Miskolci Napló
Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

MISKOLCON A HŰTLEN FELESÉG

A hűtlenségéért halállal büntetett asszony különös történetét, e
kegyetlen szépségű, régi stílusú balladát, balladaköltészetünk
talán legrejtélyesebb és legmélyebb emberi érzelmeket ábrázoló, halálos tragédiával végződő históriáját eleveníti meg a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes és a Honvéd Férfikar előadása. A bűnügyi
táncdrámát április 21-én a Bartók Tavasz keretein belül láthatja a
közönség. Cikk a 7. oldalon

Minden csepp számít
Egy átlagos magyar évente
több mint 13 kilogramm
olajat használ fel, és nem
mindegy, hogy ez a háztartási melléktermék hová
kerül.
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MUNKAERŐT
KÖZVETÍTENEK

Megélénkült Miskolc iránt az érdeklődés, a beruházók kiszolgálásához azonban megfelelő
munkaerőre is szükség van. A problémát hivatott orvosolni hazánk egyik legnagyobb HR
szolgáltató vállalata, amelyik Miskolcon nyitotta meg új irodáját. Cikk az 5. oldalon

MARATONI TÁVON

Május 21-én rendezik meg a IV. Kassa-Miskolc
Ultramarathon nemzetközi futóversenyt. A
két város példás összefogásának, illetve a
115 kilométeres útvonal során érintett szlovák és magyar települések nélkülözhetetlen
közreműködésének köszönhetően megvalósuló esemény első sajtótájékoztatóját szerdán tartották meg Kassán. Cikk a 9. oldalon

Előhúsvét a Baráthegyi Majorságban

volna egy újabb lépést tenni
a környezettudatos szemlélet felé.
Cikk a 3. oldalon

Egy liter olaj akár egymillió liter ivóvizet is fogyasztásra alkalmatlanná tehet,
begyűjtésével azonban újra
felhasználhatóvá válik, akár
biodízel-üzemanyag alapanyagaként. Miskolc 25
pontján helyeznek ki használtolaj-gyűjtőedényeket. A
városvezetés ezzel szeretett

Befektetői szemmel
Munkaerő-tartalék, képzés és támogatási rendszer
szempontjából is jól áll Miskolc, ami az ide települő cégeknek nagy előnyt jelent – fogalmazott Miskolc polgármestere a Foglalkoztatási Paktum hétfői rendezvényén.
Az eseményre olyan vállalkozások kaptak meghívást, amelyek az elmúlt
időszakban Miskolcot választották. A kerekasztalbeszélgetésen a résztvevők

azt járták körbe, hogy ezek
a cégek miért döntöttek a
város mellett, és milyen
adottságok
befolyásolták
őket a döntésben.
Cikk a 2. oldalon

A Baráthegyen lakó állatok közül számos kínálta magát fel szerető simogatásokra. Fotó: Mocsári László

„Nyuszisimogatót” rendezett a Szimbiózis Alapítvány a
Baráthegyi Majorságban csütörtökön, a tavaszi szünet első
napján – de nyulak mellett még számos egyéb állat és húsvéti
program várta a látogatókat. Több száz, jellemzően kisgyermekes család választotta az öthektáros majorságot.

Veres Pál ezúttal a Xanga és a Chervon autó képviselőivel egyeztetett. Fotó: Beregi László

Hirdetés

Több tényező is kedvezett a
programnak, hiszen a húsvéti hétvégére beígért hidegfront
előtt még szikrázó napsütés és
20 fok körüli hőmérséklet várta
a családokat. Emellett a tavaszi

szünet a szabadidőt is garantálta. Sokan éltek is a lehetőséggel,
hogy kicsit alaposabban megismerjék a Baráthegyi Majorságot,
ahol a Szimbiózis Alapítvány
igazi húsvétváró programok-

kal készült számukra. Persze elsősorban a gyermekek találták
meg a számításaikat.
A Baráthegyen lakó állatok
közül számos kínálta magát fel
szerető simogatásokra. A nyuszi
– mint általában – sláger volt, de
erős kihívókra lelt a kecskegida,
az alpaka, a bárány, a ló és póniló
személyében. Egyszer szabadon
mászkáló kutya és macska is feltűntek pár pillanatra. A csöppsé-

gek szemmel láthatóan élvezték
a lehetőséget, hogy ismerkedhetnek az állatokkal. Emellett
játszótér, tojásdíszítés és –vadászat, lovaglás, játszóvár és büfé
is várta a vendégeket. Utóbbiban stílszerűen répás muffint is
lehetett kóstolni. Azok, akik kilátogattak a nyuszisimogatóra,
egészen biztosan ráérezhettek a
húsvéti hangulatra.
KCS
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Lehetőség a cégeknek, munka az embereknek
Újabb kerekasztal-beszélgetésre hívta a befektetőket a
város vezetése: Veres Pál ezúttal a Xanga és a Chervon autó
képviselőivel egyeztetett.
A Miskolci Foglalkoztatási
Paktum kerekasztal-beszélgetései során az érintett szereplők
személyesen oszthatják meg tapasztalataikat, véleményeiket, ötleteiket. A város már korábban
elindította befektetésösztönzési
programját. Ennek célja az volt,
hogy minél több, terjeszkedni kívánó vállalat számára váljon kiszemelt célponttá Miskolc. Ezzel
természetesen nem csak az ide
települő cégek járhatnak jól: a
környék munkavállalói számára
új lehetőséget, a városlakóknak
pedig kedvezőbb életkörülményeket hoz a folyamat.
Ehhez azonban ösztönözni
kell a munkahelyteremtő beruházásokat, teljes körű segítséget
nyújtani a betelepülő vállalkozások részére, valamint olyan
kedvező üzleti ajánlatokat kidolgozni, amik még csábítóbb
opcióvá teszik Miskolcot. Ezt a
befektetésösztönzési tevékenységet egyébként – a Miskolci Foglalkoztatási Paktum keretében –
egy fő szakértő támogatja, segíti.
A város több kerekasztal-beszélgetést is tartott a közelmúltban:
az elmúlt hat hónap során nemcsak vállalatokkal, hanem a helyi
munkaerő-közvetítő cégekkel, a
felnőttképzés miskolci képvise-

lőivel, valamint a környező települések vezetőivel is egyeztettek.
A mostani rendezvényen
Veres Pál polgármester és Juhász-Nagy Judit, a Miskolc
Holding Zrt. gazdaságfejlesztési igazgatója beszélgetett
Herdon Istvánnal, a Xanga
Group vezérigazgatójával, illetve a Chervon Auto Kft. stratégiai projektekért és üzletfejlesztésért felelős vezetőjével,
Simon Waechterrel.
– Úgy gondoljuk, a most
idetelepülő cégek segítségével
még sikeresebbé tehetjük azt
a gazdaságfejlesztési elképzelést, amit három éve kezdtünk
formába önteni – fogalmazott
Veres Pál, aki feltette a kérdést:
miért érdemes a befektetőknek Miskolcot választaniuk?
– Egyrészt a térségben még
van munkaerő. Másfelől a
Miskolci Egyetem megfelelő
szakembergárdát tud biztosítani az idetelepülő cégeknek.
Még vannak szabad ipari területeink is, bár már csak 10-15
hektárnyi, de keressük a lehetőséget a további fejlesztésekre – erre fordítottuk volna az
előző közgyűlésen benyújtott
hitelfelvételi javaslatban foglalt nyolc milliárdos összeg felét. Ami a legfőbb erényünk,
hogy a Miskolc Holding gazdaságfejlesztési igazgatósága
egy olyan, egycsatornás támogatási rendszert alakított ki,
ami az idetelepülő cégeknek

A város több kerekasztal-beszélgetést is tartott a közelmúltban. Fotó: Beregi László

mindenben segítséget nyújt a
gyártás megkezdéséig. Ez az
engedélyeztetésektől kezdve a
jogi procedúrák lebonyolításán túl az egyeztetések szervezéséig számos folyamatra vonatkozik. Úgy vélem, ez nagy
előny a vállalkozások számára,
hiszen nem kell egy külön menedzsmentet üzemeltetniük
mindezen feladatok elvégzésére – mondta a polgármester,
aki hozzátette, szeretnék azt is
megkérdezni, miben tud még
hatékonyabban működni ez a
gazdaságfejlesztési program a
cégek szerint.
Azokat az előnyöket, amiket
Veres Pál kiemelt, megemlítették a két vállat kerekasztal-be-

Megvannak a végeredmények
A szavazatok száz százalékos feldolgozottságát követően teljes bizonyossággal
kijelenthető: megyénk 1-es
választókerületében Csöbör
Katalin, a 2-esben pedig
Kiss János lesz az ország
gyűlési képviselő a következő négy esztendőben.

Nem hozott változást a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 2-es országgyűlési egyéni választókerület eredményében a külképviseleteken
leadott levélszavazatok és az
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatai sem.
Ignácz Dávid, Miskolc jegyzője
elmondta, az érintett választókerületben április harmadikán
valamennyi szavazókörben elvégezték a voksok megszámlálását a szavazatszámláló bizottságok, kivéve a 129-est.
– A választásról szóló jogszabály szerint, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Bizottságnak legkésőbb a választás napját követő
hatodik napon kell elvégezni
a szavazatok megszámlálását. A fent említett voksokat
a szavazatszámláló bizottság
pénteken kora délután vette
át, ezt követően a 129-es szavazókörben leadott voksokat
összekeverte a külképviseleti
és átjelentkezős szavazatokkal
és ezeket számolta meg. A feldolgozottság ezzel száz százalékra emelkedett.
Mint az ismert, a megye
2-esben 98,7 százalékon állt
meg a szavazatok feldolgozása. A Fidesz-KDNP jelöltje,
Kiss János 19 928 szavazatot
(44,46 százalék) szerzett meg,
az egyesült ellenzék jelöltjével, Varga Lászlóval szemben,
aki 18 898 szavazatnál (42,17
százalék) állt meg.
Változást nem hozott a
végeredmény sem: 100 százalékos feldolgozottság mellett
Kiss Jánosnak 20 602 (43.85

százalék, míg Varga Lászlónak 20 110 (42,80 százalék)
szavazata lett.
Az 1-es választókerületben
ugyan még a szakemberek
szerint sem volt esély fordításra, ettől függetlenül természetesen ott is elvégezték a külképviseleti és az átjelentkezős
voksok számlálását. Ott a szavazatok 98,7 százalékos feldolgozottsága mellett Csöbör Katalin 22 163 (47,24 százalék)
rá leadott vokssal kerekedett
felül Szilágyi Szabolcson, aki
19 059 voksot (40,7 százalék)
kapott. Minden voks megszámolása után – tehát száz százalékos feldolgozottság mellett
– a végleges eredmény a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
1-es országgyűlési egyéni választókerületben a következő:
Csöbör Katalin 22 978 (46,50
százalék) szavazatot, Szilágyi
Szabolcs pedig 20 441 (41,37
százalék) voksot kapott.
TAJTHY ÁKOS

A helyi választási bizottság múlt pénteken állapította meg a végleges eredményt. Fotó: Mocsári L.
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szélgetésen résztvevő képviselői is, hozzátéve, a megye
erőforrásai és a fémfeldolgozó
iparral kapcsolatos történelme
szintén előny.
Simon Waechter elmondta,
a beruházást tavaly októberben kezdte itt a Chervon Auto
Kft. Úgy számolnak, hogy idén
a harmadik negyedévben sikerül komolyabb előrelépést elérni, ezáltal pedig beszerelni új
berendezéseket. Ugyanakkor
elkezdték keresni a szükséges
munkaerőt is. A cég képviselője szerint egyelőre kis számban
vettek fel embereket, de remélik,
hogy az év vége felé már jóval
szélesebb körben tudnak foglalkoztatni alkalmazottakat.

A Déli Tudományos és Technológiai Parkban a 20 éves múlttal rendelkező Xanga Cégcsoport rakta le februárban egy 6
ezer négyzetméteres logisztikai
inkubátorház alapkövét. Herdon
István elmondta, a város legcsábítóbb tulajdonsága a számukra
megfelelő munkaerőbázis volt.
Juhász-Nagy Judit, a Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési igazgatója elmondta, úgy gondolják – a térség
településeinek a bevonásával
még – még akadnak olyan
munkaerőpiaci
tartalékok
Miskolc környékén, amelyek
csábítóak lehetnek a cégek
számára.

HÍREK RÖVIDEN
Képviselői fogadóóra. Bazin Levente
önkormány zati képviselő
fogadóórát tart április 20-án,
szerdán 17:00 órától a Bulgárföldi Általános Iskolában
(Fazola H. utca 2.).
Ünnepi közlekedés. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn
a vasárnapi, szombaton a
szombati menetrend szerint
közlekednek az MVK járatai.
Április 19-én, kedden (az iskolai tavaszi szünet idején) a tanulmányi időszaki munkanapi menetrend lesz érvényben.
Tekintettel arra, hogy április 15.,
17. és 18. munkaszüneti nap,
a 44-es és az ingyenes áruházjáratok ezeken a napokon
nem közlekednek, valamint
a 7-es és 21-es autóbuszok
sem érintik az áruházakat.
Munkaszüneti napokon nem
közlekednek továbbá a Búza
térről 05:11-kor, 06:11-kor és
a Déli Ipari Parkból: 06:15-kor,
06:40-kor induló 43-as járatok, valamint a Szondi György
utca végállomásról 09:40-kor,
az Avasi kilátó végállomásról
15:10-kor induló 35G-s járatok.
A jegypénztárak a Tiszai pályaudvaron és a Búza téren reggel
hat és délután kettő, az Újgyőri
főtéren és Felső-Majláthon
pedig reggel hét és délután
kettő között lesznek nyitva.

BÁJER MÁTÉ

ELKEZDŐDÖTT A KÁTYÚZÁS. A
mintegy 150 millió forint értékű
munkát a közelmúltban kezdte
el a Városgazda alvállalkozó bevonásával. A héten Martinkertvárosban, a belvárosban, a Bogáncs
utca környékén és Perecesen
dolgoztak és 500-600 kátyút
szüntettek meg. Martinkertvárosban a buszok útvonala mentén
kátyúznak, azonban a terület önkormányzati képviselője, Cseléné
Figula Edina kérésére további
három utcára tért ki az útjavítás.
A nagy volumenű kátyúzás két
ütemben zajlik Miskolcon: nyár
elejéig tart az első, míg várhatóan
szeptemberben kezdődik a második etap. Fotó: Beregi László

Tájékoztató óvodai beiratkozásról
A miskolci önkormányzat
fenntartásában működő
Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI)
székhelyintézményébe és
tagóvodáiba a 2022/2023-as
nevelési évre az óvodáskorú
gyermekek beiratkozása április 26-27-28-án történik.
Azokat a gyerekeket kell
ekkor beíratni, akik 2022.
augusztus 31-éig betöltik
legalább a 3. életévüket, és
óvodai jogviszonnyal még
nem rendelkeznek. A beiratkozással kapcsolatos információk és jelentkezési lap
elérhető a MIÓVI székhely
intézményében (tel.: 533400) és tagintézményeiben,
valamint a miskolc.hu-n.
A nemzeti köznevelésről
szóló törvény értelmében a

gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. A
szülő kérelme alapján annak
az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek
a negyedik életévét betölti,
különös méltánylást érdemlő
esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben
a gyermek az ötödik életévét
betölti, a kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti
az óvodai foglalkozáson való
részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, sajátos
helyzete ezt indokolja.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól
felmentett, hároméves kort

betöltött, valamint a harmadik életévét be nem töltött
gyermek szülője a nevelési
év közben kérheti felvételét
az óvoda vezetőjénél, annak
érdekében, hogy a gyermek
részt vehessen az óvodai
foglalkozásokon.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül
írásban értesíteni a hivatalt.
A napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló
gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön
teljesíti, előzetesen köteles
értesíteni az óvodavezetőt.
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HÍREK RÖVIDEN
Piacok nyitvatartása. Április
16-án, szombaton a megszokott nyitvatartás szerint üzemelnek a városi fenntartású
piacok. A Búza téri őstermelői piac és a Vasgyári piac is 5
órától 14 óráig, a Zsarnai piac 6
órától 14 óráig tart nyitva. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn
mindhárom piac zárva tart.

Parkolás a hosszú hétvégén.
Április 17-én és 18-án a Városgazda üzemeltetésében lévő
felszíni fizető várakozási területeken és a Régiposta utcai
parkolóházban díjmentes a
parkolás. Április 16-án, szombaton díjfizetési kötelezettség
van a kiemelt kereskedelmi és
idegenforgalmi területeken
8:00-tól 13:00-ig. Szintén díjfizetési kötelezettség áll fenn a
Tiszai pályaudvar és környéke
kiemelt közlekedési területen
8:00-tól 18:00-ig. Az Európa
téri, Patak utcai, illetve Hősök
terei mélygarázsokban az általános rend szerint kell fizetni
az igénybevételért. A Parkolási Ügyfélszolgálat (Széchenyi
utca 20.) április 15. és 18. között zárva tart.
Egy hétig zárva. Zárva tartanak április 19. és április 26.
között a Pannon-tenger Múzeum Kiállítóépület tárlatai.
Az épületben karbantartási
munkákat végeznek, emiatt a fent jelzett időszakban
csoportokat sem tudnak fogadni. Ám a jelzett napokon
is érdemes ellátogatni az intézmény központi épületébe,
hiszen a Képtár már csak április 24-éig fogadja az érdeklődőket. A központi épület a
képtári emlékjegy megváltása mellett, egységesen
ötszáz forintért látogatható,
amely elővételben is megvásárolható a Grafit Galériaboltban.
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CseppetSem mindegy, mi lesz az olaj sorsa
Huszonöt közterületi gyűjtőponton helyeznek ki a
használt sütőzsiradék gyűjtésére alkalmas tartályokat
Miskolcon. Az első néhány
darabot szerdán telepítették.
A tartályokba PET-palackban vagy befőttesüvegben lehet majd elhelyezni a fáradt
olajat.
A Biotrans Kft. lakossági használtsütőolaj-begyűjtési
programja, a CseppetSem 2020
szeptemberében indult, most
városunkban is kihelyezték a
sárga műanyagtartályokat. A
rendszer kialakításának célja,
hogy a lakosságnak minél kisebb erőfeszítésébe teljen környezetbarát módon megszabadulni a különböző, sütésre
már alkalmatlan zsiradékoktól.
A használt sütőolajat ugyanis a
legtöbben még mindig simán
kiöntik, így nagyrészt a csatornákba kerül. Ez komoly probléma, hiszen 1 liternyi belőle akár
1 millió liter vizet is felhasználásra alkalmatlanná tehet.
– A helyszínek közül – ahová kihelyezik az edényeket –
13 óvoda, ide a szülők és az
óvodapedagógusok gyűjthetik
a használt olajt. Úgy véljük, ez
hozzájárul a következő generáció szemléletformálásához is
– tolmácsolta a város szándékát Badány Lajos alpolgármester. – Reméljük, számukra már
természetessé válik, hogy szelektíven gyűjtik a hulladékot.
Elsődleges szempontja ugyanis
a mostani programnak, hogy
a környezetből kikerüljön ez a
szennyező, ám 100 százalékban
újrahasznosítható anyag. Az
már csak plusz, hogy a város-

Huszonöt zárható tartályt helyeznek ki városzerte. Fotó: Mocsári László

nak bevételt is hoz a begyűjtött
olaj – tette hozzá Badány Lajos.
– 2020-ban az volt a célja a
Biotrans Kft.-nek, hogy kialakítsunk egy jól működő, országos hálózatot. Jelenleg nagyjából 1200 településen működik
2400 gyűjtőpont – számolt be
Cserháti László, a program
vezetője, aki azt is elmondta,
hogy szerdán elkezdődött a
miskolci rendszer telepítése.
– Ennek során – az önkormányzattal és a BMH Nonprofit Kft.-vel együttműködve – 25 darab zárható tartályt
helyezünk ki. Ide teheti – kizárólag lezárt csomagolásban – a
lakosság a használt sütőolajat.

Külön kérünk mindenkit, ne
öntsék csak simán a gyűjtőkbe
azt, valamint ne dobjanak bele
motorolajat, kizárólag konyhai
célokra használt zsiradékot helyezzenek az edényekbe.

Azt is megtudtuk, hogy a város minden összegyűjtött kilogramm olaj után 25 forintot kap,
így a CseppetSem program éves
szinten több millió forintos bevételt jelenthet Miskolcnak.

AZ EDDIG KIHELYEZETT MISKOLCI GYŰJTŐPONTOK:
Auchan dél (Pesti út 9.)
Benedek Elek Tagóvoda (Szolárcsik tér 1.)
Várhely Úti Tagóvoda (Várhegy utca 2.)
Szilvás Úti Tagóvoda (Szilvás utca 37.)
Leszih Andor Úti Tagóvoda (Leszih Andor utca 6.)
Penny Vologda (Ilona utca 1.)
Brunszvik Teréz Sport Tagóvoda (Mátyás király utca 17.)
Auchan észak (József Attila út 87.)
COOP (Miskolci utca 77.)
Szelektív gyűjtősziget (Károly utca 7.)

– Az összegyűjtött zsiradék
egy részét elektromos energia
előállítására használják majd
biogáz üzemekben. A többi a
komáromi olajfinomítóba kerül,
abból pedig biodízel-alapanyag
készül. Az edényt egyébként elláttuk egy olyan online mechanizmussal, ami a központ felé
jelzi a telítettségi szintet. Emellett egy vandálbiztos rendszert is
beleépítettünk. Fontos kiemelni,
hogy a cég 100 százalékban hazai tulajdonú, és az összegyűjtött
anyagot is itthon használjuk fel,
erősítve ezzel a hazai körforgásos gazdaságot – mondta Cserháti László.
BÁJER MÁTÉ

Ősszel folytatódhat a faosztás
Az elmúlt félévben kétezer
köbméter fa melegítette a város rászorulóinak otthonát.
Az akció aktuális turnusa
kedden ugyan lezárult, azonban a városvezetés eltökélt
szándéka, hogy ősszel újrainduljon.

A program novemberben indult. Az azt kezdeményező Fodor Zoltán a Városgazda nádasréti telephelyén összegezte
annak eredményeit és tanulságait. A város Egészségügyi,
Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága elnökeként

eljáró önkormányzati képviselő számításai szerint mintegy
kétezer köbméter fa landolt ezer
rászorulónál – teljesen ingyen.
Olyannyira térítésmentesen,
hogy – tizennyolc önkormányzati képviselő felajánlása révén
– még a kiszállításról is gondoskodtak azok esetében, akik
a fuvarozást nem tudták saját
maguk biztosítani.
A képviselő ötlete volt, hogy
ne egy, hanem két zsákkal távozhassanak az igénylők egyegy alkalommal – éppen a fuvarköltségek
optimalizálása
érdekében.

– Hogy mennyi fa fog összegyűlni, még nem tudjuk – utalt
a politikus az őszre tervezett
folytatásra. Fodor azzal kalkulál, hogy a még megmaradt
mennyiségen túlmenően a tapolcai sétányokon végzett építkezések miatt eltávolított fák,
valamint a nyári viharkárok
és az elöregedés okán kivágott
egyedek legalább három-négy
hónapra elegendő volument
biztosítanak majd az azt igénylők kályháiba télvíz idején.
Fodor Zoltán jóérzéssel gondol vissza a féléven át tartó szervezési munkákra. A legfon-

Ősszel folytatódhat a program. Fotó: Parai Roland

tosabb – vélekedett –, hogy a
Varga Andrea alpolgármesterrel közösen kidolgozott kezdeményezésből olyan tartós gya-

korlat váljon, ami a leginkább
szűkölködőknek jelent majd
biztos kapaszkodót.
BÓDOGH DÁVID
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Stabilitást adó uralkodás

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A gyermektartásdíjról

Újabb fórummal jelentkezett a Demokratikus Közéleti Akadémia, Fazekas Csaba
történész és Csizmadia Ervin,
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója az
„örökkön uralkodó” pártokról
beszélgetett szerdán a MAB
székházban.

A beszélgetéssorozat meghívott, ismert és elismert vendégei
nem a politikai hadszínteret kívánják bővíteni, hanem a közéleti tényezőket vizsgálják meg
szakmai szemmel. Ahogy arra
Borkuti László szervező is rámutatott most: a közügyek és a politikatudomány iránt érdeklődők
számára országosan követett
politológusokat, véleményformálókat, akár influenszereket
hívnak meg, akik ráadásul a közelmúltban publikált írásaikban
is összefoglalták meglátásaikat.
A mostani téma az április 3-ai
választások tükrében vált igazán
érdekessé és relevánssá, a Fidesz
zsinórban negyedik kétharmados győzelme szülte: a beszélgetőpartnerek azt vitatták meg,
voltak-e „örökkön uralkodó”
pártok a magyar politika történetében, illetve nemzetközi kitekintésben találunk-e hasonló példákat. Nos, erre azonnal
meg is adjuk a választ, hiszen
tanulmánykötet is született róla
Uralkodó párt címmel: hasonló
berendezkedéseket látunk világszerte, de – ahogy a beszélgetés
során Csizmadia Ervin politológus, egyetemi docens is megálla-
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Miskolci olvasónk elvált, egyedül neveli a
gyermekét, aki idén tölti be a 20. életévét.
A gyermek még középiskolai tanulmányokat folytat, és szándékában áll továbbtanulni is. A gyermek apja fizet tartásdíjat,
azonban most azt közölte, hogy meg kívánja
szüntetni a tartásdíj fizetését. Kérdezi olvasónk, hogy meddig jár a tartásdíj gyermeke után.

Fazekas Csaba (képünkön balról) és Csizmadia Ervin. Fotó: Mocsári László

pította – annyiban azért kuriózum az orbánizmus, hogy talán
ez a legmasszívabb mind között.
A szakértő szerint mindez
a magyar történelemben gyökerezik, korábban is regnáltak
ugyanis nagy felhatalmazással
bíró, már-már nyomasztó hatalommal rendelkező, uralkodó pártok, illetve rendszerek.
Aszimmetrikus volt a berendezkedés a dualizmus korában,
a Horthy- és a Kádár-rendszerben. Ezt a képletet csak rövid
időre sikerült megtörni a rendszerváltást követően, amikor
váltógazdálkodás alakult ki a
magyar politikai életben.
Míg tehát nálunk „hagyomány”, hogy valami megengedhetetlen következne be, ha
politikai ellenfelünk kerülne hatalomra, addig Nyugat-Európában azt látjuk, hogy a választók
szerint szinte mindegy is, ki kor-

mányoz, van valami közös minimum, ami összeköti a táborokat, és nem kell félni attól, hogy
az ellenzék győzelmével valami
istencsapása következne be.
A stabilitásra való igény tehát
történelmileg is magyarázható a politológus szerint, amit jól
ismert fel a Fidesz már a 90-es
években – és ezen a téren nagyon
sokat tanult az akkori MSZP-től.
– Ez egy politológiai alapvetés:
figyeld az ellenfeledet, tanulj tőle
– vélekedett.
Szóba került még, hogy a kormánypárt elvetette a konszenzuális, megállapodásokra épülő
demokráciafelfogást, és inkább a
többségi demokráciára épít, ami
leegyszerűsítve: aki kormányon
van, mindent visz, nem kell hozzá az ellenzék egyetértése.
– De felteszem a kérdést:
mennyire erős és teherbíró az
a demokrácia, amit így át lehet

formálni? A demokráciát tanulni kell, hogy nagyobb legyen az
ellenállóképessége – vélekedett.
Arra azonban ő sem tudott
optimista választ adni, hogyan lehet sokszínűbb, plurálisabb egy ilyen politikai rendszer: mindegyik nagy korszak
ugyanis valamilyen kataklizma
– világháborúk, a Szovjetunió
bukása – után szűnt meg Magyarországon.
– Most úgy látom, hogy nagy
nemzetközi történések nélkül nem lehet változtatni. Bár
a könyvünkben kitérünk rá, a
korrupció elharapózása hazánkban nem valószínű, hogy el tudná söpörni az uralkodó pártot.
Az oligarcha ugyanis inkább pozitív fogalom a magyar történelemben. Nálunk nem igazolódik
be, hogy a korrupció miatt bukhat egy rendszer – vélekedett.

A Polgári Törvénykönyv
szerint a gyermektartásdíj
a gyermek nagykorúságáig
vagy ha középfokú tanulmányokat folytat, úgy legfeljebb
20. életévéig jár. Eddig az időpontig a gyermek rászorultságát vélelmezni kell.
Azt a jogi feltételezést, mely
szerint a középfokú iskolai tanulmányokat folytató gyermeket huszadik életévének
betöltéséig rászorultnak kell
tekinteni, nem érintik egyéb
körülmények. Nem befolyásolja tehát, ha a gyermek első
középfokú iskoláját helytelenül választotta meg, és ezért
húzódott a tanulmányok befejezése. Nem érinti a rászorultságot az évismétlés ténye,
a gyenge tanulmányi eredmény, valamint az sem, ha a
gyermek magántanuló lesz.
A középiskolát befejezve a továbbtanuló nagykorú,
munkaképes gyermek is jogosult a tartásra, ekkor azonban már a rokontartás szabályai szerint. Tartásdíjra akkor
jogosult a továbbtanuló gyermek, ha a szükséges tanulmá-

nyai folytatása érdekében arra
rászorul. Tanulmánynak minősül az életpályára felkészítő
szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés.
A gyermeknek a tartásdíj
fizetésére kötelezett szülőt a
továbbtanulási szándékáról
késedelem nélkül tájékoztatnia kell. A gyerektartás szempontjából nemcsak a szükséges tanulmányok folytatása
a feltétel, hanem az is, hogy a
tanulmányok folytatására elvárható időn belül kerüljön
sor. Vagyis jelentősége van
annak, hogy a középiskola
után mennyivel kezdi meg és
mennyi idő alatt fejezi be azt
a gyermek.
A jog elvárja a továbbtanuló gyermek vonatkozásában
a tanulmányok folytatásának
folyamatosságát. Azonban tekintettel van arra is, hogyha
megszakad a tanulmány, ez
miért történt. Nem érinti a tanulmányok folyamatosságát
az a megszakítás, amely a jogosultnak nem róható fel.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

KUJAN ISTVÁN

Hirdetés

JEGYZET

Fél évszázad a mazsolaképzőben
Amikor az az egypárti szlogen
járta, mi a gyalogosok pártján
állunk, én másról sem álmod
tam, mint hogy az autó volánja
mögé üljek. A politikai analfabe
tizmusom kiteljesedett, képtelen
voltam genetikai örökségemmel
szakítani. Édesapám haláláig
sofőr volt, hamar megfertőzött
a benzingőz, gyermekkorom jó
idejét a Pobjedában éltem meg.
Így idejében kezdtem számol
ni a napokat, mennyi lehet még
hátra a jogosítványom meg
szerzéséig. Elsőre a honvédelmi
sportszövetségnél kopogtattam,
ott sorkötelezettként ingyen le
vizsgázhattam volna. Bár egy
szer már befészkeltem magam
az olajzöld Csepel volánja mögé,
mégis az Autóközlekedési Tan
intézetben, a mazsolaképzőben
kötöttem ki. Hiába grasszáltam
mezítelenül a sorozóbizottság
előtt, összekevertem a kéket a
zölddel, így elestem a hivatásos
jogosítványtól. Gyalogos golyó
fogónak ajánlottak.
A Miskolci ATI téesziro
da-szerű épületsora a Dózsa
György utca végén, a Major utca
két szám alatt volt, a fészerben
parkoltak a dupla pedálos ko
csik. Az intézet vezetői, Horváth
István, Nándori István és Varga
Béla, általában 8-10 főállású tré
nerrel képezték a jogosítványra
áhítozókat. A tarifák, a literen
kénti háromforintos benzinárak
mellett elég szolidak voltak, ta
lán 1600 forintból, egy havi át
lagfizetés árából negyven órát is
cirkáltunk városszerte.
Az első oktatóm gyorsan ér
zékelte, hogy a kuplungot és

gázpedált szinkronban tapo
som. Pechemre, én ugyanis ki
mentem volna a világból. Úgy
hittem, egy álló napig, fáradt
ság nélkül is bírnám a kocsi
kázást. Ezzel szemben ő hol
anekdotázott, hol pedig haza
vitette magát vacsorázni. Jó,
ha egy félórát pusztíthattam a
naftát. Cink Miklós mesterem
megengedőbb volt. A tapolcai
parkolónál kiszállt, s hagyta,
egyedül körözzek. Végül 1968
májusában levizsgáztam, és
még aznap kézhez kaptam a
jogosítványomat a Baross Gá
bor utcai rendőrségen. Más
nap reggel az volt az első, hogy
magamhoz vegyem az éjjeli
szekrényemről. Tudnom kel
lett, hogy nem álmodom.
Tóth Tibor gépjárműveze
tő-oktató, a szakma ikonikus
alakja több mint fél évszázada
gyalogosokból képez autósokat.
Az MHSZ berkeiben kezdte,
majd az állami tanintézetben
folytatta. Az eltelt öt évtized
elegendő volt arra, hogy több
generáción át adja át a volán
forgatás fortélyait.
Egy korabeli Oktávián ta
nult, jómagam pedig egy bot
váltós Moszkvicson. Megízlel
tük, megéltük, mi a különbség
az autók között. Tibor manap
ság már ritkán ül be az anyósü
lésre, eldöntötte: sok millió kilo
méteren át taposta a pótféket,
eljött az ideje, hogy maga is a
kormány mögött lazítson.
Tibor szerint az autók, az au
tózás technikai fejlődése meg
állíthatatlan. Felnőtt egy új
generáció, amely kötelező termé

szetességgel tekint a jogosítvány
megszerzésére. S elhiszi magá
ról, hogy született Fittipaldi,
aki bármilyen helyzetben képes
megzabolázni az alatta szun�
nyadó lóerőket. Tibor három
kilométer után képes eldönteni,
kiből lesz jó pilóta, és ki az, aki
egy életen át görcsölő gyomorral
ül a kormánykerék mögé. Előre
sejti ki az, aki egy idő után felad
ja, belátja, sosem lesz képes egy
nyüzsgő forgalomban úrrá len
ni a szorongásán. Az is megesik,
hogy ezt nem mondhatja meg a
tanulójának.
Egyébként az elmúlt évti
zedek során minden változott
az oktatásban, a vizsgáztatás
ban. A számítógépes KRESZteszt után a vizsgabiztosok hol
a jobb első vagy a hátsó ülésről
pontoztak. Az oktatók egyszer
velük mehettek, másszor pedig
már nem. Ez az utóbbi rend
szer volt a legáttekinthetőbb, hi
szen, ha visszafelé a vizsgabiz
tos vezetett, tuti volt a bukás.
Mostanában gyakran fel
lángol a vita, meddig vezessen,
meddig vezethetnek az idősek.
Kinek a felelőssége, ha egy nyolc
vanon felüli autós karambolo
zik. Tibor barátom sem fiata
lodik, ezért egyre liberálisabb.
Szerinte a vezetés, ha szórakoz
tat, fiatalít, megnyugtat és a gya
korlat fenntartása csak erősíti a
biztonságérzetünket a forgalom
ban. Autózunk, míg jól érezzük
magunkat a kormány mögött,
s mindaddig, míg semmi egész
ségügyi akadálya sincs, hogy
úrrá legyünk a járművön.
SZÁNTÓ ISTVÁN

Intézze tudatosan távhőügyeit!
Távfűtés – Hogyan, mikor?
Hogyan működik a távhőszolgáltatás?
A fűtőerőművekben, kazánházakban előállított
forró víz távvezetékeken jut el az épületekben található hőközpontokba. Itt történik meg a hő átadása a ház belső rendszerébe fűtés és használati
meleg víz formájában.
Mikor fűt a MIHŐ?
Jogszabály alapján a fűtési időszak szeptember
15-étől május 15-éig tart. A fűtés tényleges indításának és leállításának időpontja:
• A MIHŐ Kft. szeptember 15-étől, a lakóközösségekkel kötött Üzemi megállapodás
alapján automatikusan elindítja a fűtésszolgáltatást, ha a napi átlagos külső középhőmérséklet 1 napon keresztül 10 °C fok
alatt vagy 3 egymást követő napon 12 °C
fok alatt marad. A MIHŐ Kft. május 15-étől,
a lakóközösségekkel kötött megállapodás

alapján automatikusan leállítja a fűtésszolgáltatást.
• A lakóközösségek eltérhetnek az automatikus
fűtésindítástól és leállítástól, ha az egy hőközponthoz tartozó összes társasházközösség
írásban, a fűtési megbízottakon vagy a közös
képviselőn keresztül jelzi ezt a MIHŐ Kft. felé.
Melyek a miskolci távfűtés előnyei?
• Környezetbarát: több mint 50%-ban megújuló
energiát hasznosít
• Okos: mérőeszközök, távfelügyelet és távműködtetés alkalmazása
• Biztonságos: nincs helyi kibocsátás, nincs
ami szivárogjon, szén-monoxidot juttasson a
levegőbe
• Ügyfélközpontú: ügyfeleink magas színvonalú
kiszolgálására törekszünk az online térben és
az ügyfélszolgálaton egyaránt.

TARTSANAK VELÜNK! 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
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Munkaerőt közvetítenek
A Zsolcai kapu 1. szám alatt
nyitotta meg miskolci irodáját a WHC Csoport
a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei munkaerőhiány
enyhítésére.
A közösség régóta vágyott erre az útszakaszra, ami példás ös�szefogás mentén épült meg. Fotó: Juhász Ákos

Út épült az Almás utcában
Régi vágya volt az Almás
utca lakosainak, hogy a házaik előtt elhaladó zúzalékos utat aszfalt borítsa.
Végül példaértékű megoldás született az igényre: az
állampolgárok és az önkormányzat összefogása nyomán készült el a 380 méter
hosszú útszakasz.
Száraz időben a felkavarodó
por, nedves napokon pedig a
sár és latyak keserítette meg az
Almás utca mentén élők éle
tét – a járművek zajáról nem
is beszélve. Mindezek miatt
régóta vágytak arra az útsza
kaszra, amelyet a közelmúlt
ban adtak át. A terület önkor
mányzati képviselője, Bazin
Levente köszönetet mondott
az összefogásért, amit a lako
sok tanúsítottak.
„Az elejétől kezdve szorosan
együtt tudtunk működni az itt
élőkkel” – jellemezte a folya
matot, majd hozzátette, hogy
fejlődő környékről van szó,
aminek „bőven kijárt egy ilyen
minőségű út. Folytatni fogom,

hogy hasonló, minőségi aszfal
tos utak épüljenek meg”.
A gyakorlatban ez azt je
lenti, hogy 380 méteren épült
meg az útszakasz, amely 6 mé
ter széles és mindkét oldalán
szegélykő határolja. Két réteg
aszfalt fedi a felületet, és csa
padékvíz-elvezető rendszert is
beépített a kivitelező a hos�
szabb távú állagmegóvás vé
gett. Továbbá megépült 12 új
parkolóhely is az út mentén
– mindezt Durda Pétertől, a
polgármesteri hivatal város
fejlesztési főosztálya városüze
meltetési és műszaki osztályá
nak vezetőjétől tudtuk meg.
A beruházás összköltsége
több mint 25 millió forint volt,
ennek a 20 százalékát a lako
sok állták. A fennmaradó ös�
szeget az önkormányzat költ
ségvetéséből és Bazin Levente
fejlesztési alapjából finanszí
rozták. Az utcát érintő munka
mellett egy környező híd álta
lános karbantartása, festése, il
letve a vízelvezető tisztítása, ja
vítása is megtörtént.
KIRÁLY CSABA

Hazánk egyik legnagyobb
magyar tulajdonú, orszá
gos irodahálózatot működte
tő HR-szolgáltatóvállalata, a
WHC Csoport ezúttal Miskol
con nyitotta meg kirendeltsé
gét. Az ott dolgozók remélik,
a helyi jelenlétnek köszönhe
tően a WHC közvetlen és szo
ros együttműködést lesz képes
kialakítani a régióbeli vállala
tokkal, illetve gyorsan és ru
galmasan tud majd reagálni a
munkaerőpiaci igényekre.
Megyénk munkaerőpiacán –
a cég szakemberei szerint – évek
óta a gyártó cégek a legaktívabb
foglalkoztatók. Ezen belül az au
tóipari, vegyipari és elektroni
kai termékeket gyártó vállalatok
dominálnak. Az utóbbi évek
ben sorozatosan jelentek meg a
térségben újabb és újabb foglal
koztatók, melynek köszönhető
en folyamatosan bővült az itteni
munkaerőpiac, ezzel pedig meg
növekedett a munkaerőigény –
vélekedtek a szakértők.
A WHC 1990-ben alakult,
mely azóta Magyarország
egyik legdinamikusabban fej
lődő HR-szolgáltatásokra spe
cializálódott vállalkozása. Te
vékenységeit
folyamatosan
bővítve mostanra már tizenkét
magyar telephelyű, valamint
négy határon túli leányvállala
tot működtet.

Miskolccal együtt immár tizenegy magyar telephelyű irodájuk van. Fotó: Mocsári László

– Cégünk portfóliójának va
lamennyi elemével igyekszünk
kiszolgálni a megyei igénye
ket, és enyhíteni a munkaerő
hiányt. A térségben elsősorban
a fizikai munkaerő-kölcsönzés
és -közvetítés terén dolgozunk
együtt partnereinkkel. Készség
gel állunk rendelkezésre azon
ban a szellemi pozíciók, továbbá
a nyugdíjas, a diák- és a kisma
ma-szövetkezeti foglalkoztatás
ra vonatkozó igények teljesíté
sében is – hívta fel a figyelmet
Vizsolyi Dalma, a WHC Cso
port
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei területi vezetője.
– Úgy látszik, nem dolgoz
tunk hiába: végre elértük azt,
hogy egy nyugat-magyarorszá
gi cég Miskolcon terjeszked
jen – kezdte beszédét a polgár
mester. Veres Pál emlékeztetett,

a Nagy-Miskolc Programot
éppen azért fogalmazták meg
annak idején, hogy a város
életkörülményei
javuljanak,
megtartóereje erősebbé váljon.
Kifejtette: az aktív korosztályo
kat a munkalehetőség, a lakha
tás és a szabadidő eltöltésének a
biztosításával lehet itt tartani. A
munkahelyeknek éppen ezért
minőségieknek kell lenniük,
amennyiben mindenki a kép
zettségének és adottságainak
megfelelő állást tudja betölteni.
A WHC a partnereinél fel
merülő munkaerőigényt a helyi
toborzás mellett többek között
szomszédos országbeli mun
kavállalókkal igyekszik kielé
gíteni, úgy látják, Borsod-Aba
új-Zemplén megyében az
ukrán határ közelsége miatt a
szomszédos ország munkavál

lalóinak foglalkoztatása évek
óta intenzíven jelen van.
– A körülmények jelenlegi ál
lása alapján arra számítunk, hogy
az ukrán menekültek potenciá
lis munkavállalói rétege csupán
átmenetileg fog megmutatkozni
a magyar munkaerőpiacon, il
letve, hogy hazánk munkaerő
piaci mutatószámait ez a folya
mat nem fogja nagyságrendekkel
megváltoztatni – osztotta meg
előrejelzéseiket Göltl Viktor. A
WHC Csoport ügyvezetőjének
helyzetértékelése alapján Ma
gyarország gazdasági növekedése
és az új beruházások miatt egyre
nagyobb számú munkaerőre van
szükség, melynek megoldására
országon belül már aligha van le
hetőség, így szükséges a határo
kon túlra kitekinteni.
BÓDOGH DÁVID

Várostúrán kapcsolódtak ki
Az önkormányzat a Tourinform Miskolcon keresztül
idegenvezetett városnéző
túrát szervezett szerdán a
városunkban tartózkodó
ukrán menekültek számára.
A Tourinform Miskolc
rendszeresen szervez vezetett
túrákat, amelyek gyakran te
matikusan mutatják be a vá
ros kincseit és rejtett értékeit.
Kupcsik Sarolta irodavezető
elmondta, hogy ezúttal kife
jezetten az Ukrajnából érke
zett menekültek számára hir
dettek meg belvárosi túrát.
„Azt gondoltuk, hogy – ha
csak néhány órára is –, ki
mozdítjuk őket az otthoni
gondokból. Emellett az is cé
lunk, hogy kicsit megismerjék
a várost, ami befogadta őket”
– részletezte. Az idegenveze
tés orosz nyelven zajlott, hi
szen mint Kupcsik Sarolta ki

fejtette: ha nem is beszélik, de
értik a nyelvet az ukrán mene
kültek.
Az előzetes visszajelzések
alapján pozitívan fogadták az
eseményt, és már érik is a kö
vetkező séta terve: célzottan
kisgyermekes édesanyák szá
mára, délelőtti időpontban,
rövidebb távon, mesésebb
idegenvezetés mellett.
Szerdán az úgynevezett
alapsétát kapták a vendégek:
a belváros legjelentősebb ne
vezetességeit mutatta be az
idegenvezető, ennek pedig ré
sze volt a városháza épületé
nek megtekintése is. Itt Szopkó
Tibor alpolgármester fogadta
a csapatot. A városvezető me
sélt nekik Miskolcról, illetve az
épületről, és a legfelső emeleti
teraszról nyíló látványt is meg
tapasztalták a menekültek. Az
alpolgármester elmondta, hogy
a vendégeknek nem csupán

A városházát is megtekintették. Fotó: Beregi László

ételre, adományokra, hanem
„mosolyra és jó szóra is szüksé
gük van, hogy emberként éljék
meg az otthonuktól távol töltött
időt”.
Irina Szacsuk és családja Ki
jev egyik külvárosából érkez
tek Miskolcra, nem sokkal a
háború kitörése után. Ő nem
először jár itt, és mivel a Tour
inform Irodától előzetesen
kaptak tájékoztatóbrosúrákat,
felkészült a városnéző túrára
– örült a lehetőségnek, hogy
személyesen is bejárhatja az
útvonalat, és „nem kell Buda
pestre mennie azért, hogy szé
pet lásson”.
Külön kiemelte, hogy men�
nyire segítőkész mindenki ve
lük. Úgy fogalmazott, hogy
„rokonokként fogadták őket”.
Ebből a vendégszeretetből
kaptak egy újabb szeletet tár
saikkal együtt szerda délután.
KIRÁLY CSABA

A miskolci Steelo zenekar fellépése a 2021-es Helyfoglalón. Fotó: Juhász Ákos

Tekerjék fel a hangerőt a diákzenekarok!
Kifejezetten diákzenekarok számára hirdetett meg
tehetségkutató versenyt a
Miskolci Kulturális Központ
Nonprofit Kft. A cél, hogy a
kezdő fiatal, megyei bandák
olyan közegben is elindulhassanak, ami a korosztályukat célozza, egyben vis�szajelzést kaphassanak arról,
jó irányba halad-e a zenéjük.
Tekered fel a hangerőt! cí
men hirdette meg a feltörek
vő gitárzúzók számára tehet
ségkutatóját az MKK. Május
12-én 16 órától bármely ne
vező megkapja a maga 15 perc
játékidejét a Szinva terasz vi
lágraszóló színpadán. Annyi
kitétel azért van, hogy a banda
tagjainak legalább a fele diá
kokból kell álljon, illetve szék
helyük legyen Borsod-Aba
új-Zemplén megye.

Hímer Bertalan Paya, az
egyik főszervező és egyben
zsűritag elmondta, hogy évek
óta megszervezik a Helyne
kemben az Öröm a zene te
hetséggondozó
program
miskolci etapját. Ez egy na
gyobb volumenű, kiterjed
tebb lehetőség, amin akár
tapasztaltabb versenyzők is
elindulhatnak. Sokszor egy
kezdő csapat úgy érezheti,
nincs is értelme megméret
tetnie magát ilyen terepen.
Na erre akartak alternatí
vát felkínálni a Tekerd fel a
hangerőt!-programmal, amit
egyébként másnap a „szoká
sos” verseny követ.
Megéri elindulni, mert a
szakmai zsűritől építő jel
legű visszajelzést kapnak a
bandák arról, hogy hol áll
nak éppen zeneileg. Emel
lett materiálisabb javakkal is

gazdagodhatnak az ifjoncok.
Az első helyezett csapat tag
jai százezer forintból finan
szírozhatják majd további
tanulmányaikat, illetve pró
batermi hozzáférés és külön
böző városi rendezvényeken
fellépési lehetőség is várja
őket.
Az említett zsűrit Hímer
Bertalan Paya, a Rockinform
főszerkesztője, Nahaj Péter,
a Sky Fanatic zenekar front
embere és Tamás Krisztián,
az MKK kommunikációs me
nedzsere és Hudák Lilla diák
polgármester alkotják.
Nevezni április 27., déli ti
zenkét óráig lehet a tehetseg
kutato@miskolcikulturalis
kozpont.hu
e-mail-címen
keresztül zenekari fotóval és
egy hallgatható minőségű
mintafelvétellel.
KIRÁLY CSABA
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Miért Miskolc? 42. – A Munkácsy utcai „bogaras asszony”
„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 itt születtem, és ez
a város volt a helyszíne legszebb
gyermekkori élményeimnek.
Akkoriban az általános iskolákban az volt a szokás, hogy
ötödik osztálytól kezdve élővilágórára minden évben egy alkalommal kötelező volt bogárgyűjteményt készíteni. De nem
ám csak úgy összevissza, gombostűkre szúrva kellett a bogarakat dobozba zárni, hanem
rendszertani besorolás szerint,
nevüket kis címkékre feltüntetve, az állatokat pedig eredeti formájukban megőrizve. Ez azt jelentette, hogy nem lehetett törött
lábú, meg hiányos bogár a gyűjteményben. De nemcsak bogarak, hanem színes lepkék, pókok
is gombostűre kerültek. Ma már
tudom, hogy a tudomány szabályai szerint rovargyűjteménynek
kellett volna nevezni, de a tanárok, valószínűleg az egyszerűség kedvéért csak bogárgyűjteménynek hívták.
Apám, amint megtudta, hogy
mit kell csinálnom, máris nekilátott a szükséges méretű fadoboz elkészítésének. Asztalos

volt, így aztán nem okozott neki
gondot, hogy elkészítse a legszebb meg szerintem a legnagyobb dobozt bogaraimnak. Én
ugyan megmondtam neki, hogy
milyen méretűt kell csinálni, de
ő azt mondta, hogy „fiam, téged
ismerve, abba a dobozba jó ha
fele belefér annak a rengeteg bogárnak meg lepkének, amit ös�szegyűjtöttél”. Így aztán majdnem fél íróasztalnyi nagyságú
lett a doboz, tetején nútba illeszkedő üveglappal, meg szépen
aljára ragasztott parafacsíkokkal, amikbe gombostűt lehetett
szúrni. Raktam is bele az összegyűjtött rovarokat meg lepkéket.
Sokféle faj képviselői sorakoztak
egymás mellett a doboz alján,
de legnagyobb szomorúságomra a bogarak királyának számító
szarvasbogár meg az orrszarvúbogár hiányzott a gyűjteményből. Bezzeg akiknek diósgyőri
vagy hámori rokonsága volt,
azoknak ott pompáztak ezek a
gigantikus méretű és gyönyörű
bogarak dobozaikban.
Egyszer aztán mellém szegődött a szerencse. Talán hegedűórára mentem, amikor
egy hirtelen ötlettől vezérelve
az Ady-híd után befordultam
a főutcáról a Munkácsy utcába. Alig mentem talán harminc
métert, amikor balra megláttam
a feliratot. „Díszhal és madár”.
Bolondja voltam mindenféle
kisállatnak, így aztán izgatottan mentem a bolt kirakatához.
Úgy emlékszem, hatalmas volt,
persze lehet, hogy már a mes�szeség rajzolja naggyá emlékeimben. Mindenesetre a kira-

Lepkék is voltak a gyűjteményben. Illusztráció: pixabay.com

katban szép rendben elhelyezve
legalább tíz bogárgyűjtemény
sorakozott. Minden dobozban
más és más faj gyönyörűen preparált példányai voltak. A lepkék is hatalmas dobozokban,
és a sok színes hártyásszárnyú
között ott volt az óriás éjjeli pávaszem. Addig én csak könyvekben láttam, de most rádöbbentem, hogy az életben sokkal
szebb. És nem egy volt belőle,
hanem legalább tíz.
Természetesen az óráról elkéstem, mert legalább húsz percen
át a kirakatot bámultam. Ezután

minden alkalommal betértem a
kis utcába, és megálltam a „csodakirakat” előtt. Egyszer aztán
váratlanul kinyílt az üzlet ajtaja, és kijött az eladó, egy nekem
akkor kicsit mogorvának tűnő
asszony. „Mit szeretnél venni
fiam?” – kérdezte tőlem. „Csókolom, én csak nézegetek” –
mondtam kicsit megszeppenve.
„Gyere be a boltba” – mondta, és
látva, hogy nem tudom eldönteni, mitévő legyek, vállamra tette
a kezét és magával húzott. Bent
mindenféle kisállatot láttam
meg színes halakat az akváriu-

mokban. Az egyik sarokban pedig egy nagy vitrinben rengeteg
lepke és bogár. Bár nem láttam,
de éreztem, hogy az asszony kíváncsian méreget. Kisvártatva
megkérdezte, mi az, amit a kirakatban nézni szoktam. Nem
tudom, mi ütött belém, de hos�szan magyarázni kezdtem neki
az állatok megismerésével kapcsolatos szenvedélyemről, meg
persze a bogárgyűjteményemről
is. Amikor elhallgattam, kicsit
elgondolkodott, most így vis�szagondolva, talán gyermekkori
önmagát látta bennem, mert elő-

vett egy nagyobb kartondobozt,
és egyesével, vigyázva, hogy ne
sérüljenek, belerakott egy-egy
szarvas- meg orrszarvú bogarat. Aztán a lepkésdobozból egy
óriási éjjeli pávaszemet meg ráadásként egy gyönyörű hőscincért. Akkurátusan újságpapírba
csomagolta a dobozt. „Vedd el,
ez az én ajándékom” – mondta
mosolyogva, és felém nyújtotta.
A bolt már régen nincs meg,
talán a mosolygó asszony sincs,
de jóságának emléke örökre
megmarad.
FEDOR VILMOS

Nők, férfiak, egyenlők? – A Babaházat mutatták be
Az évad utolsó premierjeként csütörtökön mutatták be a Miskolci Nemzeti
Színházban Ibsen Babaházát
Béres Attila rendezésében,
Czakó Juliannával és Görög
Lászlóval a főszerepben.
Nóra és Helmer házasok. Szeretik egymást. Mindenük megvan: pénz, pozíció, gyerekek,
bár a pénz és a pozíció inkább
Helmeré, Nórának maradnak a
gyerekek. Amikor Helmer tudomására jut egy régi bűn, amit
Nóra – férje érdekében – elkövetett, a megértés legcsekélyebb
szándéka nélkül taszítja el feleségét magától. Nóra ekkor jön

rá, hogy házassága nem igazi
szövetség, ő maga pedig csupán díszes keret férje portréján.
Összecsomagol, és gyerekeit
hátrahagyva elhagyja családját. Ennyi a történet. A polgári
közönség felháborodott, a női
emancipáció hívei lelkesedtek. Elhagyhatja-e egy anya a
gyermekeit? Mit vár el a társadalom egy nőtől, és mit bocsát
meg egy férfinak? Inkább nők
és férfiak vagyunk női és férfiszerepekkel, vagy elsősorban
emberek és egyenlők?
Béres Attila ezekre a kérdésekre keresi a választ legújabb
rendezésében, aminek kiindulópontja éppúgy lehet az

„éljen a feminizmus!”, mint
a „megtehet-e ilyet egy nő?”
felvetés. – Inkább az „éljen a
feminizmus!”
szemszögéből
közelítettünk a darabhoz, de
egy Nóra-próbafolyamat során
a második kérdést sem lehet
megkerülni. Azt hiszem, hogy
ha lefújjuk a port a darab korba ágyazott részleteiről, akkor
az alapkérdés – van-e egy nőnek annyi szabadsága, joga és
kötelessége egy házasságban,
mint egy férfinak – ma ugyanolyan érvényes, és egyértelmű
nemmel megválaszolható, mint
Ibsen idején. Változtak az arányok, jobb a helyzet, mint száz
éve, de a társadalmi konvenciók

A főszereplő Nórát Czakó Julianna kelti életre a Játékszín sárga terében. Fotó: Beregi László

Magyarországon még mindig
alárendelt pozícióba sorolják a
nőket – magyarázza a rendező.
A főszereplő Nórát Czakó
Julianna kelti életre a Játékszín
sárga terében. – Szerintem minden színésznőnek a szerepálmai között ott van Nóra. Ibsen
1879-ben írta ezt a történetet,
ami akkoriban nagy port kavart, de úgy vélem, hogy meg
lehet találni ennek az igazságát
ma is. Sok olyan súlyos történet van, mint amilyen ez, és talán jó az, ha a néző ezt láthatja,
szembesülhet vele, hogy ez akár
az ő életében is így van. Rájöhet, hogy ő is egy dobozba zárja
magát, – csak hogy egy kicsit a
Tartuffe előadásunkat idézzem
– saját babaházába menekül –
véli a színművésznő. – Nórának
megvan a saját igazsága. Bár egy
törvénybe ütköző dolgot követett el, ő tényleg mindent a családjáért tesz. Elhiszi, hogy neki
az a feladata, hogy mindent feláldozzon értük, saját magát pedig a végtelenségig a háttérbe
szorítsa, és elviselje, hogy mindenki azt gondolja róla, hogy
mindenre alkalmatlan, mert
nagy válságban még nem volt
az élete. Aztán szép lassan kiderül, nagyon sok munka és áldozat van a háttérben, amit minden nap meg kell neki hoznia a
tökéletes látszat fenntartása érdekében, mert ezt várja el tőle
mindenki. Mindezek mellett
mégsem gondolom, hogy áldozat lenne. Reményeim szerint
egy izgalmas és különleges előadást láthatnak a nézők – összegzi Czakó Julianna.

Újra megtelnek az avasi pincesorok. Fotó: Horváth Csongor

Kvaterkázni hívnak
Az idei első Kvaterkát április 16-án rendezik meg
az avasi pincesorokon.

Újra Avasi Kvaterkát rendeznek április 16-án, szombaton 16-24 óra között az avasi
pincesorokon. A rendezvény
keretében fogadóórát tartanak
az avasi hegygazdák, és Rácz
György néhai gyógyszerész
halálának századik évfordulója alkalmából kilátópontot és
emléktáblát is felavatnak a területen. A tehetős gyógyszerész anyagilag támogatta a várost, az Avast, és az első avasi
kilátó és az első utcai fények is
az ő nevéhez fűződnek.
Az igazi meglepetés az avasi „fertálymesterek” vagyis a
hegygazdák fogadóórája lesz
16 órától az Avasi Bortanyán,

ahol bemutatkoznak a nagyközönségnek, és útjára indul
a titokzatos Avasi bujdosó pohár. Rácz György tiszteletére a
rendezvény szervezői ezen az
estén kivilágítják a pincesort a
Creppytől az Avasi Bortanyáig, felavatva a megújult lépcsősort is.
Az első idei Kvaterka részletes programja:
16:00-18:00 Avasi hegygazdák fogadóórája (Avasi Bortanya, Csáti sor 377.)
18:30
Emléktábla-avatás
Rácz György emlékére (Pinyó
Pincéje, Rácz György sor 375.)
19:30 Mini Art-űr koncert
(Avasi Bortanya, Csáti sor
377.)
20:30 Sötétedéskor fénybe borítják a Rácz sort (Rácz
György sor)
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Megrajzolták könyvtári
és könyves élményeiket
Általános iskolásoknak
hirdetett rajzpályázatot
korábban a megyei könyvtár, a legjobb pályamunkákból most kiállítás nyílt
az intézményben.
Az én könyvem, az én
könyvtáram címmel hirdetett korábban rajzpályázatot 1–8. osztályos tanulók
részére a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
gyermekkönyvtára. A díjazott pályamunkákból nyílt
kiállítás hétfőn, a költészet
napján az intézményben.
A tárlat megnyitása előtt
a könyvtár előadótermébe
várták a diákokat és szüleiket, itt adták át számukra
az elismeréssel járó oklevelet és könyvjutalmat. Az eseményen előbb Varga Gábor
könyvtárigazgató szólt, aki

köszönetet mondott minden pályázónak a beérkezett
munkáért.
Nagyon szépen köszönöm
a gyermekeknek a munkát, a
kreativitást, a szépérzéket és
ötletességet, amit megjelenítettek a beküldött rajzokban,
grafikákban – mondta.
Varga Andrea alpolgármester elmondta, a rajzpályázatra több mint kétszázötven alkotás érkezett be.
– Ez hihetetlenül nagy szám,
ami számomra azt is mutatja, hogy minden negatív jóslat ellenére a fiatalok még
mindig szeretik a könyvtárat, szeretik a könyveket:
egyszóval szeretnek olvasni
– fogalmazott.
A rajzpályázat díjazottjainak névsora a rfmlib.hu-n
tekinthető meg.
T.Á.

A díjazottak oklevelet és könyvjutalmat is kaptak. Fotó: Mocsári L.

A hűtlenségéért halállal
büntetett asszony különös
történetét, e kegyetlen szépségű, régi stílusú balladát,
balladaköltészetünk
talán
legrejtélyesebb és legmélyebb
emberi érzelmeket ábrázoló, halálos tragédiával végződő históriáját eleveníti meg a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Honvéd Férfikar előadása. Az eredeti népballada
szűkszavúan szól a házasságtörő asszonyról és a hűtlenség
indokairól. A férj véres bos�szúját, a hűtlen feleség megégetését részletesen tárgyalja.
A táncdráma, mintegy kiegészítve a történetet, kideríti a nő hűtlenségének okát, a
bűnösök lehetséges indokait,
és megpróbál magyarázatot
adni a szereplők tetteire.
E szerint a hosszú katonaságból hazatérő főhősünk
(Barcsai) egy lakodalom közepébe csöppen: a lány, akit
szeretett, nem várta meg, éppen férjhez készül menni egy
gazdag emberhez. A lakodalomban kitörő konfliktusok
ellenére a házasság megköttetik, így Barcsai, elveszítvén szerelmesét, elbujdosik.
Az évek telnek, az érdekből
kötött házasság szürkesé-

ge és a szenvedés egyre elviselhetetlenebbé válik a feleség számára, amikor egyszer
csak felbukkan régi szerelme:
Barcsai. A fiatalkori beteljesületlen szerelem és annak
minden elfojtott sóvárgása ellenállhatatlanul sodorja
őket a bűnbe, és a megtorlás
sem maradhat el.
Zs. Vincze Zsuzsa, a darab forgatókönyvírója, dramaturgja, az előadás jelmeztervezője és társrendezője
szerint A hűtlen feleség mérföldkő a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes életében.
– A történet végének katartikus pillanatában lép
színpadra a Honvéd Férfikar. Egy hatalmas és igazán felemelő, nagyzenekarral kísért kórusművet írt a
számukra Eredics Benjámin
zeneszerző, aki a darab teljes zenei anyagát is jegyzi,
amelyre a népzene mellett a
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Együtt ünnepelték a költészet napját
Két járvánnyal terhelt április
után idén újra Lillafüreden,
együtt ünnepelte a város közössége a magyar költészet
napját.
A magyar költészet napját
Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik. Az ebből
az alkalomból a II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár
által szervezett hétfői esemény
a Palotaszálló előtt található
Óda-emléktáblánál kezdődött,
ahol először Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere mondott
köszöntőt. A városvezető méltatta József Attila költői nagyságát,
mint hangsúlyozta, nem véletlen
az sem, hogy lassan hatvan éve
éppen az ő születésnapján tartják itthon a költészet napját.
„Mikor meghalt, nem volt
semmije. És ma – költők tudják
csak igazán! – egész világ a birtoka: fűszálak és csillagok, sőt a szótár egyes szavai, amiket büntetlenül senki többé el nem vehet tőle”
– idézte Varga Andrea Pilinszky
Jánost, majd az irodalom, a költészet fontosságát hangsúlyozta. –
Azok a szavak, azok a mondatok,
azok a kifejezések, melyek költészet által a mieink lesznek, olyan
érzéseket, gondolatokat képesek
bennünk megfogalmazni, amelyekre mindannyiunknak óriási
szüksége van – jelentette ki.
Szükségünk van rá
Az alpolgármestert a szendrői születésű kritikus, szerkesztő, Korpa Tamás követte, aki a

Miskolcra jön A hűtlen feleség
A bűnügyi táncdrámát a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes és zenekara állítja
színpadra április 21-én a
Miskolci Nemzeti Színházban. Az előadást a Bartók
Tavasz keretein belül rendezik meg.

kultúra

világzenei hatások is megjelennek, sőt még két Kodály-kórusmű is elhangzik
az előadáson. Kiváló technikai képzettségű, nagyon
magas színvonalú előadók a
társulat táncosai, köztük az
előadás szólistái, a Harangozó-díjas Tókos Attila, a Junior Prima díjas Barka Dávid
és a Magyar Táncművészeti Egyetemen végzett Oltárczy Mária. Velük a hazai és
nemzetközi
néptáncszínpadokon sem megszokott,
nagyszabású előadás készül,
ami a mi együttesünk életében is mérföldkőnek, sőt
új lépcsőnek számít. A Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek hosszú évek óta nem
volt ilyen nagyszabású táncjátéka Zsuráfszky Zoltán rendezésében, mint ez a darab
– ecsetelte a a Papageno.hunak.
KUJAN ISTVÁN

A történet végének katartikus pillanatában lép színpadra a
Honvéd Férfikar. Fotó: Csudai Sándor

A hagyományoknak megfelelően a József Attila szobornál tartották meg az ünnepséget. Fotó: Mocsári L.

Lillafüreden született Óda című
verset elemezte, majd Miskolc
kultúrához való hozzáállását,
kulturális életét méltatta.
– Az egykori miskolciak is kiválóan tudták, mi a városmarketing. Hozzávalók: rendezz
egy íróhetet a festői Lillafüreden. Hívd meg József Attilát,
akiről később bebizonyosodik,
hogy az egyik legnagyobb magyar költő. Hívd meg akkor,
amikor készen áll benne a vers,
minden feltétel adott, és reménykedj csendesen, hogy meg
is születik a versek verse, és bele
is írja a Szinvát is. Kevés olyan
magyar nyelvű ember van, aki
ne találkozott volna az Ódával,
és egy olyan Lillafüreddel, ami
maga a képzelt, vágyott szerelem és szenvedély fészke. Kell
ennél több? – tette fel a kérdést.
Hirdetés

Beszélik a kultúra nyelvét
Korpa Tamás hozzátette, közel száz év után sincs ez
másképp, Miskolc ma is érti a
kultúra nyelvét. – A mostani
miskolciak is kiválóan tudják,
hogy mi a kulturális városmarketing. Hiszen itt működik az
ország egyik legizgalmasabb
kulturális fóruma, a Műút. Hiszen itt működik a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár. Hiszen itt minden
évben meghirdetik a Deákpoézis középiskolás versíró versenyt Kárpát-medence fiataljai
számára, és ennek köszönhetően a magyar nyelvterület sok
tehetséges fiatalja vendégeskedik a városban és őriz szép
emlékeket róla – hangsúlyozta
a városhoz ezer szállal kötődő
szerkesztő.

A beszédeket követően
Miskolc képviseletében Varga Andrea alpolgármester és
Borkuti László közművelődési
és turisztikai tanácsnok, a II.
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár képviseletében
Varga Gábor igazgató és Csoma-Simon Mária általános
igazgató-helyettes, valamint a
Műút szerkesztősége és további civilszervezetek koszorúzták meg az emléktáblát.
A megemlékezés végén Polgár Sándor Bendegúz, a Földes
Ferenc Gimnázium tanulója
szavalta el a kultikus verset,
József Attila Ódáját, ezt követően az ünnepség a függőkertben, a költészet teraszán
folytatódott kulturális programmal.
TAJTHY ÁKOS
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A legjobbakkal versenyez májusban Kecsegével is
Áprilisban rendezték a LIX.
Egyéni Országos Bajnokság
elődöntőjét a szegedi Maty-ér
versenypályán. A 121 nevezőből két megyei horgásznak – nevezetesen egy bőcsi
testvérpárnak – is sikerült a
továbbjutás.

A kétnapos versenyen – rendkívül erős szélben – 7-8 kg-os
átlagfogások születtek, amiknek zömét a 7-10 dekás kárászok adták, de a jó eredményhez szükség volt a pontyokra is.
A középdöntőbe – amit május
közepén rendeznek a Nagykunsági-főcsatorna kenderes-bánhalmi szakaszán – az első 40
helyezett juthat be. Szigorú szabályok mellett, rakós bottal versenyeztek az elődöntőn: kizárólag úszós készséggel lehetett
horgászni, egyetlen horoggal.
A maximális bothossz 13 méter volt. A kiszabott csalilimitet
is be kellett tartani: 20 liter, már
bekevert etetőanyagot lehetett
használni, valamint 2,5 liter élő
anyagot.
– Szeles volt az idő, ehhez kellett alkalmazkodni – kezdte a
beszámolót Mezei Bence, aki az
első napi kiemelkedő pecájának
köszönhetően az előkelő ötödik
helyen zárta a versenyt. Arról,
hogy ki hol kezdi a horgászatot,
mindig sorsolás dönt.
– Az ilyen versenyeken a
szélső helyek jelentenek igazi előnyt, míg középső szektorok többnyire egyenlő esélyeket
biztosítanak. Az első fordulóban középső helyen ültem, míg
a második napon az egyik szél-

kecsegtetne

Az Észak-magyarországi
Horgász Egyesület vizeibe
idén is költözött néhány új,
pikkelyes lakó.

Mezei Bence az ötödik helyen zárta a versenyt. Fotó: magánarchívum

ső szektor belső helyét húztam,
így nem tudtam azokkal tartani
a versenyt, akik tőlem kintebb
pecáztak. Szombaton 18 kg halat fogtam: ez 100 kárászból és
5 pontyból állt. Az egész pályán
ez volt a második legnagyobb
fogott súly egyébként. A második fordulóban 9 kilót sikerült
akasztani: itt is közel 100 darab kárász jött, viszont csak egy
pontyot tudtam merítőbe terelni. Vasárnap így szektorharmadikként végeztem, összetettben
azonban ez is elég volt az ötödik
helyre.
A 30 éves bőcsi sporthorgász
– aki egyébként projektmenedzserként dolgozik – mesélt a
taktikájáról is.
– Próbáltam szelektálni a kárászokat. Akik közelebb, 10-11
méterre horgásztak, azoknál

kisebb volt az átlagos egyedsúly, nagyjából 70 gramm. Én
13 méterre horgásztam, így inkább 10 dekás kárászok jöttek.
A nagyobb bothosszban jobban
benne volt az is, hogy sikerül
egy-egy pontyot megakasztani.
A középdöntőt a Nagykunsági főcsatornán rendezik, szintén
rakós botos pályán.
– A májusi versenyen a mostani 40 továbbjutó kiegészül az
országos ranglista top 40 helyezettjével. Komoly mezőny lesz,
de szeretném sikerrel venni a
kihívást, mert úgy érzem, lenne esélyem a döntőben, ahol
egyébként match botos technikával kell majd horgászni.
Mezei Bence megyei szinten
végigjárta a ranglétrát.
– A versenyzést az utánpótlás-korosztályban
kezdtem,

14 éves koromban. Szűk réteg
jön versenyezni, de ők eltökéltek: jelenleg egy 15-20 fős társaság szokott indulni az úszós
szakágban. Úgy vélem, fontos,
hogy minél több megyei versenyző induljon az országos
versenyeken is – ez jót tenne
a sportnak. Én az úszós pecát
kedvelem leginkább, a versenyhorgászaton belül ebben van a
legtöbb lehetőség szerintem, és
itt lehet legjobban végiggondolni az etetési technikákat is. A
sport egyébként része az egész
család életének: édesapám és a
testvérem is horgászik. Öcsém,
aki fiatalabb nálam, de már
szintén a felnőttek között versenyez, szintén továbbjutott: neki
a 40. helyet sikerült elérnie –
nyilatkozta lapunknak.
BÁJER MÁTÉ

A hónap elején süllőt és
keszeget telepítettek, 12-14-e
között pedig 20 100 kg háromnyaras pontyot. Ezek elosztása a különböző vizek vonatkozásában a következőképp
történt: kétnyaras keszegből
a Kurityáni-tóba 200 kg, a
Kis-Sajóba 100 kg, a Sajóba
pedig 500 kg került. Hasonló
korú süllőből a Hernádba és a
Sajóba egyaránt 400 kilónyit
tett az egyesület. A frissen telepített potykák a következő
vizekben fújják a buborékokat: Borsodsziráki-tó, Debreceni-tó, Gólem-tó, Körömi-tó,
Mályi-tó, Kurityáni-tó, Ormosbánya I.II., Sajószentpéter
I.II.III., Sajószentpéter Új-tó,
Szelesakna I. és Szelesakna II.,
Szirmabesenyő I.II.III., Bódva, Hernád, Sajó.
Volt, ahol már korábban is
elkezdték megalapozni a ta-

vaszi kapásokat: Miskolc legnagyobb belterületi állóvizén,
a Csorba-tavon még március
elején került 5 tonna háromnyaras ponty a víztükör alá.
Mindezek mellett egy igazán érdekes haltelepítési kísérlet is történt nemrégiben a
megyénkben. Március 30-án
ugyanis kecsegék csúszdáztak
hazánk második legnagyobb
folyójába Tiszadorogma környékén. Erről a Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége adott
hírt közösségi oldalán. Amint
írják, a vízbe került halak átlagban 30 dkg súlyúak voltak,
és minden egyes kecsege meg
lett jelölve. Ennek a célja, hogy
a próbahalászatokon kifogott
példányokat megvizsgálva
képek alkothassanak az egyes
példányok fejlődéséről. Kérik
a horgászokat, akik véletlenül
kecsegét fognak és azon neon
zöld jelölést találnak, azonnal
jelezzék ezt a halőröknek. A
cél mindezzel a kecsegeállomány növelése.
BM

A közelmúltban kecsegéket telepítettek a Tiszába
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RÖVIDTÁV

sport

A kassai dómtól a miskolci Szent István térig
A rendezők a hazai és külföldi hosszútávfutó társadalom
számára kínálnak remek
megméretési lehetőséget a
IV. Kassa-Miskolc Ultramarathonnal.

Kezdődik a bronzcsata.
Már a helyosztó mérkőzéseket rendezik a női kosárlabda NB I. A-csoportjának play-off körében,
a DVTK az NKA Universitas PEAC ellen lép pályára a bronzéremért. A két
győzelemig tartó párharc
első mérkőzését pénteken 6 órától (lapzártánk
után) rendezik Pécsett.
Hátrányban. A női röplabda Extraliga rájátszásának küzdelmeiben Nyíregyházára látogatott a
DVTK. A három győzele
mig tartó párharc első
találkozóját a jobb erőkből álló házigazda magabiztosan nyerte meg 3:0ra. Leonidasz Gaitanakisz
vezetőedző csalódott az
eredmény miatt, de várják
a pénteki, miskolci találkozót, hogy hazai közönség előtt javíthassanak.
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A két város közötti első
ultramaratont 1999 júniusában tartották meg. A rendező
magyar oldalról a néhai Kisgyörgy Ádám vezette miskolci
Marathon és Trekking Club,
a mostani rendező, a miskolci Marathon Club jogelődje
volt. Szlovák részről pedig a
legendás Béke Maratont, Európa legöregebb maratonját
jegyző Kassai Marathon Club
vállalt partnerséget a rendezésben.
A két évtized után, 2019-ben
nagy sikerrel újra megrendezett
versenyt egy évvel később a világjárvány miatt nem tudták
megtartani. Tavaly szintén szerették volna az eredetileg meghatározott tavaszi időpontban
megrendezni az erőpróbát, de a
magyar és szlovák egészségügyi
szabályozások nem tették ezt
lehetővé. A két ország versenynaptárainak egyeztetését követően azonban novemberben
mégis elindulhatott a maraton
(fotónk is ezen a megméretésen
készült), ahol a szikszói Kohári
Szabolcs tíz órán belüli „atom
idővel” szerezte meg az egyéni

A távot egyéniben, párban, valamint öt- és tíztagú váltóban is teljesíthetik a futók. Fotó: Juhász Ákos

abszolút elsőséget. Az öttagú
váltóknál magyar, a tíztagúaknál pedig szlovák abszolút siker
született.
Az idei rendezvény első sajtótájékoztatóját szerdán tartották meg Kassán, melyen
jelen volt Jaroslav Polacek főpolgármester, Branislav Koniar, a Kassai Marathon Club
elnöke, Miskolc részéről pedig
Badány Lajos alpolgármester,
Szűcs István, a Marathon Club
Miskolc elnöke és Brógli Máté
alelnök.

Ahogy azt 2018-ban rögzítették a szervezők, évente váltakozik, hol lesz a rajt és a cél.
Mivel tavaly Miskolcról indult
a mezőny, így idén Kassáról a dóm mellől - startolnak el a
futók. A verseny a hazai és külföldi hosszútávfutó társadalom számára egyaránt remek
megméretési lehetőséget kínál.
A 115 kilométeres távot egyéniben, párban, valamint öt- és
tíztagú váltóban is teljesíteni
lehet – utóbbi jó alkalom csapatépítésre, munkahelyi, egye-

sületi, baráti közösségek erősítésére is.
A pályát az 1999-es Kassa–Miskolc ultramaraton-verseny abszolút győztese, a miskolci Németh Csaba jelölte ki,
aki a világon egyedülálló módon hatszor teljesítette az Ultra Trail Mont Blanc (UTMB)
terepfutó viadalt úgy, hogy
minden alkalommal a legjobb
nyolcban végzett, 2006-ban
ezüstérmes lett. Az eddigi útvonalhoz képest apró változást jelent, hogy idén Abaúj-

vár után Telkibánya felé kell
továbbhaladni, majd Göncön
egy új váltózónát alakítanak ki.
Az előkészületek megfelelő ütemben haladnak a két
testvérváros önkormányzatainak, rendőrségi szerveinek,
sportszervezeteinek összefogása eredményeként. Nevezni
egészen május 15-éig lehet a
miskolci Marathon Club honlapján. Fontos, hogy helyszíni
nevezés nincs.
Már jelentkezett a 2019-es
férfi győztes, Bogár János, valamint a tavalyi öttagú férfiváltót
megnyerő magyar „Trónfosztók” gárdája, és idén is ott lesz a
mezőnyben a 2019-ben, a tíztagú váltók versengésében dobogós szlovák BK Spartak Medzev
alakulata. A szervezők szerint
Katowiceből és Ostravából is
érkeznek majd sportolók.
A magyar-szlovák sportbarátságok ápolását is kiválóan
szolgáló, a kassai és a miskolci
önkormányzat által kiemelten
támogatott viadal fővédnökének Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt, Jaroslav Polacek kassai főpolgármestert,
Veres Pál miskolci polgármestert, Rastislav Trnkat, a Kassa
Megyei Önkormányzat elnökét és Bánné Gál Boglárkát, a
megyei közgyűlés elnökét kérték fel a szervezők.
MN

A tizenegyedik helyért folytatják
Felcsútra utaznak. Két
hét szünet után folytatódnak a Simple Női Liga
küzdelmei, a DVTK női labdarúgócsapata a Puskás
Akadémia FC vendége
lesz, a mérkőzés szombaton 2 órakor kezdődik.
Nincsenek könnyű helyzetben a piros-fehérek,
mert - ahogy Bém Gábor
vezetőedző is rámutatott - a válogatott játékosok vagy betegen vagy
sérülten érkeztek vissza
a csapathoz. „Jelen helyzetünkben minden játékosnak a legjobb tudását
kell adnia, hogy sikeresek
legyünk a Puskás ellen” tette hozzá.

Véget ért az Eger-Miskolc
párharc, a harmadik mérkőzésen dőlt el, hogy melyik
csapat játszhat az OB I. kilencedik helyéért.
Kiegyenlített párharcot láthatott a közönség, hiszen az

első mérkőzést az Eger húzta be magabiztosan, 17:9-re
nyertek hazai pályán, de aztán Miskolcon egyenlíteni tudott az MVLC, szoros küzdelemben, 13:12-re győzni
tudtak. Jöhetett a mindent eldöntő utolsó mérkőzés, amit

Az UVSE lesz a következő ellenfél a bajnokságban. Fotó: Juhász Ákos

Hirdetés

ismét Egerben tartottak. Itt
dőlt el szerdán, hogy melyik
gárda játszhat a kilencedik
helyért.
Nos, jobban kezdett az egri
csapat, 5:3-ra behúzták az első
negyedet. A Miskolc azonban
nem adta fel, 3:3-ra hozták a
második játékrészt, tapadtak
tehát a hazaiakra. Biros Péter
tanítványai azonban rákapcsoltak, és még két gólt tettek
közé a harmadik negyedben,
az így kialakult négygólos
előnyt már „csak” megtartaniuk kellett az utolsó percekben. A 15:11-es hazai siker
azt is jelenti, hogy az egriek
küzdhetnek meg a kilencedik
helyért a Kaposvárral, míg az
MVLC-re az UVSE vár a tizenegyedik helyért rendezendő párharcban.
KUJAN ISTVÁN

FORMA-1 A VÍZEN. Az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők a hajómodellezők magyar bajnokságának hétvégi nagydíjára. A versenynek a Mályi Modellező és Makettező Klub biztosította
a helyszínt, segítettek a lebonyolításban, valamint a hajómentést
és a bóják telepítését is ők végezték. Nyáron ugyanitt, a Mályi-tavi Mécses Központban csaphatnak össze a kontinens legjobbjai,
köztük mások mellett Tardi Sándor, Németh György és Duhi Tibor
is feltűnhet majd vízen s parton. A tervek szerint május végén pedig a Tudomány és Technika Házában is megcsodálhatunk majd
ilyen hajómodelleket egy kiállításon. Fotó: Juhász Ákos
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2022. április 16.
15. hét | XIX. évfolyam 15. szám

MISKOLCI BÉRBEADÁSRA KÍNÁLT INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. pályázatot hirdet
kiemelt önkormányzati ingatlan bérbeadására.
Cím
(Jelleg)

Nagy Avas
Alsó sor
(Bortanya)

A legújabb termékekkel, élő
szerszámbemutatókkal, exkluzív ajánlatokkal, nyereményekkel és ajándékokkal érkezik a
Milwaukee Tour a Vasas Szerszám Központ elé április 20-án,
szerdán.
A Milwaukee teherautója Magyarországon először és utoljára 2018-ban járt, régiónkat akkor azonban elkerülte. Amiért a
roadshow ezúttal Miskolcot is
útba ejti, nem más, minthogy a
huszonöt éves szakmai tapasztalattal bíró Vasas Szerszám Központ azóta Északkelet-Magyarország első Milwaukee Heavy Duty
Centerévé avanzsált.
– Ekkora rendezvényünk még
nem volt korábban – mutatott rá
a bemutató jelentőségére Trifonov Éva. Az üzlet Milwaukee-termékmenedzsere szerint az ilyen
alkalmaknak a lényege, hogy az
érdeklődők saját kezükbe tudják

venni és ki is tudják próbálni a nekik tetsző eszközöket. Akadályt
semmi sem jelent: amennyiben
a vásárló tetszését netán olyan
innovatív típus nyerné el, melyből éppen nincs a szerszámközpont raktárán, a miskolciak azon
nyomban továbbítják a megrendelést, hogy az óhajtott árucikk
mihamarabb megérkezzen.
Az Angliából gördülő nyergesvontató jövő szerdán kilenc
és tizenöt óra között valóságos
műhellyé alakul a bolt előtti betonplaccon, ahol az építő- és
szerelőipar mesteremberei találhatnak munkájukhoz megfelelő
gépeket és tartozékokat, jóllehet
a kiváló minőség a hétköznapok
barkácsolásához sem jön rosszul.
Trifonov Éva kiemelte: a kamionon olyan, a nagyipari gépek
kategóriájába sorolt darabok is
feltűnnek majd, mint az aszfaltvágók és betonvibrátorok. A sokkerekű attrakció mellett pedig to-

vábbi kilenc sátrat fognak felverni
a Milwaukee fővárosból érkező
szakemberei, melyeknél iparágankénti bontásban nyílik lehetőség
fürkészni. – Ezen a napon a Milwaukee-gépeinket és -tartozékainkat mi is jelentős kedvezménnyel
kínáljuk – árulta el a márka helyi
képviselője az ingyenesen látogatható programról, melyen nyereményekkel is készülnek vevőiknek.
Amint továbbáll a turné, a Vasas
Szerszám Központ szakképzett
eladóival közel négyszáz négyzetméteren várja ezerkétszáz
visszatérő vásárlóját gépei, tartozékai, szerszámai, tömítőanyagai, munkavédelmi felszerelései
és ragasztói széles palettájával.
Az Andrássy utca 36. alatt ugyanis az exkluzív Milwaukee és YATO
gyártmányú termékeken és általános szerszámokon túl olyan piacvezető márkákból is bőséggel
akad, mint egyebek mellett az
AEG, a Ryobi vagy a Tajima.

Minimális ajánlati Letéti díj/ Pályázatok Pályázatok
bérleti díj
Bánatpénz beadásának bontásának
(Ft/hó+áfa)
(Ft)
határideje
időpontja

Helyrajzi
szám

Alapterület
(m2)

12054

• földszint
285,06
• fedett terasz 50,37
• pince
483,21
• alagsor
53,00
• emelet
215,84
Összesen 1087,48

604 126

3 068 960 2020. 04. 22. 2020. 04. 27.

Az írásos pályázatok benyújtásának és bontásának helyszíne:
Miskolc Holding Zrt., Miskolc, Széchenyi u. 107. III. emelet 310. sz. iroda
Részletes pályázati hirdetmény és ismertető cégünk honlapján megtekinthető:
https://miskolcholding.hu/ingatlangazdalkodas/letoltheto-dokumentumok
Az ingatlanról és a pályázati eljárásról bővebb tájékoztatás az 516-279 miskolci telefonszámon kérhető.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 04. 16-tól 2022. 04. 22-ig
Star kéztörlő, 2 tekercs, 109,5 Ft/tekercs
Active mosogató, 0,5 l, 398 Ft/l
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
Zewa papírzsebkendő, 90 db-os, 3,8 Ft/db
Műanyag vágódeszka
Fa folyékony szappan, utántöltő, 385 ml, 1036 Ft/l
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99 Ft/l
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l
Hidegzsíroldó, pumpás, 750 ml, 1198,66 Ft/l
Coccolino öblítő, 1450-1800 ml, 757,93-610,55 Ft/l
Clarissa WC-papír, 24 tekercs, 32,45 Ft/tekercs
Ariel folyékony mosószer, 2,2 l, 1181,36 Ft/l
Tomi mosókapszula, 42-40 db-os, 62,47-59,5 Ft/db
Trikolor kerítésfesték, 0,75 l, 3998,6 Ft/l
Diszperzit mennyezeti falfesték, 14 l, 449,92 Ft/l
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 2099,8 Ft/l

Telefon: 30/9450-228
E-mail:
info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzatkészítés,
kárpitjavítás
Méretpontos,
minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:
az autós hálás lesz érte!

249 Ft
299 Ft
349 Ft
399 Ft
599 Ft
599 Ft
599 Ft
699 Ft
999 Ft
1199 Ft
1699 Ft
2799 Ft
2899 Ft
3599 Ft
7999 Ft
12 499 Ft

219 Ft
199 Ft
299 Ft
349 Ft
299 Ft
399 Ft
399 Ft
549 Ft
899 Ft
1099 Ft
1499 Ft
2599 Ft
2499 Ft
2999 Ft
6299 Ft
10 499 Ft

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós
versenyeztetési eljárás útján történő
értékesítésre meghirdeti 2022. május 6-ai
benyújtási határidővel az alábbi ingatlant:
Cím
(Jelleg)
Miskolc (Bánkút)
01095/1 és 01096/1 hrsz.
alatti ingatlanokon
található épületegyüttes

Alapterület
(m2)
4 db felépítmény:
959 m2

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

115 951 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,
valamint a +36705205132-es telefonszámon kérhető.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró a felhívást
a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt követően annak
bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

program
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PROGRAMAJÁNLÓ Az egyéniség nem tanulható!
ÁPRILIS 16., szombat
9:00 Tücsökzene, Pontközpont

ÁPRILIS 17., vasárnap
23:00 Z!ENEMi 5. éves születésnapi koncert, Helynekem
ÁPRILIS 18., hétfő
8:30 A törökök útján: Bánya-hegyi elágazás
– Répáshuta túra, információ: mvsctura.hu
ÁPRILIS 19., kedd
10:00 Szünidei Mesetarisznya, Központi
könyvtár, gyermekkönyvtár
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály
Könyvtár
15:00 Alkossunk együtt! – Nyílt festőnap,
József Attila Könyvtár
18:00 Rendhagyó tárlatvezetést tart dr.
Szabó-Tóth Kinga szociológus a Valóságképek című kiállításon, Rákóczi-ház
19:00 Percek Tánca – zenés játék Szenes
Hanna életéről, Művészetek Háza
ÁPRILIS 20., szerda
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kézműves délután, Petőfi Sándor Könyvtár
16:30 Háborúban hallgatnak a múzsák?
Beszélgetés az ukrajnai események hatásáról, Központi könyvtár
16:30 A természet színei, Kalászdi Zsuzsa
kiállításának megnyitója, Tompa Mihály Könyvtár
18:30 DVTK-PEAC, női kosárlabda-mérkőzés, NB
I. A-csoport, rájátszás 7. forduló, DVTK Aréna
ÁPRILIS 21., csütörtök
8:25 Panorámás minitúra 1. – Komlóstető-Tapolca, információ: mvsctura.hu
9:00 A Föld megtanít, Draskóczyné Szabó Noémi könyvtárpedagógus mesemondó előadása, Móra Ferenc Könyvtár
13:00 Idősek klubja, Móra Ferenc Könyvtár

16:30 Mesekockák diafilmklub, József Attila Könyvtár
19:00 Fool Moon-koncert, Művészetek Háza
ÁPRILIS 22., péntek
9:30-12:00 A Föld napja Miskolcon, Szent
István tér
9:30 Mandala ékszerkészítő 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
20:00 Dánielfy Gergő és az Utazók-,
Konyha-, No Sugar-koncert, Helynekem

ÁPRILIS 23., szombat
8:30 Túra a föld világnapjának tiszteletére, információ: mvsctura.hu
10:00-18:00 Játékkatona-kiállítás, Vörösmarty Művelődési Ház
15:00 DVTK-ETO Fc Győr, labdarúgó-mérkőzés, női NB I. 17. forduló, DVTK Edzőközpont
15:00 10 éves a Borsodi Moly Klub, József
Attila Könyvtár
20:00 Jazzékiel-, Run Over Dogs-koncert, Helynekem
ÁPRILIS 24., vasárnap
10:30 Miska Macska bábelőadás, Csodamalom Bábszínház
19:00 Bartók Tavasz - Maxim Vengerov
(hegedű) és a Pannon Filharmonikusok koncertje, Művészetek Háza
17:00 DVTK-Szentlőrinc, labdarúgó-mérkőzés, NB II. 34. forduló, DVTK Stadion

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
ÁPRILIS 18., 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 Húsvéthétfői istentisztelet (12) 19:25 Miskolc Ma ism.
(12) 19:40 Időjárás-jelentés (12) 19:45 A
templomfestő (12) 20:00 Miskolc Ma ism.
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Testközelből - húsvéti különkiadás (12)
21:30 Képújság (12)
ÁPRILIS 19., 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)
ÁPRILIS 20., 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 Egészségpercek (egészségügyi magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism.
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25
Film (12) 21:30 Képújság (12)
ÁPRILIS 21., csütörtök 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (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 (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)
ÁPRILIS 22., péntek 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (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)
ÁPRILIS 23., szombat 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés
(12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. (12)
19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Egészségpercek ism. (12)
20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
ÁPRILIS 24., vasárnap 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika ism.
(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Krónika
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
Suhanj velem! (autós magazin) ism. (12)
20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem: ÁPRILIS 14-20., csütörtök-szerda: 15:30
Nyuszi suli – A húsvét mentőakció,
17:30 Sonic a sündisznó 2., 20:00 Morbius | ÁPRILIS 21-27., csütörtök-szerda: 17:30 Katonafeleségek (kivéve 23án), 20:00 Rohammentő | ÁPRILIS 23.,
szombat: 17:00 Seventeen: Power Of
Love: The Movie | ÁPRILIS 24., vasárnap: 14:00 Vegyél el

• Művészetek Háza, Béke-terem: ÁPRILIS
14-20., csütörtök-szerda: 18:00 Arany 20:15
Bergman szigete | ÁPRILIS 14-16., csütörtök-szombat: 16:00 Szelíd | ÁPRILIS 17-20.,
vasárnap-szerda: 16:00 Szent Ignác útja
| ÁPRILIS 21-27., csütörtök-szerda: 16:00
Hol van Anne Frank?, 18:00 Dalai Láma –
Egy felemelő történet, 19:45 Minden mindenhol mindenkor | ÁPRILIS 22., péntek:
16:00 Vad kunság – A puszta rejtett élete

A Miskolci Szimfonikus
Zenekar Yamaha-bérletének záróestjén, április 25-én
Ránki Fülöp zongorázik és
Rajna Martin vezényel. A két
ifjú művésszel Handa Eszter
beszélgetett.
– Hamar eldőlt, hogy a zeneművészet az otthonotok. Hogyan
indult ez a „sírig tartó szerelem”?
Fülöp: – Klukon Edit és Ránki
Dezső zongoraművészek fiaként
már kisgyermekként zongorázgattam otthon, ugyanakkor
amellett, hogy ez épp olyan játék
volt, mint bármi más elfoglaltság, nap mint nap hallottam alapos és lelkes gyakorlásukat, ami
maradandó hatással van rám.
Martin: – Kisgyerekként a
nagyszüleimnél hallottam először komolyzenét, náluk volt egy
pianínó, amin kicsiként a nagymamám elkezdett nekem tanítani kisebb darabokat. Már óvodában is jártam a dunaújvárosi
zeneiskola előkészítőjébe. Aztán
ha nem is nyílegyenesen, de következett minden egymásból.
– Jó kapcsolat fűz titeket egymáshoz. Milyennek tartjátok
egymás pályáját, munkásságát,
egyéniségét? Honnan ered a barátság köztetek?
F.: – Martint egy zeneakadémiai koncerten hallottam-láttam
vezényelni 2015 novemberében,
és azonnal láttam, hogy erre a hivatásra született. Rengeteget tanultam már tőle az évek során
mind emberileg, mind zeneileg,
és mindig különleges öröm, ha
vele léphetek pódiumra, mert
a tehetségén és elhivatottságán

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában április
17-én, vasárnap 16 órától
a Mindszenti templomból
közvetítenek. A szentmisét
bemutatja: Juhász Ferenc
pasztoriális helynök, esperes, plébános. 18-án 18:25től, az Alsóvárosi református
templomból közvetítenek.
A húsvéthétfői istentiszteleten igét hirdet: Orosz István
lelkipásztor.
Húsvétvasárnap vasárnapi miserend lesz valamennyi templomban, ételszentelés az első reggeli
szentmisében. Húsvéthétfőn a helyben meghirdetett időpontokban lesznek
szentmisék. Az adventista
egyház szervezésében Vég
idei prófécia-magyarázatok a Biblia fényében című
előadássorozat indul. A harmadik alkalommal, április
23-án, délután három órától
Tóth László tart előadást Álhírek vagy valóság? címmel
a Weidlich udvarban.

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
ÁPRILIS 16., szombat 19:00 Hegedűs a
háztetőn, bérletszünet, Nagyszínház
ÁPRILIS 19., kedd 16:00 Horizont táncfesztivál – Éder Vera fotókiállítása,
Nagyszínház nézőtéri társalgó, kiállításmegnyitó, ingyenes | 19:00 A Mester és Margarita, Egyetemi bérlet, Nagyszínház | 19:00
Horizont táncfesztivál – Jobb későn,
mint soha, a Miskolci Balett táncelőadása,
bérletszünet, Kamara
ÁPRILIS 20., szerda 16:00 Horizont táncfesztivál – Tátikák / A meztelen majom,
táncelőadás, Játékszín | 18:00 Horizont

táncfesztivál – Gemini-Tryptyk, tánc
előadás, Csarnok | 19:00 Bolha a fülbe,
bérletszünet, Nagyszínház | 20:00 Horizont
táncfesztivál – Body (Test), táncelőadás,
Kamara

ÁPRILIS 22., péntek 18:00 Horizont
táncfesztivál – The Illusion of Matter /
Zoom, táncelőadás, Játékszín | 19:00 Bartók Tavasz – GISL, a Győri Balett táncelőadása, Nagyszínház | 19:00 Linda Vista, bérletszünet, Kamara

ÁPRILIS 21., csütörtök 16:00 Horizont
táncfesztivál – SOS lebegés / Intosomnia, táncelőadás, Játékszín | 19:00 Bartók
Tavasz – A hűtlen feleség, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása, Nagyszínház |
19:00 Horizont táncfesztivál – La Loba,
táncelőadás, Kamara

ÁPRILIS 23. szombat 11:00 Kakaókoncert,
beavató kamarakoncert, Nagyszínház nézőtéri társalgó | 15:00 Horizont táncfesztivál
– Kuflik és a nagy táncelőadás, táncelőadás gyerekeknek, Csarnok | 19:00 A Mester
és Margarita, Sebestyén Mihály-bérlet, Nagyszínház | 20:00 Horizont táncfesztivál –
Intime, táncelőadás, Kamara

A Yamaha-bérlet záróestjén Rajna Martin vezényel

túl az alapos közös felkészülésre
is hajlandó, sőt igényli azt, ami
nagyban megkönnyíti a zenekari próbákat, és valódi kamarazenélésre nyújt lehetőséget a versenyművekben.
M.: – Fülöp azon túl, hogy az
egyik legközelebbi barátom, generációjának egyik legkiemelkedőbb zongoristája, elképesztő adottságokkal bíró művész,
aki korát meghazudtoló nyugalommal, higgadtsággal és mindemellett hihetetlenül alapos és
körültekintő
felkészültséggel
dolgozik. A Zeneakadémián ismerkedtünk meg, ezután felkértem őt az elsőéves karmester
vizsgakoncertemen való közreműködésre. Ezt követően kialakult egy közeli barátság, ami remélem, egy életre szól.
– Miskolcon egy csodás programot mutattok be a Miskolci Szimfonikusok partnereiként. Kérlek,

meséljétek el saját érzéseiteket az
adott programmal kapcsolatban!
F.: – Liszt A-dúr zongoraversenyét Martin egyik zeneakadémiai vizsgakoncertjére tanultam
meg, ami az egyik legkedvesebb
koncertélményem – ekkor játszottunk először együtt. Azóta
többször játszhattam ezt a művet, biztosan mindkettőnk koncepciója sokat változott, úgyhogy izgatottan várom, milyen új
meglátásokat osztunk majd meg
egymással a próbák során. Ravel
kétkezes zongoraversenyét most
fogom majd először játszani,
noha már régóta szerettem volna megtanulni. Nagyon örülök,
hogy ezt is Martinnal együtt adhatom elő első alkalommal.
M.: – A koncert nyitószáma
Debussy méltán népszerű „Tarantelle styrienne”, ismertebb nevén „Danse“ című zongoraművének méltatlanul ritkán játszott,

Ravel által készített zenekari átirata, mely rövid, frappáns bevezetőnek ígérkezik. Ravel G-dúr
zongoraversenye igazi gyöngyszem, mely könnyedségével, frissességével, zenekari színekben
való gazdagságával igazán kedvére válhat a közönségnek. Liszt Ferenc Prometheusa ritkán játszott
remekmű, melyet Liszt korábban,
egy színdarabhoz írt nyitányából
dolgozott át szimfonikus költeménnyé. A mű sok hangnemi
fordulat után végül A-dúrban zár,
mely hangnem összekapcsolja
Liszt 2. zongoraversenyével. Azzal a művel, melyet Fülöppel életemben először volt szerencsém
előadni 2016-ban, a fent említett
karmester vizsgakoncerten. Azóta ez az első alkalom, hogy újra
közösen megszólaltathatjuk.
(A teljes interjú a minap.hu-n
olvasható.)
HANDA ESZTER

12 mozaik
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Tojásfát
öltöztettek
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„Tavaszi szél vizet áraszt” – énekelték a frissen díszített tojásfa
alatt a Felsőzsolcai Napközi
Otthonos Óvoda ovisai. A kedd
reggel ugyanis a húsvét jegyében telt: a gyerekek együtt öltöztették húsvéti „ruhába” a Hősök
tere egyik fáját. Az intézmény
hangsúlyt fektet a különleges
programokra, főképp az olyanokra, amelyeken keresztül a kicsik
megismerkedhetnek a különböző népszokásokkal. A pedagógusok sokat beszélgetnek a
gyerekekkel a hagyományokról
és azok fontosságáról. A most
kiakasztott darabokat is együtt
készítették az óvodásokkal. A tojásfadíszítés és a közös éneklés
mellett vetélkedőkkel tesztelhették ügyességüket a gyerekek,
sőt, állatsimogatóval is készültek
a szervezők: két kecskegida várta – kicsit megszeppenve – az új
barátokat. Fotó: Mocsári László

Gazdikereső

Ezen a héten Ricsit (5643), 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.
április 27. 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. Régi és új felvételünkön is a Soltész Nagy Kálmán
és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcák kereszteződése látható a városrész egyik meghatározó épületével, az Andrássy-technikummal
együtt. Az Andrássy Gyula Gépipari Technikumot 1912-ben alapították, ettől kezdve a régió meghatározó gépipari szakképző iskolájaként működött. Egyik virágkorát az előző évszázad közepén gépipari
technikumként élte. Az épületegyüttes 1925-ben készült el teljesen,
a homlokzatát többször is felújították, az utolsó két alkalom 1977,
majd 2012 - utóbbi alkalommal az intézmény százéves évfordulója volt az apropó, a centenáriumot ugyanis nem akarták romos, omladozó épületben ünnepelni. A felvétel hátterében látható az egyik
Bajcsy-Zsilinszky utcai társasház. Az utca látképét az 1950-es években történt pályafelújítási munkák óta határozza meg a villamos, azt
megelőzően a szerelvények a Zsolcai kapu-Király utcák érintésével
közelítették meg a Széchenyi utcát. (Tajthy Ákos szövege, Juhász
Ákos fotója, a régi felvétel forrása: Miskolc a Múltban/Kerényi László)

Bekerülés helye: Miskolc,
DVTK Stadion
Fajta: keverék
Kor: 1 éves
Neme: kan
Szín: sötétszürke

Súlya: 18,4 kg
Magasság: 45 cm
Kedves, játékos, energikus
kutya. Más kutyákkal válogatós, de jó területőrző. Egyedüli
kutyának ajánlott.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) Szeretne a pihenésre és a kikapcsolódásra időt szánni, de még van némi elintéznivalója. Ha kilátásba helyez magának valami kis jutalmat, akkor könnyebb lesz rávenni magát a dologra.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Legszívesebben beleolvadna a környezetébe, de egy esemény kapcsán mindenki önt keresi. Jobb ha belenyugszik ebbe, ha nem
ellenkezik, még a hiúságának is jól fog esni végül az érdeklődés.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) A lehetőségek jönnek és mennek, ezért nem érdemes csüggedni, ha úgy érzi, egyet
elszalasztott. Bizonyosodjon meg arról, hogy legközelebb készen fog állni, mert minden alkalom egy nagy ajándék.

Bika (04. 21.–05. 21.) Nem akar elkapkodni semmit, amikor a szíve biztonságáról van szó, mert túl sok
csalódás érte már. Kockáztasson! A szerelem ugyan
mindig veszélyes, de ha sikerrel jár, a jutalom mindenért kárpótol.

Szűz (08. 24.–09. 23.) A nyugodt természetére lesz
szükség, hogy elsimítson egy konfliktust. Bár tudja,
hogy a vitát egy személy okozta, úgy érzi, nem büntethetik érte, a családja támogatására mindenkinek szüksége van.

Bak (12. 22.–01. 20.) Egy kellemetlen helyzetből egy
régi kapcsolata segíti kilábalni, és az összeköttetéseire
szüksége lesz még a történtek következményeinek feloldásakor is. Jobban jár, ha viszonzást kér a szívességeiért.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Egy régi ötletét osztja meg
valakivel, ő pedig nem várt lelkesedéssel reagál. Lehet,
hogy a régóta tartó tervezgetését végre tettek is követik, és megvalósíthatja, amit eddig csak édes álomnak hitt.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Véletlenül összefuthat valakivel, akivel nem a legjobb körülmények között váltak
el, és rögtön. A találkozást nem érdemes kerülgetni,
nem bujkálhatnak örökké egymás elől.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Ha érzelmei bevallására készül, ne húzza az időt, mert könnyen lehet, hogy már
késő lesz. Most azonban minden körülmény kedvez,
hogy olyan fogadtatásra leljenek a szavai, amilyeneket szeretne.

Rák (06. 22.–07. 22.) Bár alkalomadtán vannak
konfliktusaik a szeretteivel, ettől még megvédi őket,
ha bárki ártani próbál nekik. A héten egy ilyen kirohanása ráébreszti, hogy mennyire erős érzelmeket is táplál valaki iránt.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Csak a célt tartja szem
előtt. Valaki azonban egyáltalán nem értékeli, hogy
nem fordít rá figyelmet, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy neki is jusson egy darabka önből.

Halak (02. 20.–03. 20.) Egyértelmű válaszokat szeretne valakitől, de ehelyett ő csak habozik. Ha önnek
fontos tudnia, hogyan lesz tovább, és úgy érzi, hogy ő
csak az időt húzza, a legjobb, amit tehet, hogy nem vár rá tovább.

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.

