni tilos!
„Túl sok az árnyék ebben a
városban, ezért döntöttem
úgy, hogy a fényről fogok
írni. Miskolc ezernyi titkát
csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük és markunkban tartjuk,
máris fényesedni kezdenek”
– írja Miért Miskolc? című
kötetében Fedor Vilmos. A
lokálpatrióta 63 válaszban
indokolja meg, hogy miért
szereti Miskolcot.

Azért, mert közel száz esztendeje már, hogy naponta sok
millió ember miskolci papírokkal fizet, ragaszt bélyeget,
utazik külföldre, kártyázik,
miskolci papírokra rajzol az iskolában, vagy éppen tervezi
házát. Aki e mondat elolvasása
után azonnal a diósgyőri papírgyártásra gondol, nem téved.
A 18. század végén, egész
pontosan 1782-ben kezdődött
e különös gyár története Diósgyőrben. Részeként annak az
iparosítási folyamatnak, mely
idehozta a Hámorba a Fazola
családot is. Szinte egyszerre indult a két fontos ipar, a vasöntés
és a papírgyártás.
Martinyi Sámuelnek hívták
az alapítót, aki egészen 1836ig irányította a gyárat. Aztán,
ahogy történni szokott, a gyárnak új tulajdonosa lett, egy kassai kereskedő kezébe került, aki
komoly fejlesztésekbe kezdett.
Tehette, mert a kossuthi idők
meghozták az állami megrendeléseket és az elismeréseket a
gyárnak. 1846-ban készültek az
első vízjeles papírok.

A kiegyezést követően aztán
újra változik a tulajdonos személye, aki persze új elképzelésekkel, és ami a legfontosabb,
elegendő pénzzel rendelkezett.
Fejlesztéseinek eredményeként
a gyár az 1900-ban Párizsban
rendezett világkiállításon elnyerte a legjobbaknak járó nagy
aranyérmet.
Az első világháborút követő
gazdasági válság a papírgyárat
is elérte, szerencsére a Magyar
Nemzeti Bank pénzügyi közreműködésével sikerült a gyárat
megmenteni. Részvénytársaság működtette tovább, melyben a fő részvényes a bank volt.
Nyilván ennek is köszönhető,
hogy a gyár az 1925. évtől kezdve bankjegyalappapírt kezdett
gyártani.
A második világháború idején hadigyárnak minősítették,
ahol katonai bakancsok alapanyagát kísérletezték ki. Ez a
bőrhulladékból és rostból álló
keverék, átitatva vízálló anyaggal, lett a katonai bakancsok
talpbélésének anyaga. Hát nem
vált a gyár dicsőségére, de háború idején ez senkit sem érdekelt. Szerencsére a gyár ezt
is túlélte, és a negyvenes években bekövetkezett államosítással megmenekült a felszámolás
ijesztő következményei elől.
A rendszerváltást követően,
1993-ban a Pénzjegynyomda
tulajdona lett, és azóta újra részvénytársaságként működik. Az
országban egyedül itt készülnek a bankjegy-, okmány-, és
értékjegy-alappapírok, vízjeles
nyomópapírok, és biztonsági
kartonok.

A Diósgyőri Papírgyár

De itt készülnek a játékkártyák, a személyi okmányokhoz szükséges biztonsági papírok, az iskolai rajzlapok, de
még a műszaki rajzlapok is.
Különleges év volt a gyár életében 2002, mert ekkor szál-

lítottak először külföldre
bankjegyalappapírokat. Így
aztán elmondhatjuk, hogy
már nemcsak Magyarországon, hanem valahol másutt is
a világban a miskolciak papírjával fizetnek.

Főiskolás koromban az építési terveket úgynevezett „dipán”
kellett beadnunk. Ez a rajzlapnál
vastagabb, jó minőségű és fehér
színű, műszaki rajzok készítésére alkalmas papír volt, melyet
ívekben lehetett a boltban kapni.

A Diósgyőri Papírgyár 1782-ben alapított magyar papíripari cég, amely az ország egyetlen bankjegy- és biztonságipapír-gyártó vállalata. Miskolc-Diósgyőrben található, és Papíripari Múzeumot
is működtet. Diósgyőrben Martinyi Sámuel 1782-ben alapította a papírmalmot, és 1836-ig vezette.
1842-ben Fiedler Károly kassai kereskedő és társai vették át, akik már működésük elején komoly sikert
értek el a papírgyár termékeivel az 1846-os ipari kiállításon (elnyerték a kiállítás nagy ezüstérmét). A
gyárban a századfordulón komoly fejlesztésekbe kezdtek, megvásárolták a környező telket, új gyártelepet építettek, műszaki fejlesztéseket hajtottak végre. Az ötvenes években újabb technikai korszerűsítések sora valósult meg. 1963-ban beindult a tömegtermelés, és megkezdődött a papírfeldolgozás
is. 1993-ban a Pénzjegynyomda tulajdonában került, és azóta állandó tevékenysége a bankjegy-, okmány-, érték-, jegyalappapírok, vízjeles nyomópapírok, illetve biztonsági kartonok gyártása.

Amikor elkészítettük a műszaki
rajzokat, egy papundekli tervlaptartó hengerbe rakva nyújtottuk be a szaktanárnak. Ez volt a
beugró kollokviumhoz, szigorlathoz. Ezt a „dipa” kifejezést
évekig használtuk, a boltban így
kértük, és az eladók is így hívták.
Bevallom, hogy nekem fogalmam sem volt arról, hogy ez valójában mit jelent. Aztán évekkel
később meghívtak a papírgyár
történetét, eszközeit bemutató
múzeum megnyitóünnepségére.
Akkor tudtam meg, hogy a népszerű „dipa”, leírva DIPA, nem
volt más, mint a Diósgyőri Papírgyár rövidítése.
FEDOR VILMOS

Miskolci színésznő ikonikus szerepben
Százötven jelentkező közül választották ki Czakó Juliannát Roxie Hart
szerepére. A Chicago című
musicalt a Szegedi Szabadtéri Játékokon viszi színre
Béres Attila.

Mintegy nyolcszáz tanuló gyűlt össze az udvaron. Fotó: Parai Roland

Rendhagyó irodalomóra
Koncerthangulat uralta múlt
pénteken a Herman Ottó
Gimnázium udvarát. Az iskolában rendhagyó irodalomórát tartottak, amelyen a diákokon kívül Grecsó Krisztián
költő és Beck Zoltán, a 30Y
énekese is közreműködött.

– A MÜHA hívott meg bennünket egy estre, amit örömmel el is fogadtunk. Amint ezt
megtudta Kiss Zoli, nem volt
nyugtunk – idézte fel a Herman
Ottó Gimnázium tanárának
kezdeményezését Grecsó Krisztián. – Azt ígérte, hogy csak egy
rendhagyó irodalomóra lesz
a könyvtárban negyven diák
előtt – jegyezte meg derült izgalommal az arcán a költő, író és
dalszerző gimis fellépése előtt.
Kiss Zoltán ötletgazdának
legfőbb célja az volt a programmal, hogy a bezártság után a
gyerekek végre újra megtapasztalják a szabadság érzését, hogy
a koronavírus után valami újra
összehozza őket, és megérezzék azt, ami az igazi valóság.

– Amint meghallottam ezt a
dalt, abban a pillanatban beindult a fantáziám. Képeket láttam arról, mennyiféle tanulási
mód, mennyiféle szeretési mód
létezik – fogalmazott az intézmény magyartanára.
Az iskola valamennyi diákja,
mintegy nyolcszáz tanuló gyűlt
össze az udvaron. A programban a 30Y frontembere is örömmel vett részt.
– Miután az irodalom és a
zene partvidékén mozgunk, és
az iskola rendelkezik ezzel az izgalmas elkötelezettséggel, hogy
a kortárs kultúrát a fiatalok elé
tárja, így nem tudtunk ellenállni – indokolta meg Beck Zoltán,
miért mondtak igent az intézmény felkérésére. Hozzátette, a
„Hoztunk valamit magunkból”
címet viselő előadásuk a teljes
huszadik századi magyar költészethez kapcsolódik.
A művészek anyanyelvünk
olyan klasszikusaihoz köthető, énekelt verseket adtak elő,
mint amilyen Weöres Sándor
Bóbita-átirata. De Nemes Nagy

Ágnes sorait is sikerült újraértelmezniük – a produkciót egy
videoklip is megörökítette.
– Nemes Nagy Ágnest tárgyias költőnek nevezik, de
szerintem nagyon érzelmes és
finom költészet az övé. A „Tanulni kell” az én továbbírásomban egy hitvesi líra. A hűség, a ragaszkodás, az alázat és
a lemondás verse – ecsetelte
Grecsó Krisztián, kifejtve továbbá: próbálták a gyerekekkel azt megértetni, hogy az
irodalom egy élő hagyomány,
és amit ők írnak, az szintúgy
a magyar irodalom része. Azt
szerették volna megmutatni
nekik, hogy az irodalom egy
tükör, amibe ha belenéznek,
megláthatják magukat.
– Meg kell tanulnunk an�nyival gazdálkodni, amennyit a
sors és a Jóisten adott. A diákok
ebből nyilván most még keveset
értenek, mert övék a világ, s ez
így is van rendjén – zárta gondolatait a József Attila-díjas magyar költő.
BÓDOGH DÁVID

Az ikonikus darabot Béres
Attila rendezésében láthatják
a Szegedi Szabadtérin a nézők:
a Miskolci Nemzeti Színház
igazgatójának nem idegen terep
a musical, ezt igazolja például
a helyi teátrumban színre vitt
Producerek sokszorosan telt
házas és álló tapsos sikere is.
A Chicago mozgatórúgója
Roxie Hart, akinek a szerepét
százötvenen szerették volna
eljátszani. A nagyszámú jelentkező közül végül Czakó
Julianna formálhatja meg az
ikonikus gyilkosnőt. A miskolci színész számos darabban bizonyított már, és a musical sem áll távol tőle.
– Izgalmas és fontos szerep, főleg a Szegedi Szabadtérin bemutatva. Nem hiába jelentkeztek ennyien – mondta
Czakó Julianna, aki most elő-

ször fog fellépni a Dóm téri
nagyszínpadon – korábban
Viola szerepét játszotta volna el a Vízkereszt vagy amit
akartokban, ám közben várandós lett kislányával. A színésznő a mostani meghallgatásról is beszélt lapunknak.
– Nem igazán kedvelem a
castinghelyzeteket. Frusztráló gondolat, hogy öt perc
alapján állapítják meg, milyen vagyok, hogyan gondolkodom az adott karakterről.
Most szerencsére nem ez volt
a helyzet, egy hosszabb jelenetet kellett játszanunk, ami
magába foglalta Roxie dalát is.
Úgy érzem, amit kértek, összhangban volt azzal, amit a darabról gondolok.
Czakó Julianna hozzátette,
a többi jelentkező is profi volt.
– Nagy volt a verseny, úgy
gondolom, nem én vagyok az
egyetlen színésznő, aki képes
eljátszani jól ezt a szerepet,
éppen ezért szerencsésnek érzem magam, hogy végül én
állhatok majd a színpadra.
A Chicago kapcsán kiemelte, fontos darabról van szó.
– Ha játsszák, eleve érdemes
elmenni, ha pedig a Szegedi
Szabadtériről van szó, akkor
szinte már kötelező! Egyrészt
a két női szerep közti különleges kapcsolat miatt, másrészt
azért, mert olyan profi stáb
dolgozik rajta, ami garantálja,
hogy kiemelkedő lesz a végeredmény – ígérte a színésznő.

Czakó Julianna Rusznyák Gábor Tartuffe-jében. Fotó: Éder Vera

BÁJER MÁTÉ

Ha azt mondjuk, nyár és a
színházi magasiskola, akkor
gyakorlatilag körbe is írtuk
a Szegedi Szabadtéri Játékokat. A fesztivál történetében
először idén állítják színpadra Bob Fosse, John Kander és
Fred Ebb művét, a Chicagot,
amit szokás minden idők legsikeresebb
Broadway-musicaljeként emlegetni. Igazi
revü, ami nemcsak a szelek
városának éjszakai életében
igazít el minket, de – az 1920as években aktuális – társadalmi kérdéseket is feszegeti.
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Ukránokon segítenek
Utánpótláskorú ukrán
labdarúgók, röplabdázók
és jégkorongozók elhelyezéséről, ellátásáról gondoskodik a DVTK.
A háború elől menekülő civilek között rengeteg a sportoló, ezért a legnagyobb régiós multisportklub igyekszik
segítséget nyújtani. Csatlakoztak a Híd a Kárpátaljáért
Programhoz, a szurkolókkal
közösen megtöltöttek adományokkal egy negyventonnás
kamiont, a klubvezetés pedig
felajánlotta a rászorulóknak a
férfi focicsapat Győr elleni bajnokijának teljes bevételét.
– A nemes kezdeményezés
fő célja, hogy az Ukrajnából
érkező sportolókat elszállásoljuk, teljes ellátásukról
gondoskodjunk, és edzéslehetőséget is biztosítsunk
számukra – mondta el Fogarasi Zoltán, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia igazgatója a klubhonlapnak.
A több tucatnyi fiatal sportolót és kísérőiket kollégiu-

mokban helyezték el. És biztosították számukra, hogy a
stadionban nézhessék meg a
Békéscsaba elleni bajnokit.
A programba edzőként
bevonták Kolok Volodymyrt
is, aki az edzések lebonyolítása mellett nagyon sok időt
tölt az érkezőkkel. Kiválóan
beszél ukránul, ami ebben
a helyzetben nagy segítség
mindenki számára.
A jégkorongozók is folyamatos készültségben vannak. Tizenhat sportoló már
meg is érkezett Miskolcra.
– A DVTK Jegesmedvék
a Magyar Jégkorong Szövetségen keresztül huszonnégy
fiatal jégkorongozót és az ő
hozzátartozóikat fogadja be
– nyilatkozta Nagy Ádám, a
DVTK Jegesmedvék Akadémia operatív igazgatója, hozzátéve: a Miskolci Jégcsarnok
mellett található Generali
Arénában szállásolták el őket.
– Természetesen felszerelést,
edzéslehetőséget és étkezést
biztosítunk a gyerekek és hozzátartozóik számára.
MN

sport
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A hit megmaradt, megtanultak nyerni
A Ferencvárossal vívott negyeddöntőt bár elveszítette a
DVTK Jegesmedvék csapata,
de összességében elmondható, hogy hatalmas változáson esett át a gárda játéka a
szezon végére.
A Fradi elleni párharccal
véget ért a DVTK Jegesmedvék 2021/22-es szezonja. Talán
mégsem lehetnek elégedetlenek, hiszen a szezon befejező
szakaszában már kifejezetten
kellemetlen ellenfél volt Tokaji
Viktor együttese. Az évadot be
lehet tudni a tapasztalatszerzésnek is, hiszen tulajdonképpen
eredménykényszer nélkül, de a
minél jobb szereplés eléréséért
küzdöttek a piros-fehérek.
– Úgy gondolom, többet is
kihoztunk ebből a szezonból,
mint ami benne volt – fogalmazott a vezetőedző. – Szerettük volna továbbálmodni ezt
a történetet, de a lehetőségek
most ezt adták ki. Biztató, hogy
idővel megtanultunk nyerni.
Ha a szezon egészét nézzük,
akkor nagy fejlődésen ment át a
csapat. A fiatal játékosok közül

Újra elsők. Hazai pályán fogadták a Miskolci Egyetem férfi
kosarasai a Debreceni Egyetem
csapatát a Nemzeti Egyetemi
Kosárlabda Bajnokság férfi Keleti
csoportjában szerdán. Az Egyetemi Körcsarnokban a vendégek
kezdték jobban a mérkőzést, de
az átmeneti zavart hamar levetkőzte a hazai gárda, és minden
negyedet megnyertek. A debreceniek a végére teljesen elfáradtak, így a papírforma szerinti
eredmény realizálódott (103-56).
A miskolci együttes megőrizte a
hazai pálya veretlenségét, valamint visszaszerezte első helyét a
bajnokságban. Fotó: MEAFC

Megőrizték a csapat egységét, a következő szezonban továbbépítkeznek. Fotó: Juhász Ákos

bizony heten-nyolcan oszlopos
tagjaivá váltak a gárdának. A vezetőedző szerint ez a magyar jégkorongnak is jót tesz, sőt a klub is
profitálhat idővel belőle.
– Mindenesetre bízom abban, hogy ez a modell fenntartható a jövőben is – tette hozzá.
Stresszes szezonon vagyunk
túl, de egységben, összetartva
helytálltunk – fűzte tovább gondolatait a vezetőedző, hiszen onnan kezdve, hogy melyik bajnokságban szerepel majd a DVTK, a

játékoskeret kialakításáig, voltak
azért nehézségek, de a jól sikerült
év eleji erősítés nagyon jó irányba
billentette a keretet.
– Az nagy erény, ha egy ilyen
rajt után egy csapat tagjai nem
esnek egymásnak, hanem azt
mondják, hogy álljunk bele
még jobban a munkába, mert
meglesz az eredménye. Nálunk
ez történt. Sokat elmond a fejlődésünkről, hogy tudom: a rájátszásban senki nem akart ellenünk játszani. Főleg a kitartásra

és az elkötelezettségre vagyok
a legbüszkébb. A hit soha nem
hagyta el a játékosokat.
De tisztult a szakmai stáb
előtt a kép abból a szempontból is, hogy mikre kell majd nagyobb hangsúlyt fektetni, vagy
hogy adott esetben milyen játékosokat tervez majd igazolni
a klub. A fiatalokat érintő szabálytervezet is befolyásolhatja
a szezont. És most már jobban
rajta lesz a csapaton az eredménykényszer is.
MN

Indul a play-off. Szombaton
megkezdődnek a rájátszás
küzdelmei az alapszakaszban ötödik DVTK számára. A
kupagyőztes piros-fehérek
az ellen a Győr ellen lépnek
pályára idegenbeli találkozón,
akiket a bajnokság alapszakaszában már kétszer is sikerült felülmúlni. A találkozó
március 19-én, szombaton,
délután 5 órakor kezdődik
Győrben. A párharc az egyik
fél második győzelméig tart.
A következő mérkőzést szerdán este fél 7-től rendezik
meg a DVTK Arénában.
Fotó: Mocsári László

Hirdetés

Napszolár Kft.
Kandallóépítéshez,
gépészeti munkához
keresünk segédmunkást.
Miskolci lakos (jogositvánnyal

rendelkező) jelentkezését várjuk
a kandallosbolt@gmail.com-ra,
fényképes önéletrajzot kérünk.

VALÓDI TISZTA ÉLELMISZERT, MINŐSÍTETT BIOTERMÉKEKET KERESEL HAZAI BIOGAZDÁKTÓL?
NÉZZ BE HOZZÁNK PÉNTEKEN 8-16 ÓRA KÖZÖTT!
NE DŐLJ BE A TRÜKKÖKNEK, KERESD AZ IGAZI
EGÉSZSÉGES ÉLELMISZEREKET NÁLUNK!
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG FLÓRÁJA FAUNÁJA
ALAPÍTVÁNY
Miskolc, Szilágyi Dezső utca 17.
Tel.: 30/374-5465, Facebook: miskolcizoldkosar
E-mail: emff.alapitvany@gmail.com
Előrendelés minden szerdán 15 óráig:
www.miskolcizoldkosar.hu

Remek szálláshely és programlehetőség
óvodás, iskolás csoportok, kiránduló
társaságok számára a Komlóskán található
Erdei Óvoda és Iskola!
Zemplén csodás környezetében
lehetőség nyílik szörpüzemlátogatásra, gumicukorkészítésre, gyöngyfűzésre és
babakészítésre. Ezen kívül
különböző túralehetőségek közül
választhatnak az ide látogatók,
továbbá megtekinthető ruszin
tájházunk is.
Részletek és szállásfoglalás weboldalunkon,
a www.zempleni-erdeiiskola.hu-n lehetséges.
Bővebb információ a 47/338-127-es telefonszámon is kérhető.

A hírportál
www.minap.hu
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TEDD ENERGIATUDATOSABBÁ
A HÁZTARTÁSODAT!
Egy energiatudatos háztartásban nem kérdés, hogy miért is fontos:
l az energiafelhasználás csökkentése, a takarékosság a villanyárammal
és a fűtéssel;
l az épület szigetelése és a nyílászárók (ablakok és ajtók) korszerűbbre cserélése;
l a megújuló energiaforrások hasznosítása napelem, napkollektor
vagy hőszivattyú segítségével;
l az elektromos berendezések cseréjekor a korszerűbb kisfogyasztású eszközök
választása az energiacímke segítségével.
És magától értetődő, hogy ezek nemcsak a pénztárcánkat kímélik hosszabb távon, de a klímaváltozás
elleni küzdelemben, a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésében is segítenek minket.
Rövidesen lezárulnak az Észak-Magyarország Flórája
Faunája Alapítvány energiatudatos háztartásokért indított szemléletformáló programjai, de akinek kérdése lenne, bátran keresse a szervezet szakembereit!
emff.alapitvany@gmail.com
+36 30 3745465 (KEHOP-5.4.1-16-2016-00055)

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 03. 19-tól 2022. 03. 25-ig
Colgate fogkrém, 50 ml, 2980 Ft/l
Star kéztörlő, 2 tekercs, 94,5 Ft/tekercs
Active mosogató, 0,5 l, 598 Ft/l
Duck WC-gél, 750 ml, 665,33 Ft/l
Baba folyékony szappan, utántöltő, 500 ml, 1198 Ft/l
Lenor öblítő, 1080-1360 ml, 767,59-609,55 Ft/l
Vanish szőnyegtisztító, 500 ml (gépi, kézi), 2198 Ft/l
Sanytol univerzális fertőtlenítő, pumpás, 500 ml, 1998 Ft/l
Sanytol fertőtlenítő, 1 l utántöltő, 999 Ft/l
Syoss Oleo hajfesték
Bref WC-illatosító, 4x50 g
Ariel mosópor, 1,35 kg, 962,22 Ft/kg
Vanessa WC-papír, 24 tekercs, 60,37 Ft/tekercs
Trinát magasfényű zománcfesték (fehér), 1 l, 4699 Ft/l
Héra Gold belső falfesték, 15 l (fehér), 599,93 Ft/l
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 1939,8 Ft/l

199 Ft
249 Ft
399 Ft
599 Ft
699 Ft
899 Ft
1199 Ft
1299 Ft
1299 Ft
1299 Ft
1499 Ft
1499 Ft
1699 Ft
5199 Ft
9999 Ft
11 099 Ft

149 Ft
189 Ft
299 Ft
499 Ft
599 Ft
829 Ft
1099 Ft
999 Ft
999 Ft
1199 Ft
1199 Ft
1299 Ft
1449 Ft
4699 Ft
8999 Ft
9699 Ft
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PROGRAMAJÁNLÓ Egy világ, két valóság a galériában
MÁRCIUS 19., szombat
8:30 Túra a verebek világnapjának tiszteletére, Ómassa-Garadna, információ: mvsctura.hu
17:00 Reményi Ede Kamarazenekar –
Megyénk virtuózai és zeneszerzői,
Művészetek Háza
23:00 Video Disco, Helynekem

17:00 Testtől lélekig – szexuális asszertivitás, interaktív előadás és beszélgetés,
Pontközpont
18:30 DVTK – Győr, női kosárlabda-mérkőzés, NB I. A csoport, rájátszás, 2.
forduló, Generali Aréna
MÁRCIUS 24., csütörtök
10:00 Szülőklub - Reggelizz a HR-essel!,
Pontközpont
10:00 Tavaszi pillangó készítése egyszerűen, Kaffka Margit Könyvtár
16:30 7Próba társasjátékklub, József Attila Könyvtár
16:30 Mindig van remény - Író-olvasó találkozó Nagy Veronikával, Petőfi Sándor Könyvtár
16:30 Francia klub, Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtár

MÁRCIUS 20., vasárnap
8:30 Bükk szirtjei túra, információ: mvsctura.hu
10:30 Kondor Attila tart tárlatvezetést
a Valóságképek című kiállításon, Rákóczi-ház
10:30 Rákherceg, Mesemalom Bábszínház
11:00 Kicsi Gesztenye Klub, Művészetek Háza
18:00 DVTK - Békéscsabai Röplabda SE,
női röplabdamérkőzés, Extraliga, rájátszás, 2. forduló, Generali Aréna

MÁRCIUS 25., péntek
9:30 Mandala Élményfestő Workshop,
Célpont Közösségi Tér
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi
Sándor Könyvtár
14:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi Sándor Könyvtár
16:00 Fonaltündérek klubja, Petőfi Sándor Könyvtár
16:00 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtár
16:30 Cinefest backstage - beszélgetés
Madaras Péterrel, a CineFest programigazgatójával, Pontközpont
19:00 Majka & Curtis – Swing 2022-koncert, Generali Aréna
20:00 Slam Poetry Miskolc vol. 52 & Pavilon, Helynekem

MÁRCIUS 21., hétfő
15:00 Vedd fel a fonalat! Gombolyag Klub
– Horgolók, kézimunkázók köre, József Attila Könyvtár
16:30 Gyógyulat önképzőkör, Kaffka Margit Könyvtár
17:30 Test és lélek -„Ahogy gondolkodsz, úgy
érzed magad!”, Fodorné Vincze Anna klinikai szakpszichológus előadása, Ifiház
19:00 Miskolci Szimfonikus Zenekar Szimfonikus bérlet VII. koncert, Művészetek Háza
MÁRCIUS 22., kedd
10:00 Vízcsepp - Online papírszínházas
meseelőadás gyerekeknek a víz világnapja alkalmából, Kaffka Margit
Könyvtár
10:00 és 11:00 Az élet vize című mese feldolgozása a víz világnapja alkalmából, Petőfi Sándor Könyvtár
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály
Könyvtár
14:00 „Mandala Susaságok” kiállítás, Célpont Közösségi Tér
15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
18:00 Mesepárbaj - A mesemondás világnapja alkalmából, Pontközpont

MÁRCIUS 26., szombat
8:00 Fel−le Lillafüred körül túra, információ: mvsctura.hu
16:00 DVTK – FTC, női labdarúgó-mérkőzés, NB I. 14. forduló, DVTK Stadion
19:00 USEME + Fatal Error + Nova Prospect, Helynekem
MÁRCIUS 27., vasárnap
9:00 Videós találkozó 2022, Művészetek
Háza, Nagyterem
9:30 Kényelmesen a Lusta–völgyön, információ: mvsctura.hu
10:30 Az Eszter-lánc mesezenekar koncertje, Csodamalom Bábszínház

MÁRCIUS 23., szerda
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kézműves délután, Petőfi Sándor Könyvtár

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
MÁRCIUS 21., hétfő 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 Miskolci
Napló (riportmagazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés
(12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin)
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)

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

MÁRCIUS 22., kedd 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 A deszka népe
(színházi magazin) (12) 20:00 Miskolc
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁRCIUS 26., szombat 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság
(12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12)
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó
(közéleti 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 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film
(12) 21:30 Képújság (12)

MÁRCIUS 23., szerda 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 Basszuskulcs ism. (zenei magazin) (12) 19:00
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:25 Miskolc Ma ism. (12)
20:40 Időjárás-jelentés (12) 20:45 Film
(12) 21:45 Képújság (12)

MÁRCIUS 27., vasárnap 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság
(12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 Miskolc
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin)
ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Miskolci Napló (riportmagazin) ism. (12) 20:00 Miskolc
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁRCIUS 24., csütörtök 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Promenád
(kulturális magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Valóságképek címmel nyílt
párhuzamos tárlat Kondor
Attila és Szabó Ábel válogatott műveiből a Miskolci Galéria Rákóczi-házában.

A középkorú képzőművész-generáció két jelentős hazai alkotójának munkásságába
nyerhet betekintést az, aki az elkövetkezendő hetekben ellátogat a Miskolci Galéria falai közé.
A felvonultatott festők szemlátomást úgy a magyar, mint az
egyetemes művészeti hagyományokból merítettek, alkotói pályájuk számos nagy előd nyomdokain bontakozott ki.
A kiállítást Sulyok Miklós
művészettörténész
nyitotta
meg, aki úgy látja, amennyiben
a kiállított képek – ahogy a cím
is mondja – valóságképek, akkor párhuzamos valóságok
képeiről kell beszélnünk. –
Mintha kiegészítései volnának
egymásnak – vélekedett.
Kondor Attila és Szabó Ábel
a modern város- és tájképi ábrázolásokban rejlő lehetőségek
közül két markánsan eltérő,
ugyanakkor egymással „beszédes” párhuzamba állítható felfogást jelenítenek meg, mind-

A kiállítás május 8-áig látogatható. Fotó: Horváth Csongor

ezt úgy, hogy mindketten a
napjainkban is érvényes szellemi, egzisztenciális, ismeret- és
létfilozófiai vagy éppen társadalmi vonatkozású belátások
terepévé teszik festészetüket.
Kondor Attila valósága –
miként arra maga is utalt – a
fizikai időn túl van, magasban
lévő városnak nevezi művészi
univerzumát. „A festmény egyszerre eredmény, végpont és új
kiindulópont. Az összpontosítás megannyi egymásra követ-

kező pillanatát rögzítik az egymás fölé kerülő festékrétegek”
– vallja.
Szabó Ábel az inspiráció kérdése felől úgy fogalmazott: az,
hogy valami miért tetszik, és
miért tartja érdemesnek vászonra vetni, nem pusztán egy
gondolati, logikai folyamat
eredménye. Leginkább a művész személyiségének környezetére vetített reflexiója.
A szervezők szándéka nem
csupán az volt az átfogó válo-

gatásokkal, hogy számunkra
bepillantást nyújtsanak a művészek munkásságába, hanem
hogy egymásra gyakorolt hatásukban is vizsgálni kezdjük az elénk táruló műveket,
(újra/át)értelmezzük a bennük megnyilvánuló szemléletmódokat.
A kiállítás május 8-áig látogatható – hétfő kivételével – 9
és 17 óra között a galéria I-es
és II-es termében.
BÓDOGH DÁVID

Ősbemutató a szimfonikusoktól
A Miskolci Szimfonikus
Zenekar immáron hetedik
nagybérletes estjét tartja a
Művészetek Házában.

Március 21-én az este karmestere, Cser Ádám, a Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatója lesz, aki maga
is tevékeny komponista. A
szimfónia műfajában alkotott
immár hatodik darabja kerül
most a nyilvánosság elé, ősbemutatóként.

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem:
MÁRCIUS 17-20., csütörtök-vasárnap, naponta 15:30 Péter Meseországban | MÁRCIUS 21., hétfő 15:30 Cukorsólyom | MÁRCIUS 22., KEDD 15:30 Vad
víz – Aqua Hungarica | MÁRCIUS 1723., csütörtök-szerda, naponta: 17:30
Út a díjesőig, 20:00 Kilakoltatás | MÁRCIUS 24-30., csütörtök-szerda, naponta: 15:30 és 17:30 A rosszfiúk | MÁRCIUS
24-27., csütörtök-vasárnap, naponta:
19:30 West Side Story | MÁRCIUS 2830., hétfő-szerda, naponta: 19:30 Dűne
• Művészetek Háza, Béke-terem: MÁRCIUS 17-23., csütörtök-szerda, naponta: 16:30 A művészet templomai: Palladio, 18:30 Vezess helyettem | MÁRCIUS
24-30., csütörtök-szerda, naponta: 16:15
Kivándorlók | MÁRCIUS 24-27., csütörtök-vasárnap, naponta: 19:00 Mephisto |
MÁRCIUS 28-30., hétfő-szerda, naponta: 19:00 Párhuzamos anyák
• Cinema City: MÁRCIUS 17. – MÁRCIUS 23., csütörtök-szerda, naponta több
időpontban – Batman | Clifford, a nagy
piros kutya | Encanto | Énekelj! 2. (csak
hétvégén) | Halál a Níluson | Katonadolog | Kilakoltatás | Mágikus állatok iskolája (csak hétvégén) | Moonfall (csak
hétvégén) | Péter Meseországban |
Pirula Panda | Uncharted | Út a díjesőig | Vegyél el

„Művem a Miskolci Szimfonikus Zenekar felkérésére
készült. A felkérést közvetlen
a világjárvány előtt kaptam
2020 tavaszán, fontos és meghatározó számomra minden
művem esetében, hogy mi történik a külvilágban és a történések miképpen hatnak rám.
Mindig ezek az élmények adják meg a művek alaphangulatát, tartalmi rétegeit. A bemutató eredeti dátuma 2021.
május 17. lett volna, ami azért

fontos számomra, mert édesapám aznap ünnepelte volna 74. születésnapját. Eredeti
tervek szerint neki ajánlottam
volna művem, de legnagyobb
szomorúságomra édesapám
elhunyt 2020 májusában” –
vallott opusáról a zeneszerző.
A koncerten Miroszlav
Szkorik Melódiájának vonós
zenekari változatát, valamint
Edvard Grieg Peer Gyntjének
két zenekari szvitjét is hallhatja a közönség.

Cser Ádám

A MISKOLCI NEMZETI
SZÍNHÁZ MŰSORA

Vásárt szervez a MIDÖK

MÁRCIUS 19., szombat | 18:00 Hermelin, bérletszünet, Nagyszínház
MÁRCIUS 22., kedd | 17:00 Soha senkinek, A Nézőművészeti Kft és a MaNNa közös produkciója, Játékszín | 18:00 Deja vu,
Fráter ifjúsági bérlet, Nagyszínház
MÁRCIUS 23., szerda | 16:00 Egyed Bea:
The Dark Night of the Soul, Imre Zoltán
Program, Játékszín | 18:00 A Mester és Margarita, Ferenczi ifjúsági bérlet, Nagyszínház |
19:00 Tartuffe, Csapó János-bérlet, Kamara
MÁRCIUS 24., csütörtök | 18:00 A Mester és Margarita, Jezsuita ifjúsági bérlet,
Nagyszínház | 19:00 Tartuffe, bérletszünet, Kamara | 19:00 Miskolc Dixieland
Band – Dixie Klub, Játékszín
MÁRCIUS 25., péntek | 19:00 A Mester
és Margarita, Jenbach Béla-bérlet, Nagyszínház (A január 26-i előadás pótlása.)
| 19:00 Tartuffe, bérletszünet, Kamara |
19:00 Kezdhetek folytatódni - Pál András és Rozs Tamás Petri György-estje,
az Ördögkatlan Fesztivál és a Radnóti Színház közös produkciója, Játékszín
MÁRCIUS 26., szombat | 11:00 Kakaókoncert – beavató kamarakoncert,
Nagyszínház, nézőtéri társalgó | 15:00 A
Mester és Margarita, Déryné Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház | 19:00 Linda
Vista, bérletszünet, Kamara

A miskolci diákönkormányzat jövő vasárnap várja azokat
a lelkes diáktársakat az Erzsébet térre, akik szívesen eladnák kézműves portékáikat,
„kacatjaikat”, vagy keresnének kincseket mások asztalán.
Újabb programmal jelentkezik a Miskolc Városi Diákönkormányzat, hogy felpezsdítse
a város diákságának közösségi
életét. Hudák Lilla diákpolgármester elmondta, azért szervezik meg március 27-én, 14 és 17
óra között az eseményt, hogy
„összerántsuk a miskolci fiataloknak azt a rétegét, akik nyitottak erre”. „Laza kis kirakodóvásárt tervezünk. Kihelyezünk
padokat és székeket, szól majd a
zene, a diákok pedig járkálhat-

nak, beszélgethetnek, mint a piacon” – foglalta össze a célokat.
Hogy mit lehet majd áruba bocsátani? Élelmiszereket például
nem, de olyan tárgyakat „amiket
otthon megtalálsz, de már nem
használsz, mondjuk már nem
hordott, de még jó állapotban
lévő ruhákat, esetleg kézműves
termékeket” lehet majd megtalálni a kirakodóvásáron.
Korosztálytól
függetlenül
bárkinek ajánlja Hudák Lilla, hogy nézzen ki ezen a napon az Erzsébet térre, árusnak
pedig március 21-éig jelentkezhetnek az érdeklődők a
miskolcdok2021@gmail.com
e-mail-címen vagy a MIDÖK
Facebook-/Instagram-oldalán
keresztül üzenetben.
KIRÁLY CSABA

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában március 20-án,
vasárnap 16 órától a Diósgyőri római katolikus templomból
közvetítenek. Szentmisét bemutatja: Marosi Balázs káplán.
A Mindszenti templomban
március 18-án, 19-én és 20-án
Berszán Lajos atya, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsé-

bet Római Katolikus Líceum
alapítója és igazgatója lelkigyakorlatos beszédeket mond
a 18:30-kor kezdődő szentmi-

sék keretében. Március 27-én
lesz a hejőcsabai Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom
búcsúja. Az ünnepi szentmisét, amely 11 órakor kezdődik, Tóth Béla kórházlelkész
mutatja be. Előtte, 25-én, pénteken, egész napos szentség

imádás lesz a templomban.
Nagyböjti háromnapos lelkigyakorlat lesz az újgyőri Szent
Imre-templomban március
18–20. között a 17 órakor kezdődő szentmise keretében. Az
elmélkedéseket Varga Béla sajóládi plébános tartja.
Az Erzsébet térre várják a fiatalokat. Fotó: Juhász Ákos

12 mozaik

Miskolci Napló

Jó erőben,
lóerővel

2022. március 19.
11. hét | XIX. évfolyam 11. szám

Könyvújdonságok a Géniusztól
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Hagyományteremtő célzattal
tartott hétfőn tavaszi sétakocsikázást az Avasi Borút Egyesület.
A gyülekezőt a Margit Pincénél
tartották, ahol Nagy Béla borász
borait lehetett megkóstolni. A
Nagyavas alsó és felső sora
után útjuk az avasi református
templom temetőjében tett koszorúzást követően az Erzsébet
térre, onnan pedig a Papszer
utcára vezette őket, ahol a délután hátralevő részében a Miskolczi Pincék Dalárdájával és az
Agyagbandával folytatták dalos
tavaszköszöntésüket. Báthory
Csongor, az Avasi Borút Egyesület elnöke a Miskolci Naplónak
elmondta: az akciót egyfajta
avasi pincenyitónak is szánták,
melyre ugyancsak nem volt példa korábban. Az egyesület tervei
szerint a májusban tartandó tizedik Avasi Borangoláson is lesz
majd mód „lovaskocsikázni” az
Avason. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Oreot (6058), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, 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.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük,
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. március 30. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes
megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku

Akkor és most. Az Erzsébet tér 3. szám alatti épület 1975-ben, a
régi kép készültekor. Ma a Miskolci Akadémiai Bizottságnak ad otthont, de egyáltalán nem volt ez mindig így. 1896-ban épült a Kereskedelmi és Iparkamarának, de 1945 után azt a megyei tanács,
a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, majd a Herman Ottó Múzeum
is használta. Az épület eklektikus stílusa megfelelt a korának, és
kifejezte a régi hagyományokra visszatekintő iparos réteg és a
múlt század végén meggazdagodó, feltörekvő kereskedők ízlésvilágát. Bár nem műemlék, városképi jelentőségű, mert a fő tömegek aránya, gazdag plasztikai játéka és legfőképpen a belső terek
szépsége, tiszta logikája egy méltóságteljes, szép középületet teremtett. Felújítása és a MAB-székház céljára történt átalakítása a
Magyar Tudományos Akadémia gondozásában Cifka Anna építész
tervei alapján készült el. Az akadémiai bizottság 1983 óta működik
itt. (Tajthy Ákos szövege, Juhász Ákos fotója, a régi felvétel forrása:
Fortepan/ Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ)

Bekerülés helye: Miskolc,
Fazola Henrik u.
Fajta: európai házimacska
Kor: 1,5 év
Neme: kandúr
Szín: fekete-fehér
Súlya: 2 kg
Hirdetés

Oreo családjával került gondozásba, gazdás volt. Tartózkodó, nem támad, csak nyugalomra és törődésre vágyik.
Bundájának egyéni mintája elbűvöli az embert. Hálás
minden gondoskodásért.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt
hétköznap 8-16 óráig a
+36 70 663 1261-es telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A
problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) Bármilyen nehezére esik is,
most engedje el azt a dolgot, amire nagyon vágyik, ne
ragaszkodjon hozzá görcsösen! Néha az a leginkább
célravezető, ha kicsit hátralép, hogy új utakat keressen.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Feszülten telik a hét
eleje, egy családi konfliktus miatt dühös. Ne feledje,
hogy a mérgelődéssel csak önmagát bünteti, és még
ha nehéz is, ön jár jobban, ha elengedi a negatív érzéseket!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Régi szerelem környékezheti
meg a héten, de legyen óvatos! Lehet, hogy ami önnek
őszinte érzelem, az neki csak játék. Amíg nem tudják,
pontosan mit is akarnak, jobb távolságot tartani egymástól.

Bika (04. 21.–05. 21.) Tartsa a szemét a célon, és
senkinek ne hagyja, hogy eltérítse tőle! A kételkedők
idővel rájönnek majd, hogy önnek volt igaza, de előre
hiába is várna tőlük támogatást.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Végre tud egy kis időt magára
szánni, ám az utolsó pillanatban egy munkahelyi feladat közbeszólhat. Ha nem kötelezettségről van szó,
érdemesebb nemet mondania, a család fontosabb a munkánál.

Bak (12. 22.–01. 20.) Az utolsó pillanatban próbál
elintézni valamit és bár sikerrel jár, az eredménnyel
nem elégedett. Nézze így: a vészhelyzetet elhárította, és legközelebb a részleteket is a saját szájíze szerint alakíthatja.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Fölösleges egy apróság miatt
megharagudnia valakire, aki igazából nem is akarta
megbántani. Lépjen túl a kérdésen, és inkább gondolkodjon el azon, miért érintette érzékenyen ez a bizonyos téma!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Mindenki tudja, hogy kényes a megjelenésére, de ha a lelkében nem tesz rendet, akkor azon egyetlen fodrász vagy új ruha sem segíthet. Ideje, hogy szembenézzen a problémákkal.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Egy fájdalmas témával kell
szembenéznie, fogadja el, hogy ez is az élet része, és erősebben léphet tovább. Ne sürgessen semmit, a fájdalmat
időnként nem kerülhetjük el, és időre van szükség a feldolgozására.

Rák (06. 22.–07. 22.) Lehet, hogy nehéz az ígéreteket betartani, de ne érezzen bűntudatot, ha valakitől
elvárja, hogy ezt megtegye! Ha nem teszi, legközelebb kétszer is meg kell gondolnia, higgyen-e majd neki.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Tele van érzelmekkel, és
most mindent hatványozottan él meg. A szélsőséges
érzelmeket azonban nem lehet sokáig kezelni, ezért
próbáljon inkább az egyensúly megtalálására törekedni.

Halak (02. 20.–03. 20.) Lehet, hogy nem minden alakul a tervei szerint, de a jókedve átsegíti a nehéz helyzeteken is. Ezzel magának is jót tesz, és a környezetét is
felderíti. Sőt, talán valakinek pont a mosolya tetszik meg.

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

