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MISKOLCI JEGESEK SIKERE SALZBURGBAN. A 2023-as Mozart/Amadé Cup nemzetközi szinkronkorcso-
lya-versenyt Salzburgban rendezték meg, ahol 17 ország 87 csapata mérette meg magát. A Miskolci Jég-
virág Korcsolya Klubot Pre-Juvenile kategóriában a Team Frostwork Tiny, Basic Novice kategóriában a 
Team Frostwork Basic képviselte. Mindkét csapatnak sikerült az igen erős mezőnyben a legmagasabb 
pontszámot elérni, így kétszer is felcsendült a magyar Himnusz a salzburgi arénában – közölte lapunkkal 
Bolobásné Szabó Anita, a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub elnöke. Fotó: MJKK

Támogatja a kormányzat 
Miskolc Fenntartható Vá-
rosfejlesztési Stratégiáját, az 
ezzel kapcsolatos szerződést 
az elmúlt hónapokban írták 
alá az érintettek. 

Köszönhetően ennek, az 
önkormányzat jelentős for-
rást nyert el arra, hogy a kö-
vetkező uniós fejlesztési cik-
lus beruházásait előkészítse.
Százhúsz millió forintot nyert 
Miskolc beruházások előké-
szítését megalapozó stratégiák 
és programtervek elkészítésére 
– jelentette be csütörtökön Ve-
res Pál polgármester és Szopkó 

Tibor alpolgármester. A vá-
rosvezetés júliusban jelentet-
te be, elkészült Miskolc követ-
kező hétéves fejlesztési terve, 
a fejlesztések alapjául szolgáló 
Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégia (FVS). – A Minisz-
terelnökség a stratégiát elfo-
gadta, így aláírhattuk az ezzel 
kapcsolatos támogatási szer-
ződést. Köszönhetően ennek, 
az önkormányzat százhúsz 
millió forintos forrást kapott 
arra, hogy a 2021-2027 közötti 
fejlesztési időszak beruházásait 
előkészítse – részletezte a pol-
gármester, aki hozzátette, erre 
szükség van ahhoz, hogy Mis-

kolc az operatív program for-
rásaira pályázhasson.

A városvezető hozzátette, 
Miskolc a vármegyében egye-
düliként kapott kiemelt stá-
tuszt, így a város összesen 31,8 
milliárdnyi TOP+-os fejleszté-
si forrást használhat fel. Szop-
kó Tibor hozzátette, az FVS-
ben korábban rögzítették azt 
is, hogy Miskolcnak nem lát-
ványberuházásokra van szük-
sége, hanem olyan emberkö-
zeli fejlesztésekre, amelyek 
középpontjában a miskolci 
emberek és a miskolci közös-
ségek állnak. – A városvezetés 
nemcsak azért fog harcolni, 
hogy ezek sikeres fejlesztések 
legyenek, és sikeres legyen ez a 
ciklus a miskolci fejlesztéspo-
litika szempontjából, hanem 
minden egyes fillérért harcol-
ni fogunk, hiszen ez a közel 32 
milliárd forint nem a miénk, de 
nem is a kormányé. Ez a pénz a 
miskolciak pénze, amit mi az 
utolsó fillérig meg fogunk vé-
deni és hasznosan fogunk fel-
használni.                          TAJTY Á.

120 milliót nyert a város

Szerkesztőségünk is kitárja az ajtót 
Alternatív tanórákkal és  
hasznos időtöltéssel segítik 
a diákokat a miskolci önkor-
mányzat és a Miskolc Holding 
Zrt. egyes tagvállalatai. 

Köztük a MIKOM Nonprofit 
Kft. –, illetve a helyi kulturális 
intézmények egy része a január 
31-én, az egyhetes pedagógus-
sztrájk szolidaritás napján az 
iskolától távol maradó diáko-
kat. A fiatalok aznap ingyene-
sen látogathatják a Miskolci 
Állatkert és Kultúrparkot, az 
intézmény pedig igény esetén 
zoopedagógust is biztosít szá-
mukra kísérőnek.

Ugyancsak ingyenesen lép-
hetnek be január 31-én a diá-
kok a Herman Ottó Múzeumba. 
Igény esetén a Miskolci Galé-
ria épületét is megnyitják szá-
mukra. A miskolci artmozikat 
üzemeltető CINE-MIS Kft. in-
gyenes filmvetítéssel várja a fi-
atalokat, a MiReHu Nonprofit 
Kft.-nél a cég interaktív okta-
tóterme, a MIKOM Nonprofit 
Kft.-nél pedig a Miskolc Tele-
vízió, a minap.hu és a Miskolci 
Napló szerkesztősége nyitja meg 
előttük kapuit. Az MVK Zrt.-
nél a közlekedési vállalat jármű-
park jával ismerkedhetnek meg a 
fiatalok, a MIHŐ Kft. Muhi ut-

cai telephelyén pedig környezet-
védelmi témájú osztályfőnöki 
órát tartanak majd.

Veres Pál polgármestert le-
vélben kereste meg a pedagó-
gussztrájk kapcsán – segítséget 
kérve – a Függetlenek SZIVE, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Akciószövetség és a Padtársak 
civil közösség; a városvezető 
kezdeményezésére, erre rea-
gálva állították össze az önkor-
mányzat intézményei és cégei a 
diákok számára elérhető prog-
ramokat – tájékoztatott szerdai 
közleményében a polgármesteri 
hivatal sajtó- és kommunikáci-
ós osztálya.

AKKOR IS AKKUNAGYHATALOM LESZÜNK
Elemző írás a 4. oldalon

A SZABADPIACI ÁR ALATT BÉRELHETNEK
Cikk a 2. oldalon

MEGÚJULT A KAZINCZY UTCAI RENDELŐ
Tudósítás a 2. oldalon

DVTK-öröm a pályán és a lelátón 

Indul a focibajnokság tavaszi folytatása az NB II-ben is vasárnap. 
A DVTK célja nem is lehet más listavezetőként, mint az élvonal-
ban szereplés. Ehhez még sok ilyen pillanatra lesz szükség, ahol 
a szurkolók és a csapat közösen ünnepel. Fotó: Mocsári László

Veres Pál és Szopkó Tibor. Fotó: Juhász Ákos
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Csaknem három kilométer 
hosszan újul meg idén négy 
perecesi utca csapadék-
víz-elvezetése több mint 
100 millió forintból. Ezt 
követően az Erenyő és Ak-
nász utcák új aszfaltburko-
latot is kapnak.

Hosszú évtizedek óta fenn-
álló probléma oldódhat meg 
hamarosan Perecesen. A vá-
rosrész fő közlekedési útvonala 
mentén a domboldalból lefolyó 
csapadékot a szikkasztóárok 
nem tudja elvezetni, ezért az 
esővíz gyakran az út szélén áll 
meg, beszivárog az út burkola-
tába és az úttest alá, az egyéb-
ként is rossz állapotban lévő 
ötven-hatvanéves útburkolatot 
még inkább tönkretéve.

Miskolc még 2020-ban nyert 
el egy 550 millió forint összér-
tékű európai uniós pályázatot, 
amelynek keretében több vá-
rosrész csapadékvíz-elvezeté-
sének a tervezése indult meg. 
Ennek egyik eleme az Erenyő 
utca, valamint a Vájár-Ak-
nász-Bányamécs utcák csapa-
dékvíz-elvezetése. A beruhá-
zás részleteiről Bazin Levente, a 
városrész önkormányzati kép-
viselője és Miklós Viktor, a pol-
gármesteri hivatal pályázati 
főosztályának vezetője tartott 
sajtótájékoztatót csütörtökön 
az Advent téren.

– A kátyúzások, aszfalto-
zások pillanatnyi megoldást 
jelentenek csak, ezért szeret-
nénk, hogy az Erenyő utca 

rendes beton elfolyóelemek-
ből álló árkot kapjon. Az utca 
másfél kilométer hosszúságú, 
emellett épül új, modern árok 
betonelemekből és átereszek-
ből, amely biztosítja a víz meg-
felelő elfolyását. Ha ez készen 
van, akkor következhet az utca 
aszfaltozása – ismertette Ba-
zin Levente. – Egy évnyi vá-
rakozás után most kaptunk 
a kormányhivataltól jóváha-
gyást a projekt megindítására. 
A nyílt közbeszerzési pályázat 
lebonyolítása után, még idén 
tavasszal elkezdődik a kivite-
lezés, amely a tervek szerint 
egy évig tart majd. Ezt köve-
tően jöhet az utca aszfaltozása. 
Ez szintén pályázati forrásból, 
előreláthatóan 2024 második 
felében valósulhat meg – rész-
letezte. A városrész önkor-
mányzati képviselője hozzátet-
te, a Vájár-Aknász-Bányamécs 
utcák is nagyon rossz állapot-
ban vannak, itt is a csapadék-
elvezetést építik ki, valamint 
korszerűsítik előbb, majd utá-
na következhet az út burkolása.

Miklós Viktor elmondta, az 
550 milliós pályázat keretében 
a Repülőtéri út vasúti felüljá-
ró alatti részét, illetve a Má-
ria-Csavar utca és a Lavotta 
utca csapadékvíz-elvezetését 
is felújítják. Az említett pere-
cesi utcákra, illetve a Lavotta 
utcára már megkapta az ön-
kormányzat a vízjogi létesíté-
si engedélyt, a többire viszont 
még vár a hivatal.

– A jóváhagyott utcák kivi-
teli tervei már elkészültek, kiír-
tuk a közbeszerzési eljárást, és 
tavasszal mindenképpen elin-
dulhat a munka, hiszen a for-
rás is 100 százalékban rendel-
kezésre áll. Az Erenyő utcán 
másfél kilométer hosszan épí-
tik ki a csapadékvíz- elvezetést, 
a Vájár-Aknász-Bányamécs 
utcákon pedig összesen 1,3 km 
hosszan. A négy perecesi utca 
fejlesztésének kivitelezési költ-
sége meghaladja a 100 millió 
forintot – ismertette a polgár-
mesteri hivatal pályázati főosz-
tályának vezetője.

CZIFFRA ANDREA

A százalékos arányt tekintve 
most valóban jelentős a díjtéte-
lek emelése az önkormányzati 
bérlakások esetében, azonban 
a szabadpiaci árakkal össze-
hasonlítva az önkormányzati 
bérlők lakhatása továbbra is 
kiemelkedően kedvezményes 
áron biztosított - szögezte le 
lapunknak Kaposváriné Bor-
nemisza Emese.

A Miskolc Holding Ingat-
langazdálkodási Igazgatóságá-
nak lakáshasznosítási vezetője 
felidézte: a közgyűlés még 2020 
augusztusában döntött a lakbé-
rek novemberben induló, négy 
évre szóló, lépcsőzetes emelésé-
ről. Ennek értelmében a hosszú 
évek óta változatlan lakbérek 
fokozatosan emelkedtek volna 
a bérlőkkel most közölt mér-
tékűre. A kormány azonban a 
koronavírus-járvány miatt be-
vezette a bérletidíj-emelési mo-
ratóriumot, így két éven keresz-
tül elmaradt az emelés.

– A bérlők jelentős része, kö-
zel egy évtizede, nagyon kedve-
ző bérleti díjat fizetett. Időköz-
ben azonban jelentősen nőttek 
a lakások fenntartásának, kar-

bantartásának és üzemelte-
tésének minimális költségei, 
amit már nem fedeztek a bér-
leti díjakból befolyt összegek 
– mondta Kaposváriné Borne-
missza Emese.

Hozzátette, sok esetben a la-
kások felújítása sem halasztható, 
ehhez azonban megfelelő felújí-
tási alappal kell rendelkeznie az 
önkormányzatnak – ennek for-
rását is a lakbéremelésből befo-
lyó többletbevétel biztosíthatja.

Egyébként az önkormányza-
ti bérlakásokra való igényt jól 
mutatja, hogy pályázati kam-

pányonként több száz család je-
lentkezik a meghirdetett 20-30 
lakásra. Nem véletlen, hiszen a 
kedvező bérleti díj mellett hosz-
szú távú, biztonságos lakhatást 
biztosítanak a bérlőknek.

– Többen úgy vélik, hogy a 
szabadpiaci bérlemények jobb 
műszaki állapotú épületekben 
találhatók, és jobban fel is újítot-
ták azokat. Ez azért nem meg-
alapozott, mert az önkormány-
zat által kínált lakások azonos 
műszaki állapotú és minőségű 
épületekben vannak, mint a sza-
badpiaciak. Az önkormányzati 
lakások leromlott állapota pe-
dig sok esetben az azokat régóta 
használó, alacsony lakbérért ott 
élő bérlők szerződésben vállalt 
karbantartási kötelezettségének 
elmulasztására vezethető vissza 
– mutatott rá. 

Felhívta a figyelmet arra is, 
hogy az alacsony jövedelmű bér-

lők támogatására a bérleti díj-
emelésről szóló döntéssel egyi-
dejűleg kidolgozták a szociális 
lakbértámogatási rendszert, ami 
szintén 2020. november 1-jétől 
biztosítja a magas komfortfoko-
zatú lakásokban lakó bérlők – a 
tapasztalatok alapján zömében 
időskorú nyugdíjasok – támo-
gatását. A lakbértámogatások 
igénybevételéhez előírt jövede-
lemhatár jelentősen megemelke-
dett, ami azt eredményezi, hogy 
a bérlők szélesebb köre juthat 
hozzá a támogatáshoz.

A támogatás feltételeiről, mér-
tékéről a bérlők a Miskolc Hol-
ding Zrt. lakáshasznosítási iro-
dájában, valamint a miskolci 
polgármesteri hivatal szociális 
és köznevelési osztályának ügy-
félszolgálatán részletes felvilá-
gosítást, az ügyintézésben pedig 
támogató segítséget kapnak.

KUJAN ISTVÁN

A szabadpiaci ár alatt bérelhetnek

Befejeződött a Kazinczy ut-
cai háziorvosi rendelő ener-
getikai és infrastrukturális 
korszerűsítése. Márciusban 
komfortosabb és moder-
nebb körülmények közé 
térhetnek vissza az egészség-
ügyi dolgozók és az ellátásra 
szorulók.

Európai uniós forrásból, 
több mint 70 millió forintból, 
közel kétszáz négyzetméteren 
korszerűsítették a három házi-
orvosi körzet ellátását biztosító 
rendelőt a Kazinczy utcában. 
A felújítás részleteiről Szopkó 
Tibor alpolgármester és Miklós 
Viktor, az önkormányzat pá-
lyázati főosztályának vezető-
je számolt be szerdán délelőtt. 
A közel egyéves felújítás alatt 
a több mint hetvenéves épület 
teljesen megújult.  

– A TOP program kereté-
ben, 72 millió forint értékben 
valósult meg a Kazinczy utcai 
orvosi rendelő felújítása. Az 
energetikai és infrastruktu-
rális fejlesztés során korsze-
rű, a város, illetve a társasház 
képébe illeszkedő nyílászá-
rókat szereltek be, kicserélték 
a teljes fűtés-, vízvezeték- és 
elektromosáram-hálózatot, 
álmennyezetet építettek be, 
és leszigetelték a pincefödé-
met. Megújultak a hideg- és 

melegburkolatok, a csapok és 
csaptelepek és az alapberen-
dezések is – ismertette Mik-
lós Viktor, a polgármesteri hi-
vatal pályázati főosztályának 
vezetője. A beruházás három 
felnőtt háziorvosi körzetet 
érint: az ellátottakat a felújítás 
ideje alatt átmenetileg a Fá-
bián utcai rendelőben fogad-
ják. A műszaki átvétel már 
decemberben megtörtént, az 
ingatlanba várhatóan márci-
usban költözhetnek vissza az 
egészségügyi dolgozók.  

– A Kazinczy utcai rende-
lő átadása nagy siker, hiszen 
kifejezetten emberközeli és 
fenntartható fejlesztést való-
sítottunk meg. Nagyon fon-
tos volt, hogy meg tudjon 
újulni az épület, mert rend-
kívül elaggott körülmények 
között dolgoztak itt koráb-
ban az egészségügyi dolgo-
zók és jártak be a betegek. 
Minden nehézség ellenére ez 
sikerült, rendkívül büszke 
vagyok erre a fejlesztésre – fo-
galmazott Szopkó Tibor, Mis-
kolc alpolgármestere, a terület 
önkormányzati képviselője.  
Hozzátette, az elavult orvosi 
rendelők korszerűsítése fon-
tos célja a városvezetésnek, a 
kimaradt rendelőintézeteket 
igyekeznek folyamatosan mo-
dernizálni.                    CZIFFRA A.

Megújult a Kazinczy 
utcai rendelő 

Új csapadékvíz-elvezetés 3 km-en

Miklós Viktor és Bazin Levente. Fotó: Juhász Ákos

Az árak rendkívül eltérőek, de nem az avasiak javára. Fotó: Juhász Ákos

A miskolci főrabbi szerint 
azonban már nem a megbo-
csátásról van szó, hanem az 
emlék fenntartásáról és a zsi-
dó közösségek emlékezetéről.

A szovjet csapatok 1945. ja-
nuár 27-én értek el a lengyel-
országi Auschwitzba, és sza-
badították fel az ott működő 
megsemmisítőtábort, ahol sok 
százezer más áldozat mellett 
a miskolci zsidóság nagy ré-
sze is a halálát lelte. Marko-
vics Zsolt miskolci főrabbival 
a múlt továbbéléséről, emléke-
zésről és megbocsátásról be-
szélgettünk.

– Néha megkérdezik tőlem 
a fiatalok, hogy majd’ nyolc-
van év távlatából miért olyan 
fontos a holokauszt? Ilyenkor 
elmondom, hogy hazánk tör-
ténetébe ugyanúgy beletarto-
zik, mint a trianoni szerződés, 
amiről szintén szokás megem-
lékezni. Ugyanakkor a nyugdí-
jas korosztály körében gyakran 
előkerül a holokauszt mint be-
szédtéma.

A holokauszt lenyomata
Megyeszékhelyünk arculatát 

is merőben megváltoztatták a 
hazánkban 1941-től kezdődő 
deportálások.

– A második világháború 
előtt Miskolcon körülbelül há-
romezer zsidó család élt: rend-
kívül nagy múltú közösség, ami 
rengeteg orvost, mérnököt, jo-
gászt adott a városnak, ugyan-
akkor egyszerű munkásembe-
reket is. Ennek a nagy múltú, 

mintegy tizenkétezer embert 
számláló közösségnek a nyolc-
vanöt százalékát elpusztították 
Auschwitzban. Megyénknek 
háromszázhatvanöt települése 
közül háromszázhatvanhárom-
ban van zsidó temető. Gondol-
junk bele, micsoda élet volt itt 
egykor! – emlékeztet a főrabbi, 
akinek családját, mint sokakét 
annak idején, szintén érintette 
a holokauszt.

– Az apai nagyszüleim a há-
ború után ismerkedtek meg 
egymással, mindkettőjük meg-
járta Auschwitzot. Mindketten 
elveszítették az első családjukat: 
házastársakat, gyerekeket. Az 
ő águkról összesen harminc-
hat rokonom halt meg a holo-
kausztban. Sokan, akik túlélték 
a megsemmisítőtáborokat, fel-
adták a zsidóságukat, mert attól 
rettegtek, hogy a gyerekeikkel 
és az unokáikkal újra megtör-
ténhet, ami velük történt. Má-

sok, akik hazaértek és új csalá-
dot alapítottak, továbbadták a 
történetüket.

Markovics Zsolt szerint 
Auschwitz felszabadításának 
kettős emlékezete van.

– Sokak számára a gyászt je-
lenti. Másoknak a tábor felszá-
molása az örömöt jelentette, hi-
szen életben maradtak. Persze 
az sem volt egyértelmű, hogy 
aki túlélte Auschwitzot, az ép-
ségben hazajutott. A felszaba-
dulást követően sokan hunytak 
el hastífuszban, másokat nem 
haza vittek az orosz katonák, 
hanem Szibériába málenkij ro-
botra.

Bűn és megbékélés
– Sokszor kérdezik meg tő-

lem, amikor a holokauszt szóba 
kerül, hogy személy szerint én 
meg tudtam-e bocsátani. Ve-
lem tulajdonképp semmi nem 
történt, ilyen tekintetben nincs 
miért megbocsátanom. Ugyan-
akkor az, amit a nagyszüleim-
mel, családtagjaimmal tettek, 
az örökségem részét képezi. 
Ám, ha a magyar zsidóságot 
vesszük, azt gondolom, a neo-
lóg zsidóság, amelyet én isme-
rek, megbocsátott. Itt már nem 
engesztelésről van szó szerin-
tem, hanem magáról a holo-
kauszt emlékezetéről, az emlék 
fenntartásáról. Szerintem az a 
legfontosabb, hogy ott, ahol zsi-
dó csoport élt és dolgozott egy-
kor, emlékezzenek arra, hogy 
mit alkotott és mit tett az a kö-
zösség az adott településért. 

BM

Auschwitzot nem szabad elfelejteni

Markovics Zsolt miskolci főrabbi. 
Fotó: BT

Óriási különbségek
Csak összehasonlításképpen: egy Szentgyörgy utcai, 55 négy-

zetméteres önkormányzati lakás esetében a bérleti díj nem éri el a 
30 ezer forintot – ugyanitt a szabadpiaci ár 80 ezer forint is lehet. A 
diósgyőri Árpád utcában, hasonló méretű lakás esetében 53 550 
forint az önkormányzati bérleti díj – a szabadpiacon meghaladhat-
ja a 100 ezer forintot.
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A mindmáig legnagyobb részvétellel zajlott, 
rendszerváltás utáni országgyűlési választások 
előtti valahányadik vasárnapon járunk. Volt gye-
rekszobám, ennek ellenére a felelésekre készül-
ve gyakorta huppantam be az udvaron veszteglő 
kocsinkba. Azon a kora tavaszi héten épp a török 
hódoltság kései történéseit biflázva markolásztam 
a leckekönyv kottatartójaként szolgáló kormányt.

Alapvetően nem a Thököly-életút tett izgatottá. Történt, hogy a FI-
DESZ-MDF és az MSZP-SZDSZ rohamléptékkel közelgő ütközetének 
révületében 2002-ben egyre gyakrabban kaptam magam azon, hogy 
bevonz a politika, a polgárháborúsan kiélezett közhangulat. A volán 
mögül a rádiót jobbra is, balra is ütközésig tekertem, hogy a hírekkel 
és az esélyeket latolgató elemzőműsorokkal csurig töltődjek. Múlt hé-
ten Schiffer András és Puzsér Róbert volt a Spirit FM Harcosok klub-
ja című műsorának vendége. A váratlan feszültségben telt eszmecsere 
az egykori LMP-elnök megsértésébe/sértődésébe torkollott. A kritikus 
szerint ugyanis vitapartnerének bírálata az utóbbi időszakban rendre 
csak a globális rendszerre szorítkozik, amit így a kormányzati médi-
ában örömmel hallgatnak. Puzsér úgy látja, Schiffer a „NER gravi-
tációs erejének” esik áldozatául akkor, amikor a tizenhárom évnyi 
Fidesz-uralom és az orosz fenyegetés közepette Európa felelősségét és 
az amerikaiak érdekeltségét pedzegeti. Schiffer eközben „Orbán-cent-
rikusnak” titulálta előbbi gondolatmenetét, s gyerekesnek nevezte a 
keleti és nyugati értékek szembeállítását akkor, amikor a háborúhoz 
vezető okok feltárásával is foglalkozhatnánk.

Az ügyvéddé visszavedlett Schiffer parlamentből való távozásakor, 
2016 nyarán azt konstatálta, hogy a jobb- és baloldal közti térben a 
levegő elfogyott. Puzsér ugyancsak a politikai centrum megteremtésé-
nek szándékával lépett fel, amikor 2019 őszén a főpolgármesterségért 
szállt ringbe. Közös még bennük, hogy politikai szocializációjuknak 
a rendszerváltás, közéleti aktivizmusuknak pedig a Gyurcsány-kor-
szak ágyazott meg, továbbá, hogy Orbán Viktor országlását 2010 óta 
– változó intenzitással és eltérő vehemenciával, de – mindvégig bírál-
ták. Véleményük jóllehet korábban sem volt teljes fedésben a világról. 
No, de ennyire? Ha innen nézem, pluralizálódás, ha onnan, polari-
zálódás. Úgy látszik, a háború ezt is borította, köde ezt is beborítot-
ta. Hallgatva őket, én is feltöltődtem. Telítődtem velük. Könnyen le-
het, hogy nem ők változtak, „csak” a történelmi helyzet. Nem tudom, 
hogy egy három részre szakadt ország gyengébb-e, mint egy két felé 
törött... Miként azt sem, páros számú „pogány” közt kell-e sínylőd-
nünk ahhoz, hogy ugyanazt a hazát és geopolitikát lássuk magunk 
előtt, mint a túloldali, éppen aktuálisan kijelölt kuruc/labanc.

Tizenkét évesen aligha töprengtem ilyesmiken, mikor a töritan-
könyvet hetekkel később, az új országgyűlés megalakulását köve-
tően az anyósülésre hajítottam, majd Ladánk kesztyűtartójából 
előrántottam egy felcímkézetlen kazettát. Az Antall-kormány ide-
jén rögzített híradás és vízállásjelentés után a recsegő por mögül vé-
gül fölcsendült a keleti blokk nyomorúságát csontvelőbe hatolóan 
visszaadó szerzemény (Jean-Michel Jarre – Magnetic Fields, Pt. 5). 
Egyszerre fagyos kitettséget és langyos okszerűtlenséget érzékeltem. 
Nagyjából olyasmit – találgatom még most is –, ami a rendszerváltás 
előtti szürke magyar hétköznapokat is áthathatta: a nagyhatalmak 
pulzálásának és sugárzásának metszetében állni, ám a történelem-
ből valahogy mégiscsak mindvégig kimaradni.           BÓDOGH DÁVID

NÉZŐPONT

Mágneses mezők 

Szunyogh László főépítésszel 
a városrészek központjait 
érintő fejlesztésekről egyez-
tetett pénteken Szopkó Tibor 
alpolgármester és Szarka Dé-
nes fejlesztési tanácsnok.

Miskolc egyik sajátossága 
Szarka Dénes fejlesztési tanács-
nok szerint, hogy számos olyan 
városrészközponttal rendelke-
zik, melyek szerves gócponttá 
fejlődtek az idők során. – Ezért 
tartjuk fontosnak, hogy ezek-
ben a városrészekben olyan 
fejlesztések valósuljanak meg, 
amik az ott élők mindennap-
jaira is kihatnak, és ne pedig 
látványberuházásokkal legyen 
tele Miskolc – húzta alá a kép-
viselő, majd folytatta: mivel a 
tavaly ősz folyamán megtartott 
helyszíni fórumok társadalma-
sító jellegét továbbra is fenn sze-
retnék tartani, úgy a jövőben is 
arra fognak törekedni, hogy a 
tervezési szakasz lezárulta után 
is legyen még beleszólásuk az 
érintetteknek a folyamatba.
Ehhez pedig minden adott, 
ugyanis Szopkó Tibor szerint a 
hosszú és komoly csapatmun-

kát követően a város részéről 
nincs akadálya az uniós forrá-
sok felhasználásának – miután 
a kormányzat a közelmúltban 
elfogadta Miskolc Fenntartha-
tó Városfejlesztési Stratégiáját. 
Ennek köszönhetően – szá-
molt be az alpolgármester – az 
önkormányzat jelentős forrást 
nyert el arra, hogy a következő 
uniós fejlesztési ciklus beruhá-
zásait, köztük a városközpon-
tok fejlesztésére vonatkozóakat 
is előkészítse. – Minden straté-
gia annyit ér, amennyit fizikai-
lag meg tudunk ebből valósíta-
ni. Fontos számunkra, hogy ne 
csupán élhető, hanem élő beru-
házásokkal gyarapodjon Mis-
kolc – hangzott el a városveze-
tőtől, aki kiemelte: a fejlesztések 

fókuszában éppen ezért a rész-
vételiség és a fenntarthatóság 
mellett az emberközeliséget 
és emberközpontúságot is be-
emelték. A most megkapott 
százhúszmillió forint persze 
óriási segítséget nyújt a város-
nak, ám előreláthatóan még 
ennél is többe fog kerülni, hogy 
a tényleges munkálatokig el-
jussanak. Szopkó Tibor emlé-
keztetett: a város már eddig is 
jelentős tételt fordított a város-
központok fejlesztésének elő-
készületére, hogy addig is elő-
rehaladhasson a folyamat.

– A mindenkori városvezetés 
általában előszeretettel fóku-
szál a város központi helyeire 
és főbb turisztikai desztináci-
óira – állapította meg Miskolc 

főépítésze. Szunyogh László 
levezetése alapján ugyanakkor 
sok esetben évtizedek óta nem 
történtek érdemi felújítások ott, 
ahol véletlenszerűen alakultak 
ki városrészközpontok. Ismer-
tette még: lesz, ahol egy teljes 
teret újítanak fel, és olyan is 
akad majd, amikor csak valami 
apróságon módosítanak. Ám 
miután a tárgyalt TOP-os pro-
jekt a zöldterületek fejlesztésé-
hez sorolt, így a szokott beton-
burkolatoktól vélhetően jó pár 
esetben elköszönhetünk majd. 
A cél az – ecsetelte Szunyogh 
László –, hogy az ott lakók a 
bőrükön érezzék a változást: 
történt valami az érdekükben, 
velük együtt kigondolva. Mint 
arra az egyeztetésen a szakem-
ber és a politikusok felhívták 
figyelmünket: egyelőre nem 
tudni, hogy a kivitelezéshez 
szükséges EU-s források mikor 
nyílnak meg a város előtt, ám 
készülve arra, hogy mindez be-
következik, a fiókokat kész ter-
vekkel szeretnék addig is feltöl-
teni, hogy már csak elő kelljen 
venni azokat.

BÓDOGH DÁVID

A városközpontok sorsát nem bízzák a véletlenre A városközpontok sorsát nem bízzák a véletlenre 
Végeztek a szokásos éves kar-
bantartással, így csütörtöktől 
ismét fogadja a fürdőzőket a 
miskolci turisztikai szektor 
egyik kiemelkedő bástyája. 

Hacsak nem romlik tovább 
a gazdasági helyzet, akkor idén 
biztosan nyitva is marad a Bar-
langfürdő. Megtartottuk az 
ígéretünket, újra kinyitottunk 
– mondta a nyitásra kilátogató 
miskolci polgármester. Veres Pál 
felidézte, hogy a Miskolc Hol-
ding Zrt. Igazgatótanácsának ja-
nuár 19-ei döntése alapján 2023-
ban nyitva is marad a közkedvelt 
fürdő, hacsak – tette hozzá az el-
szabadult energiaárakra utalva 
– „nem történik valami nagyon 
drasztikus változás, amire azért 
volt példa a hátunk mögött ha-
gyott időszakban”.

– Lassan csorognak a források 
is, a vállalkozók részéről már 10 
millió forint támogatást meg-
kaptunk az előző évre vonatko-
zóan az újranyitására, amit az 
önkormányzat 42 millió forint-
tal biztosított – mondta a város-
vezető. A Miskolc Holding Zrt. 
és a Miskolci Fürdők Kft. üzletei 
terve is tartalmazza, hogy a Bar-

langfürdőt finanszírozni fogják 
2023-ban. – Működnie kell a 
fürdőnek, hiszen Miskolctapol-
cát nem hagyhatjuk ilyen nem-
zetközi attrakció nélkül – emelte 
ki a városvezető.

Két hét alatt sikerült befejezni 
a karbantartást. Németh Judit, a 
Miskolci Fürdők Kft. ügyvezető-
je elmondta, mindent megtettek 
annak érdekében, hogy ismét ki-
tárhassák a kapukat a látogatók 
előtt. Szopkó Tibor alpolgármes-
ter szintén a fürdő turizmusban 
betöltött fontos szerepét hang-
súlyozta. – A miskolci városve-
zetés stratégiai ágazatként keze-
li a turisztikát, ami egy kitörési 
pont. Azzal, hogy itt vagyunk az 
újranyitásnál, hitet teszünk a tu-
rizmus mellett is – mutatott rá.

A Barlangfürdőt ezt megelő-
zően 2022 októberében nyitot-
ták újra. A turizmus-vendéglátás 
területén működő és a Barlang-
fürdő nyitva tartásában érdekelt 
vállalkozások hozzájárulásai és 
az önkormányzat átcsoportosí-
tott anyagi forrásai együtt tették 
lehetővé, hogy a tavalyi utolsó 
negyedévben is működhetett az 
Európában egyedülálló miskolci 
fürdő.                                             K. I.

Újra nyitva a BarlangfürdőÚjra nyitva a Barlangfürdő

Egyeztetés a főépítésszel. Fotó: Juhász Ákos

200 éves Kölcsey Himnusza 200 éves Kölcsey Himnusza 

A miskolci kultúrélet ismert 
szereplőit kérdeztük: hogyan 
kötődnek Kölcsey Ferenc mű-
véhez.

– Sosem fogjuk megtudni, ho-
gyan képzelte el pontosan Köl-
csey Ferenc saját művének ké-
sőbbi sorsát, hiszen már azt sem 
érhette meg, amikor Erkel Ferenc 
zenét szerzett hozzá – lamentál 
Fazekas Csaba történész. – Köl-
csey aligha sejtette, hogy ember-
öltőkkel később műve alkotmá-
nyos jogvédelemben részesül, a 
mindenkori újévet baráti társasá-
gok pezsgőspoharat szorongatva 
ezzel köszöntik, vagy éppen válo-
gatott futballmeccseken tizenegy 
férfi szívére tett kézzel inkább ki-
abálja, mint énekli. De azt talán 
érezhette, hogy valamennyiünk 
számára lehetőséget teremt arra, 
hogy a magyar nemzeti közös-
ség tagjának érezzük magunkat, 
és ennek fontosságára felhívja 
a figyelmünket. Közvetíti, ami 
minden abban a korban született 
nemzeti imádság lényege: a „na-
gyobb családhoz”, vagyis a nem-

zethez tartozás őszinte kifejezé-
sének eszköze. Ha ez volt a költő 
szándéka, nálam biztosan elérte a 
célját – fogalmaz Fazekas Csaba.

Fandl Ferenc színművész sze-
rint ma is a legfelső polcon a 
helye a Himnusznak. – Velem 
van, mióta az eszemet tudom. 
Támasz. Büszkeség. Identitás. 
Nemzet. Mi. Először iskolai 
tananyag, majd az ünnepeken 
vigyázzállás, a válogatott meccs 
előtti bizsergető hajrá, aztán az 
olimpiai aranynál kibuggyanó 
könny, a szilveszteri koccin-
tás utáni önfeledt öröm, a csa-
ládom magamhoz ölelése és a 
mosolygós boldog új évet. Az 
egyetlen dolog, amit közösnek 
érez a bal meg a jobb is. Sokszor 
gondolok arra, hogyha Kölcsey 
élne, a 21. századhoz képest zi-
vatarosnak gondolná-e még 
azokat a századokat. Mert most 
megint rátámadt, szép hazám, 
tenfiad kebledre. A Himnusz 
még tartja magát: az utolsó esé-
lyünk arra, hogy ha egymás-
ra nézünk, miközben halljuk, 
akkor honfitársat lássunk, ne 

politikai oldalt. A Himnusz az 
egység utolsó védelmezője a 
legzivatarosabb századunkban. 
Éljen örökké! – köszönti a 200 
éves verset Fandl Ferenc.

– A Himnuszon nem szok-
tunk gondolkodni, beépült a 
műveltségünk alapzatába, olyan, 
mintha mindig is ismertük vol-
na. Vagy legalábbis azt hisszük. 
Mert például az, hogy „Isten 
áldd meg a magyart / Jó kedv-
vel, bőséggel” nem a hejehujáról 
és a gazdagságról, hanem ma-
gáról az áldásról szól: a versben 
megszólaló prédikátor azt kéri 
az Istentől, hogy szívesen – ön-
ként, jó kedvéből – és bőségesen 
áldja meg a magyart – vezeti fel 
gondolatait Kőrizs Imre költő, 
a Műút folyóirat szépirodalmi 
szerkesztője.

„S nyögte Mátyás bús hadát 
/ Bécsnek büszke vára”: ez sem 
azt jelenti, hogy Mátyás serege 
szomorú lett volna. Bősz, hara-
gos volt. Az is érdekes, mit je-
lent, hogy „Nyújts feléje védő 
kart”. Egy értelmezés szerint ar-
ról van szó, hogy az Isten nyújt-

son fedezéket a magyarnak, 
nyújtson védő kart „föléje”. Ez 
hangtanilag még lehetséges is 
lenne, csakhogy a Zrínyi éneke 
azzal a költői kérdéssel kezdő-
dik, hogy hol van a haza, ame-
lyet a bujdosó sirat – „S kart 
feléje búsan vágyva nyújt?” 
Márpedig itt fel sem merül-
het, hogy a száműzött a haza 
„fölé”, nem pedig feléje nyújta-
ná vágyakozón a karját. Vagyis 
igencsak úgy tűnik, hogy sem-
mi okunk sincs a Himnusz har-
madik sorát úgy értelmezni, 
hogy a megszólaló azt várja el 
az Istentől, hogy fedezze be a – 
passzívan szenvedő – magyart 
oltalmazó karjaival. Sokkal in-
kább arról van szó, hogy a be-
szélő azt kéri, hogy nyújtson 
felé, nyújtson neki az Isten se-
gítő kezet, amit megragadhat 
– elemzi a költő szavait a költő. 
Kőrizs Imre a következőképp 
zárja gondolatait:

A Himnusz olyan, mint egy 
közeli rokon, jól ismerjük, talán 
túl jól is ahhoz, hogy odafigyel-
jünk arra, amit mondani akar.

A Himnusz sorai beépültek gondolkodásunk, műveltségünk alapzatába



A magyar kultúra napját 
ünnepelte január 23-án a 
Martinkertvárosi Nyugdíjas 
Klub a városháza dísztermé-
ben.

Az eseményen Greutter 
Zoltánné. a Martinkertváro-
si Nyugdíjas Klub egyesüle-
ti elnöke elmondta, közös-
ségük hosszú ideje minden 
esztrendőben megünnepli 

ezt a napot. A magyar kul-
túra napja alkalmából ren-
dezett műsor előtt felszólalt 
a jelen lévő Hegedűs And-
rea országgyűlési képviselő 
is, aki hangsúlyozta, hogy 
maga is tősgyökeres szirmai, 
és nemcsak a városrészhez 
kötődik, hanem a klubhoz 
is, ahová több éve szinte ha-
zajár.
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Még meg sem épült a CATL 
akkumulátorgyár, mégis 
olyan nagy a feszültség Deb-
recenben, hogy beindítana 
egy flottányi villanyautót – 
persze képletesen.

Az első, január 9-én tartott 
lakossági fórumon becslések 
szerint 7-800 érdeklődő vett 
részt. Az illetékesek a gyárépí-
téssel kapcsolatos kérdések-
re igyekeztek válaszolni, ám 
az egyre dühösebben bekia-
báló hallgatóság miatt nem 
volt könnyű dolguk. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel 
a második közmeghallgatást 
már egy jóval kisebb terem-
ben tartották, ám aki be akart 
jutni, oda is bejutott. Robbant 
is a bomba – persze képlete-
sen. Lincshangulat, hazaáru-
lózás, lökdösődés, verekedés: 
a beruházás leghangosabb el-
lenzői jelentek meg január 20-
án a tervezett gyár környezet-
védelmi engedélyeztetéséről 
szóló lakossági fórumon. Bár 
a CATL képviselői rácsodál-
koztak a botrányos debreceni 
közmeghallgatásokra, a gyár-
telepítésről hozott döntésüket 
ez nem befolyásolta, ahogy a 
kormány is bőszen kiáll a zöld-
mezős beruházásnak könyvelt 
akkumulátorgyár megépítése 
mellett, hiába a népharag.

Akkunagyhatalmi törekvések
Tavaly az ország tizenhét te-

lepülésén jelentek meg – a zö-
mében ázsiai – akkumulátor-

beruházók: összesen húsz cég 
több mint 2800 milliárd fo-
rintot fektetett be, ehhez pedig 
mintegy 308 milliárd forint-
nyi állami támogatást kap-
tak. 2022-ben Magyarország 
nagyjából a tizedik volt a világ 
elektromosakkumulátor-ex-
portőrei között, de Orbán 
Viktor korábban arról beszélt, 
hogy Magyarország akkumu-
látorgyártó nagyhatalom lesz 
a közeljövőben. A kormány te-
hát kijelölte az utat, és úgy tű-
nik, hiába az aggodalom, hiába 
a panasz és a balhé, nem en-
gednek a terveikből.

Eközben a tiltakozók sem 
tágítanak: az LMP országos 
szintű, a Mi Hazánk helyi nép-
szavazást kezdeményez az ak-
kumulátorgyár ügyében. Ezen 
kívül február 9-ére egy lakos-
sági megmozdulást is hirdet-
tek Debrecenben. Az orszá-
gos sajtó éles szemmel figyeli 
az eseményeket, amelyek las-
san átlépik a pártpolitika ha-

tárait. Ugyanis nem csupán 
a zöldek őrülete tiltakozni az 
ellen, hogy a maradék termő-
földünkre és a maradék víz-
készletünk fölé ilyen gyárakat 
akarnak építeni, hiszen például 
a Debrecen mellett lévő Mike-
pércs fideszes polgármestere is 
erősen ellenzi a beruházást.

Mi generálta az indulatokat?
A gyárépítést még tavaly 

ősszel jelentették be: a globá-
lis akkumulátorpiac legna-
gyobb szereplőjének számító 
kínai CATL cég beruházása a 
valaha volt legnagyobb, mint-
egy háromezermilliárd forint 
ös szértékű fejlesztés Magyar-
országon. 2025-re 9000 dolgo-
zóra lenne szüksége az üzem-
nek, aminek éves kapacitása 
100 gigawattóra, vízigénye pe-
dig napi 3000-6000 köbmé-
ter. A tiltakozók problémái ott 
kezdődnek, hogy az akkumu-
látorgyár vízigénye önmagá-
ban nagyobb lesz, mint a teljes 

városé. A környezettanulmány 
szerint ez nem gond, a város 
környékét évek óta egyre na-
gyobb mértékben sújtó aszá-
lyok azonban mást jeleznek. 
További aggály, hogy az ak-
kumulátorok készítéséhez sok 
veszélyes és mérgező anyagot 
használnak, kérdés, hogy ezek-
ből mennyi kerül ki a környe-
zetbe. A tanulmány ebben is 
optimistább, mint a polgárok. 
Azt is gyanítják a beruházást 
ellenzők, hogy a 9000 munkás 
nem a régióból fog érkezni a 
Nagyváradtól mindössze het-
ven percre lévő gyárba.

A Greenpeace-nek is meg-
van a véleménye a témában: 
emlékeztetnek, hogy az Egye-
sült Államokban az ekkora be-
ruházásokat – például a Tes-
la gyárát – mindentől távol, a 
sivatag közepére telepítik. Bár 
ezek zöldmezős beruházásként 
jelennek meg, a környezetvé-
dők szerint Magyarországon 
szennyezett ipari területeken, 
barnamezős beruházásokként 
kellene megvalósítani az ilyen 
gyárépítéseket. Emellett azt 
is vitatják, hogy a hazai ener-
giarendszer felkészült arra, 
hogy olyan fokú energiát tud-
jon szolgáltatni, ami a jövő-
ben tervezett gyárakat ellátná. 
Egyelőre azonban úgy tűnik, a 
kormányt nem hatják meg az 
ellenérvek. Akkunagyhatalom 
leszünk akkor is, ha beledög-
lünk – nem feltétlen képlete-
sen.

M.N.

Indul az új miskolci hulla-
dékválogató próbaüzeme. 

Mérföldkövéhez érkezett a 
„Hulladékgazdálkodási rend-
szer fejlesztése Borsod-Aba-
új– Zemplén megye teljes te-
rületén, különös tekintettel az 
elkülönített hulladék-előke-
zelő rendszerre” elnevezésű 
KEHOP 3.2.1-15-2019-00032 
azonosító számú projekt, 
amely újabb lépés Miskolc 
még zöldebbé és fenntartha-
tóbbá válásának folyamatában. 
A projekt támogatási összege: 
4.066 md Ft – olvasható a vá-
rosháza közleményében.

A projektben építtetőként 
a Miskolci Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás, az Aba-
új-Zempléni Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás, a Hernád Völgye és 
Térsége Szilárdhulladékkeze-
lési Önkormányzati Társulás, 
illetve a Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás vesz 
részt, a kivitelezési munkála-
tokat a MENTO Környezet-
kultúra Kft. és a KÖZGÉP Zrt. 
végzi. A beruházás 2023 már-
ciusára fejeződik be.

A projekt célja a hulladék-
gazdálkodási rendszer átalakí-
tásával, területi optimalizáció 
útján, a B.-A.-Z. megyében ki-
alakított új hulladékgazdálko-
dási régióban a hulladékgaz-
dálkodás országos elvárásait és 
céljait meghatározó Országos 
Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltatási Tervben (OHKT) 
előírt kötelezettségek teljesíté-
se. Ennek, illetve a minél ha-

tékonyabb működés érdeké-
ben épült meg az új szelektív 
hulladékválogató csarnok és a 
kiszolgáló infrastruktúra Mis-
kolcon, a már működő hul-
ladékgazdálkodási központ 
közelében, amelynek tulajdo-
nosa Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata.

A területi integrációnak kö-
szönhetően a szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszerbe olyan 
településeket is bevontak, ahol 
eddig nem, vagy csak részben 
volt lehetőség a szelektív gyűj-
tésre. Ez azonban a rendszerbe 
bekerülő hulladék mennyisé-
gének növekedésével jár, a hul-
ladékkezelést követően pedig 
szükség van a hulladékkal kap-
csolatos további műveletekre, 
ártalmatlanításra, hasznosítás-
ra, illetve továbbszállításra. Eh-
hez új átrakó szükséges, hogy a 
szállítási költségek csökken-
hessenek. Az átrakó a meglévő 
létesítmény kétgaratos kiala-
kításúvá történő átalakításával 
képes megfelelő kapacitást biz-
tosítani a vegyes és az elkülö-
nítetten gyűjtött hulladék szál-
lításához egyaránt.

A projektben a régió teljes te-
rületén egy sor hulladékkezelést 
fejlesztő rendszerelem kialakí-
tása történik meg: Egy szelek-
tív hulladékválogató csarnok 
létesítése Miskolcon. Szelektív 
hulladékválogató berendezé-
sek, optikai válogatók, ballisz-
tikus szeparátor és utóválogató 
kabin, bálázógép üzembe he-
lyezése. Átrakóállomás építése 
Miskolcon a logisztikai rendszer 
hatékonyabb működtetése érde-
kében, az átrakóállomást kiszol-
gáló konténerek beszerzése. 

Óriási a feszültség Debrecenben. Fotó: atv.hu

Belerokkanva is akkunagyhatalom

AZ ÉLETÜNK SZÁMOKBAN

(Forrás: KSH)

191 Ft

512 Ft

268%-OS ÁREMELÉS!

Százmilliárdos támogatás 
nyílik a kis- és középvállal-
kozásoknak. A program cél-
ja, hogy segítse az energiaárak 
drasztikus emelkedésével érin-
tett hazai vállalkozások fenn-
maradását.

Új pályázati lehetőség nyílt 
az Energiaköltség és Beruhá-
zás Támogatási Program kere-
tében, amire a magyar kis- és 
középvállalkozások (kkv) je-
lentkezését várják: maximum 
5000 pályázatot támogat a 

kormány egyenként legfeljebb 
500 ezer euróval. A program 
keretében vissza nem téríten-
dő közvetlen támogatást lehet 
igénybe venni 2022. utolsó há-
rom hónapjára vonatkozóan 
az energiaköltség-növekmény 

50 százaléka erejéig. Emellett 
a kisvállalkozások igénybe ve-
hetik az energiahatékonysá-
gi beruházás hitellel érintett 
részéhez az önerőt kiegészítő, 
legfeljebb 15 százalékos vissza 
nem térítendő támogatást.

A tavalyi év a fájdalmas 
meglepetések éve volt. A feb-
ruárban kitört orosz-ukrán 
háború, a drasztikus mérték-
ben megnőtt energiaárak, az 
egekbe szökő infláció hihetet-
len nehézségek elé állították a 
családokat, a vállalkozásokat, 
az önkormányzatokat és ma-
gát a kormányzatot is.

Miskolc túlélte 2022 kihívá-
sait, de ennek komoly ára volt.

Korábban megszokott életünk 
jelentősen megváltozott. A vá-
ros, valamint az általa működ-
tetett cégek, intézmények vezetői 
kénytelenek voltak megszorító 
intézkedéseket hozni annak ér-
dekében, hogy ne kelljen min-
dent bezárni és felszámolni.

Mint ahogy minden család, 
a város is húzott a nadrágszí-
jon azért, hogy a törvényekben 
meghatározott kötelező felada-
tait maximálisan ellássa. És 
ahogy minden család, úgy Mis-
kolc városa is kevesebb pénzt 
szánt olyan dolgokra, amelyek 
eddig megszokottak voltak.

A háztartások kevesebbet 
költöttek kultúrára és szó-
rakozásra, szerényebb volt 
a karácsonyi menü, kétszer 
is meggondolták a családok, 

utazzanak-e valahova, jobban 
odafigyeltek a vásárlásokra, és 
lejjebb tekerték a fűtést, nem 
égett folyamatosan a lámpa.

A város intézményeket zárt 
be és vont össze a fűtési sze-
zonra, spórolt az ünnepi dísz-
kivilágításon, kénytelen volt 
elhalasztani kultúrprogramo-
kat, ugyanakkor az egyébként 
is szűk költségvetési helyzet el-
lenére a Gondoskodó Miskolc 
program keretében többféle 
módon is igyekezett segíteni a 
rászorulókon.

Miskolc – és ez minden ma-
gyarországi településre is igaz 
– a központi kormányzattól 
csak feladatokat kapott, pénzt 
azonban alig.

Amíg 2021-ben energiára a 
város önkormányzata 1,4 milli-
árd forintot költött, az 2022-ben 
2,8 milliárd forintba került, mai 
tudásunk szerint 2023-ban 5,3 
milliárd forint lesz.

A város által működtetett 
cégek energiafelhasználása 
2021-ben 2 milliárd forint, 
2022-ben 7,2 milliárd forint 
volt, jelenlegi információink 
szerint 2023-ban 10,3 milliárd 
forintot emészt majd fel. (Az 
adatok bruttóban értendők.)

Nemcsak az energiaárak nőt-
tek az égig, hanem az infláció is. 
Ezt minden városlakó tapasz-
talhatja, térjen be bármilyen 
boltba, vagy vegyen igénybe 
bármilyen szolgáltatást.

2022 egészében az infláció 
mértéke átlagosan 14,5 száza-
lék volt. (Az év utolsó hónapjá-
ban a pénzromlás mértéke már 
24,5 százalékra nőtt! Forrás: 
Központi Statisztikai Hivatal)

Ha csak az éves inflációt 
nézzük, akkor a város költség-
vetésének minimum 6 milliárd 
forinttal kellene emelkednie 
azért, hogy kövesse a pénz-
romlás mértékét. Ha pedig be-
leszámítjuk az energiaárakat 
is, akkor összességében jóval 
több mint 20 milliárd forint 
többletre lenne szüksége az ön-
kormányzatnak és a Miskolc 
Holding tagvállalatainak. Ezt 
lehetetlen kigazdálkodni!

A kormányzat ugyan el-
várta, hogy minden szinten 
takarékoskodjon a város, de 
szemmel látható arányú pénz-
ügyi segítséget nem adott an-
nak ellenére sem, hogy egy 
alkotmánybírósági határo-
zat világosan kimondja: “az 
Országgyűlésnek a helyi ön-

kormányzatok számára az 
általuk ellátott kötelező fela-
dat– és hatáskörök ellátásához 
azokkal arányban álló költ-
ségvetési, illetve más vagyoni 
támogatást kell biztosítania.” 
(AB IV/00839/2020)

Kaptunk ugyan 1,2 milliárd 
forintot, ám a Miskolc által is 
kötelezően fizetendő szolidari-
tási hozzájárulás formájában 
azt szinte egy az egyben visz-
szafizetjük, ugyanis nagyjából 
ekkora összeggel emelték meg 
ennek a köztehernek a mérté-
két. Ha nagyon pontosak aka-
runk lenni, 62 millió forintnyi 
állami támogatást valóban 
kaptunk. Egy 40 milliárd fo-
rintos költségvetés mellett!

Miskolc vezetése természete-
sen nem adja fel a küzdelmet. 
Ezt az évet is túl kell élnünk!

Köszönjük valamennyi vá-
roslakó megértését, szolidari-
tását, hozzáállását! Bizalmuk 
elengedhetetlen, mi pedig tisz-
tában vagyunk ennek a fele-
lősségével.

Hogy az idei év milyen meg-
lepetéseket tartogat, még nem 
tudjuk. Azt azonban igen, 
hogy mi, miskolciak, csak egy-
másra számíthatunk!

Új pályázati lehetőségek a vállalkozásoknak 

Nehéz óév mögöttünk, „Boldogulj!” év előttünk

A kultúra örömforrás 

Még zöldebb Miskolc



KILENCVENÉVES IDÉN A PRO 
URBE-DÍJAS DR. MARIJA  

NIKOLAEVA. A bulgáriai születé-
sű, de 65 éve Miskolcon élő hölgy 

ötvenkét éven át dolgozott sze-
mészorvosként a városban, férje, 

Mazsaroff Miklós festőművész 
emlékére 2009-ben alapított 

díjat pályakezdő képzőművészek 
számára. Dr. Marija Nikolaevát 

születésnapján Miskolc önkor-
mányzata nevében Szopkó Tibor 
alpolgármester köszöntötte pén-

teken. Fotó: Mocsári László
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A szakhatóságok észrevételei 
miatt továbbra is csúszik az 
intézmény használatbavéte-
li engedélyeztetése. A feltárt 
hiányosságokat a kivitelező 
és az önkormányzat azon-
ban már pótolta.

A Stadion Sport Tagóvoda 
energetikai felújításához azzal 
a céllal láttak hozzá még 2021 
őszén, hogy az épületben tar-
tózkodók hő- és komfortérze-
tét javítsák, valamint, hogy az 
energiafelhasználás csökkenté-
sével az üzemeltetési-fenntar-
tási költségek is lejjebb men-
jenek. Ennek mentén az összes 
belső nyílászárót kicserélték, 
de – a teljes gépészeti rendszer 
mellett – az épület padlóburko-
latait és falfelületeit is felújítot-
ták. Továbbá új, zárt rendsze-
rű, kétcsöves fűtési rendszerre 
cserélték a jelenlegit. Az épü-
let fűtésszabályozását vezeték 
nélküli kommunikációval mű-
ködő okos-radiátorszelepekkel 

látták el. Nem utolsósorban a 
vizes blokkokat is átalakították 
és felújították.

Az ottaniak 2021-ben ennél-
fogva négy csoporttal, kilenc-
ven gyermekkel költöztek át 
a MIÓVI Diósgyőri Tagóvo-

dájába, ami mostanra ötre és 
száz főre duzzadt. Hely azon-
ban még így is akadt bőven, 
mivelhogy – tudtuk meg a MI-
ÓVI általános intézményveze-
tő-helyettesétől – az ideiglene-
sen kijelölt intézmény egykor 

nyolccsoportos óvodaként 
funkcionált. A csoportok az 
eddig kihasználatlan szobák-
ban kaptak elhelyezést, továb-
bá a meglévő kettőből egy tor-
naszobát is a rendelkezésükre 
bocsátottak a kis „vendégek-
nek”, amely – tért ki rá – min-
den ellentétes híreszteléssel 
szemben teljesen átlagos mé-
rettel bír, vagyis a gyerekeknek 
megfelelő helyet biztosítottak a 
testmozgáshoz.

Csizmárné Gede Erika Ju-
dit szerint sajnálatos, hogy 
szárnyra kaptak olyan váro-
si legendák, miszerint a fűté-
si szezon „megúszása” céljá-
ból késlekednek a nyitással. 
Márpedig – ecsetelte – az 
óvoda felújításával kapcsolat-
ban többször is, folyamato-
san tájékoztatták a szülőket az 
óvodapedagógusok. Hozzá-
tette: a diósgyőri óvoda lega-
lább olyan szerető és befogadó 
közeget biztosít a gyermekek 
számára, mint azt a felújítás 

alá került épületben korábban 
megszokhatták – hovatovább: 
ugyanazok a pedagógusok 
foglalkoztak a csemetékkel, 
akik a Stadion utcán. – A ki-
vitelező és a MIÓVI szakmai 
stábja mindent megtesz azért, 
hogy a gyerekek mihamarabb 
visszamehessenek – emelte ki 
végezetül.

A városrész önkormányza-
ti képviselője, Bazin Levente 
még december eleji sajtótájé-
koztatóján arról számolt be, 
hogy habár az óvoda munká-
latai lezajlottak, az elkészült 
épület használatbavételi eljá-
rása még zajlik. Mint azt ak-
kor a képviselő hangsúlyozta: 
fontos, hogy a lakók teljes ké-
pet kapjanak a városban zaj-
ló beruházásokról, így arról 
is, hogy sok esetben nagyon 
lassan halad az ügyintézés az 
állami szerveknél, ez pedig 
gyakran hátráltatja, csaknem 
ellehetetleníti a projekteket, 
azok befejezését.

Mint azt megtudtuk: a pro-
jekt kezdetétől heti rendsze-
rességgel tartott intézményfej-
lesztési bejárást a kivitelező, a 
pályázati projektmenedzser, a 
műszaki szakfelügyelő és tag-
intézmény-vezető, akik szak-
mai észrevételeiket rendre 
megtették, az esetlegesen ész-
lelt hiányosságokat szóvá tet-
ték.

A szakhatóságok által kiírt 
11 pontból álló hiánypótlás-
ból tízet már teljesített az ön-
kormányzat. A fennmaradó 
egy esetében, a MIVÍZ által 
készített tűzcsap-felülvizsgá-
lati jegyzőkönyv helyett akk-
reditált szakértő által készí-
tett oltóvíz vízhozammérési 
jegyzőkönyv kiállítását kér-
te a Katasztrófavédelem. En-
nek beszerzése a közigazga-
tási szünet miatt elhúzódott, 
de pótlása folyamatban van, 
ezt követően lesz kiállítható a 
használatbavételi engedély.

MN

Stadion óvoda: a szakhatóságoknál pattog a labda

Tizenötödik alkalommal 
adták át az elismerést a ma-
gyar kultúra napja alkal-
mából szombaton, ezúttal 
a Pannon-tenger Múzeum-
ban.

Kónya Ábel, a Miskolci Ga-
léria tagintézmény-vezetője a 
díj kapcsán azt mondta, ez egy 
nagyon fontos elismerés, mert 
több generációt köt össze. – 
Mazsaroff Miklós özvegye ré-
széről fontos emberi gesztus 
volt a díj alapítása, amivel a 
fiatal miskolci művészeket 
támogatja. Ez azonban nem 
pusztán anyagi támogatást je-
lent: azzal, hogy a múzeum és 
a galéria már a kezdetektől az 
ügy mellé állt, teret és figyel-
met tud biztosítani a fiatalok 
első kiállításának – húzta alá. 
Az előző évi díjazott, Szeszák 
Ádám kiállítását áprilisban 
nyitják meg, amit már nagyon 

vár a fiatal képzőművész. – Az 
elmúlt három év munkáiból 
fogok kiállítani mintegy húsz 
képet. Ezek javarészt fapáccal 
készült festmények, amiket 
akrillal ötvöztem – mondta.

Az eseményen levetítet-
ték a 25 évvel ezelőtt elhunyt 
Mazsaroff Miklósról készült 
portréfilmet, ami érezhető-

en meghatotta az özvegyet, 
maga Maria Nikolaeva is be-
vallotta: bizony könnyeket 
csaltak a szemébe a régi em-
lékek. – A férjem nagyon sze-
rette az embereket, Miskolcot 
és ezt a régiót. Mindent, amit 
csak tudott, odaadott a város-
nak. Az ő emlékéért is hoz-
tam létre a díjat - emelte ki.

Idén Orosz-Stefán Renáta 
képzőművész, művésztanár ve-
hette át az elismerést, amit ko-
moly megtisztelésként élt meg.

– Szeretek kísérletezni az 
anyagokkal, a festés mellett 
kollázs, varrás, hímzés is sze-
repel a repertoáromban, de a 
grafikában is szoktam kísér-
letezgetni. Pár éve kialakult 
egy új formanyelvem, ami-
ben a fő motívumokat a gye-
rekek, az állatok, a közöttük 
lévő kapcsolat és játékosság 
adja – tette hozzá.

KUJAN ISTVÁN

Orosz-Stefán Renáta a Mazsaroff-díjas

Sok esetben lassú az ügyintézés az állami szerveknél. Fotó:  
minap-archív/Mocsári László

Orosz-Stefán Renáta. Fotó: Mo-
csári László

Idén már tizennyolcadik 
alkalommal tartotta meg 
a Vince-naphoz kapcsoló-
dó vicevessző-szentelést az 
István Nádor Borlovagrend 
vasárnap a diósgyőri római 
katolikus templomban.

A szőlő és a bor védelmezői 
közül január 22-én Szent Vince 
nyitja a sort. Az élő Vince-napi 
hagyomány minden évben ki-
emelkedő esemény a boros-
gazdák, borkedvelők körében, 
akik úgy tartják: ha fénylik 
Vince, tele lesz a pince, vagy-
is ha ezen a napon nincsenek 
nagy fagyok, de csapadék van 
bőven, akkor jó bortermésre 
lehet számítani.

Ebben bíznak a Bükkaljai 
borvidék borosgazdái is, akik 
számos településről juttatták 
vagy hozták el Miskolcra sző-
lővenyigéiket, amiket nemzeti 
színű szalaggal öltöztettek ün-
nepi díszbe a vasárnapi szent-
misén, hogy aztán Szabó József 
plébános megszentelje őket.

– Megtisztulva, hitben és 
energiában megerősödve ke-

rülhetnek ki így a szentelt 
szőlővesszők a földbe, várva 
megfogantatásukat, termőre 
fordulásukat – mondta el la-
punknak Czupper András, a 
szentelést szervező István Ná-
dor Borlovagrend nagymeste-
re.

A szentmise után a szőlő-
vesszőket kiosztották a hívek 
között, akik otthon vízbe te-
szik, hogy a rügy fakadásából 
megtudják, milyen termés vár-
ható idén.

– A régiek persze azt mond-
ták, hogy sokszor kell még alud-
nia a szőlőnek, hogy bor legyen 
belőle! Hiszen dolgozni kell vele, 
és még így is a Jóisten kezében 
van a termés – tette hozzá.

Azt is kiemelte a nagymes-
ter, hogy borrendi eseménye-
ik erősítik a Kárpát-medencei 
magyarság összetartozásának 
érzését, egyúttal a szőlőmű-
velők munkáját, a jó magyar 
bort is dicsérik.

K. I.

Idén tele lesznek a pincék?

Hirdetés

Szabó József plébános szentelte meg. Fotó: Mocsári László
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Nyolc kar, tizenkét képzési te
rület, több mint kétszáz szak. 
A Miskolci Egyetem a lehe
tőségek tárháza  a műszaki 
és földtani tudományoktól a 
jogtudomány, az egészségtu
domány és a bölcsészettudo
mányon át a zeneművészeti 
képzésekig. 

Piacképes diplomák, verseny-
képes és pénzre váltható tudás, 
karrierutak, ösztöndíjak, hallga-
tói támogatások is szerepelnek 
a kínálatban. 

Új év, új szakok,  
új szabályok

Az idei felvételi időszak újdon-
sága az is, hogy az önköltséges 
képzésekre felvett hallgatók 
legjobb tíz százalékának a befi-
zetett önköltség összegét pályá-
zati úton, ösztöndíjként vissza-
utalja az egyetem. A sorrendet a 
felvételi összpontszám alapján 
állapítják majd meg.

Az alap-, osztatlan és mes-
terképzéstől a doktori iskolákig 
terjedő oktatási kínálat folya-
matosan bővül. A jövő tanévben 
először indul a kommunikáció- 
és médiatudomány, az infor-
matikatanár és a közgazdasá-
gi adatelemző-képzés, de első 
alkalommal hirdetik meg angol 
nyelven a gazdálkodási és me-
nedzsment szakot. 

A 2023. évi felvételi eljárásban 
a Miskolci Egyetem nem határo-
zott meg minimumpontszámot, 
a felvehető diákok számának a 
kari kapacitások szabnak ha-
tárt. Öt szak – a jogász osztatlan 
képzés, az anglisztika és germa-
nisztika alapképzések, az an-

gol nyelv és irodalom, valamint 
a német nyelv és irodalom osz-
tatlan tanári képzések – kivéte-
lével pedig nem követeli meg az 
intézmény az emelt szintű érett-
ségit a felvételizőktől.

Az önállóság  
szabadsága 

A miskolci Egyetemváros ki-
vételes természeti adottságú 
campusán minden egy helyen 
megtalálható, ami a diákéletet 
szolgálja: a kétezer férőhelyet 
kínáló kollégiumok, ahonnan 
pár perc sétával elérhetőek az 
oktatási épületek, az étterem, 
a sportlétesítmények és a di-
ákklubok. A tanulás mellett az 
egyetemi fesztiválokon, a sza-
badidős rendezvényeken az ön-
állóság szabadságát is át lehet 
élni.

A Miskolci Egyetem nemcsak 
diplomát, hanem karriert is ad! 
A szakmai kiválósági programok, 
az újító szellemű oktatási-ku-
tatási tevékenység az idegen 
nyelven tartott képzésekkel és 
a külföldi tanulmányi ösztön-
díj-lehetőségekkel kiegészülve 
előszobái lehetnek az itt végzett 
hallgatók nemzetközi sikereinek.

Szellemi világörökség 
Az universitas büszkén őrzi a 

selmecbányai jogelőd iskola ala-
pításáig, 1735-ig visszanyúló gyö-
kereit. Az azokból az időkből fenn-
maradt, a szakma szeretetén és a 
közösség összetartozásán alapu-
ló évszázados diákhagyományok 
ma ott szerepelnek a kulturális vi-
lágörökség jegyzékében.

A Miskolci Egyetem karriert is ad, nem csak diplomát

A személy és vagyonőr eladó szakmák esetében  
távoktatási forma igénybe vehető.

Engedélyszám: E/2020/000324 

MIT ÉS MEDDIG? FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI MENETREND 2023
JELENTKEZÉSI ÉS HITELESÍTÉSI HATÁR

IDŐ 2023. FEBRUÁR 15. Eddig lehet jelent-
kezni a szeptemberben induló képzésekre. 
Szintén eddig a határidőig lehet hitelesíte-
ni a felvételi kérelmet, melyet ügyfélkapun 
keresztül kell megtenni. A jelentkezési ha-
táridő egyben az eljárási díj befizetésének 
határideje is (ha van kiegészítő eljárási díj).

FOLYAMATOS TÁJÉKOZÓDÁS ÉS ELLEN
ŐRZÉS. Várhatóan 2023. április 20-ától 

ellenőrizni kell az E-felvételiben az ada-
tokat, a dokumentumok és az adatok 
feldolgozottságát, majd a beérkezett 
adatok vagy a feldolgozott dokumentu-
mok alapján járó pontokat, többletpon-
tokat.

ADAT ÉS SORRENDMÓDOSÍTÁSI HATÁR
IDŐ, DOKUMENTUMPÓTLÁSI HATÁRIDŐ. 
Adatmódosítás, egyszeri sorrendmódosí-
tás és a jelentkezéskor rendelkezésre nem 

álló dokumentumok benyújtásának határ-
ideje: 2023. július 12.

A PONTHATÁROK KIHIRDETÉSE. Kihirde-
tik a ponthatárokat (várhatóan 2023. július 
26-án), melyeket a felvi.hu-n tesznek köz-
zé. Ekkor derül ki, hogy kit melyik képzésre 
vettek fel.

A 2023 szeptemberében induló képzé-
sek és a jelentkezési szabályok elérhetők 
a felvi.hu oldalon.
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„Célunk, hogy nyitott szemléletű, önálló tanulásra és  
döntéshozatalra képes, felelőségteljes diákokat neveljünk.”

Látogasson el nyílt napjaink egyikére és nyerjen  
betekintést intézményünk gimnáziumi, általános  
iskolai, illetve óvodai oktatási programjába! 

Jelentkezés nyílt napjainkra február 13-ától  
a www.ais.hu weboldalunkon.

Leendő diákjainkat nemzetközi oktatási  
színvonallal és angol nyelvű képzéssel  
várjuk az AIS-ben!
Gondoskodjon gyermeke nemzetközi  
színvonalú oktatásáról időben!

www.ais.hu    
3516 Miskolc, Forrás u. 1.     
info@ais.hu 

A Nyitott Ajtó Baptista Szak-
képző Miskolc belvárosában 
várja a szakmát tanulni vágyó 
gyerekeket és felnőtteket egy-
aránt. Intézményünk képzési 
kínálata évről évre bővül, alkal-
mazkodva a helyi és a munka-
erőpiaci igényekhez.  

Intézményünk a következő 
tanévben hegesztő, burkoló, 
festő, mázoló, tapétázó, pincér, 
vendégtéri szakember és sza-
kács szakmában hirdetett meg 
felvételt szakképző iskolában. 
Minden szakmai képzéshez sa-
ját tanműhellyel rendelkezünk. 
Tavaly szeptembertől a gépé-
szeti és építőipari  ágazaton 
tanuló 10. és 11. évfolyamos 
tanulóink a Baptista Ágazati 
Képzőközpontban szakképzési 
munkaszerződéssel teljesíthe-
tik a szakmai gyakorlatot. 

Nemcsak kilencedik osztály-
tól, hanem felnőttképzésben is 
indítunk iskolarendszerű, ingye-
nes képzéseket. Szeptembertől 
például burkoló és cukrász sza-
kon.

Rendészet, közszolgálat ága-
zatban technikumi képzésben 
közszolgálati technikusokat ok-
tatunk. Jelenleg 3 tanulónk vesz 
részt a BORSOD-ABAÚJ-ZEMP-

LÉN VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKA-
PITÁNYSÁG által meghirdetett 
ösztöndíjpályázaton.

Két éve külön épületbe köl-
tözött a művészeti tagozatunk, 
ami várja a 8. osztályosok és az 
érettségizett tanulók jelentke-
zését grafikus és mozgókép- és 
animációkészítő szakon. A kép-
zés kis létszámú osztályokban, 
magasan képzett művészta-
nárokkal folyik. Képzőművész 
tanulóink rendre sikereket ér-
nek el a különböző városi és or-
szágos versenyeken. Művésze-
ti képzéseinket felnőtteknek is 
ajánljuk esti tagozaton. 

Miskolcon egyedülálló a szí-
nészképzésünk, amit érettségi 
után lehet elvégezni. A képzés 
szoros együttműködésben zaj-
lik a Montázs Drámapedagógiai 
és Közművelődési Egyesülettel. 

Iskolánk képzési kínálatának 
különleges szelete a szakiskolai 
tagozat, ahol sajátos nevelési 
igényű tanulóknak biztosítunk 
szakmatanulási lehetőséget, 
folyamatos gyógypedagógiai 
segítségnyújtás mellett. Jelen-
leg cukrászsegéd, szakácsse-
géd, szobafestő és falazó kő-
műves részszakképesítések 
megszerzésére van lehetőség 
ezekben az osztályokban.

Képzés munkaerő piaci 
igényekre szabva 



A Karacs Teréz Kollégi-
umban mutatta be repre-
zentatív kiállítását január 
24-én a Diósgyőri Kép-
zőművész Stúdió.

A nívódíjjal kitüntetett 
alkotóközösség egyrészt 
negyvenhetedik születés-
napja, másrészt a magyar 
kultúra napja alkalmából 
nyitotta meg legújabb tárla-
tát. Miután az annak helyé-
ül szolgáló kollégium igaz-
gatója, Pósalakyné Miskolczi 
Csilla köszöntötte az egybe-
gyűlteket, a „Nyitott szemű 
álmaink” című expót meg-
nyitó országgyűlési képviselő 
úgy értékelte, hogy sokszor 
fontos nevekről feledkezünk 
meg, márpedig felelősségünk 
volna, hogy azokat újra és 
újra megemlítsünk.

– Bízom abban, hogy a jövő 
generációja büszke lesz erre a 
napra, és azokra a művészekre, 
akik ma aktívan tevékenyked-
nek – fogalmazott Hegedűs 
Andrea, aki egyúttal rámuta-
tott: a magyar kultúra napján 
a legkülönfélébb művésze-

ti ágak róják le tiszteletüket 
különleges rendezvényeikkel, 
így szerteágazó lehetőségek 
tárháza áll rendelkezésünkre 
a megünneplésre. Hozzátette: 
a kultúra változó formában, 
de gyermekkorunktól végig-
kíséri életünket – beszélnek 
róla pedagógusaink: ők ne-
velik és irányítják lelkünket 
és tudatunkat, hogy tehetség 
váljék belőlünk.

A politikus végezetül 
hosszasan méltatta Ma-
gyarország első önálló, füg-
getlen és országos patinájú 
képzőművészeti alkotókö-
zösségét, a miskolci székhe-
lyű Diósgyőri Képzőművész 
Stúdió '76-ot, nem kevésbé a 
kiállítást megrendező Kletz 
László stúdióvezetőt.

A kiállítás – melynek 
megnyitóján Ignácz Dávid 
jegyző is jelen volt – fővéd-
nöke Veres Pál polgármester. 
A tárlat hétköznapokon 10-
től 18 óráig egy hónapon át 
díjmentesen tekinthető meg 
a Győri kapu 156. alatti kol-
légium galériájában.

BÓDOGH DÁVID
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Európa legveszélyeztetettebb 
műemlékei közé kerülhet a 
papszeri kiállítóépület. A vá-
rosvezetés azt reméli, hogy 
ez a cím jobban ráirányítja 
az emberek és a szakma fi-
gyelmét a várostörténetileg 
kiemelten fontos épületre, 
és hozzájárul ahhoz is, hogy 
mielőbb megkezdődjön az 
égetően szükséges felújítás.

Európa hét legveszélyeztetet-
tebb műemlékének jegyzékére 
kerülhet a Herman Ottó Mú-
zeum papszeri kiállítóépülete 
– jelentette be szerdán sajtótá-
jékoztatón Veres Pál, Miskolc 
polgármestere, Hajdú Ildikó, a 
múzeum általános igazgatóhe-
lyettese és Tóth Arnold tudomá-
nyos titkár. A létesítmény most, 
a döntési folyamat első körében 
az első tizenegy pályázó közé 
került be, a végleges döntés ta-
vasszal várható.

Veres Pál az eseményen fel-
idézte a létesítmény történe-
tét. A papszeri kiállítóépület 
alapjait még a tizenötödik szá-
zadban rakták le. A tizenha-
todik századtól már írott em-
lékek vannak az építményből, 
amelyben az 1900-as évekig 
működött a református közép-
iskola (a Lévay József Refor-
mátus Gimnázium elődje).

A középiskola kiköltözése 
után pedig a város egyetlen 
könyvtára üzemelt itt. Komo-
lyabb felújításon utoljára az 
1970-es években esett át, azt 
követően, hogy 1967-ben az 

északi homlokzat egy része le-
omlott. Az 1974-es átadás óta 
csak állagmegóvási munkála-
tokat végeztek el rajta, állapo-
ta folyamatosan romlik, 2019 
óta nem látogatható a kiállító-
hely. A polgármester kiemelte, 
a városvezetés most azt reméli, 
hogy a pályázat elősegítheti az 
épület megújulását.

– A mi célunk az, hogy min-
denképpen felkutassuk azokat 
a lehetséges forrásokat, azokat a 
támogatókat, azokat a kapcso-
latokat, amelyek segítségével az 
ilyen fejlesztéseket létre lehet 
hozni. Nagy öröm ilyen szem-
pontból tehát számunkra, hogy 
bekerültünk a tizenegy legve-
szélyeztetettebb örökségi hely-
szín közé, de bánat amiatt, hogy 
ilyen módon kerültünk be egy 
listára – mondta a városvezető.

Az Europa Nostra tizedik 
éve hirdeti meg azt a listát, 
ami a kontinens legveszélyez-
tetettebb örökségi helyszíneit 
rangsorolja. Erre pályázott a 
Herman Ottó Múzeum a Pap-
szer utcai kiállítóhelyével – 
mondta el Hajdú Ildikó.

– Az Europa Nostra negy-
ven országot fog össze. Negy-
ven ország civilszervezeteit, 
magánembereit, vállalkozása-
it, állami szervezeteit. Minda-
zokat, akik egyaránt és együtt 
fontosnak tartják kulturális és 
természeti örökségeinknek a 
megőrzését, azoknak a védel-
mét – mondta el az általános 
igazgatóhelyettes.

A már emlegetett tizenegyes 
listára nyolc ország tizenegy 
műemléke került fel. Hazánk-
ból a miskolci kiállítóépület 

mellett a fővárosi Memento 
Park is eredményesen szere-
pelt. Tóth Arnold hozzátette, a 
top 7-es listáról tavasszal szü-
letik meg a döntés.

– Akik a hétbe bekerülnek, egy 
szerény összegű anyagi támo-
gatásban is részesülnek. Ez tíz-
ezer euró, jelenlegi árfolyamon 
négymillió forint. Tehát ez nem 
az épület felújítására szolgál, ez 
mindössze annyira lesz elegendő, 
hogy egy marketingkampányt 
folytassunk, szakvéleményeket 
rendeljünk meg, illetve közössé-
gi programokat szervezzünk az 
épületbe tavasszal – fogalmazott 
a tudományos titkár.

Az épület teljes felújításához 
az előzetes felmérések alapján 
több milliárd forintra lenne 
szükség.

TAJTHY ÁKOS

Végleges döntés tavasszal lesz

Akik a sajtótájékoztatót tartották. Fotó: Mocsári László

Megkoszorúzták Kölcsey Ferenc miskolci emléktábláját 
január 23-án. A rövid ünnepséget az előző nap esedékes 
magyar kultúra napja alkalmából tartották.

A több mint negyedszá-
zados helyi hagyománynak 
idén Veres Pál polgármeste-
ren és Varga Andrea alpol-
gármesteren kívül – Miskolc 
kulturális szereplői mellett – 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár, valamint 
a Miskolci Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. vezetői 
is eleget tettek.

Szatmárcsekén írta
A magyar kultúra nap-

ját 1989 óta ünnepeljük 
január 22-én. A fellelhető 
kézirat szerint ugyanis Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen 
a napon fejezte be a Him-
nusz megírását Szatmár-
csekén.

A Széchenyi István utca 
38. szám alatti mementót 
a város a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság me-
gyei tagozatával együttesen 

1997-ben annak felidézésé-
ül állíttatta, hogy Kölcsey 
Ferenc egy 1830-as itteni 
látogatásakor vélhetően eb-
ben a házban szállt meg. A 
Himnusz szerzőjét 1829-
ben nevezték ki Szatmár 
vármegye aljegyzőjévé, eb-
ben a minőségben vett részt 
az úton. A borsodi vendég-
ségről egy baráti levelezés-
ben ekként számol be: „ma 
délután költözünk Kraudy 
kereskedő házához.”

Ám hogy valóban a tár-
gyalt ingatlanban és – ahogy 
az a táblán szerepel – csak-
ugyan Kraudy Sándor János 
görög kereskedőnél pihent-e 
meg Kölcsey, annak Kovács 
Sándor Iván és Dobrossy Ist-
ván kutatásai nyomán Bájer 
Máté kollégánk és Kiss Lajos 
levéltáros 2021-ben igyekez-
tek utánajárni...

BÓDOGH DÁVID

Kölcsey miskolci emlékei

Megemlékezés és koszorúzás. Fotó: Juhász Ákos

Tudományos konferenciára 
várták a miskolciakat a magyar 
kultúra napja alkalmából szer-
dán, a MAB-székházban, az 
előadók a Himnusz megszüle-
tésének hátterét igyekeztek fel-
tárni a termet csaknem teljesen 
megtöltő érdeklődők számára.

Az irodalomtudományban 
folyamatosan vizsgálják a Him-
nusz szövegét, ami fontos, hi-
szen a magyar nemzet identitá-
sának, öntudatának egy nagyon 
komoly részét képezi – állapí-
totta meg lapunk érdeklődésé-
re Kapusi Angéla. A Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar (ME-BTK) Tanárképző In-
tézetének adjunktusa, az MTA-
MAB Nyelv– és Irodalomtudo-
mányi Szakbizottságának titkára 
előadásában történetileg vizs-
gálta, hogyan keletkezett a szö-
veg, milyen irodalmi források – 
például a Biblia – hatották rá.

De szót ejtett arról is, hogyan 
kezdődött a vers kultusza, ami 
az Erkel Ferenc általi megzené-
sítésének volt köszönhető.

– Mindaddig kevésbé volt 
ismert, szemben a Szózattal, 
ami már a maga korában is jó-
val ismertebb volt – mutatott 
rá. – Alapvetően nem egy né-
phimnusznak született, nem 
is azonnal címkézték fel így, 
hanem egy nemzeti vers volt. 
Csak 1903-tól vált hivatalosan 
a magyar nemzet himnuszává.

Az irodalomtörténész sze-
rint fontos időről időre újra-
gondolni, mit jelent a szöveg.

– Hiszek abban, hogy a ver-
seket saját magunk szem-
pontjából értékeljük és ér-
telmezzük. Ezt tegyük meg 
mindannyian, s ennek az el-
csendesedésnek pont most van 
itt az ideje; ünnepeljük a Him-
nusz születését – húzta alá Ka-
pusi Angéla.

A konferenciát Kaptay 
György, az MTA-MAB elnöke 
nyitotta meg. Úgy fogalmazott, 
„nem lenne magyar identitás 
Himnusz nélkül”.

– Mindig felemelő és megin-
dító érzés elénekelni a nemzeti 
imádságunkat – emelte ki.

A konferencia résztvevő-
it Varga Andrea köszöntötte. 
Miskolc alpolgármestere ar-
ról szólt, hogy a város számá-
ra 2023 kulturális szempont-
ból izgalmas és kiemelkedő év 
lesz. Sorolta: idén lesz kétszáz 
éves a Miskolci Nemzeti Szín-
ház, a város szimfonikus zene-
kara hatvan évvel ezelőtt kezd-
te meg működését, ötven évvel 
ezelőtt rendezték meg az első 
magyar rockfesztivált, és har-
mincéves a Csodamalom Báb-
színház.

– Csupa olyan esemény, ami 
a miskolciakat büszkévé teheti 
– hangsúlyozta.

A miskolci önkormányzat, az 
MTA Miskolci Területi Bizott-
sága, valamint a Műút folyóirat 
által közösen szervezett kon-
ferencián Gyulai Éva egyetemi 
docens, a ME-BTK Történettu-
dományi Intézetének intézeti 
tanszékvezetője, az MTA-MAB 
Történettudományi és Néprajzi 
Szakbizottság elnöke a reform-
kor előestéjén álló Miskolcról 
tartott előadást. Kovácsné Szep-
pelfeld Erzsébet, a Földes Fe-
renc Gimnázium intézmény-
vezető-helyettese, történelem 
– magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár pedig az iskola 
Honismereti és Média műhe-
lyének Himnusz-élményeiről 
beszélt. Az emlékkonferenciát 
Kovács András Ferenc: Kölcsey 
Ferenc lehajtja a fejét című ver-
sével Bodoky Márk, a Miskolci 
Nemzeti Színház színművésze 
zárta.

KUJAN ISTVÁN

Nem lenne identitásunk a Himnusz nélkül

A város számára 2023 kulturális szempontból kiemelkedő év lesz. Fotó: Horváth Csongor

Nyitott szemmel,  
képekbe zárt álmokkal
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JEGYZET

Gyerekként elég dolgos vol-
tam. Belvárosi házunkban so-
káig hiányoztak a velem egyko-
rú szomszédok, pajtások híján 
leginkább a két szabóműhely 
között ingáztam. Szórakozta-
tó volt, hogy mindenütt rám 
bízták a fércelés kiszedését. Ne 
becsüljék le ezt a munkafázist, 
a mesterek szerint egy apró fi-
gyelmetlenség, egyetlen cérna-
szál bennmaradása tönkrete-
hette az öltöny zakóját.

Sosem gondoltam, nem is 
vágytam rá, hogy egyszer majd 
magam is szabok- varrok, és 
tempósan hajtom az öreg Sin-
ger masinát. Az viszont ked-
vemre volt, igencsak szóra-
koztatott, hogy a mester és a 
segédek naphosszat élcelődtek 
egymással. Sosem láttam őket 
civódni vagy perlekedni, engem 
pedig bármikor barátságosan 
fogadtak. Kapóra jött nekik a 
suta szorgalmam. Sitty-suty-
ty megszabadítottam a próba-
babákon feszítő, cérnafecnikkel 
teli zakókat. Meg ugye addig is 
egymást kímélve heccelhették a 
kicsi vendégmunkást.

Ismerték a konkurenciát, a 
velünk társbérletben, az eme-
leten lakó másik mestert, Britz 
Aladárt, aki csak hébe-hóba 
vállalt egy- egy nadrágfelhaj-
tást vagy gombvarrást. Őt egy-
szerűen csak kocaszabónak 
titulálták, de igazából rá is szol-
gált erre, hiszen a saját pantal-
lójának a szárát sem tudta egy 
szintbe hozni. Nem is volt köz-
tük semmilyen versengés, az úri 

megrendelők Tamás Andorhoz 
mentek, míg Ali bácsinak csak 
az olyan fazonigazítás vagy ki-
be fordítós melók jutottak.

Most, hogy átböngésztem a 
telefonkönyvet, láttam, a hat-
vanas években a belvárosban 
egymást érték a kapualji, ud-
vari, úri szabóságok. Több mint 
háromszázan voltak, s rajtuk 
kívül dübörgött még a Mérusz, 
a mértékutáni szabóság, va-
lamint a női ruhákat készítő 
szövetkezet. Talán ezek a szá-
mok minősítik a nevezetes Vö-
rös Október és a hozzá hason-
ló nagy állami ruházati gyárak, 
az akkor kapható, úgynevezett 
konfekciós termékek minőségét.

A férfidivatáru-üzletekben 
szegényes volt a választék, szor-
timentben meg hiányos. Az ala-
csony és a magas, a pocakos és 
a nyeszlett férfiakra nem gon-
doltak. Az első öltönyömet úgy 
13 esztendősen a Bajcsy-Zsi-
linszky utca egy szám alatti 
gyermekruházati boltból sike-
rült megvennünk. Cirka hathe-
tes utánjárás után, a nénikém 
kapcsolati rendszerével, s csak 
a nadrág szárát kellett hozzám 
igazítani. Ki ne felejtsem, kap-
tam hozzá egy ugyanolyan kék 
színű, gumis nyakkendőt. Pon-
tosan olyat, amelyet akkoriban 
a rendőrök is viseltek. Majd a 
hetvenes évek elején, már csak-
nem húsz esztendősen, újra be-
toppantam Tamás Andor úri 
szabóságába a Széchenyi utca 
48. szám alatti műhelyébe, a va-
lamikori „első munkahelyem-

re”. Elsőre leleltároztam, min-
den a helyén volt, a próbababán 
ugyanúgy árválkodtak a férces 
zakók. Helyén volt a szabásnál 
és a vasalásnál nélkülözhetet-
len félköríves, súlyos klapnifa. S 
akkor is árasztotta a meleget a 
hegyes orrú profi vasaló, míg a 
levegőben ugyanúgy a nedves 
vasalóvászon illata terjengett. 
Megszokásból, mint kiskorom-
ban, megtapogattam még a női 
baba elől kiálló domborzatát is. 
Ezután, mint valamikori szak-
mabeli, azonnal megrendeltem 
életem első méret utáni öltönyét. 
Olyat, amilyet akkoriban a te-
hetős főorvosok és az ügyvédek 
kértek. Mint bennfentes diktál-
tam Bandi bácsi méretes kockás 
füzetébe. Csíkos angol szövetet 
választottam. A nadrágomra 
hajtókát, olyan porfogósat kér-
tem. A zakómnál ragaszkodtam 
a pamutos selyembéléshez, míg 
alá pedig olyan lószőrvásznas 
anyagot tetettem, ami felért egy 
golyóálló mellénnyel. Apropó, a 
mellényt megspóroltam, gondol-
tam ez csak a telt hasúaknál le-
het előnyös. Bandi bácsi grátisz 
celluloid darálókkal kombinálta 
a bélést, amitől a zakóm képes 
volt vállfa nélkül is talpon ma-
radni. Csodálatosra sikerült, jó 
ideig ez volt az alkalmi ünnep-
lőm, ruhatáram ékessége. Sokáig 
a műhely reklámembere voltam.

Így gyümölcsözött fiatalos 
dolgosságom, Bandi bácsiék csak 
nem felejtették el, anno mennyi 
fércet bontottam a szabóságuk-
ban.                      SZÁNTÓ ISTVÁN

Bevált a gyerekes dolgosságom

A kisbabák és kisgyerekek 
fejlődéséhez, egészségéhez, 
jókedvéhez alapvető, hogy 
sokat legyenek szabad le-
vegőn, de nem mindegy, 
hogy tiszta vagy szennye-
zett levegőben sétálunk 
vagy játszunk velük.

A szűkebb légutakkal ren-
delkező csecsemőknél, kis-
gyerekeknél a magas szálló-
portartalmú levegő hamar 
irritációt, légúti fertőzésre 
jellemző tüneteket válthat ki. 
Ezért a szakemberek azt ja-
vasolják, hogy lehetőség sze-
rint ilyenkor ne vigyék őket 
sétálni. A miskolci városré-
szek aktuális levegőminő-
ségéről a pmmonitoring.hu 
weboldalon tájékozódhat, 
ahol folyamatosan frissülő 
adatokat, további egészség-
tanácsokat és praktikus in-
formációt talál.

A szennyezett levegőn 
való tartózkodás hosszú tá-
von krónikus légúti betegsé-

gek kialakulásához is vezet-
het. A szuloklapja.hu arról 
kérdezett meg egy gyermek-
orvost, hogy mit tehetnek 
ilyenkor a szülők.

1. Javasolt a lakásban ma-
radni és benti játéktevékeny-
séget választani.

2. Amikor a hatóságok 
erre figyelmeztetnek, a le-
hető legkevesebbet ajánlott 
szabad levegőn tartózkodni. 
Ilyenkor a babákat, kisgyer-
mekeket ne vigyük ki a le-
vegőre!

3. Mellőzzük a szellőzte-
tést ilyenkor, mivel a szmo-
gos levegő beáramlása miatt 
a benti levegő is szennyezet-
té válik.

4. Ha mindenképpen fon-
tos kimozdulni otthonról, 
lehetőleg ne a reggeli és az 
esti órákat válasszuk. Ilyen-
kor a kisgyermek minél ma-
gasabban legyen a talajtól.

Szerkesztőségünk +1 tipp-
je: indulás előtt ellenőrizze a 
pmmonitoring.hu-t!

Fontos, hogy sokat legyenek szabad levegőn

Friss-e a friss levegő?
Kuznyecov Szergej túl van 
a DVTK téli edzőtáborában 
végzett munka értékelésén, 
és már a bajnoki premier-
re koncentrál, a soroksári 
összecsapásra – adja hírül a 
klub honlapja.

– Jó minőségű és alapos, ke-
mény munkát végzett a csapat, 
és ami a legfontosabb, sérülés-
mentesen zártuk a téli edzőtá-
bort – értékelte a DVTK veze-
tőedzője, Kuznyecov Szergej a 
Dél-Spanyolországban töltött 
két hetet. A szakvezető kije-
lentette: sikerre éhes társaság 
gyűlt össze Diósgyőrben.

A DVTK négy felkészülé-
si mérkőzésen lépett pályára 
német, cseh és dán élvonalbe-
li és spanyol alacsonyabb osz-
tályú csapatok ellen. Az összes 
mérkőzésen jó hozzáállással, 
szervezetten játszott a DVTK, 
aminek Kuznyecov Szergej 
meglátása szerint fontos hoza-
déka, hogy nemzetközi rutinra 
is szert tettek a labdarúgók.

– Összességében nagyon po-
zitív véleménnyel vagyok az el-
múlt két hétről – jelentette ki 
a vezetőedző, aki ezen kívül az 
interjúban beszélt még a baj-
noki rajtig hátra lévő idő te-
endőiről, illetve a február 14. 
éjfélig nyitva lévő átigazolási 
piacról, és érintette a kezdőcsa-
pat összeállítását is. A bajnoki 
célokat illetően pedig óvatosan 
fogalmazott: – Nem tűzünk ki 
magunk elé nagy célokat, csak 
kicsiket, mindig csak a követ-
kező mérkőzést akarjuk meg-
nyerni, vasárnap a Soroksár 

elleni derbit. A kötelező győze-
lem mindig a legnehezebb.

A DVTK célja nem is lehet 
más, mint az élvonalbeli tagság 
kiharcolása. Ennek jegyében 
már 2022. december 19-én el-
kezdődött az egyéni felkészü-
lés, személyre szabott program 
alapján. 2023. január 2-án egész-
ségügyi és fizikai tesztek vol-
tak a DVTK Medical Fájdalom 
Ambulancián. A csapat felké-
szülése a DVTK Edzőközpont-
ban január 4-én indult be. A 
kemény edzések után január 
8-án a spanyolországi edzőtá-
bor lett az útirány. Másnap már 
két edzést tartott a tréner, hiszen 
ahogy Bokros Szilárd fogalma-
zott: nem nyaralni jöttek. Január 
11-ét Bárdos Bence így értékel-
te: egy nap, két győzelem. Január 
12-én Gera Dániel engedett be-
pillantást a DVTK mindennap-
jaiba az Instagramon. Az utána 
következő napon a VfL Bochum 

1848 Bundesliga 1-es együttesét 
verte meg a DVTK 3-0-ra. Janu-
ár 14-én regenerálóedzés volt a 
meccs másnapján. Január 15-
én a kapusokat foglalkoztatták 
leginkább. Egy nappal később a 
cseh első osztályú FK Jablonec 
1-0-ra legyőzte a DVTK-t. Jurek 
Gábor utána így fogadkozott: 
próbálok a lövéseken minden 
nap javítani. Január 18-án, Ma-
lagában, a Velez CF nyert 3-2-
re a Diósgyőr ellen, a félidőben 
még a vendégek vezettek 2-1-re. 
Január 19-én, Marbellán, a dán 
első osztályú Aarhus GF ellen 
1-1-re végződött a találkozó.

Befejeződött az edzőtábor 
január 2.-án, és sikeresen ha-
zaérkezett a csapat Spanyolor-
szágból. Január 25-én már meg 
is tartották a bajnoki rajt főpró-
báját a szlovák II. osztályú FC 
Košice ellen. Eppel és Köny-
ves góljaival 2-0-ra megnyer-
ték utolsó felkészülési mecs-

csüket a házigazdák. Vasárnap 
aztán következik a Merkantil 
Bank Liga 21. fordulója, ahol 
idegenben 13 órakor a Sorok-
sár SC lesz a pályaválasztó. Il-
lene törleszteni a DVTK-nak, 
hiszen ezzel „tartozik” az ittho-
ni vereségért. Segítség lehet az 
is, hogy a fővárosiak meghatá-
rozó, tapasztalt, az élvonalat is 
megjárt támadó középpályá-
sa már a diósgyőrieket erősí-
ti, és jól ismeri korábbi csapa-
tának focistáit, játékmódját, és 
ez a végelszámolásnál sokat 
számíthat. A 28 éves Lőrinczy 
Attila elsősorban a támadás-
építésben vállal szerepet a pá-
lya közepén, a társak irányítá-
sa és kiszolgálása a fő feladata, 
de pontosan lő a 16-oson kí-
vülről. Gólveszélyességét jelzi, 
hogy ősszel és az előző idény-
ben összesen 18 gólt szerzett, 
és 18 gólpasszt is adott. 

B GY

Az önismeret mélyítéséhez 
és a tudatos léthez szorosan 
hozzátartozik az érzelmi 
intelligencia fejlesztése, hi-
szen ez nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy könnyebben 
megértsük nemcsak önma-
gunkat, de a munkatársa-
inkat, a minket körülvevő 
embereket is, valamint azt, 
hogy a stresszes helyzetekből 
a legkevesebb sérüléssel vagy 
akár sérülésmentesen kerül-
jünk ki.

Sokszor nehéz visszaemlé-
keznünk egy nap végén, mi 
történt velünk, azt pedig talán 
még nehezebb, mi is váltotta ki 
valójában. Ha naplózni kezd-
jük ezeket, akkor bármikor 
visszaolvashatjuk a történte-
ket, ami segít meglátni az ér-
zelmi mintázatainkat. Lépés-
ről lépésre kitisztul, mi az, ami 
épít bennünket és mi az, ami a 
mélybe húz, ahogyan az is, mi 
váltja ki belőlünk a szélsőséges 
érzelmi reakciókat. Ha rend-
szeresen leírjuk azokat a fizi-
kai reakciókat is, melyek hatal-
mukba kerítettek minket a nap 
során, saját érzelmeink megér-
téséhez kerülünk sokkal köze-
lebb.

Az érzelmi tudatosság fo-
lyamatának elején akadhat-
nak nehézségeink, hiszen az 
érzelmeinkre összpontosíta-
ni nem egyszerű. Kezdhetjük 
úgy, amikor van egy kis időnk, 
pár perc is elegendő egy csésze 
tea mellett is, hogy elképzeljük 
magunkat kívülről. Mit látunk, 
mit csinálunk? Milyen tetteink 

vannak, és hogyan reagálunk a 
körülöttünk zajló események-
re. A következő lépcsőfok pe-
dig az, hogy megértsük, miért 
is viselkedtünk úgy, ahogy. Mi 
váltotta ki az adott érzelmi re-
akciót?

Fontos, hogy általánosítás 
helyett pontosan határozzuk 
meg, mit érzünk, mi váltja ki 
belőlünk az érzést. Ha sike-
rül megragadnunk a kiváltó 
okokat, már könnyebben tud-
juk az eseményeket perspek-
tívába helyezni, és - időt adva 
magunknak - rendezni a so-
rainkat. Mire gondolok? Leül 
mellénk valaki a villamoson 
és ingerültté válunk. Esetleg a 
pénztárnál kerülünk olyan em-
ber mellé, aki feszültséget vált 
ki belőlünk. Vagy épp ellenke-
zőleg, jólesik ránézni, talán be-
szélgetést is kezdeményezünk, 
egymásra mosolygunk, szem-
kontaktust veszünk fel stb. 
Ha a kísérő érzést meg tudjuk 
pontosan nevezni, már azt is 
megtaláljuk, mi váltja ki, mi-
ért is történnek a dolgok úgy, 
ahogy.

Ahogy érzünk, ahogyan 
érezzük magunkat, mindig ha-
tással van a körülöttünk lévő 
emberekre. Amikor figyelünk 
az érzelmeinkre, azt is figyel-
jük meg, hogyan reagálnak 
azokra mások. Mit és hogyan 
váltunk ki másokból? Vajon 
csöndben vannak a közelünk-
ben, vagy éppen beszédessé 
válnak? Mernek mellettünk is 
kockáztatni, vagy inkább visz-
szahúzódóbbnak mutatják 
magukat? Ez mind visszajelzés 

számunkra, hogy hatunk má-
sokra.

Arra ügyeljünk, hogy érzel-
meinket soha ne ítéljük meg, 
hiszen az egyenes út a szoron-
gáshoz vagy a bűntudathoz, és 
azt is megakadályozza, hogy 
tisztán értsük a bennünk zaj-
ló folyamatokat. Nincs olyan, 
hogy jó vagy rossz érzés. In-
kább a velük való szembenézés 
kényelmetlen, sőt, sokszor fáj-
dalmas is lehet. Ilyenkor arra 
kell tudatosan figyelmet fordí-
tanunk, hogy ez ne legyen aka-
dálya az öntudatunk fejleszté-
sének.

Amit még fontos észben tar-
tanunk: ha figyelmen kívül 
hagyjuk az érzelmeinket, azok 
nem tűnnek el. Később, várat-
lan helyzetekben törnek majd 
fel, akkor, amikor legkevésbé 
számítunk rá. Szélsőséges ese-
tekben fizikai tüneteket okoz-
hatnak.

Ha nehéz megfogalmaz-
nunk elsőre, mit is érzünk, ér-
demes a művészetet segítségül 
hívni. Egy festmény, egy zene-
darab hallgatása, egy film vagy 
egy színházi előadás is segít-
het abban, hogy önmagunk-
ra fókuszáljuk és arra, mit vált 
ki belőlünk az adott mű. Ha 
tehetjük, ezt osszuk meg má-
sokkal is, hiszen ők is élhetnek 
számunkra értékes visszajelzé-
sekkel.

A kötelező győzelem a legnehezebb

Az érzelmi intelligencia és az önismeret

Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője. Fotó: DVTK.hu

GALLAI JUDIT
COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
WWW.GALLAIJUDIT.COM
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SzolgáltatóHÁZ

Az akció érvényes: 2023. 01. 28-tól 2023. 02. 03-ig 
Palmolive szappan, 90 g, 2544 Ft/kg 279 Ft 229 Ft
Nicky papírtörlő, 2 tekercs, 184,5 Ft/db 469 Ft 369 Ft
Active mosópor, 400 g, 1247 Ft/kg 549 Ft 499 Ft
Hewa alufólia, 10 fm, 59,9 Ft/fm 699 Ft 599 Ft
Active mosogatószer, 1 l 749 Ft 649 Ft
Dove folyékony szappan, utántöltő, 500 ml, 2198 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Parodontax fogrém, 75 ml, 14 653 Ft/l 1299 Ft 1099 Ft
Sanytol fertőtlenítő felmosó, 1 l 1299 Ft 1199 Ft
Lenor öblítő, 1360 ml, 881 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Protect Revolution rágcsálóirtó, 250 g, 4796 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Syoss sampon, 440 ml, 2952 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Playboy tusfürdő, 250 ml női, férfi, 5596 Ft/l 1499 Ft 1399 Ft
Playboy deo, 150 ml, 9660 Ft/l 1549 Ft 1449 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 79 Ft/db 1999 Ft 1899 Ft
Kollant csótányirtó gél, 5 g, 399 800 Ft/kg 2099 Ft  1999 Ft
Persil mosópor, 2,34 kg, 1281 Ft/kg 3199 Ft 2999 Ft

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

LAKÁSSZERVIZ MISKOLC

KIRÁLY ISTVÁN l 06 20/246-5072

TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés, burkolás, fürdőszobák, 

konyhák átalakítása, felújítása.

Apró javításokkal, cserével  
és szereléssel is hívjon bizalommal!

Munkatársakat keresünk  
Miskolc és környéki munkahelyekre  

az alábbi munkakörökbe:

l pénzügyi vezető l könyvelő  
l villamosmérnök  

l karbantartó l ipari technikus  
l targoncavezető  

l betanított gépkezelő  
l összeszerelő operátor

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését,  
kérjük, jelezze nekünk, felvesszük Önnel a kapcsolatot.  

Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

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

jelentkezes@myhrteam.hu,  
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

Apróhirdetés
Gépi földmunka: alapásás, vasbetonfúrás, kerítésépítés, 
vízszintes talajfúrás. Tel.: +36-20/560-8939
Aranykalászos gazda (részszakma) képzés indul február-
ban a DEKRA Akademie szervezésében. További felvilágosí-
tásért hívja a 06-30/524-4954-es telefonszámot!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8 és 16 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. 

Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu



A mögöttünk lévő vasár-
nap a kultúra ünnepe volt. 
Nekem és rajtam kívül még 
másfélezer embernek felejt-
hetetlen élményt adott. 

Történt ugyanis, hogy Varga 
Andrea alpolgármesterrel együtt 
meghívást kaptunk az ország 
legrangosabb kultúrpalotájába 
Budapestre. A Művészetek Pa-
lotájának Bartók termébe szólt 
a meghívás egy különleges zenei 
találkozásra, amit a műsorfü-
zet „felfedezések-ifjú géniuszok, 
klasszikus zenekarok” címmel 
hirdetett. Kezdésre megtelt az 
ország legnagyobb hangver-
senyterme. Nem csak a honi ze-
neszerető közönség volt kíváncsi 
a különleges zenei eseményre, 
hanem szép számmal érkeztek 
Európa más országaiból is.

A műsor különleges zenei 
csemegét ígért. Rahmaninov 
II. (c-moll) zongoraversenyét, 
Liszt Prométheusz – szimfoni-
kus költeményét és Dohnányi 
fisz-moll szvitjét, s mindezt a 
Miskolci Szimfonikus Zene-
kar tolmácsolásában. A szólis-
ta valóban egy ifjú géniusz volt, 
Anton Gerzenberg, aki zongo-
rajátékával már jó néhány éve 
a világ számos koncerttermé-
ben elkápráztatta közönségét. 
A zenekart Török Levente, a je-
lenleg Németországban dolgo-
zó kiváló karnagy vezényelte.

Az első részben elhangzott 
zongoraverseny után hangos 
ováció és hosszan tartó taps 
ünnepelte a szólistát és a mis-
kolci zenekart. A sokadik visz-
szataps után Anton Genzen-
berg újra a zongorához ült, 

megköszönve a közönség sze-
retetét. Szünet után nagy taps 
fogadta a színpadra bevonuló 
miskolci zenekar tagjait. Ami-
kor elcsendesedett a hallgató-
ság, a karmester, Török Levente 
a közönség felé fordult és ma-
gyarul, majd angolul azt kérte, 
hogy a kétszáz éves Himnusz 
költője, Kölcsey Ferenc előtt 
tisztelegve felállva közösen 
énekeljék el a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar kíséretével a 
nemzet ünnepi énekét.

A teremben óriási taps tört 
ki, majd miután elcsendese-
dett a hallgatóság, a zenekar 
játszani kezdett. Másképp szólt 
most ez az ének, másképp szólt 
a zene, mert valami különös 
varázsa és fájdalma volt a pil-
lanatnak, az emlékezés, a mai 
napok sokszor a fennmara-

dásért, a megmaradásért való 
küzdelmei, a közelben dúló 
háború borzalmai miatt csen-
desebben szólt a torkokból az 
imádság. Amikor a zenekar 
elhallgatott, csendben, elgon-
dolkodva ültek le az emberek. 
Mögöttünk három idős hölgy 
ült, akik az előadás alatt folya-
matosan dicsérték a hallotta-
kat, most egyikük azt mondta.

– Én ezt a fiatalembert és a 
miskolci zenekart örökre a szí-
vembe zártam.

Mi is.
A koncert végén hangosan 

követelték vissza a színpadra 
a karnagyot, ünnepelték a cso-
dát, mellyel a miskolci zenekar 
tagjai ajándékozták meg a ma-
gyar kultúra napját ünneplő 
közönségüket.

FEDOR VILMOS

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában január 
29-én, vasárnap, 16 órától a 
Avas-déli Isteni Ige-(Jezsu-
ita) templomból közvetíte-
nek. A szentmisét bemutatja: 
Rigó Jenő SJ plébános. Neo-
katekumenális út katekézise 

indult január 23-ától a Mis-
kolc Selyemrét Római Ka-
tolikus Plébánián hétfői és 
csütörtöki napokon este hét 
órakor a selyemréti Szent 
István-templomban (Baj-
csy-Zsilinszky u. 33/B). To-
vábbi információ: devan.hu

HARANG-HÍREK
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JANUÁR 28., szombat
10:00-13:00, 14:00-17:00, 18:00-21:00  

Közönségkorcsolya, Városi Szabadidő-
központ

20:00 Popsuli Farsang 2023, Ifjúsági Ház

JANUÁR 29., vasárnap
10:00-13:00, 14:00-17:00 Közönségkorcsolya, 

Városi Szabadidőcsarnok

JANUÁR 30., hétfő
16:00 Spanyol klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház

JANUÁR 31., kedd
15:00 Angol klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16.30 Lásd meg a szépet és boldog leszel! 

- Kosárkó Istvánné kiállítása, Teleki Tehet-
séggondozó Kollégium

17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
18:10 DVTK-Girona kosárlabda-mérkőzés, 

Euroliga 11. forduló, DVTK Aréna
19:00 Dumaszínház: No para - Musimbe 

Dávid Dennis önálló estje, MÜHA
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 1., szerda
17:00 ArTTér: Színezd újra! / SÁRGA a 

test halála, a lélek halhatatlansága, 
MÜHA Kávézó

18:30 Pilates, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 2., csütörtök
10:00 Medveles, Miskolci Állatkert
10:00 Darázs Richárd Elveszettnek hitt 

mesék Fényesvölgyből című gyermek-

könyvének játékos bemutatója, II. Rá-
kóczi Ferenc Könyvtár

19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 3., péntek
18:30 DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 

jégkorongmérkőzés, Erste Liga 33. for-
duló, Miskolci Jégcsarnok

19:00 Milyen szép a világ – Farsangi mu-
latság Gergely Robival, Buch Tiborral 
és Lőrincz Judittal, Művészetek Háza

FEBRUÁR 4., szombat
18:00 Farsangi éjszakai fürdőzés, Barlangfürdő

FEBRUÁR 5., vasárnap
9:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
19:00 DVTK - Békéscsabai Röplabda SE röplab-

damérkőzés, Női NBI. 12. forduló, DVTK Aréna

FEBRUÁR 6., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Szimfonikus bérlet V. - A Miskolci 

Szimfonikus Zenekar koncertje, MÜHA
19:00 DVTK-Tiszakécske labdarúgó-mér-

kőzés, NB II. 22. forduló, DVTK Stadion

FEBRUÁR 7., kedd
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Jótékonysági Truváj- és Trécsest, 

MÜHA Kávézó
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 8., szerda
19:00 Boeing, Boeing: Leszállás Párizs-

ban, Művészetek Háza

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: JANUÁR 26-FEBRUÁR 1., csütörtök-szerda: 15:45 Babylon 
| 19:00 A Fabelman család | FEBRUÁR 2-8., csütörtök-szerda: 17:30 Asterix és Obelix: A kö-
zépső birodalom | 19:45 Az ember, akit Ottónak hívnak

• Művészetek Háza, Béke-terem: JANUÁR 26-FEBRUÁR 1., csütörtök-szerda: 17:00 Ufóvadá-
szok (kivéve 27-e) 19:30 Minden jót, Leo Grande | FEBRUÁR 2-8., csütörtök-szerda: 17:00 Tánc 
az élet | 19:15 Nyolc hegy

• Cinema City: JANUÁR 26. – FEBRUÁR 1., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – A gép | 
Angyalok gyilkosa | A sziget szellemei | Avatar: A víz útja | Az ember, akit Ottónak hívnak | Az 
új játék | Babylon | Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság | Fortune-hadművelet: a nagy át-
verés | Fura világ | I wanna dance with somebody – A Whitney Houston-film | Jack Mimoun 
és a rejtélyek szigete | Krokodili | Léna és a hógolyó | M3gan | Mi köze ennek a szerelemhez? 
| One Piece Filme: Red | Teddy mackó karácsonya

MOZIMŰSOR

JANUÁR 28., szombat 11:00 Kakaókoncert, 

Nagyszínház | 15:00 Ének az esőben, bérletszü-

net, Nagyszínház | 19:00 Ének az esőben, Szemere 

Bertalan-bérlet, Nagyszínház | FEBRUÁR 3., pén-

tek 19:00 Ének az esőben, Földes ifjúsági bérlet, 

Nagyszínház | FEBRUÁR 4., szombat 15:00 A „K” 

ügy, bérletszünet, Csarnok | 19:00 Jézus Krisztus 

szupersztár, bérletszünet, Nagyszínház | FEBRU-

ÁR 9., csütörtök 19:00 Producerek, bérletszü-

net, Nagyszínház | FEBRUÁR 10., péntek 19:00 

Ének az esőben, Szabó Lőrinc-bérlet, Nagyszínház 

| FEBRUÁR 11., szombat 15:00 Ének az eső-

ben, Déryné Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház | 

19:00 Ének az esőben, bérletszünet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Ignácz Dávid, Miskolc polgármesteri hivatalának 
jegyzője lakossági fogadóórát tart február 1-jén, 
szerdánn 14 órától a városházán. Sorszámosztás: 
január 30-án, hétfőn 8 órától a hivatal Hunyadi Já-
nos utca 2. sz. alatti portaszolgálatán. A fogadóórá-
ra tíz sorszámot osztanak ki.

JEGYZŐI  FOGADÓÓRA

„Mulassunk úgy, hogy 
haszna legyen!” a mottója a 
MÜHA Kávézó vadonatúj 
programsorozata első ré-
szének, ami a Jótékonysági 
Truváj- és Trécsestek címet 
viseli.

Jótékonysági estként startol 
február elején a Művészetek 
Házában a színészklub, az es-
tek a kicsit furcsa, de annál be-
szédesebb Truváj és Trécs cí-
met viselik. De vajon tudjuk-e 
mi is az a truváj? A szó a szín-
házi szlengből ragadt az élőbe-
szédben, mert ott rendkívüli 
jó ötletet, ügyességet, de akár 
még mesterségbeli fogást is je-
lenthet. Talán ezért is az első 
klubest hangulat- vagy truváj-
felelőse Fandl Ferenc, aki Soó-
ky László monodrámáját, A 
nagy (cseh)szlovákiai magyar 
forradalmi gulyáspartit adja 
elő, miközben tényleg készül 
egy fazék finom gulyásleves. 

Február 7-én, kedden min-
denkinek a Művészetek Háza 
Kávézójában a helye, hiszen 
nemcsak a belépés díjtalan, 
de kóstoló is lesz. Ezután pe-

dig jöhet a könnyed, hangula-
tos csevegés, ugyanis az estek 
célja a közösségépítés is, mert 
mi olyan klubban gondolko-
dunk, ahonnan sem néző, sem 
színész nem siet haza. A tet-
szésnyilvánítás szabad, oly-
annyira, hogy tetszésünknek 
nemcsak tapssal adhatunk 
hangot, hanem adományozás-
sal is a Miskolci Nemzeti Szín-
ház javára. A Truváj- és Trécs-
estek nagyon fontos eleme 
a jótékonykodás, ezért lehet 
a rendezvény mottója: „Úgy 
mulatni, hogy ne csak látszat-
ja, de haszna is legyen!”

Újdonsággal érkezik  
a MÜHA Kávézó

Fandl Ferenc. Fotó: Éder Vera

Miskolc zenekarát ünnepelték

Hirdetés

A 60 éves Miskolci Szimfonikus Zenekar múlt vasárnap adott nagy sikerű koncertet Budapesten, a Művészetek Palotájában. Fotó: Hirling Bálint



Sudoku

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal 
is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, meg-
fejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben 
küldjék el, a levélben tüntessék fel postacímüket is! 
Beküldési határidő: 2023. február 22. E-mail-cím: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések be-

küldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz 
Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Tiktok 
titkok, Az a régi lány, Az Isten háta mögött, A búcsúzó macska. Nyer-
tesek: Törökné Hajlik Ágnes (Miskolc) és Lábadi Dávid (Miskolc). Gra-
tulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
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Rengeteg látogatót kereste fel Bánkutat múlt vasárnap, ahol az azt megelőző napokban mintegy ötven centis hóréteg gyűlt össze. Bár a 
szánkópálya már szombaton is alkalmas lett volna a sportolásra, a Bánkútra vezető utat a rendőrség kénytelen volt lezárni, mert a vizes 
hó súlya alatt rengeteg fa dőlt az útra. A téli sportok szerelmesei sílécekkel, szánkókkal vágtak neki a lejtőknek, de olyan is volt, aki kerék-
párral (képünkön) próbálta ki magát a hóban. Szerdán egyébként a Bánkúti Sícentrum is kinyitott, vélhetően nem csak egy két napra, mivel 
a meteorológiai előrejelzések szerint két hétig még biztosan marad a hideg. Fotó: Mocsári László

Két keréken a havas Bánkúton

Gazdikereső
Ezen a héten Fionát, a Miskolci Állategészségügyi Telep egyik 
lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, 
féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gaz-
dihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

6327. Fiona
Bekerülés helye:  
   Miskolc, Szondi Gy. u.
Fajta: keverék
Kor: 9 hónap
Neme: szuka

Szín: zsemle
Súlya: 17,7 kg

Fiatal, energikus, nagyon 
játékos növendékkutyus. Szé-
pen szokja a sétáltatást. Test-
vérével érkezett a telepre.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Még van esélye utolérni magát, 
de akkor mindent meg kell tennie annak érdekében, 
hogy kedvezően alakuljanak a dolgok. Most már nem 

fér bele egy kis pontatlanság, készen kell állnia mindenre.

Bika (04. 21.–05. 21.) Szívesen segít valakinek, aki 
fontos az ön számára. Cserébe nem is vár semmit, mert 
az is elég, hogy tudja: jót tett valakivel. A sors még 

meghálálja ezt önnek.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Valami újdonságra vágyik, de 
közben attól is fél, hogy kilépjen a megszokott köreiből. 
Tartson ki még egy kicsit, mert így elérheti a célját, és 

akkor sokkal nagyobb lelkesedéssel vág új dolgokba.

Rák (06. 22.–07. 22.) Közel kerül valakihez, de ez az 
érzés most egyszerre riasztó és kellemesen bizseregte-
tő is. Próbálja megélni minden mélységét, hogy el tud-

ja dönteni, akarja-e ezt, jó-e ez a helyzet önnek.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Úgy érzi, valaki folyama-
tosan csak kifogásokat keres, miközben nem foglalko-
zik a valódi kérdésekkel. Ha önnek már kezében van a 

válasz, akkor ne habozzon megmutatni a világnak, mire képes!

Szűz (08. 24.–09. 23.) Lehet, hogy most azzal teszi 
magának a legjobbat, ha egy kicsit enged, és nem lesz 
túl szigorú. Minél előbb meg tud szabadulni a kísértés-

től, annál hamarabb figyelhet a fontos dolgokra.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Talál valamit, ami segít egy 
helyben tartani a figyelmét, amitől nem kalandozik el 
túlságosan, és amitől a teljesítménye is jobb lesz. Pró-

bálja meg a legtöbbet kihozni ebből a felfedezésből!

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Fél attól, hogy csalódást 
okoz másoknak, hogy nem tud megfelelni az elvárások-
nak. Pedig fölösleges az aggodalma, minden megvan 

önben ahhoz, hogy elérje a kijelölt sikereit.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Ha kell, akkor nagyon is sok 
mindenre képes, és arra is készen áll, hogy ezt megmu-
tassa a világnak. Ne hagyja, hogy bárki elvegye a ked-

vét vagy az önbizalmát, hiszen önnél van a megoldás.

Bak (12. 22.–01. 20.) Ne csak mindig a célon tartsa 
a szemét, mert az út során is vannak olyan látnivalók, 
amiket érdemes észrevenni. Ne szalassza el ezeket 

sem, mert később bánni fogja, hogy kihagyta az élményt.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Minden lehetőség adott, 
most már csakis önön múlik, hogy mennyit hoz ki az 
adott körülményekből. Ne törődjön bele a fásultságba, 

ha az kell a sikerhez, akkor rázza fel a környezetét is!

Halak (02. 20.–03. 20.) Tudja, mire vágyik, de ha azt 
nem kaphatja meg, még ne érje be kevesebbel. Csak egy 
kis türelemre van szüksége, és akkor elérheti a célját. Ha 

most feladja, később keserű szájízzel távozhat.

Akkor és most. A Minorita templom és a rendház áll a régi képeslap 
középpontjában, a környezete viszont még egészen másképpen 
fest. Tekintve, hogy a Földes Ferenc Gimnázium főépületét 1910-
ben, a Berzeviczy Gergelyét pedig 1908-ban kezdték építeni, a ké-
peslap biztosan ezt megelőzően készült. Nem is beszélve a Hősök 
teréről, aminek létesítését már 1918-tól tervezték, a tér első verzió-
ját viszont csak 1939-re alakították ki. A Minorita templom 1729 és 
1760 között épült barokk stílusban, balján áll az egykori minorita 
rendház, a mai Kelemen Didák Fiúkollégium. Az 1843-as nagy mis-
kolci tűzvész során súlyos károkat szenvedett, teljes helyreállítása 
csak 1845-re készült el. 1950. június 17-e éjszakáján a rendházból 
elhurcolták az ott lakó atyákat, novíciusokat és diákokat, összesen 
tíz embert (erről emlékezik meg az épület falán az 1999-ben felava-
tott emléktábla ). Az épület külső felújítása 2021-2022-ben történt 
meg, belső rekonstrukciója idén februárban ér véget. (Tajthy Ákos 
szövege, dr. Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

Miskolci Napló

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS
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