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JÖVŐ IDŐBE LÉPTEK. A Miskolci Szakképzési Centrum Berzeviczy Gergely Technikum diákjai az Erasmus+ 
pályázat keretében „Jövő időbe lépünk” – 4 for future projekten energiaválság – témanapot tartottak 
február 2-án. A diákok és a tanárok interaktív feladatok megoldásával tárták fel a kialakult energiakrízis 
okait. Emellett flashmob bemutatóval is készültek a legaktívabb diákok. Fotó: Mocsári László

Az Avasi Sörház és a Remé-
nyi Ede utca közötti szakasz-
ra kizárólag az ott lakók, a 
szemétszállító cég teherau-
tói, valamint a hatóságok 
hajthatnak be, a többieknek 
kerülni kell.

Február 6-ától, vagyis jövő 
hétfőtől négy hónapra lezár-
ják az átmenő forgalom elől a 
Meggyesalja utca – Reményi 
Ede utca – Rácz György utca 
közötti útszakaszt – írja szer-
dai közleményében a miskolci 
polgármesteri hivatal sajtóosz-
tálya. A közleményben felhív-

ják a figyelmet arra, hogy a 
következő négy hónapban az 
útzár által érintett területre a 
mentőkön, a tűzoltókon, il-
letve a szemétszállítást végző 
járműveken kívül kizárólag az 
ott lakók hajthatnak majd be. 
Mint írják, a korlátozás ide-
je alatt a környéken torlódá-
sokra kell számítani. „A város 
nyugati irányából érkezők az 
északi tehermentesítő út felé 
kerülhetnek, vagy a Nagyvá-
thy utcánál térhetnek le a Szent 
István út irányába” – hangsú-
lyozzák. A munkálatok legin-
kább a Diósgyőrből a belváros 

felé irányuló forgalmat érintik, 
az autósoktól fokozott figyel-
met kérnek a következő idő-
szakban.

A lezárásra a Dayka Gábor 
utca meghosszabbítása, vagyis 
az úgynevezett Dayka-átkötés 
projekt kapcsolódó beruházás 
bontási és építési munkálatai 
miatt van szükség. Amint ar-
ról beszámoltunk, a beruhá-
zás a nyár végén, ősz elején az 
új szakasz útjában lévő házak 
bontásával kezdődött, a terüle-
ten már az új út nyomvonalai 
is láthatóak. Az elmúlt hóna-
pokban a kivitelező kicserél-
te a vízvezetékeket a Petőfi 
utca, Kálvin János utca és Rácz 
György utca, a beruházással 
érintett szakaszán, a munká-
latok miatt a környéken folya-
matosan változik a forgalmi 
rend.

A beruházás eredményeként 
a Dayka utca meghosszabbítá-
sával létrejövő kétsávos váltja 
ki jövő tavasztól-nyártól a Rácz 
György utcai közlekedést. 

MN

Hétfőtől útzár lesz a Meggyesalján 

Családbarát cím a Miskolci Állatkertnek 
Az elismerő címet az intéz-
mény 2021-ben már megkapta, 
viszont mivel az idei felülvizs-
gálaton minden kritériumnak 
megfeleltek, újból megkapták 
az erről szóló tanúsítvány.

Ismét családbarát hely lett 
a Miskolci Állatkert. A felül-
vizsgálatot a Családbarát Ma-
gyarország Központ végezte és 
a többi közt az akadálymente-
sítést, a biztonságot valamint a 
családok igényeinek kiszolgá-
lási szintjét ellenőrizték. 2021-
ben már elnyerte az Állatkert a 
Családbarát Szolgáltató hely ta-
núsító védjegyet. Ezt az elisme-
rő címet tavaly év végéig hasz-

nálhatták. Ahogy közelített a 
lejárati határidő ismét jelezte az 
intézmény a Családbarát Ma-
gyarország Központnál, hogy 
továbbra is elkötelezett a csa-
ládbarát szemlélet iránt.

– Jeleztük a központ felé, hogy 
újra szeretnénk akkreditáltatni. 
Ekkor előzetesen ki kellett töl-
teni egy bizonyos feltételrend-
szernek megfelelő kérdőívet, 
ami után ők személyesen jöttek 
és egy auditvizsgálat során leel-
lenőriztek. Voltak olyan dolgok, 
melyek a meglétét személye-
sen leellenőrizték, tehát példá-
ul van-e olyan bababarát szop-
tatóhelyiség, amelyet a családok 
igénybe tudnak-e venni. Illetve 

vizsgálták többek között azt is, 
hogy valóban akadálymentesen 
lehet-e bejutni a létesítménybe 
– mondta el Drapcsikné Farkas 
Zsuzsanna, a Miskolci Állatkert 
zoopedagógusa.

Ellenőrizték emellett, hogy el-
zárhatók-e a látogatók poggyá-
szai, tudják-e megfelelő fedett 
helyen tárolni a babakocsit, a ke-
rékpárt és, hogy biztonságos-e a 
játszótér. Mivel ezeknek a fel-
tételeknek maximálisan meg-
felelt a Miskolci Állatkert, idén 
januárban ismét megkapták ta-
núsító védjegyet, így ennek tük-
rében továbbra is, mint Család-
barát Szolgáltató Hely várja a 
látogatókat.                                 MN

EGYRE SZÉLESEDIK A TÜNTETÉSCUNAMI
Tudósítás a 4. oldalon

MEGSZŰNTEK A KORÁBBAN JELLEMZŐ DUGÓK
Cikk a 2. oldalon

TRANSZPARENS: „ANYA VAGYOK, NEM ELLENZÉK”
Riport az 5. oldalon

Korizni csudajó 

A szórakozva sportolás egyik téli kedvence a korcsolyázás. A többség 
ugyan csak alkalmi időtöltésként űzi, de népszerűsége vitathatatlan. E re-
mek program nagy ügyességet kíván: Lara, Dorka és Marci nincs híján en-
nek, imádnak korizni. A Miskolci Jégpálya törzsvendégei. Fotó: Juhász Ákos

Négyhónapos szieszta. Fotó: Mocsári László
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Több mint negyven lakás és 
a közösségi ház is megújult 
az elmúlt években a Vas-
gyárban TOP-os pályázati 
forrásból. A projekt zárá-
sán elhangzott, a városve-
zetés szándéka szerint ez 
csak az első lépés azon az 
úton, aminek végére a vá-
rosrész teljesen megújulna.

A leszakadással veszélyez-
tetett Vasgyár városrész tár-
sadalmi-fizikai-gazdasági 
problémáinak komplex ke-
zelését, valamint a területen 
élők társadalmi integrációjá-
nak elősegítését tűzte ki az a 
több éves, uniós támogatással 
megvalósuló projekt, ami ja-
nuár utolsó napján zárult le 
hivatalosan. A pályázat része-
ként összesen 42 lakás újult 
meg teljesen, de korszerűsí-
tették a közösségi házat is.

Varga Andrea, Miskolc al-
polgármestere a projektzárón 
úgy fogalmazott, a „Miskolc 
város leromlott városi területe-
inek rehabilitációja – Vasgyári 
program” egy első lépése lehet 
egy olyan folyamatnak, ami-
nek a végén a Vasgyár a jelenle-
ginél sokkal jobban integrálód-
hat a város szövetébe.

– A Vasgyár és környéke egy 
nagyon fontos, kultikus része a 
városnak, és rendkívül fontos 

lenne, hogy ismét helyére ke-
rüljön, a helyén tudjuk kezelni. 
Ehhez viszont elengedhetetlen 
az, hogy foglalkozzunk azok-
kal a szociális és infrastruktu-
rális problémákkal, melyek a 
területen hosszú évtizedek alatt 
kialakultak. Ebből a szempont-
ból tekintem én egy első lépés-
nek ezt a városrehabilitációs 
projektet, aminek köszönhe-
tően jó néhány család számá-
ra tudunk kedvezőbb lakhatá-
si feltételt biztosítani – mondta 
el a városvezető, aki egyúttal 
köszönetet mondott minden-
kinek, aki az elmúlt években a 
projekt sikeréért dolgozott.

A projekt egyik pillére az 
érintett területen található ön-
kormányzati tulajdonú szoci-
ális bérlakások korszerűsítése, 

komfortfokozatának növelé-
se, műszaki megújítása. Ener-
giahatékonysági szemponto-
kat szem előtt tartva összesen 
negyvenkét önkormányzati 
szociális bérlakást újítottak fel.

A munkálatok két ütem-
ben zajlottak: 2018. végéig tíz, 
2020-2021-ben pedig tovább 
harminckét lakás újult meg. 
Akcióterület volt a Harma-
dik, a Puskin, a Gózon Lajos, a 
Glanzer Miksa, a Kerpely An-
tal, a Lónyai Menyhért, vala-
mint az Alsószinva utca.

A beavatkozások helyszíne-
in fürdőszobákat és WC-ket 
alakítottak ki, de elvégezték 
a lakások általános felújítását 
is, mely komfortfokozat-eme-
lést és nyílászárócserét is je-
lentett. A felújított lakások 

egy része társasházi környe-
zetben található, így nemcsak 
a lakások, hanem az érintett 
osztatlan közös tulajdonú tár-
sasházi részek is megújultak a 
Puskin u. 25., a Puskin u. 29., 
a Puskin 26-28. sz., a Glanzer 
Miksa u. 22-24.sz., a Glanzer 
Miksa u. 26-28. sz. valamint a 
Gózon Lajos u. 19. számú tár-
sasházak esetében.

Szintén a projekt részeként 
újult meg a Vasgyári út 24. 
szám alatt található közössé-
gi ház, mely az épület részle-
ges felújítását, a telket körülve-
vő kerítés és park megújítását 
jelentette. A Kabar utca 42-56. 
szám alatt pedig harmincnyolc 
rossz állapotú lakást bontottak 
el. A projekt célul tűzte ki az 
itt élők elköltöztetését, minő-
ségibb életfeltételek megterem-
tését, mely a felújításoknak kö-
szönhetően megvalósult.

A projekt százszázaléko-
san az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam támogatásával, az 
Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásával 
valósult meg. A TOP-6.7.1-16-
MI1-2017-00001 azonosító szá-
mú, „Miskolc város leromlott 
városi területeinek rehabilitáci-
ója – Vasgyári program” című 
projekt számára megítélt forrás 
bruttó 837 000 000 forint volt.

TAJTHY Á.

Az Y-híd projekt hármas, 
négyes ütemének terveit Mis-
kolc főépítészének, Szunyogh 
Lászlónak a közreműködésé-
vel dolgozták ki a szakembe-
rek, a koncepciót a kormány-
zat is támogatja.

Nagy sikert arattak az Y-híd 
projekt folytatásának, a har-
madik és negyedik ütemnek 
a koncepciótervei az országos 
tervtanács szakmai zsűrije előtt 
– ezt Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere jelentette be elsőként 
még a múlt hét végén a Face-
book-oldalán. Ezzel „a miskol-
ci szakemberek elképzelése-
it megerősítette a szakma, így 
folytatódhat a munka, melynek 
folyamatában a Nemzeti Infra-
struktúrafejlesztő Zrt. (NIF) és 
az önkormányzat szakemberei 
mellett civil szervezetek is részt 
vettek, például a kerékpárosok 
képviselői, valamint forgalom-
szabályozási szakemberek” – 
tette hozzá a városvezető.

Hogy pontosan miről is szól-
nak ezek a koncepciótervek, 
arról Miskolc főépítészével be-
szélgettünk. Szunyogh László 
elmondta, az Y-híd projekt jóval 
több, mint csupán egy megújult 
csomópont, egy négysávossá 
vált útszakasz és egy, Martin-
kertváros biztonságosabb el-

érését biztosító vasúti felüljáró. 
A teljes beruházásnak az elmúlt 
években az első két üteme ké-
szült el, a turbókörforgalomnál 
ugyanis a hármas út új nyom-
vonala indulhatna el a maradék 
két projekt megépítése után.

Újratervezés
– Amikor ezt a projektet 

évekkel ezelőtt megálmodták, 
azért térítették volna el a hár-
mas főutat, mert egy Intermo-
dális Csomópontot terveztek 
a Tiszai pályaudvar elé. A kor-

mány azonban nem tartotta tá-
mogatandónak a város korábbi 
elképzeléseit két ok miatt: egy-
részt mert az út egy szakasza a 
Kandó Kálmán tér alatt haladt 
volna, és az alagút elkészítése 
a közműkiváltások és a Szinva 
közelsége miatt szükséges spe-
ciális szigetelés miatt irreálisan 
drága lett volna. Másrészt nem 
támogatták a Tiszai perifériális 
helyzete miatt sem – kezdte a 
főépítész.

Az Y-híd viszont már épült, 
így a tervek újragondolására 
volt szükség, mert a város nem 
szerette volna, hogy a létesít-
mény torzóként maradjon meg 
a város közepén. Éppen ezért új 
koncepciót dolgoztak ki a 3-as 
út nyomvonalára. „A korábbi 
tervek szerint, a föld alól feljő-
ve a hármas út a Fonoda utcán 
folytatódott volna és kötött vol-
na vissza a József Attila utcára, 

magyarul éppen annak teher-
mentesítése maradt volna el.

Mi viszont azt mondtuk, 
hogy az út a Kandó Kálmán té-
ren folytatódjon a föld felett, és 
az új nyomvonal a Szinva déli 
oldalán menjen, az Auchan 
magasságában forduljon északi 
irányba és egy új Sajó-hídon ke-
resztül kössön be a régi Brico-
store, a mai XXL áruház mellé. 
Így ugyanis megvalósulna a Jó-
zsef Attila utca tehermentesíté-
se, hiszen innen már az autópá-
lya is közel van, megérné tehát 
az új nyomvonalat használni az 
átmenő forgalomnak” – vázolta 
Szunyogh László.

Új koncepció
A koncepcióval kapcsolatban 

több tervet készített el a NIF ál-
tal kiválasztott tervező cég, ezek 
közül végül a kormányzati szer-
vek és az önkormányzat is azt 

tartotta legjobbnak, ami szerint 
a hármas ütem (Kandó Kálmán 
tér – Fonoda utca) közötti sza-
kasz a Szinva déli oldalán, több-
nyire a jelenlegi MÁV-os ingat-
lanok helyén haladna, a Baross 
Gábor utcán a régi helyén épül-
ne egy új Szinva híd, és létesülne 
egy a Szondy utcánál is.

A négyes ütem pedig (Fono-
da utca – József Attila utca) a 
már fent említett útvonalon ha-
ladna, elkészülne az új Sajó-híd 
és átépülne az Auchan előtti 
csomópont is. Emellett kerék-
párút is létesülne, ez a Kandó 
Kálmán tér után a Szinva utcán 
folytatódna és ez is a már em-
legetett József Attila utcai cso-
mópontba kötne be, oda, ahol 
az elmúlt hónapokban kezdték 
el építeni a Miskolcot Felsőzsol-
cával összekötő bringautat.

– A villamos jelenlegi vég-
állomása a kettes posta elé ke-

rülne át, fejállomásként, mellé 
kerülne a buszvégállomás. Ez 
jelentősen javítaná a vasút és 
a helyi közlekedés járatainak 
kapcsolatát, a jelenlegi körfor-
galom nagyobb részének helyén 
zöld park, az állomás előtt pe-
dig egy méltó tér alakulhatna 
ki – részletezte a főépítész, aki 
hozzátette még: a tervezőktől 
azt is kérték, hogy gondolják 
újra a József Attila utca közle-
kedését is, erre ugyanis az új út 
megépítése után mindenkép-
pen szükség lesz. Az átgondo-
lás része a József Attila utcán 
a buszforgalom versenyképes, 
akadálytalan biztosítása.

A tényleges építkezés legha-
marabb csak a kiviteli tervek 
elkészültét követően, a megfe-
lelő forrás biztosítása után, leg-
hamarabb 2025-ben kezdődhet 
csak el.

TAJTHY ÁKOS

Y-híd projekt: a kormány támogatja Miskolc terveit 

Befejeződött a Vasgyári városrehabilitáció 

Varga Andrea alpolgármester. Fotó: Mocsári László

Az Y-híd hármas ütemének koncepcióterve

Egyebek mellett az ingatlanok 
szigetelését és az alapvető élel-
miszerek forgalmi adójának 
elengedését várja a kormány-
tól a Magyar Szocialista Párt 
(MSZP).

A szocialisták parlamenti frak-
ciójának képviseletében Mis-
kolcra látogató Harangozó Ta-
más szerint világossá vált, hogy 
a magyar kormány képtelen 
úrrá lenni a vágtató infláción és 
a megélhetési válságon. A frak-
cióvezető-helyettes a városban 
tartott csütörtöki sajtótájékozta-
tóján rámutatott: a 2023-as költ-
ségvetésben a kormány ezer-
milliárdos plusz ÁFA-bevétellel 
kalkulál, ami – érzékeltette az or-
szággyűlési képviselő – azt jelen-
ti, hogy minden egyes magyar ál-
lampolgár százezer forintot fizet 
be az államnak. Az MSZP éppen 
ezért az alapvető élelmiszereket 
sújtó 27 százalékos adóteher nul-

lára szállítását követeli ezekben a 
válságos időszakokban. – Meg-
engedhetetlen, hogy a magyar 
állam egy kiló kenyér harmadát 
elveszi.

Ezt követően a térség és Mis-
kolc problémáiról Varga László, 
az MSZP elnökhelyettese szerint 
elengedhetetlen, hogy a mára el-
avult fűtési rendszerrel bíró, szi-
getelés nélküli ingatlanokat szo-
ciális alapon felújítsák. Varga 
László egyúttal szembesítette a 
Fidesz-KDNP-t 13 évvel ezelőtt 
tett ígéretével, melyben egy olyan 
országos energiahatékonysági 
program kívánalmát fogalmaz-
ták meg, ami a hazai ingatlanál-
lomány évenkénti egytizedének 
felújításával összesen nyolcvan-
ezer építőipari munkahely meg-
teremtését irányozta volna elő. 
– Ha ezt meglépték volna, akkor 
korszerű szigetelést és nyílászá-
rókat láthatnánk családi, társas- 
és panelházakon.           BÓDOGH D.

Az MSZP javaslatai 

Varga László és Harangozó Tamás. Fotó: Juhász Ákos

Átprogramozták a lámpákat
Ha már említettük az Y-hídat és turbókörforgalmat az elmúlt idő-

szak tapasztalatait figyelembe véve újraprogramozta a projekt 
által készített területen létesített jelzőlámpákat a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. megyei igazgatósága – mondta Szunyogh László. „Kí-
váncsian várjuk ennek eredményét, az első tapasztalatok minden-
esetre jók, a visszajelzések szerint megszűntek a korábban jellem-
ző dugók” – mondta.
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Megúsztam a Covidot, legalábbis nem derült ki, 
hogy egy-egy rövid kórság mögött ott lappangott-e 
ez a vírus, amely világszerte milliók halálát okozta. 
Általában a szokásos influenza-hullám is elkerült 
eddig. Az ember ilyenkor könnyen elbízza magát. 
Én immunis vagyok, kemény vagyok, mások lehet-
nek betegek, én nem. 

Ment is ez egy ideig, a háziorvosomat nemigen 
zaklattam sokat, legfeljebb, ha jogosítványt kellett megújítani. Az-
tán beütött. A múlt héten. Könnyű megfázásnak tűnt eleinte, aztán 
már a kollégák küldtek haza, hogy ne tüsszögjem, köhögjem tele a 
szobát. Igazuk volt, másnap az orvos már ágynyugalmat és antibi-
otikum kúrát rendelt el, egy egész hétre. Eszembe is jutott a bölcses-
ség, hogy aki áll vigyázzon, hogy el ne essék. Mert a legerősebbeket is 
ledöntheti a lábáról egy láthatatlan méretű vírus vagy baktérium. A 
világjárvány alatt nem csak az sokkolt, hogy mennyien haltak bele, 
hanem az is, amikor láttam, hogy az erősek is, sportolók is, sőt olim-
pikonok, fiatal emberek váltak áldozattá. 

Néhány évvel múltam félszáz. Elmúlt már a csikó kor, de nem 
gondolom magam öregnek sem. A téli influenzajárványok is elkerül-
tek eddig. De az ember is változik. Az egészségi állapotunk is. Nem 
vagyok egy orvoshoz járó típus, nagyon nem, viszont az idő telik, az 
ember kopik. Amíg minden rendben, addig hajlamosak vagyunk 
nem törődni magunkkal. Minek menjek én el egy orvosi szűrésre? 
Hiszen jól vagyok. Nem vagyok gyenge. Ha nincsen bajom, engem ne 
szurkáljanak, ne vegyék véremet, ne sugározzák a tüdőmet egy tüdő-
szűrésen. Erős vagyok és egészséges.

Aztán beüt az élet. Csak átjut valahogy az a kis vírus az immun-
rendszeren és egyike lettem a múlt héten diagnosztizált több, mint 
harmincezer influenzásnak. Egészséges étrend, vitaminok ide vagy 
oda. És nem vagyok egy sportos alkat, pláne olimpikon. Az orvosok 
szerint veszélyeztetett korban vagyok. Én? Ne már! Jön az első reak-
ció. Mert nehéz belátni, hogy telik az idő, én is beteg lehetek. Nem 
akarom elfogadni, tusakodok ellene, úgy sejtem, ebben nem vagyok 
egyedül. A statisztikák is megerősítik, hogy mi magyarok, nem vakok 
vagyunk, csak bátrak. Alig járunk orvoshoz, csak, ha már nagyon 
muszáj, szűrésekre meg „ok nélkül” – hiszen nem vagyunk betegek – 
meg el sem megyünk. Minek? 

Előre gondolkodni, megelőzni, időben kiszűrni… Á, felesleges. Hi-
szen állunk, mint egy szálfa, hogyan esnénk el éppen mi? Hogy len-
nénk betegek éppen mi? 

Közben ismerjük a szomorú statisztikákat arról, hogy az általá-
nos egészségi állapotunk rossz, hogy valójában sok betegséggel küz-
dünk, rengeteg gyógyszert fogyasztunk, és ami a legrosszabb, nagy-
ságrendekkel többen halunk meg olyan betegségekben, amelyek 
megelőzhetők lettek volna, ha időben elmegyünk egy vizsgálatra. Az 
EU 14 országában végzett felmérés szerint az összes halálokot tekint-
ve a magyar halálozási ráta 1,5-szerese volt ezen országok halálo-
zási rátájának, a kezelhető betegségek halálozási rátája 2,5-szerese, 
a megelőzhető halálozások rátája pedig 2,1-szerese. Vagyis legalább 
kétszer annyian halunk meg itt Magyarországon gyógyítható beteg-
ségekben, mint a szomszédban. Pusztán azért, mert nem észleljük 
időben és nem kezdik el a kezeléseket. Amikor meg már beüt a baj, 
késő. Most megúsztam egy influenzával. A háziorvos meghallgatta 
a tüdőmet is, nincs zaj, nincs baj, mondta, mehetek vissza dolgozni, 
de szeretné, ha felkeresnék egy bőrgyógyászt a közeljövőben, mert lát 
bizonyos foltokat a hátamon. El fogok menni.                    BACSÓ ISTVÁN

NÉZŐPONT

Ember tervez 

A Velünk a Város-frakció 
szerint fontos az okta-
tásügy megreformálása, 
éppen ezért minden erre 
irányuló kezdeményezést 
– köztük a január 31-én zá-
rult egyhetes pedagógusz-
sztrájkot – támogatnak.

Kiáll a pedagógusok és az 
oktatás ügye mellett a Velünk 
a Város-frakció – jelentette ki 
Szarka Dénes, a Velünk a Vá-
ros frakcióvezető-helyettese és 
Bazin Levente, a Velünk a Vá-
ros önkormányzati képviselője 
kedden, a Herman Ottó Mú-
zeum előtt megtartott sajtótá-
jékoztatón.

Szarka Dénes kijelentette, 
a frakció örömmel látja, hogy 
Miskolc szintén a pedagógu-
sok mellett áll, ami azért is ki-
emelten fontos, hiszen a peda-
gógustüntetések annak idején 
éppen ebből a városból, egé-
szen pontosan a Herman Ottó 
Gimnáziumból indultak el.

– Aki tudja, hogy jelenleg 
milyen a helyzete egy pedagó-

gusnak: hogy mennyit dolgo-
zik, mennyi feladat hárul rá, 
és ehhez képest milyen fize-
tést kap, az tisztában van azzal, 
hogy a kormánynak cseleked-
nie kellene ez ügyben. 

Bazin Levente úgy fogal-
mazott, a szolidaritás napján 
a frakciójuk is szeretné szoli-
daritását kifejezni a tanárok-
kal, és minden olyan szakma 
képviselőjével (egészségügyi 
dolgozók, közszférában dol-
gozók), akik kevesebbet ke-
resnek, mint amennyi járna 
nekik az áldozatos munká-
jukért. – Tanár nélkül nincs 

jövő, így fontos kiállni az ő 
demonstrációjuk mellett. Ép-
pen ezért öröm számunkra, 
hogy a Holding tagvállalatai, 
mint például az MVK vagy a 
MIKOM, és a városi intézmé-
nyek, köztük a Herman Ottó 
Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár 
vagy éppen a Miskolci Állat-
kert a keddi napon különböző 
foglalkozásokkal igyekezett 
megkönnyíteni a szülők, a pe-
dagógusok és a diákok dol-
gát a pedagógussztrájk utolsó 
napján – zárta.

TAJTHY ÁKOS

A pedagógusok és a diákok oldalán A pedagógusok és a diákok oldalán 
A Szolártsik téri területen álló 
kőszínpad tetőszerkezetének 
megépítésének céljából – saj-
tótájékoztató keretén belül 
–, adták át a kivitelezéshez a 
munkaterületet a nyertes vál-
lalkozónak. 

Borkuti László, a városrész ön-
kormányzati képviselője a beru-
házásban közreműködők jelen-
létében tartotta meg a kivitelezés 
előtti utolsó egyeztetést. Több 
mint két éve, a helyi képviselője 
kezdeményezésére született meg 
az elhatározás, hogy Görömböly 
városrész központját, a kedvelt 
közösségi összejövetelek sza-
badtéri helyszínét, a Szolárt-
sik Sándor téri önkormányzati 
ingatlanon, pályázati támoga-
tással továbbfejlesztik. A Mis-
kolci Kulturális Központ Non-
profit Kft. (MKK) élni tudott, 
így Eperjesi Szabolcs, Göröm-

bölyön élő építész látványtervei 
alapján tízmillió forint összegű 
támogatáshoz jutottak a sza-
badtéri kőszínpad oldalsó taka-
ró- és tetőszerkezetének kialakí-
tására. az engedélyezési eljárást 
követően, a pályáztatás során a 
legelőnyösebb műszaki tarta-
lommal a FE-VODA Kft. nyer-
te el a bruttó 12 és félmillió fo-
rintnyi költségvetésű munkát, 
melynek mintegy egyötödét a 
DK-s politikus képviselői fej-
lesztési alapjából egészítette ki. 
Ezt követően Majorné Bencze 
Tünde, a MKK ügyvezetője, 
egyben a projekt menedzserek 

vezetője, munkatársaival hiva-
talosan is átadta a kivitelező cég 
ügyvezetőjének, Luterán Zsolt-
nak a munkaterületet. A kissé 
szokatlan alakú pódium kibő-
vítésénél a legfőbb nehézséget – 
ecsetelte Borkuti László – legin-
kább a patakmeder közelsége és 
szomszédos területen álló épü-
let miatt, az abból származó ka-
tasztrófavédelmi előírásoknak 
való megfelelés jelentette. Habár 
mindössze alig három hónap áll 
rendelkezésre az avatásig, mind-
eközben – tudtuk meg – a hely-
bélieken semmi sem múlik.

MN

Megújul a szabadtéri színpadMegújul a szabadtéri színpad

Bazin Levente és Szarka Dénes. Fotó: Juhász Ákos

Borkuti László egyeztető beszédét tartja. Fotó: Juhász Ákos

A hajdúknál él az új ügyeleti rendszer A hajdúknál él az új ügyeleti rendszer 
Fokozatosan vezetik be az 
új, egységes alapellátási 
ügyeleti rendszert, elsőként 
Hajdú-Bihar vármegyében 
történt változás február 
1-jével, aztán Szabolcs-Szat-
már-Bereg, majd márci-
ustól Győr-Moson-Sopron 
következik. Miskolcon július 
végéig változatlan formá-
ban, helyszínen és rendelési 
időben biztosítja az ügyeleti 
ellátást az önkormányzat.

Nagy változások kezdődtek el 
az orvosi ellátás első vonalában. 
A háziorvosi ügyeleti rendszer 
az 1950-es években indult ha-
zánkban, amelynek célja a gya-
korlatban az volt, hogy az ott-
hon pihenő körzeti orvosokat 
ne keltsék fel éjszaka a pácien-
sek. Az elmúlt 73 évben azon-
ban gyökeresen megváltozott az 
élet, mostanra a rendszer „szá-
mos elemében széttöredezett és 
nem homogén” – fogalmazott 
Csató Gábor, az Országos Men-
tőszolgálat főigazgatója az Info-
Rádió Aréna című műsorában.

Átalakításra volt szükség, az 
Országgyűlés által decemberben 
elfogadott egészségügyi alapellá-
tásról szóló törvénynek megfe-
lelően időben és területileg is fo-
kozatosan vezetik be az egységes 
ügyeleti rendszert.

Elsőként Hajdú-Bihar várme-
gyében történt változás, az első 
tapasztalatok innen érkeznek, és 
némi rálátásunk lehet, hogyan 
működik majd nálunk is a rend-
szer. Az Országos Mentőszolgá-
lat szóvivője azt közölte az MTI-
vel csütörtökön, hogy rendben 
és zökkenőmentesen indult el a 
rendszer. Győrfi Pál sorolta: az 
első napon a vármegyében 16-
22 óra között tizenegy telephe-
lyen háziorvosi ügyeleti ellátást, 
22-8 óra között pedig sürgősségi 
ügyeletet nyújtottak, és a 1830-
as központi ügyeleti telefon-
szám is jól működött. A házior-
vosi ügyeleti ellátást a tizenegy 
telephelyen 34 beteg – köztük 
11 gyermek – vette igénybe, 
azaz a betegforgalom átlagosan 
háziorvosi ügyeletenként há-

rom beteg volt. A 22 óra utáni 
sürgősségi ügyeleti ellátást az öt 
telephelyen összesen három be-
teg vette igénybe. A teljes, 16-tól 
8 óráig terjedő időszakban az 
ügyeleti egységek kilenc beteg-
hez vonultak ki, ebből öt beteg 
ellátásban részesült, négy eset-
ben pedig halottvizsgálat tör-
tént. Kórházba utalásra egy eset-
ben volt szükség.

Az új ügyeleti rendszer a 
mentőszolgálaton belül jön lét-
re, de attól teljesen elkülönítve, 
külön egységekkel, külön gép-
járművekkel és külön személy-
zettel működik. A szakdolgozók 
nem a mentés terhére, és nem is 
a mentőautókkal mennek ki az 
ügyeleti feladatok ellátásának 
helyszínére.

A cél, hogy az év végére – Bu-
dapest kivételével – az egész or-
szágban egységes, a betegek szá-
mára az eddiginél jobb ellátást 
biztosító, a sürgősségi ellátó-
rendszer elemeivel összekapcsolt 
ügyeleti rendszer működjön.

– 174 járásközpontban lesz 
hétköznap 16 és 22 óra között, 

hétvégén 8-tól 14 óráig házior-
vosi ügyelet. Este 10 után és hét-
végén 14 óra után a mentőszol-
gálatnak sürgősségi ügyeleti 
rendszere lesz, 102 telephelyen 
fizikai jelenléttel is. Erre a 102 te-
lephelyre be is lehet jönni azok-
nak, akiknek valójában szüksé-
gük van ilyen jellegű ellátásra, és 
ezekről a telephelyekről fogunk 
kimenni oda, ahova minket hív-
nak – ismertette a részleteket a 
Csató Gábor főigazgató.

A sürgősségi ügyelet vagy a 
mentőellátás telefonszáma feb-
ruár 1-jétől a 1830-as lett – most 
még csak Hajdú-Bihar várme-

gyében. Miskolcon egyelőre az 
ismert, a cikk keretes részében 
közölt telefonszámokat kell tár-
csáznunk. Az új ügyeleti rend 
az ország többi vármegyéjében 
az év során fokozatosan lép élet-
be, amiről a lakosságot és a há-
ziorvosokat is folyamatosan tá-
jékoztatják. A változásig a többi 
vármegyében az eddig megszo-
kott rend szerint zajlik az orvosi 
ügyelet. Miskolcon július végéig 
az önkormányzat változatlan for-
mában, helyszínen és rendelési 
időben biztosítja az ellátást a há-
ziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleteken.            KUJAN ISTVÁN

A megújult Kazinczy utcai rendelő. Fotó: Juhász Ákos

Központi felnőtt háziorvosi ügyelet:
Cím: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.
Ügyeleti hívószám: (+36) 46/477-104
Rendelési idő: a nap 24 órájában működik

Központi házi gyermekorvosi ügyelet:
Cím: 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 25.
Ügyeleti hívószám: (+36) 46/477-104
Rendelési idő hétfő-csütörtök: 19:00 órától másnap reggel 7:00 
óráig; pénteken: 16:00 órától szombat reggel 7:00 óráig; hétvégén: 
szombat 7:00 órától hétfő reggel 7:00 óráig; ünnepnapokon: 7:00 
órától másnap reggel 7:00 óráig.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020- 
00758 azonosító számú, 
„Nyitott közösség a szabad 
térben” projekt megvalósítá-
si határideje idén április 15.



A Kazinczy Ferenc Ma-
gyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola előtt 
egy szál rózsaszínű rózsával 
tisztelegtek a pedagógusok 
és az oktatásban dolgozók 
előtt a Demokratikus Koa-
líció miskolci politikusai. A 
szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott közleményben felidé-
zik: január 31-ére a PDSZ 
meghirdette a szolidaritás 

napját annak emlékéül, hogy 
egy évvel ezelőtt ezen a na-
pon rendezték meg a peda-
gógus demonstrációkat in-
dító országos figyelmeztető 
sztrájkot, illetve most vég-
ződött a hétnapos sztrájk is. 
– Támogatjuk a pedagógu-
sokat, megbecsüljük a mun-
kájukat és jelezzük feléjük, 
hogy nincsenek egyedül!

MN

Lezárult a 2022-es részvéte-
li költségvetés szavazási fá-
zisa. Hogy ez pontosan mit 
is jelent, arról meghívott 
vendégeinkkel a Miskolc 
Televízió Kilátó című mű-
sorának legutóbbi adásá-
ban beszélgettünk.

Mint ismert: a tervezési fo-
lyamat egyik alkotóeleme volt 
annak a Részvételi Koncepció-
nak, melyet 2021-ben fogadott 
el a város közgyűlése. – Ennek 
számos eleme arról szól, hogy 
a város lakosaival együtt és kö-
zösen készítsünk elő és hoz-
zunk meg fontos döntéseket. 
Ezt koronázza meg egy közel 
féléves folyamat: a költségvetés 
elkészítése – számolt be a fejle-
ményekről az alpolgármester 
stúdiónkban. Varga Andrea fe-
lelevenítette: a kezdeményezés 
életre hívásakor az volt a cél, 
hogy feltárják, mik a legfon-
tosabb lakossági elképzelések, 
ötletek és javaslatok, amelyek 
a megadott költségvetési keret 
erejéig megvalósíthatóak a vá-
rosban.

Ezeket a prioritásokat a vá-
roslakók a tervezzukmiskolcot.
hu oldalon keresztül juttatták el 
a városvezetésnek. Második fá-
zisban a polgármesteri hivatal 
megfelelő szakosztályai áttekin-

tették azokat, és készítettek egy 
arra vonatkozó költségbecslést. 
Majd a miskolciakból és a hi-
vatali szakértőkből álló részvé-
teli tanácsé lett a szó, amikor is 
egyenként vették sorra a javas-
latokat, fogalmazták meg kérdé-
seiket, és állítottak fel egy olyan 
listát, amellyel kiválasztották azt 
a tizenöt legjobbat, amit megva-
lósításra érdemesnek találtak.

Ezt követően szavazhattak 
a miskolciak arról, mi valósul-
jon meg ebben az évben. Fel-
tételt jóformán csak az szabott, 
hogy a tizenötmillió forintos 
keretösszegen belül válasszák 
ki a projekteket. Jelenleg ismét 

a hivatalon a sor: dolgozói már 
elindították a beszerzési folya-
matokat, hogy mihamarabb a 
megvalósítás útján is megindul-
hassanak azok. A városháza azt 
reméli, nyárra valamennyi elké-
szül – egy-egy adminisztratív 
akadály miatt húzódhat esetleg 
őszre Varga Andrea szerint.

Kovács Kamilla civil rész-
vételi referens példaként em-
lítette a belvároshoz közeli 
„piknikplacc” ötletét, illetve a 
Vörösmarty-lakótelepen lévő 
betonrész árnyékosítását.

Varga Andrea úgy ítéli, a 
részvételi programban külön-
féle szinteket tudnak megszó-
lítani és elérni. – Van, amikor 
a közös beszélgetések arról 
szólnak, hogy a döntés-előké-
szítésben információkat gyűjt-
sünk és cseréljünk egymással. 
És van, amikor a döntés lehe-
tőségét is átadjuk a városlakók-
nak. A költségvetés tervezése is 
ilyen. Ennek a keretösszegnek 
a sorsát a miskolciak döntöt-

ték el – mutatott rá az alpol-
gármester, egyúttal emlékez-
tetett: a részvételi tervezés egy 
nagyobb és hosszabb folyamat, 
így akár évek is eltelhetnek a 
megvalósulásig, ám a fentiek-
ben taglalt ötletek gyorsan élet-
re fognak kelni, hamar viszont-
láthatjuk az eredményeket.

Lapunk megkeresésére az 
egyik ötletgazda, Káló Tamás 
saját javaslatáról elmondta: a 
Győri kapunál elhelyezendő 
földalatti, elvezető tartály a 
lakótelepi bérháznak esővízét 
gyűjtené össze, amivel az épü-
let körüli parkot és virágos 
kertet lehetne locsolni, nem 
utolsósorban csökkenteni a 
Szinva árvízkitettségét .

A megkezdett programokat 
is folytatni szeretnék, így a Vá-
rosi Esték sorozatát is, ahol in-
formáció átadásra és -gyűjtésre 
nyílik lehetőség. A következő 
alkalmon Miskolc közlekedési 
helyzetéről beszélgetnek majd 
az egybegyűltek.                      BD
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A tüntetéscunami tavaly 
ilyenkor indult, ami egyre 
szélesedik, hiszen a peda-
gógusokhoz más területek 
szakszervezetei is csatla-
koztak mostanra. Ennek 
szellemében január 31-re 
meghirdették a Szolidaritás 
napját, ami Miskolcon egy 
autós blokádban csúcsoso-
dott ki.

A januári, egyhetes ta-
nársztrájk utolsó napján a 
Miskolci Herman Ottó Gim-
náziumban a pedagógusok 80 
százaléka csatlakozott a mun-
kabeszüntetéshez, a Földesben 
a tanárok fele. A tüntetések, 
sztrájkok, polgári engedetlen-
ségi akciók egy éve tartanak, 
január 31-re forgalomlassí-
tó demonstrációt szervezett a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Akciószövetség a Búza tér 
közelében. Az autók egy sávot 
foglaltak el, amikre zászlókat, 
molinókat erősítettek. Nem a 
forgalmat akarták megbéníta-
ni, hanem a pedagógusok, és 
más területen dolgozók nehéz 
helyzetére kívántak rávilágíta-
ni.

– A NER mostohán kezel jó 
néhányunkat – fogalmazott a 
Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezetének (PDSZ) 
országos választmányi tagja. 
Szűcs Tamás szerint „hatalmas 
forrásokat” vontak ki bizonyos 
ágazatokból; például „romok-
ban van” a kulturális élet, és az 

állami szférában is „nyomottak 
a fizetések”.

– Nem csak azt kérdezzük, 
hogy ki fog holnap tanítani, de 
ki fogja gondozni a rászorulta-
kat? Ki fog gyógyítani? – vetet-
te fel.

De a diákok is panaszkod-
nak, Merucza Tibor Alex, az 
ADOM Diákmozgalom helyi 
koordinátora és szóvivője sze-
rint a jövőnk a tét.

A Pedagógusok Szakszerve-
zetének (PSZ) megyei elnöke, 
Molnár Zoltán szerint példa 
nélküli a magyar szakszerve-
zeti mozgalom történetében, 

hogy egy akciósorozatot egy 
évig fenn tudtak tartani, ki 
tudtak bővíteni.

– A nagy kérdés persze az, 
hogy mit értünk el? Látszólag 
nem sokat, de valamilyen ered-
ménynek kell lennie előbb-
utóbb. A pénzbőség tíz évében 
a kormányzat a füle botját nem 
mozgatta meg a jogos panasza-
ink, követeléseink hallatán. Az 
akciók hatására azonban – a 
pénz szűke ellenére – legalább 
ígéretek vannak arra, hogy a 
pedagóguspálya nem ürül ki. 
El kell érnünk, hogy valóban 
21. századi tudást tudjunk át-

adni a diákoknak, megszün-
tetve a túlterhelésüket – tette 
hozzá.

A tiltakozók köre Miskolcon 
is szélesedett, hiszen a janu-
ár 31-i blokádnál képviseltette 
magát mások mellett a Köz-
gyűjteményi és Közművelődési 
Dolgozók Szakszervezete (KK-
DSZ) és a Vasas Szakszervezet 
is. Az akciószövetség pénteken, 
lapzártánk után folytatta a ki-
állásokat, rendhagyó társada-
lomismeret órára hívták az ér-
deklődő diákokat és a szülőket, 
nagyszülőket a Szinva teraszra.

KUJAN ISTVÁN

Sok dolga volt a miskolci 
önkormányzat rendészei-
nek az elmúlt egy hétben. A 
belvárosban öngyújtógázt 
belélegző kábult fiatalok ag-
resszív viselkedését akadá-
lyozták meg és több körözött 
személyt is elfogtak. 

A MIÖR igazgatója szerint 
munkatársainak ezek az intéz-
kedései is hozzájárulnak a város 
közbiztonságának és a lakosság 
nyugalmának megőrzéséhez.

Az elmúlt hétvégén az átlagos-
nál is több dolguk akadt a főut-
cán járőröző rendészeknek. Pén-
teken délután a Széchenyi utcán 
több fiatalokból álló csoport 
hangoskodott és szemetelt, ezért 
intézkedés alá vonták őket. Ki-
derült, hogy közülük többen ön-
gyújtógázt szívtak, ezzel kábítot-
ták saját magukat. Vélhetően ez 
okozta agresszív magatartásukat.

– Kiderült, hogy ezek a fiata-
lok a Gyermekvédelmi Intézet-
ből távoztak el engedély nélkül. 
Ennek az intézkedésnek az lett a 
vége, hogy három főt a csapatból 
a detoxikálóba kellett szállítania 
a mentőszolgálatnak, a negyedi-
ket pedig a vele szemben kiadott 
körözés miatt a rendőrség előállí-
totta – nyilatkozta a Miskolc Te-
levíziónak Vincze Csaba, a Mis-
kolci Önkormányzati Rendészet 
igazgatója.

Egy másik eset hétfőn délután 
a Szinvapark környékén történt. 
A gyalogátkelőnél a rendészek 
háta mögött három fiatal szin-
tén megbotránkoztatóan vi-
selkedett, ezért velük szemben 
is szükséges volt intézkedni. A 
térfigyelő kamera felvételein az 
látszik, hogy az egyik személy 
a ruházat átvizsgálása után ag-
resszívvá vált, és amikor iga-
zoltatták nem adott át személyi 
iratot sem, és hamis adatokat 
diktált be a rendészeknek.

– Ezt a nyilvántartóban tör-
tént ellenőrzés bizonyította. 
Amikor kollégáim rendőri in-
tézkedést kértek, hiszen a sze-
mélyazonosság megállapítása 
ebben az esetben más módon 
nem lehetséges. A rendőrök 
megérkezése előtt végül mégis 
sikerült megállapítani a való-
di adatait. Kiderült, hogy a fi-
atalemberrel szemben a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Bíróság büntetésvégrehajtási 
csoportja szabadságvesztés le-
töltése miatt körözést bocsátott 
ki – ismertette Vincze Csaba. A 
rendészet igazgatója hozzátette, 
2 év 7 hónap szabadságvesztés 
vár a fiatalra az előállítás után. 
Vincze Csaba azt is elmondta, 
hogy az említett esetek mellett 
még két körözött személyt is el-
fogtak a hétvégén.

MN

Forgalomlassító demonstráció is volt. Fotó: Juhász Ákos

Egyre szélesedik a tüntetéscunami

AZ ÉLETÜNK SZÁMOKBAN

(Forrás: KSH)

1010 Ft

3050 Ft

301%-OS ÁREMELÉS!

Az ötletek gyorsan életre fognak kelni

Rózsa a pedagógusokért

Drogosok rendészkézen

Három kategóriát hirdettek meg:
1.  A „Közös tereink” a közterületek és közösségi terek 

megújítását, funkcióval való megtöltését célozta;
2.  a „Zöldülő Miskolc” esetében mind a lakosok, mind az 

önkormányzat számára fontos, a klímaválságot enyhí-
tő ötleteket vártak;

3.  míg a „Segítő Miskolc” a hátrányos és nehéz helyzetbe 
került városlakókon igyekezett segíteni.

Részvételi, zöldterületi ötletelés. Fotó: Mocsári László
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A Demokratikus Koalíció 
Miskolci Szervezete nemet 
mond minden olyan beruhá-
zásra a városban, ami veszé-
lyezteti az emberek egész-
ségét, veszélyezteti Miskolc 
ivóvízbázisát; nemet mond 
azokra a beruházásokra, 
amelyekről az emberek feje 
felett döntenek; nemet mond 
az akkumulátorgyárra, és 
szolidáris a debreceni tilta-
kozókkal – adja hírül a DK 
Miskolci Szervezete közle-
ménye. 

Miskolc is veszélyben van, 
mert 2019-ben, a Déli Ipa-
ri Parkban egy japán cég ak-
kumulátorgyárát avatták fel, 
amelyben egyelőre nincs ilyen 
termelés, de bármikor lehet. 
Ezt nem fogjuk engedni!

Debrecenben óriási vihart 
kavart a napokban, hogy a 
CATL kínai cég az egyik ipa-
ri parkban elkezdi megépíteni 
az akkumulátorüzemét, amely 
közvetlenül a családi házas 
Mikepércs szomszédságában 
található. A gyár 9000 főt fog-
lalkoztató veszélyes üzem és 
kiemelt kormányzati beruhá-
zásként indul, így a helyeiknek 
már semmi beleszólásuk nincs 
abba, hogy a környezetükben 
mi épül. Az elmúlt időszakban 
több meghallgatáson eddig 
nem látott indulatokat váltott 
ki az akkumulátorgyár terve, 
a debreceniek féltik az ivóvizü-
ket, a földjeiket, az ingatlanja-
ikat, a maguk és gyermekeik 

egészségét. Az akkumulátor-
gyártás nemcsak a környezet-
károsító, hanem rendszeresek 
az üzemi balesetek is. A Gödön 
– szintén a helyiek beleegyezé-
se nélkül – létrehozott gyárban 
egyre gyakoribbak a robbaná-
sok, balesetek, nemrég pedig 
a komáromi üzemben sérült 
meg 14 ember.

A magyar kormány ak-
kumulátorgyártó nagyhata-
lommá akarja tenni Magyar-
országot – mondja Hegedűs 
Andrea, a Demokratikus Koa-
líció országgyűlési képviselő-
je, Miskolc parlamenti kép-
viselője. Se istent, se embert 
nem ismernek, csak az a fon-

tos, hogy továbbgazdagodja-
nak a kormány dollármilliár-
dos üzletemberei. Nem számít 
számukra az emberek egész-
sége, nem számít az ivóvíz, a 
termőföld, a környezet pusztí-
tása. Nem törődnek már azzal 
sem, hogy éppen a rájuk sza-
vazó városokról, polgárokról 
van-e szó. Bárkit büntetnek, 
ha a zsebüket akarják tömni. 
Debrecenen kívül Győrben 
például, szintén kertvárosi te-
rület tőszomszédságában, ér-
tékes termőföldekre építenek 
veszélyes üzemet, bárhogy is 
tiltakoznak a helyiek.

A Demokratikus Koalíció 
Miskolci Szervezete a jövő-

ben különös figyelmet fordít 
arra, hogy akkumulátorgyár 
ne épüljön Miskolcon – szöge-
zi le Hegedűs Andrea. Miskolc 
rendkívül jó környezeti érté-
kekkel rendelkezik, melyekre 
vigyáznunk kell! Egy olyan 
megyében élünk, ahol régóta 
jelen van a vegyipar, ez a tér-
ség már nem terhelhető to-
vább. Mi, itt Miskolcon, szo-
lidárisak vagyunk azokkal az 
anyákkal, akik Mikepércsen 
sírnak az utcákon a családjuk 
tönkrement élete miatt, azok-
kal vagyunk, akik megálljt 
akarnak parancsolni ennek az 
embertelen debreceni beruhá-
zásnak.

DK nem a miskolci akkumulátorgyárra
Országos ellenállást szült 
az akkumulátorgyárak kér-
dése.

Bár úgy tűnik, politikai aor-
tametszést követ el saját ma-
gán Tímár Zoltán, Mikepércs 
fideszes polgármestere, még-
is a Debrecen melletti telepü-
lés lett az egyik bázisa a CATL 
akkumulátorgyár elleni kiál-
lásnak. Több száz főt számlá-
ló gyalogos menet indult múlt 
szombaton Mikepércsről, 
hogy békésen, de határozot-
tan fejezzék ki: nem kérnek a 
kínai beruházásból. Debrecen 
főtere volt a végállomás, ahol 
már többezresre duzzadt a 
tüntetés. Transzparensekre ír-
ták a legfontosabb követelése-
iket, közülük az egyik így szólt: 
„Ne vegyétek el a gyerekeink 
életét! Élni akarunk, egészsé-
gesen élni!” A cívisváros veze-
tése január 27-én felszólította 
az ellenzéket, hogy fejezzék be 
a lakosság szándékos megté-
vesztését. Erre talán a legerő-
sebb válasz azoktól a tünte-
tőktől érkezett, akik az alábbi 
feliratot tartották maguk elé: 
„Anya vagyok, nem ellenzék”.

A tüntetőket az is felhábo-
rította, hogy Magyarország 
csaknem 93 ezer négyzetkilo-
méterére 20 akkumulátorgyá-
rat akar telepíteni a kormány. 
Ha a tervek megvalósulnak, 
2030-ra a harmadik helyet is 
elérhetjük az akkumulátor-
gyártásban. A lakosság jó ré-

sze számára úgy tűnik, máshol 
van a hangsúly, a bejelentések 
miatt ugyanis már olyan váro-
sokban is tiltakoznak az akku-
mulátorgyártás ellen, ahol ed-
dig szóba sem kerültek ilyen 
beruházások. Egy interneten 
található virtuális térkép sze-
rint húsz településre – köztük 
Miskolcra is – érkezhet a deb-
recenihez hasonló beruházás.

Nyíregyházán botrányba 
fulladt egy akkumulátoralkat-
rész-gyár ügyében hirdetett 
közmeghallgatás. A hajdúszo-
boszlóiak szerint a gyógyvize-
ket is veszélyezteti a debrece-
ni beruházás. Szombathelyen 
kijelentették, a jelenlegi veze-
tés alatt oda nem épülhet ha-
sonló üzem. Az egriugyek.hu 
szavazást indított a témában: 
válaszadók 64 százaléka nem 
szeretné, ha akkugyár épülne a 
hevesi megyeszékhelyen.

A Civil Fórum Debrecen 
Egyesület kedden írásban ki-
fejtette, a tervezett gyár 288 
ezer tonna évi CO2 kibocsá-
tása, valamint a gyártáshoz 
szükséges 350 tehergépjármű 
és 1291 személygépjármű napi 
légszennyezése sem tekinthető 
zöldnek. A nemzetközi sajtó 
szerint, a debrecenihez hason-
ló dél-koreai gyárakban szinte 
havonta történtek súlyos tűze-
setek. A már meglévő, gödi 
gyár sem szolgál biztonságos 
példaként: tavaly mérgező ol-
dószert találtak néhány helyi 
kút vizében.                           B.M.

„Anya, nem ellenzék”

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

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

Túl vagyunk a fűtési idény közepén
A MIHŐ Kft. 2022-2023. fűtési idény során 

2022. szeptember 23-án kezdte meg a fű-
tésszolgáltatást. Az eddigi tapasztalatokról 
Bernáthné Barczi Juditot, a MIHŐ Kft. koordi-
nációs és kommunikációs főmunkatársát kér-
deztük.

– Milyen volt a tél, milyen időjárás jellemezte a 
fűtési idényt eddig?

– Az idei telet eddig az enyhébb időjárás jelle-
mezte, az átlagos napi külső középhőmérsék-
let megközelítőleg 3°C-al haladta meg az elmúlt 
évek átlagát. Az energiaárak drasztikus emel-
kedése miatt ezen a télen még fontosabbá vált, 
hogy milyen külső hőmérsékletek mellett kell biz-
tosítanunk az otthonok, intézmények melegét.  
Az eddigi enyhe tél segíti a mindennapi energia-
takarékosságot, melynek az egész világot érin-
tő energiaválság idején még inkább kiemelkedő 
szerepe van.

– Milyen hatással van az energiaválság a táv-
hőszolgáltatás díjaira?

– Az energia költségek és működési költsé-
gek drasztikus emelkedése ellenére a lakossá-
gi távhőszolgáltatás díjtételei 2022. évben sem 
növekedtek, ugyanakkor a Külön Kezelt Intéz-
mények, például: Önkormányzati intézmények, 
óvodák iskolák, kórházak, egyetem stb. és az 
Egyéb Felhasználók hődíjai közel tízszeresére 
emelkedtek 2022. utolsó negyedévében. Janu-
árban a földgáz világpiaci árának csökkenésével 
összhangban a Külön Kezelt Intézmények és az 
Egyéb felhasználók hődíjai, több mint 40 száza-
lékkal csökkentek.

Ezek a megemelkedett energiaköltségek a pia-
ci szereplők és az Önkormányzat gazdálkodását 
jelentősen megterhelték.

– A tavalyi évben kitört orosz-ukrán háború, a 
drasztikus mértékben megnövekedett energia-
árak, az egekbe szökő infláció nehézségek elé 
állították a családokat, a vállalkozásokat és az 
önkormányzatokat is.  A nehéz gazdasági hely-
zet miatt előfordulhat, hogy egy ügyfél elmarad 
távhő számlájának befizetésével. Ilyenkor mit tud 
ajánlani?

– A távhőszolgáltatás díját a számlán szereplő 
határidőig meg kell fizetni, ellenkező esetben sok 
járulékos költség terheli az elmaradt befizetést. 

Azt tudom javasolni, ha mégis előfordul, hogy 
a tárgyhavi számlát az ügyfél valamilyen okból 
nem tudta határidőre befizetni, kérje mielőbb a 
részletfizetési megállapodást. A részletfizetési 
lehetőséggel megelőzhetik, hogy a díjtartozást 
egyéb, például fizetési felszólítás és jogi eljárás 
költségei terheljék. Már az egyhavi tartozás is vi-
szonylag nagy összegűvé válhat, amennyiben 
nem intézkednek a mielőbbi kiegyenlítéséről. A 
MIHŐ Kft. azoknál az ügyfeleknél, akik díjhátralé-
kot halmoznak fel, a követelés beszedésére irá-

nyuló jogi eljáráson kívül a melegvíz szolgáltatást 
is felfüggesztheti. A bírósági végrehajtási eljárás 
és annak előkészítési költségei is magasak, és a 
díjtartozáson felül még a melegvíz-kizárás költ-
ségei is a hátralékos ügyfelet terhelik. A MIHŐ Kft. 
kéri, akinek díjfizetési elmaradása van mielőbb 
keresse fel a Szemere u. 5. sz. alatti ügyfélszol-
gálatot.

– Milyen műszaki események történtek a fűtési 
idényben? Voltak-e meghibásodások, és ha igen 
milyen okokra vezethetők vissza? Van-e megol-
dás?

– A zökkenőmentes fűtési idény érdekében 
nyáron elvégezzük a szükséges karbantartáso-
kat, korszerűsítéseket. Tavaly néhány kritikus 
vezetékszakasz cseréje valósult meg, például a 
Rácz Ádám utcán és a Hegyalja utcán összesen 
közel 500 méter új vezetéket fektettünk le, mint-
egy 170 millió forintból.

– A fűtési idény elején jellemzően az Avasi lakó-
telepen fordultak elő meghibásodások, például a 
Középszer utcán, melyek miatt többször történt 
szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar elhárítás 
is. Később, az enyhe téli hónapokban jelentősebb 
üzemzavar nem fordult elő. Azonban távhőveze-
tékrendszerünk már elmúlt 50 éves, saját pénz-
eszközeinkből kisebb léptékben vagyunk csak 
képesek korszerűsítéseket, vezeték cseréket vé-
gezni a legszükségesebb helyeken. A hosszútávú 
üzembiztonság fenntartása érdekében folyama-
tosan keressük a pályázati lehetőségeket, 2022. 
év végén egy 5 elemből álló (távhő gerincvezeték 
rekonstrukció, és 4 db hőközpont felújítás), közel 
1 milliárd 300 millió Ft becsült költségű pályáza-
tot állítottunk össze és nyújtottunk be a Nemzeti 
Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 
felhívására.

Hirdetés

Mindenfajta akkumulátor szennyezi a környezetet. Fotó: pixabay.com
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Szakmát és érettségit is ad a szakképzés

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

Engedélyszám: E/2020/000324 

A nyolcadikosok már túl vannak 
a központi írásbeli vizsgákon, és 
február 22-éig nyújthatják be a 
középiskolai felvételi jelentke-
zésüket. A szakképzés évről évre 
népszerűbb, hiszen az elmúlt 
évben tíz továbbtanuló diákból 
hat ezt választotta. Kiss Gábort, 
a Miskolci Szakképzési Centrum 
kancellárját kérdeztük arról, mi-
nek köszönhető, hogy vonzóvá 
vált a szakmatanulás. 

– Önök nem csupán a szakma-
választásban támogatják a diáko-
kat, hanem karrierút-tervezésben is. 
Lehetséges, hogy egy nyolcadikos 
diák így gondolkodjon?

– A pályaválasztás életünk egyik 
legfontosabb döntése. Egy nyol-
cadikos tanuló többnyire már úgy 
gondolkodik, hogy azt akarja tanul-
ni, ami számára stabil egziszten-
ciát és biztos jövőt kínál – mégha 
szó szerint nem is így fogalmazza 
meg. Mi ehhez nyújtunk segítsé-
get. A Képzési Információs és Él-
ményközpontban szakértő kollé-
ga ad egyéni pályatanácsadást. 
Nagy előny a szakképzésben, hogy 
a szakképző iskolában az első, a 
technikumban pedig az első és a 
második tanévben ágazati alapis-

mereteket tanulnak, majd az alap-
vizsga sikeres teljesítését követő-
en választanak konkrét szakmát. A 
szakképzési centrum 10 iskolájá-
ban 20 ágazat több mint 100 szak-
májának elsajátítására biztosítunk 
lehetőséget.

– A szakképzést javasolja azok-
nak is, akik már most tudják, hogy 
tanulmányaikat a felsőoktatásban 
szeretnék folytatni? 

– A továbbtanulásnál kimondot-
tan előny, ha valaki a szakképzés 
után a felsőoktatásba jelentkezik. 
2024-től ugyanis pluszpontok jár-
hatnak a releváns munkatapaszta-
latért is. A szakképzésben tanulók a 
duális képzés keretében megkötött 
szakképzési munkaszerződésükkel 
ezt igazolhatják.

– Fizetést is kapnak a diákok?
– Duális képzőhelyen a szakirá-

nyú oktatás szakaszában megkö-
tött szakképzési munkaszerződés 
alapján szakmát tanulónak ha-
vonta munkabér jár, amely jelenleg 
100 ezer és 168 ezer forint közötti 
összeg.

– A felvételi jelentkezési határidő 
mellett milyen más fontos határ-
idők vannak még?

– Az érintett középiskolákban feb-
ruár 27. és március 14. között lesznek 
a szóbeli felvételik. A vizsgaeredmé-
nyek és a jelentkezők felvételi jegy-
zékének ismeretében március 21-
22-én lehet a tanulói adatlapokat 
módosítani. A sorrendbe új iskolát 
már nem, de a sorrendben szerep-
lő iskolához tartozó új tanulmányi 
területkódot még lehet rögzíteni. A 
felvételt hirdető középfokú iskolák 
április 28-áig megküldik a felvétel-
ről vagy az elutasításról szóló érte-
sítést a jelentkezőnek (szülőnek), 
továbbá az általános iskolának is. 
A sikeres felvételit követően június 
21–23. között várjuk a szakképzésbe 
beiratkozó új tanulóinkat.
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Szolgáltatásaink: 
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók • redőnyök, reluxák  
• rovarhálók • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek   
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk 
Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!  
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás. 

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft.  Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528, 06-70/609-0825.  
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em. Nyitva: hétfő, szerda, péntek 9-14 óráig,  
www.aluport.hupont.hu, deluxeablak@gmail.com

Műanyag-nyílászárók cseréje  Műanyag-nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!

SzolgáltatóHÁZ

Az akció érvényes: 2023. 02. 04-tól 2023. 02. 10-ig 
Baba szappan, 125 g, 2152 Ft/l 299 Ft 269 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 4653 Ft/l 449 Ft 349 Ft
Duck WC-tisztító, 750 ml, 798 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Perfex Jumbo papírtörlő, 1 tekercs 699 Ft 599 Ft
Fiorillo mosogató, 750 ml, 865 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Jar mosogató, 450 ml, 1486 Ft/l 769 Ft 669 Ft
Viva WC-papír, 10 tekercs, 69,9 Ft/tek 799 Ft 699 Ft
Aquella antibakteriális kendő, 80 l, 9,9 Ft/lap 999 Ft 799 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 2122 Ft/l 949 Ft 849 Ft
Palette Creme Color hajfesték 1099 Ft 999 Ft
Well Done hidegzsíroldó, pumpás, 750 ml, 1865 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Coccolino öblítő, 1450 ml, 1800 ml, 1033 Ft/l, 832 Ft/l  1599 Ft 1499 Ft
Fiorillo mosógél, 2,5 l, 679,6 Ft/l 1799 Ft 1699 Ft
Ariel mosópor, 1,17 kg, 1964 Ft/kg 2399 Ft 2299 Ft
Héra Ceramic színes falfesték, 2,5 l, 2159 Ft/kg 8999 Ft 5399 Ft
Trinát magasfényű zománcfesték, fehér, 1 l 6399 Ft 5999 Ft

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

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre 
meghirdeti 2023. február 21-i beadási határidővel  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Barát utca
hrsz: 49902

(beépítetlen terület)
753 m2 9 300 000

Imreh Zsigmond utca
hrsz: 45488

(beépítetlen terület)
286 m2 2 400 000

Kalapács utca 7/A.
hrsz: 21888;  

288/800 tul. hányad  
(lakóház, udvar,  
egyéb épület)

486 m2 1 778 000

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

honlapon, valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as  
miskolci telefonszámokon kérhető.   

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési  
eljárást annak bármely szakaszában eredménytelennek  

nyilváníthatja.

www.daykamedical.hu

Dayka MeDical
l belgyógyászat l diabetológia 
l endokrinológia
l gasztroenterológia 
l proktológia l sebészet

}
}

előjegyzés: 
30/213-9469

előjegyzés: 
30/239-2424

Apróhirdetés
Gépi földmunka: alapásás, vasbe-
tonfúrás, kerítésépítés, vízszintes 
talajfúrás. Tel.: +36-20/560-8939

Aranykalászos gazda (részszak-
ma) képzés indul februárban a 
DEKRA Akademie szervezésében. 
További felvilágosításért hívja a 06-
30/524-4954-es telefonszámot!

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

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

| Világ | 

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

ÖN IS HIRDETHET  ÖN IS HIRDETHET  
ÚJSÁGUNKBAN.ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!Keresse hirdetésszervezőinket!



Befejezéséhez közeledik a 
Bodrogkeresztúr turiszti
kai attraktivitásának fej
lesztése című projekt. 

A több mint 1,6 milliárd fo-
rint összértékű projektet janu-
ár 30-ai záró sajtóprogramján 
Rozgonyi István polgármester, 
Wáberer György kormánybiz-
tos, a Tokaj Borvidék Fejlesz-
tési Tanács elnöke mutatta be. 
Nagy Júlia, az Innotime Hun-
gary Kft. ügyvezetője pedig a 
program hosszú távú hatása-
iról beszélt.

Mindig kiemelkedő szere-
pet játszott a Tokaji borvidék 
életében Bodrogkeresztúr, év-
századokon keresztül a bor-
vidék piaccal és vásárjoggal 
rendelkező mezővárosa volt. 
A dicső múlt kötelezi a mai 
kor emberét. A most megva-
lósított projekt, minden túlzás 
nélkül, a legkomplexebb, hatá-
saiban a legelőremutatóbb fej-
lesztés a település történetében. 
Szinte hihetetlennek tűnik, 
de tavaly több mint 5 milliárd 
forint értékű projekt fejező-
dött be. Rozgonyi István pol-
gármester azonban már a jö-
vőt vizualizálja – például egy 
Bodrog-parti sétány és egy ka-
jak-kenu-versenypálya kialakí-
tása is a tervek között szerepel. 
A cél Bodrogkeresztúr meglé-
vő attrakcióinak fejlesztése, új 
turistavonzó fejlesztések meg-

valósítása, ezekkel együtt a 
zempléni község és Tokaj bor-
vidék, illetve a térség turisztikai 
fellendítése, vonzerejének nö-
velése. Nem csak beszélnek a 
turizmusról, Bodrogkeresztúr 
példája azt bizonyítja: egy kis-
település is tehet csodát.

Nagy Júlia mutatta be a pro-
jekt részleteit, kiemelve ezek 
hosszabb távú gazdasági-társa-
dalmi hatásait is a borvidék és 
Bodrogkeresztúr lakossága szá-
mára. Megvalósult a légvezeté-
kek kiváltása, földkábelbe való 
helyezése, ezzel párhuzamosan 
megtörtént a közvilágítási osz-
lopok cseréje energiatakarékos 
lámpatestek felszerelésével. A 
légvezetékek kiváltása termé-
szetvédelmi célokat is szolgált, 
hiszen Bodrogkeresztúrt mél-
tán nevezhetjük a gólyák tele-
pülésének. A Hétvezér parknál 
közvetlen, kiépített kapcsolat 

jött létre a Bodrog-parttal. A 
megnövekedett vendégforga-
lom kiszolgálása érdekében 
bővült a parkolókapacitás is. 
A településkép összhatásának 
minőségi javítása érdekében a 
közterületeken egységes bur-
kolathasználatot és arculatfor-
máló növénytelepítést valósí-
tottak meg, rendezett környezet 
fogadja a látogatókat. Új külsőt 
kapott a 230 éves református 
templom, valamint megújult a 
templomkert és a parókiaud-
var. A turisztikai információs 
rendszer audioguide-ként is 
működik, öt nyelven, magyarul, 
lengyelül, franciául, szlovákul és 
angolul tájékoztatja a vendége-
ket a falu legfőbb látnivalóiról. 
A rendkívül gazdag történelmi 
múlt legmeghatározóbb em-
lékeit, eseményeit a Keresztúri 
Kincsestárban mutatják be. 

BGY
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A Sikertörténetek szereplői 
ugyan nem ikerpályát futot
tak be, ám mindketten – Bá
thori Csaba költő, irodalom
történész és Garaczi László 
költő, prózaíró  jól ismerik 
annak egyéni titkát, hogyan 
hódíthatják meg a csúcsokat. 
Mindenkire érvényes recept
jük nincs, de őszintén feltár
ták saját életútjuk meghatá
rozó állomásait a Művészetek 
Házában január 18án meg
tartott közönségtalálkozón.

Kőrizs Imre moderátor – 
aki költő, kritikus, a Miskolci 
Egyetemen irodalomtörténetet 
tanít, és a Műút folyóirat szer-
kesztője – is sokat tett azért, 
hogy a szép számú publikum 
feltöltődjön pozitív élmények-
kel. Mindkét nyilatkozó a szó 
valódi értelmében kortárs, hi-
szen ugyanabban az évben, 
1956-ban születtek. Alkotói 
módszerük nem azonos, ab-
ban azonban teljes az egyetér-
tés köztük, hogy elmélyedés-
re, csendre is szükség van az 
íráshoz, Pilinszky nyomdokain 
haladnak. Nagyon magányos 
műfaj az írás, már-már reme-
teszerű életet feltételez, amíg el 
nem készül a verskötet, regény 
vagy színdarab. Akadnak per-
sze olyan művészek is, akik-
nek hiányzik a kávéházi ad-
renalin. Nem kevesen vannak 
olyanok is, akik napközben re-
meték, este meg a sörözőkben 
érzik jól magukat. A magány-
tűrő képesség szeretete mellett 
pályakezdéskor Garaczi Lász-
ló szerint fontos a társasági 
élet, értve ezalatt az egyetemi 
műhelyeket, önképzőköröket. 
Avantgárd költőnek indultam, 
jártam a Molnár Művelődési 

Ház fesztiváljaira, aztán egy-
szer csak odajött hozzám a 
debreceni színház vagány dra-
maturgja, Lívia, és kérte, hogy 
írjak színdarabot. Teljesen 
mást kellett csinálnom, mint 
addig. Legyen helyzet, cselek-
vés, építsem fel a karaktert, a 
figurát. A-ból eljutni B-be. Ki-
mozdultam a remetelétből, 
a közösségi műfaj kereteibe 
csöppentem bele, ez tanulási 
folyamat volt máig- emlékszik 
vissza. Kreatívabb lett a napom 
a színdarabírással, eljuttatott a 
több lábon álláshoz, bár alap-
vetően prózaírónak gondo-
lom magam. Megbarátkoz-
tam a műfajokkal, azzal, hogy 
kell ábrázolni a folyamatot. Ne 
csak egydimenziósak legyenek 
az emberek. Ez visszaszivár-
gott az írásaimba. A Weszteg 
című regényemnek ugyan há-
rom szereplője van, de a har-
madik inkább hang, nincs iga-
zi viszonya a szerelmespárral.

Nem párhuzamos történet 
az enyém a Laciéval – mondta 

Csaba. Nem elsősorban a kor-
társaimtól tanultam, hanem az 
idősebbektől, így főleg Pilinsz-
kytől és Esterházytól. Családi 
életkörülményeim miatt eleve 
nehézzé vált irodalmi elköte-
lezettségem. A piarista gim-
názium után csak a jogra me-
hettem, távol a bölcsészettől. 
Két holt nyelvből – a latin és az 
orosz – érettségiztem. A korai 
Pilinszky konzervatív nézetei-
hez álltam közel, bár a Trapéz 
és korlát kötetének Te győzz le 
engem, éjszaka! kezdetű ver-
se a baudelaire-i sátánizmus 
jegyeit viseli. Német nyelvte-
rületre csábítottak, 1981-ben 
disszidáltam, az osztrák kul-
túra és annak habitusa ha-
tott ránk leginkább. Amikor 
megláttam az alpesi zöldet, 
egy célom lett: közelebb a va-
lósághoz, az igazsághoz. Örök 
mérlegelés tárgya: megér-
te-e külföldre mennem. Olyat 
nyertem, amit akkor itthon 
nem érhettem el, de bizonyá-
ra vesztettem is. A lélek tükre 

nem a szem, hanem a tettek. A 
műfajokról szólva, az választja 
az embert. A világzseni Geot-
he se tudta, mi legyen, eleinte 
azt hitte festő, természettudós 
vagy hadvezér. A műfajokra 
értve, az író tévutakra is téved, 
és sokáig ott marad. A fordí-
tás a felelősség műfaja, viszo-
nyításrendszer. A líra külön 
algebrája a fordításnak. Én a 
magyar irodalom remekeinek 
világnyelveken való megjele-
nésében hiszek, a többség for-
dítva képzeli. Ennek jegyében 
készítettem el József Attila ösz-
szes versét németül. Talán em-
líteni is felesleges: nem elég a 
szavak értelmét odaírni. Egyre 
több elmélet keresi az egyed-
uralmat. Vannak költők, ahol a 
forma tartalomképző elem is. 
Ez egy teremtő aktus. Nemes 
Nagy Ágnesnek igaza van: ide-
gen nyelvre átültetésnél a vers-
minimumnak meg kell lenni. 
Rilke abszolútumlírája a meg-
értés hídján nem érhető el, és 
mégis milyen megrendítő ere-

jű. Rilkét négy kötetben lefor-
dítottam magyarra, átadtam 
papírgyáros unokájának, aki 
így reagált: – hát, már szebbet 
is láttam. Persze hogy csalód-
tam, mert elismerést vártam. 
Rilkénél is megtörtént a “hatá-
rátlépés”: németre fordította a 
francia Valery verseit.

Garaczi László a több lábon 
állás híve, a műfordítás szerin-
te még egy menekülő útvonal. 
Emlékezős könyvet magyarított, 
utólag kiderült, hogy Nobel-dí-
jas szerző regényét. E témához 
ugyan szorosan nem kapcso-
lódik, de megemlítette 1975-ös 
emléküket, amikor ugyanab-
ban a kalocsai laktanyában vol-
tak katonák Csabával. Szundi 
őrmester így értékelte az akkori 
helyzetet:még csak a világ egy-
harmada szocialista, de lesz egy-
negyede, sőt egyötöde is. Nem 
gondolhatta, hogy ilyen kiváló 
jósnak bizonyul.

Lazításként a szerzők felol-
vastak, élénk derültséget kelt-
ve, mely az bizonyította, hogy 
a humorral sem állnak hadi-
lábon. Garaczi tárcaszerűsége, 
a Hogyan lett a feleségem ve-
getáriánus? Azt taglalja, hogy 
közeleg az igazság szörnyű pil-
lanata, a gasztronómiai apoka-
lipszis, amikor a férj is vegának 
érzi magát, mivel új korszak 
határán állnak. A fiktív levél 
műfaja A tejföl mennyit bír? 
Kérdezi: „muszáj-e erőltetni a 
versírást? A csengő-bongó rí-
mek öntörvényű dögök, jás-
pisfényű körték. Kényelmetlen 
dolog ez a kulturálódás.” Azt 
álmodja: „Kelj fel, vár a tejfel.” 
Báthori Tűzveszélyes szerelem 
című remekét így indítja: „Én 
a szerelemről beszélni sem tu-
dok, csak érzek.” Olyan tónust 

talált ki, hogy ne legyen ízléste-
len a mondanivaló. Ilyen sorok: 
„Egymásra nyissuk a szánkat, 
még csak közelében vagyok a 
nyomulásnak. Vagy a cél jöj-
jön közelebb. Csak napozik 
az én fényemben. Levegőt ve-
szünk ki egymásból.” A las-
súság című poémája a lelkiis-
meret anyanyelve. A játék egy 
neme. Szökőkút: szertelen ívei 
egyszerre beszélik az állandó 
mélység s a hirtelen magasság 
nyelvét. Azt mondják: szavazz 
magadra.

Abban is egyetértettek, hogy 
az utólagos átírási manőverek 
nem hozzák meg a kívánt ered-
ményt. Hiába klasszicizálják 
eredeti szövegeiket, az nem lesz 
jobb. Az újbóli nekirugaszkodás 
a régi túlkapás kiiktatásával is 
csak variáció. Háy János vélemé-
nye: be kell vállalni az elsőt, mely 
üde és friss, nem kell lesimítani 
a kinövéseket, és újrakeverni a 
mixet, ezzel csak a filológusok-
nak adnánk munkát.

Végezetül a moderátor azt 
kérdezte tőlük, mekkora vesz-
teség Tamás Gáspár Miklós ha-
lála. A válaszuk egybecsengő 
volt: – Lenyűgözött bennün-
ket a műveltsége, elképesztő 
koponya, lehengerlő a tudása. 
Ha nem is értettünk minden-
ben egyet vele, akkor is csodál-
tuk. TGM zseniális figura volt 
köztünk a kultúrában. Erényei 
óriásiak. Himalájaként kima-
gaslott: a köznyelve, a szelleme, 
a rendületlensége, a megvesz-
tegethetetlensége. Soha nem 
a saját érdeke miatt nyilvánult 
meg. Puritánként nem szerzett 
vagyont. Az emlékéből nehéz 
lesz kinyerni azt az erőt, mint 
amit a jelenlététől kaptunk.

BUZAFALVI GYŐZŐ

Ne csak egydimenziósak legyenek az emberek

Kőrizs Imre, Báthori Csaba és Garaczi László. Fotó: Juhász Ákos

Balogh Ildikó ötven alkotást 
hozott el szülővárosába, Mis
kolcra, ezek február 17éig te
kinthetők meg az Ifiházban.

Álomképek címmel nyílt 
meg az Ifjúsági Ház legújabb 
kiállítása január 31-én, ked-
den. A színes tárlat Balogh 
Ildikó képzőművész mintegy 
ötven képét vonultatja föl. 
A megnyitón Kocska Orso-
lya és Wéber Zsóka festőmű-
vészek méltatták az alkotót. 
„Lényegkiemelés, elvonat-
koztatás, képzettársítás – ez 
a három fogalom már régóta 
köthető Balogh Ildikó saját 
képvilágához. Eleinte feke-
te-fehér fotókat készített kü-
lönleges tárgyakról oly mó-
don, hogy új életre keltek egy 
új művészi megfogalmazás-
ban. Arcba vágóan, megrá-

zóan érzékelteti a jelenték-
telennek tűnő témákat úgy, 
ahogyan azt kevesen látják. 
Ezt a képi dimenziót később 
remekül alkalmazza festmé-
nyein. A színek mellett a fe-
kete-fehér kontraszt megha-
tározó lesz később is az op-art 
stílusú képein” – hangzott el.

A képzőművész lapunknak 
elmondta, mivel Miskolcon 
született, és itt is nőtt fel, fel-
sőfokú tanulmányait Sáros-
patakon, a Comenius Taní-
tóképző Főiskolán, illetve a 
Miskolci Egyetemen végezte. 
2000 óta Ózdon él, ahol ma-
gyart és rajzot tanít, emellett 
igyekszik megszerettetni a di-
ákokkal a vizuális kultúrát.

Tagja az Ózdi Képzőmű-
vész Egyesületnek. Festmé-
nyei a városi kiállításokon 
rendszeresen megjelennek, 

de sárospataki és budapes-
ti galériákban is állított már 
ki. Első önálló tárlatát 2018-
ban rendezte Ózdon. Büszke 
arra, hogy a Miskolci Tükör-
kép Közéleti Egyesület Co-
vid2020 pályázatán bezsűriz-
ték egy festményét, amelyet 
később Győrfi Pál, az Orszá-
gos Mentőszoltálat szóvivője 
kapott meg ajándékba. Mint 
mondta, büszke arra, hogy 
szülővárosában, Miskolcon 
is megrendezhette első önálló 
kiállítását.

– A grafika és a festészet 
mellett a fotóművészet is ér-
dekel, de legyen szó grafiká-
ról, festményről vagy fotóról, 
alapelvem, hogy a kifejezés, 
a képzelet fontosabb, mint 
a valóság szolgai másolása, 
így munkáim legtöbbször 
absztraktak vagy éppen kis-
sé szürreálisak. Kedvelem 
az op-artot, illetve a letisz-
tult konstruktivista kompo-
zíciókat, de az utóbbi időben 
megkedveltem a légies akva-
relltechnikát is. Kísérletezek, 
és művészként próbálom 
megtalálni azt a képi világot, 
azt a színvilágot és játékos 
szimbólumrendszert, amely 
leginkább kifejezi lelkivilá-
gomat, érzéseimet – hangsú-
lyozta.

Balogh Ildikó tárlata feb-
ruár 17-éig tekinthető meg az 
Ifjúsági Ház galériájában.

TAJTHY ÁKOS

Álomképek, tárlat az Ifiházban

Kocska Orsolya és Wéber Zsóka festőművészek méltatták az alkotót. 
Fotó: Mocsári László

A turizmusról nem csak beszélnek

Dereszlai arany karperecek másolatai a kincsestárban. Fotók:  
Mocsári László
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JEGYZET

A halászlé amolyan ünne-
pi étel. Igaz, mostanában már 
kockából és bolti sűrítményből 
is kedvünkre valót kotyvaszt-
hatunk. Ám az igazi unikum 
a bográcsos, vagy amely a csár-
dák étlapján szerepel. Magam 
egyszer, valamikor régen, egy 
nyáron szúrtam ki az egyik ne-
vezetes badacsonyi vendéglő 
kínálatában. Társaságunkból 
mindenki ezt választotta, hi-
szen hol keressük a legjobb ha-
lászlét, ha nem a legnagyobb 
halastavunk mentén, a ma-
gyar tenger partján. Bevillant, 
utánaszóltam a pincérnek, ha 
lehetséges pikánsan, korhely 
változatban szeretnénk. A főúr 
gyakorlott felszolgáló lehetett, 
mégis értetlenkedett. Bevallot-
ta, ilyenről még sosem hallott, 
pedig már megette élete ha-
lászlevének a javát.

Innentől, mint gyakorlott 
vendéglátós, átvettem a konyha 
irányítását. Megkértem, hozzon 
nekünk tejfelt, mustárt, citrom-
levet és babérlevelet. Meg plusz-
ba egy csészét, hogy maga is 
megkóstolhassa a művemet. Kí-
vánságom teljesült, a követke-
ző szezonban már az étlapon is 
megjelent a korhely hallé.

Nos, nem véletlenül jutott 
ez eszembe, Vantal Gábor, az 
avasi majd később a Kis-An-
na halászcsárda tulajdonosa 
örömmel újságolta, bekerült 
a korhely halászlé a nemzeti 
értéktárba. A régiónk étkeinek 
a kincsei közé. Nem könnyen 
ment. Tiszacsermely és Ároktő 

polgárai közös összefogással 
érték el ezt a dicsőséget. Kide-
rítették a recept őstörténetét 
is, már a keletkezési helyét is 
beazonosították, a Felső-Tisza 
vidékén, a Bodrogközben jöt-
tek rá, malac és sonka híján 
halléből is főzhető gyógyleves 
a másnaposoknak. Kezdetben 
az uborkalé mellett a savanyú 
káposztás, kolbászos bablevest 
írták receptre egy kiadós italo-
zás után. Így aztán a néprajzi 
leírások szerint szilveszterkor 
és farsang után sosem nélkü-
lözhettük ezt a finomságot, 
ám a korhely halászlével a 
szokványos sima korhelyleves 
sosem kerülhet paritásba. Bár 
minden ízlés dolga.

Gábor barátom negyvenhét 
esztendőt töltött el a vendéglá-
tóiparban Miskolcon. Keserű 
döntést hozott most, amikor be-
zárta a Kis-Anna Halászkertet. 
Tervezte, a családja majd foly-
tatja az üzlet vitelét, de a hosz-
szú járványos időszak után és 
az egyre kiszámíthatatlanabb 
gazdasági helyzetben ezt még 
alaposan megfontolják. Véle-
ménye szerint a régiónkban egy 
kimondottan halas ételekre sza-
kosodott vendéglő fenntartha-
tatlan. Ahogy mondani szokás, 
szeretjük a halat, de nem any-
nyira, mint a déli, tengerpart-
tal rendelkező országokban. 
Való igaz, kedveljük a pontyot, 
de tartunk az igazi magyar ne-
velésű szálkásoktól. Bár Gábor 
szerint ma már vannak olyan 
speciális vendéglátóipari gépek, 

amelyekkel teljes biztonsággal 
valamennyi pikkelyes fajta kifi-
lézhető. Ára miatt azonban ezt 
csupán a drága éttermek vásá-
rolják meg.

Lekopogja, egyetlen halász-
csárdájában sem történt olyan 
baleset, hogy szálka akadt vol-
na a vendég torkára. Ám ilyen 
esetekre is fel volt készülve, tud-
ták, a legjobb ilyenkor a puha 
kenyér nyelése, amely rögtön 
felszedi a legapróbb halcsontot 
is. Ügyelni kell arra is, hogy ha 
már megtörtént a baj, hátba 
veregetéssel és itatással ne fá-
rasszuk a fuldoklót.

Gábor nem panaszkodik, 
nem mondja, mennyire hiá-
nyoznak a vendégek. Csupán 
jólesően nosztalgiázik, micso-
da időket élt meg a Csillagtól 
a Kis-Annáig az összes jó nevű 
miskolci vendéglőben. Vezető-
ként, tulajdonosként is az asz-
talok között járt, suttyomban 
figyelve a vendégei, kosztosai 
elégedettségét. Született, vérbeli 
vendéglátóként nehéz a tétlen-
ség. Máig is kedvencei a tévés 
főzőműsorok, hátha egyszer 
még szükség lesz a tudástárára. 
Itt is hiányolja, sehol egyetlen 
csatornán sem méltatták még 
a korhely halászlevet, mint a 
nemzeti értéktárunk kincsét. 
Szívesen látna egy ilyen adást, 
s akár szakmai tanácsadóként, 
kóstolóként is támogatná ezt 
a projektet. Mert ez a korhely 
hallé, egy kicsit savanykás, de 
csak a miénk már…

SZÁNTÓ ISTVÁN

Kicsit savanykás, de már érték

A Sportplusz február 2-i 
számában „Az NB II legna-
gyobb sztárjai” című elemző 
írásában kiemelt helyen em-
líti a DVTK-ben jelenleg ját-
szó Koman Vladimirt, Eppel 
Mártont és Könyves Norber-
tet, valamint a Diósgyőrben 
korábban megforduló Futács 

Márkót, aki most az MTK-t 
erősíti. Veretes a névsor, hiszen 
Koman 36-szoros válogatott, 
a gólzsák Futács is játszott a 
nemzeti tizenegyben, Bognár 
István ugyan nem, de a máso-
dosztályba jött haza külföldről. 
Ő a komplett NB II-es mezőny 
legértékesebb labdarúgója. 

Sztárok az NB II-ben

Befejeződött a Magyar 
Vívó Szövetség által szer-
vezett Kadet férfi - női 
párbajtőr egyéni és csapat 
Magyar-bajnokság Buda-
pesten, a Gerevich Aladár 
Nemzeti Sportcsarnok-
ban.

A 2007-es születésű höl-
gyek versenyében a DSI 
Debrecen sportolói szoros, 
45:43 arányban győzték le 
a döntőben a miskolci Di-
ósgyőri Vívó Egyesület csa-
patát. Egyáltalán nem volt 

meglepő, hogy az országos 
csapatbajnokság döntőjét a 
Diósgyőr és a DSI Debrecen 
vívta, hiszen mindkét együt-
tes lányai a kadetranglista 
Európa-bajnokság élmező-
nyéhez tartoznak. A sport-
sikert elért miskolci lányok: 
BOGDÁN Orsolya; KOZ-
MA Laura Éva; TAKÁCS 
BORKUTI Nóra és TER-
HES Hanna. A bajnokságra 
19 csapat nevezett, így a mis-
kolci siker már csak ezért is 
jelentős fegyvertény. Gratu-
lálunk!

II. helyezett: Terhes Hanna, Kozma Lura Éva, Bogdán Orsolya,  
Takács-Borkuti Nóra (DVE)

Diósgyőri vívólányok 
szép sikere A fejlődés sem állhat meg 

Diósgyőrben. Sántha Ger-
gely, a DVTK elnöke nyi-
latkozott a klub hivatalos 
honlapjának, szerkesztett 
változata alább olvasható.

A DVTK 113. születésnap-
ja február 6-án, hétfőn lesz. A 
sors ajándéka, hogy az NB II-t 
magabiztosan vezető DVTK 
focicsapata ekkor fogadja ha-
zai környezetben „szülinapos” 
tévémeccsen a Tiszakécskét.

– Mi jut eszébe 2022-ről?
– Sok szempontból ugyanaz, 

mint mindenki másnak. Ami-
kor év elején azt hittük, hogy 
magunk mögött hagytuk a ko-
ronavírus-járvány okozta nehéz 
időszakot, akkor az elszabaduló 
háborús infláció és az energiavál-
ság képében hirtelen egy újabb, 
korábban nem tapasztalt akadály 
gördült elénk, ami az eddigiek-
nél is nehezebbnek ígérkezik, de 
most azt látom, jó esélyünk van 
arra, hogy közös erővel át tudjuk 
vészelni ezt a kihívásokkal teli 
időszakot is. A DVTK háttere a 
klub tulajdonosának, a támoga-
tóinknak, a szurkolóinknak, az 
elmúlt évek szisztematikus épít-
kezésének és nem utolsósorban 
Magyarország Kormányának 
köszönhetően rendkívül stabil. 
Nagyon komoly munkát végez-
tek a munkatársaim minden te-
rületen az elmúlt esztendőben. 
Ahogy mindenkinek, nekünk is 
meg kellett húznunk a nadrág-
szíjat, sok mindent újra kellett 
terveznünk, át kellett csoporto-
sítanunk, de a befektetett mun-
ka előbb-utóbb mindig megtérül, 

ezért a jelenlegi nehéz helyzet el-
lenére nagyon optimistán várom 
a 2023-as évet.

– Átéltünk néhány igazán 
szép pillanatot is...

– Azért is szerencsés egy több 
szakosztályt magába foglaló mul-
tisportklubot működtetni, mert 
mindig van kire büszkének lenni. 
Mindig van egy szakosztály Az 
elmúlt esztendőben talán a női 
kosárlabdázók kupagyőzelme és 
Euroliga-szereplése volt a hab a 
tortán, de rajtuk kívül is volt sok 
szép sportsikerünk, sőt, számom-
ra Kékesi Márton olimpiai sze-
replése volt a hab tetején a cse-
resznye. Ne kerteljünk, csalódás 
volt, hogy a labdarúgócsapat egy 
sajnálatos tavaszi formahanyat-
lásnak köszönhetően nem tudta 

kiharcolni az élvonalbeli szerep-
lést, de úgy gondolom, tanultunk 
a hibákból, és meghoztuk a meg-
felelő döntéseket

– Milyen fejlesztéseket sike-
rült megvalósítani?

– Én tényleg abban hiszek, 
hogy a jövőt a jelenben építjük. 
Infrastrukturális szempontból 
talán nem volt olyan látványos 
fejlődés, mint az előző évek-
ben, de kis lépésekben mindig 
tudunk előrelépni. Átadtuk a 
muaythai szakosztály új edzőter-
mét a Bükk Áruház földszintjén, 
saját központot kaptak a DVTK 
Sportligetben a kerékpározók, 
dartstermet avattunk Szeren-
csen, és a DVTK Edzőközpon-
ton belül is volt több apróbb és 
néhány nagyobb változtatás.

– Milyen a klub kapcsolata 
jelenleg a szurkolókkal?

– Köszönöm az egész éves 
szurkolást minden szakosztá-
lyunk nevében. Higgye el min-
denki, nem közhely, amikor egy 
hozzánk igazoló sportoló el-
mondja, hogy az egyik legna-
gyobb vonzóerő számára a szur-
kolótábor volt. Örülök, hogy 
együtt adtuk át idén a DVTK 
első elnökének tiszteletére átne-
vezett Vanger Vilmos utcát, és 
ezúton is köszönöm a klub nevé-
ben a szurkolóktól kapott bronz 
emléktáblát, amellyel az alapítók 
előtt tiszteleghetünk. A 113. szü-
letésnapon, február 6-án, a Ti-
szakécske elleni mérkőzésen is 
készülünk pár meglepetéssel. Bár 
hétfőre esik a szülinap, remélem, 
sokan kilátogatnak majd, hogy 
együtt ünnepelhessünk.

– Minek örülne leginkább az 
idei évben?

– Mindenekelőtt azt kívá-
nom, hogy legyen mindenkinek 
boldogabb éve, mint a tavalyi! 
Örülnék neki, ha az élet minden 
területén visszatérhetnénk las-
san a normális kerékvágásba, de 
nem vagyok naiv, tudom, hogy 
ehhez évek kellenek még. Most 
az a legfontosabb, hogy a labda-
rúgók újra a legmagasabb osz-
tályban játsszanak. Örülnék, ha 
a kosárlabdázóink bajnoki dön-
tőt játszanának, ugyanezt várom 
a jégkorongozóktól is. Egyéni 
sportolóinknak azt kívánom: 
mindenki a saját határait fesze-
getve érjen el a lehető legmaga-
sabb szintre, és mutassa meg ma-
gát nemzetközi versenyeken is.

DVTK.EU

Az elmúlt időszakban egyre 
többször hangzik el az a ki-
fejezés, hogy érjük el, majd 
tartsuk meg a belső békét. 
Bárcsak ugyanolyan könnyű 
lenne ez, mint amilyen köny-
nyű ezt hangoztatni. Ez az az 
állapot, amit nemtől, szárma-
zástól, nemzetiségtől függet-
lenül mindannyian keresünk, 
esetleg csak megvágyunk.

Mi a belső béke? A nyugalom. 
Az otthon érzése odabent akkor 
is, bármi történik körülöttünk. 
Ez az érzés a legtermészetesebb 
létállapota mindannyiunknak. 
Amikor nem találjuk vagy egy-
szer már megcsíptük, de nem ta-
lálunk ide vissza, akkor túlpörög-
tünk, kimerültünk, több terhet 
veszünk magunkra, mint amit el-
bírnánk, és az is lehet, hogy a ki-
égés felé vettük az irányt. A világ 
körülöttünk az elmúlt években 
zajos és egyre hangosabbá válik, 
ezt érezzük minden egyes nap 
a bőrünkön. Ha hagyjuk, hogy 
beszippantson, akkor a minden-
napjainkat is beszőheti a káosz, a 
stressz, a rohanás és nehéz meg-
találni azt a békét, mely megőr-
zi a higgadtságunk is. Az első és 
talán legfontosabb lépés az, hogy 
legyünk nyitottak és higgyük is 
el, hogy képesek vagyunk elérni 
ezt az állapotot, annak ellenére 
is, hogy az agyunk folyamatosan 
kattog, teljesíteni akar egy hatá-
ridőt vagy új kihívást keres.

A mindennapokban teljesen 
természetes, hogy elménk min-
dig gondolkodik valamin. Nem 
igazán van olyan, hogy nem gon-
dolunk semmire. A bevásárló-

lista, a teendők, mit kellett volna 
másként, mi lenne, ha... A medi-
táció, a befelé figyelés a mentá-
lis csendről szól. Megnyugtatjuk 
elménk, kapcsolatba kerülünk 
a jelennel, az „itt és most” életbe 
lép, és lehetőségünk adódik meg-
figyelni, illetve elfogadni, mi tör-
ténik bennünk és körülöttünk. 
Ez lehet kellemes és természete-
sen igen kellemetlen élmény is. 
A mentális és érzelmi nyugalom 
állapotában úgy tudjuk megfi-
gyelni a történéseket, ahogyan 
vannak, ez pedig segít elérünk a 
belső nyugalmi állapotot.

Ha tudatosan törekszünk arra, 
hogy kedvesek és elfogadóak le-
gyünk környezetünkkel, akkor 
nemcsak a türelmet gyakorol-
juk, de mi magunk is jobban 
fogjuk érezni magunkat. Ha a 
jóra fókuszálunk, akkor egy idő 
után nyugodtabbak leszünk, és 
kevésbé fogunk szorongani még 
meg sem történt események mi-
att. Fontos, hogy olyan dolgokat 
tegyünk, melyek boldoggá tesz-
nek bennünket. Ahhoz, hogy 
elérjük a belső nyugalom álla-
potát, fontos, hogy szeressük és 
elfogadjuk önmagunkat. Termé-
szetesen ez nem mindig és nem 
örökké van így. Rajtunk múlik, 
mikor hagyjuk kibillenni, kibil-
lenteni lelkünket, és milyen tem-
póban tudjuk azt nyugalmi álla-
potba visszarendezni.

Figyeljük meg, mennyit árt 
vagy mennyit segít a közösségi 
média. Kelt-e bennünk félelmet, 
fontos-e hogy kommenteljünk 
ismert vagy ismeretlen emberek 
bejegyzéseihez. Esetleg nem te-
szünk ilyet, de gyakran olvassuk 

mások megjegyzéseit. Célszerű 
kipróbálni a digitális detoxot, és 
rövidebb – hosszabb időre meg-
válni a világháló adta informá-
cióáradattól.

Sétáljunk a természetben. Már 
egy rövid séta lakóhelyünk köz-
vetlen környezetében is csök-
kenti a stresszt. A kreativitás, az 
önkifejezés javítja a közérzetet. 
Amikor az általunk kedvelt te-
vékenységre koncentrálunk, le-
gyen az írás, festés, kertészkedés, 
ugyanabba a flow-állapotba ke-
rülünk, mint a meditáció során. 
Észre sem vesszük, hogy telik az 
idő, és kattogni sincs energiánk.

Ha minden nap egyre tuda-
tosabban tudunk önmagunkra 
figyelni, a szemünket sem kell 
behunynunk, vagy csöndben 
ülnünk. Elég, ha séta során a 
természetet figyeljük, az embe-
reket, a vonuló felhőket, a lefo-
lyón eltűnő vízsugarat moso-
gatás közben. Elménk ezekben 
a pillanatokban nem gondol-
kodik kényszeredetten sem a 
múlton, sem a jövőn. Ha mégis 
elkalandoznak a gondolataink, 
érdemes a légzésre fókuszál-
nunk, vagy arra a tevékeny-
ségre irányítani a figyelmet, 
amit éppen csinálunk. Legyen 
az a forró kávé kortyolása. Ek-
kor képes elménk megtalálni a 
harmóniát az adott pillanattal. 
A belső béke mindig a jelen-
ben létezik.

DVTK: A jövőt a jelenben építjük 

A belső béke az otthon érzése

Sántha Gergely, a DVTK elnöke. Fotó: DVTK.eu

GALLAI JUDIT
COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
WWW.GALLAIJUDIT.COM
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Február 10-én ötödik alkalom-
mal rendezik meg a Furmint 
Február Miskolc sétáló kósto-
lót, melynek ismét a Népkerti 
Vigadó ad otthont. 

A program részleteit sajtó-
tájékoztató keretében ismer-
tették kedden a szervezők, 
akik az országos kezdeménye-
zést követve indították útjára a 
miskolci sétáló kóstolót. A si-
ker aztán arra ösztönözte őket, 
hogy hagyományt teremtse-
nek, ezzel a borsodi várme-
gyeszékhelyen a Furmint Feb-
ruárral kezdődnek a nagyobb 
boros rendezvények – mondta 
a társszervező BluePixel Kom-
munikációs és Produkciós Iro-
da ügyvezetője, Czikora Ágnes.

A sétáló kóstolóra To-
kaj-hegyalja legnevesebb borá-
szatait várja a szervező Miskol-
ci Borklub Egyesület. Elnöke, 
Sándor Zsolt választ adott arra 
a sajtótájékoztatón, miért ép-
pen a furmint áll a program 
fókuszában.

– Magyarországnak ez a leg-
népszerűbb szőlőfajtája, amely 
jól közvetíti a tokaji talaj sok-
színűségét, számtalan stílus-
jegyet hordoz, és fantáziadús. 

Nem egy remek példát tudunk 
mutatni arra, hogy Tokaj-hegy-
alján világszínvonalú borokat 
készítenek belőle. A februári 
programunkon a száraz borok 
mellett az édesekből is lesz egy 
jókora merítés – tette hozzá.

Megközelítőleg negyven 
pincészet mutatkozik be a Fur-
mint Februáron. Az idei sétáló 
kóstolóra gasztronómiai ku-

riózumokkal készül a prog-
ramnak otthont adó Népkerti 
Vigadó. Bokor Éva marketing-
vezető elmondta, a furminthoz 
passzoló ételeket – sült malac-
császárt, kacsamáj mousse-t – 
kínálnak majd, és a tulajdonos 
pincészetének borait is meg-
kóstolhatják a résztvevők.

A boros programon jóté-
konysági akciót szerveznek a 

Miskolci Nemzeti Színház ja-
vára: úgynevezett támogatói 
csomagokat állítanak össze, 
ezeket megvásárolva segíthetik 
a résztvevők a teátrumot.

Február 10-én, délután 5 
órakor kezdődik a Furmint 
Február Miskolc, elővételben 
február 5-éig vásárolhatók je-
gyek. 

KUJAN ISTVÁN

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában február 
5-én, vasárnap, 16 órától 
a Minorita-templomból 
közvetítenek. A szentmisét 
bemutatja: Ternyák Csaba 
egri érsek.

Az ünnepi szentmise kere-
tében szentelik fel a megújult 
Minorita-templomot február 

4-én, szombaton este hat órá-
tól. Az ünnepi szentmisét Ter-
nyák Csaba Excellenciás és Fő-
tisztelendő Érsek celebrálja.

HARANG-HÍREK
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FEBRUÁR 4., szombat
10:00-13:00, 14:00-17:00, 18:00-21:00 Kö-

zönségkorcsolya, Városi Szabadidő-
központ

18:00-22:00 Farsangi éjszakai fürdőzés, 
Barlangfürdő

FEBRUÁR 5., vasárnap
9:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
10:00-13:00, 14:00-17:00 Közönségkorcsolya, 

Városi Szabadidőközpont
18:00-21:00 Jégdisco, Városi Szabadidő-

központ
19:00 DVTK - Békéscsabai Röplabda SE 

röplabda mérkőzés, Női NBI. 12. fordu-
ló, DVTK Aréna

FEBRUÁR 6., hétfő
16:00 Százévnyi sport – Zsíros László A 

százéves sajószentpéteri sport képes 
krónikája című könyvének bemutató-
ja, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Szimfonikus bérlet V. - A Miskol-

ci Szimfonikus Zenekar koncertje, Művé-
szetek Háza

19:00 DVTK-Tiszakécske labdarúgó mér-
kőzés, NBII. 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 Trécs estek 

a MÜHA Kávézóban: az első klubest tru-
vájfelelőse Fandl Ferenc, aki Soóky Lász-
ló monodrámáját, A nagy (cseh)szlováki-
ai magyar forradalmi gulyáspartit adja elő, 
MÜHA Kávézó

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

FEBRUÁR 8., szerda
13:30 Nyelvi játékok - Szőcsné Antal Irén 

Anya-nyelv-varázs című könyvének 
interaktív, játékos bemutatója, II. Rá-
kóczi Ferenc Könyvtár

18:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Boeing, Boeing: Leszállás Párizs-

ban, Művészetek Háza

FEBRUÁR 9., csütörtök
16:30 Miskolci séták - Városi túrák kez-

dőknek és haladóknak: a Miskolci úti-
kalauz I-IV. kiadványsorozat bemuta-
tója, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház
20:00 MÜHA Klub – Dorogi egy szál gi-

tár-koncert, MÜHA Kávézó

FEBRUÁR 10., péntek
15:30, 19:00 Presser-Sztevanovity: A pad-

lás, a Veres1 Színház előadása, Művésze-
tek Háza

18:00-21:00 Közönségkorcsolya, Városi Sza-
badidőközpont

FEBRUÁR 11., szombat
10:00 Játszóházak ünnepről ünnepre - 

mesés farsangi készülődő a Mesebiro-
dalomban, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

10:00-13:00, 14:00-17:00, 18:00-21:00 Kö-
zönségkorcsolya, Városi Szabadidő-
központ

15:00, 19:00 Illúzió mesterei, Művésze-
tek Háza

FEBRUÁR 12., vasárnap
10:00-13:00, 14:00-17:00 Közönségkorcso-

lya, Városi Szabadidőközpont
10:30 és 16:00 Ciróka babakoncert, a Mis-

kolci Szimfonikus Zenekar székháza, Ma-
lom

FEBRUÁR 13., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 14., kedd
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 És Rómeó és Júlia, szereplők: 

Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter, Művé-
szetek Háza

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

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: FEBRUÁR 2-8., csütörtök-szerda: 17:30 Asterix és Obelix: 
A középső birodalom | 19:45 Az ember, akit Ottónak hívnak | FEBRUÁR 9-15., csütörtök-szer-
da: 17:30 és 20:00 Magic Mike utolsó tánca | FEBRUÁR 11-12., szombat-vasárnap: 15:15 Aste-
rix és Obelix: A középső birodalom 

• Művészetek Háza, Béke-terem: FEBRUÁR 2-8., csütörtök-szerda: 17:00 Tánc az élet | 19:15 
Nyolc hegy | FEBRUÁR 9-15., csütörtök-szerda: 17:00 Mágikus állatok iskolája 2. – Rejtélyes 
gödrök (kivéve 14-e) | 19:30 A titokzatos nő | FEBRUÁR 11-12., szombat-vasárnap: 14:45 Jóre-
ménység-sziget | FEBRUÁR 14., kedd: 17:00 Az almafa virága

• Cinema City: FEBRUÁR 2-8., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – A gép | Angyalok 
gyilkosa | Asterix és Obelix – A középső birodalom | A sziget szellemei | Avatar: A víz útja | Az 
ember, akit Ottónak hívnak | Babylon | BTS – Yet to Come in Cinemas | Csizmás, a kandúr: Az 
utolsó kívánság | Fortune-hadművelet: a nagy átverés | Fura világ | Jack Mimoun és a rejté-
lyek szigete | Kopogás a kunyhóban | Krokodili | Léna és a hógolyó | M3gan | Mi köze ennek 
a szerelemhez? | One Piece Filme: Red | Teddy mackó karácsonya | Till – Igazságot a fiamnak

MOZIMŰSOR

FEBRUÁR 4., szombat 15:00 A „K” ügy, 
bérletszünet, Csarnok | 19:00 Jézus Krisz-
tus szupersztár, bérletszünet, Nagyszínház 
| FEBRUÁR 9., csütörtök 19:00 Produce-
rek, bérletszünet, Nagyszínház | FEBRUÁR 
10., péntek 19:00 Ének az esőben, Szabó 
Lőrinc-bérlet, Nagyszínház | FEBRUÁR 11., 
szombat 15:00 Ének az esőben, Déryné 
Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház | 19:00 

Ének az esőben, bérletszünet, Nagyszínház 
| FEBRUÁR 16., csütörtök 17:00 Férfi és 
nő 4x, Csarnok | 19:00 Ének az esőben, Mó-
ricz Zsigmond-bérlet, Nagyszínház | FEBRUÁR 
17., péntek 19:00 Producerek, bérletszü-
net, Nagyszínház | FEBRUÁR 18., szombat 
15:00 és 19:00 Jézus Krisztus szupersztár, 
bérletszünet, Nagyszínház | 17:00 Férfi és nő 
4x, Csarnok

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Egyéni látogatók hétközna-
pokon 15 és 17 óra között, 
szombaton pedig 9 és 17 óra 
között tekinthetik meg a 
tárlatot.

Petőfi Sándor születésé-
nek 200. évfordulója alkalmá-
ból Miskolcra érkezik a Petőfi 
Irodalmi Múzeum „Átrepü-
lök hosszában hazámon” címet 
viselő vándorkiállítása. A Pe-
tőfi-busz a Szent István téren 
február 8. és február 11. között, 
9 órától 17 óráig várja látogatóit.

A kiállítást Miskolcon már 
előzetesen rendkívüli érdeklő-
dés övezi, a csoportok fogadá-

sára kijelölt időpontok betel-
tek. Egyéni látogatók a tárlatot 
hétköznapokon 15 és 17 óra 
között, szombaton pedig 9 és 
17 óra között tekinthetik meg. 
A busz 12 és 13 óra között 
minden nap zárva tart.

Mindazok a csoportok, akik-
nek a szervezők nem tudtak 
időpontot biztosítani, a busz 
anyagával megegyező temati-
kájú tablókiállítást – interaktív 
elemek nélkül – március 28. és 
április 5. között megtekinthe-
tik a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár Görgey ut-
cai főépületében.

MN

Érkezik a Petőfi-busz

Furmint Február a Vigadóban

Megközelítőleg negyven pincészet mutatkozik be a Furmint Februáron. Fotó: Juhász Ákos

Hogy mi köti össze a pi-
hentető fürdőzést a far-
sanggal? Természetesen a 
Barlangfürdő!

Február 4-én 18 és 22 óra 
között farsangi éjszakai für-
dőzéssel várja vendégeit a vá-
ros legkedveltebb fürdőhelye. 
Bár ez a maszkabálok idősza-
ka, Európa egyetlen természe-
tes barlangfürdője a jól ismert 
arcát mutatja ezen az estén 
is: a relaxációs ejtőzés mellett 
szaunaprogramok biztosít-
ják az igazi télűzést. Az éjsza-
kai fürdőjegy ára egységesen 
4100 forint fejenként, mely a 
beltéri medencék igénybevé-
telére jogosítja fel a vendége-
ket, akik a megvásárolt belé-

pő mellé egy fánkot is kapnak 
ajándékba. A szaunaesttel ki-
bővített belépőjegy egysége-
sen 5650 forint per fő, február 
4-én 18– 20 óra között vásá-
rolható meg a helyszínen. 

A belépő a fürdőhasználaton 
felül három tematikus felön-
tést tartalmazó szaunaprogra-
mot is magában foglal. A fürdő 
minden felöntés után limo-
nádéval és gyümölcspohárral 
kedveskedik a résztvevőknek. 
Az éjszakai szaunaprogra-
mok limitált férőhelyesek, így 
a részvétel előzetes regisztrá-
cióhoz kötött. Ezt megtehetik 
minden nap 08:00-16:00 kö-
zött a +36 70/338-4534-es te-
lefonszámon.

MN

Farsangi fürdőzés

Már elérhetőek a Wacław 
Felczak Alapítvány idei 
első pályázatai.

Az alapítvány célja, hogy 
továbbadja a magyar–len-
gyel barátság hagyományát 
a fiatal generációk számára. 
Az idei első pályázati kör-
ben február végéig várják a 
pályamunkákat, melyek té-
mája lehet akár egy lengyel-
országi osztálykirándulás, 
de a magyar-lengyel művé-
szeti projekteken keresztül a 
felsőoktatásban tanuló hall-
gatók tanulmányi ösztöndí-
jáig számos célhoz lehet tá-
mogatást igényelni. A kiírás 

révén akár lengyel nyelv és 
irodalom mesterszakos hall-
gatók és doktorandusz hall-
gatók is igényelhetnek ösz-
töndíjat tanulmányaikhoz. 
Emellett egyéb lehetőségeket 
is kínál a pályázat települé-
si önkormányzatok, alap- és 
középfokú oktatási intézmé-
nyek, egyházi és civil szer-
vezetek, valamint könyv- és 
lapkiadással foglalkozó jogi 
személyek részére. A pálya-
munkákat február 28. 17 
óráig várja az alapítvány. Bő-
vebb információkat a kiírás-
sal kapcsolatban a wfa.hu/ 
palyazatok oldalon olvashat-
nak.                                      MN

Régi barátság új utakon

A hónap utolsó vasárnapján 
egy romantikus vígjátékot 
nézhetnek meg az idősek.

A Dr. Hilscher Rezső Szo-
ciális Közalapítvány kezde-
ményezéseként, a Salkaházi 
Plusz program keretében in-
dult el Miskolcon a Szépkorú-
ak Filmklubja, amely az idén 
is folytatódik. A vetítésekre 
várják a filmkedvelő nyug-

díjasokat. Február 26-án, va-
sárnap 14 órától a Beugró a 
Paradicsomba című romanti-
kus vígjátékot vetítik a Művé-
szetek Háza Uránia-termében 
Julia Roberts és George Cloo-
ney főszereplésével. A jegyek 
átvételére február 13-án 10:00 
és 11:00 között van lehetőség 
a polgármesteri hivatal aulá-
jában.

MN

Folytatódik a filmklub

Február 9-én egy szál 
gitárral lép fel Dorogi a 
MÜHA kávézójában.

Dorogi Pétert nagyon so-
kan a Kistehén Tánczenekar 
alapító tagjaként ismerik, pe-
dig több mint két évtizede lép 
fel az ország nagyszínpadjain. 
A Kistehén Tánczenekar után 
jött az Intim Torna Illegál, 
ahol alapító tagként és front-
embereként is sok rajongót 
szerzett, viszont most Doro-
gi néven, új zenekarával lép a 
nagyközönség elé. 

Több platina- és aranyle-
mezzel is büszkélkedhet; most 
zeneszerzőként, dalszövegíró-
ként, gitárosként és énekesként 
áll majd a színpadra. Az esten 
ugyanúgy hallhatunk mély, lí-

rai dalokat, mint rock zenét és 
pörgős rádió slágereket is, hi-
szen az utóbbi években már 
nemcsak fesztiválokon és kon-
certeken mutatta meg tehet-
ségét, hanem zenéi közismert 
filmekben és sorozatokban is 
visszaköszönnek.

MN

Egy szál gitárral 
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Február 2-án a néphagyomány szerint a medve kijön a barlangjából. Ha ezen a napon szépen süt a nap, a medve meglátja az árnyékát, megijed 
tőle, és visszabújik a barlangjába, ami azt jelzi, hogy sokáig tart még a tél. Viszont ha nem látja meg az árnyékát, akkor kint marad, ami alapján 
közel a tavasz. Csütörtökön Dorka és Borka ugyan megláthatta árnyékát, ám a hasuk fontosabbnak bizonyult: kifutójuk minden szegletét bejár-
ták, hogy megtalálják az elrejtett finom csemegéket. Ez alapján kijelenthetjük: a medvék valójában nem alkalmasak időjósnak. Fotó: Juhász Ákos

Hidegen hagyta a medvéket az árnyékuk

Gazdikereső
Ezen a héten Montit, 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.

Bekerülés helye: Erkel F. u
Fajta: keverék
Kor: 4,5 év
Neme: szuka
Szín: fekete, fehér mellkas

Leadott kutyus, gazdája saj-
nos nem tudta továbbgondoz-
ni. Félénk kutyus, a nap nagy 
részét a házában tölti, de na-
gyon jámbor.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Tegye félre az aggodalmakat, hi-
szen olyan sok lehetőség rejlik az előttünk álló hétben. 
Próbálja ezeket kiélvezni, örüljön a társaságnak, és ne 

rágódjon semmin, hiszen most más a fontos!

Bika (04. 21.–05. 21.) Készen áll arra, hogy meg-
mutassa valakinek, őszinték az érzései, de ehhez arra 
is szükség van, hogy ő is nyitott legyen a dologra. Ne 

akarjon ráerőltetni semmit, legyenek türelmesek egymással!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Most van itt az ideje annak, 
hogy egy kicsit a magánéletével foglalkozzon, mert hét 
közben erre nem sok ideje jutott. Ha most is elvágja ma-

gától ezt a lehetőséget, nehéz lesz jobb alkalmat találni.

Rák (06. 22.–07. 22.) Valaki meg akarja győzni arról, 
hogy rossz úton jár, hibás döntéseket hoz, ön azonban 
mindennél biztosabb magában. Ne hagyja, hogy bárki 

megtörje ezt az önbizalmat, mert az messzire vihet.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Valaki a bizalmába avatja, 
aminek örül, ugyanakkor úgy is érzi, hogy nagy terhet 
ró önre ez a dolog. Nem szabad engednie, hogy ez önök 

közé álljon, inkább megerősíteni kell a kapcsolatukat.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Csak egy kicsit kell még kitar-
tania, és cserébe olyan dolgokat valósíthat meg, amik-
re már nagyon régóta vágyott. Ha elfogy az ereje, tudja, 

hogy ki az, akihez fordulhat egy kis tartalék lendületért.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Nem biztos, hogy minden 
összejön, vagy a tervei szerint alakul, de így is van mire 
büszkének lennie. Figyeljen a sikereire, ezek elég önbi-

zalmat adnak ahhoz, hogy más kihívásokkal is boldoguljon.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Meg kell tanulnia örülni a 
mások sikerének, és elfogadni, hogy nem mindig ön 
van a középpontban. Ez nem egy egyszerű szerep, de 

nagyfokú érettségre vall, ha ebben is képes megállni a helyét.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Valaki meg akarja győzni az 
igazáról, de önnek már van kialakult véleménye. Azért 
hallgassa meg őt is, mert lehet, hogy tanulhat abból, 

ahogy a dolgokat látja, még ha nem is feltétlenül ért egyet vele.

Bak (12. 22.–01. 20.) Elvárja, hogy mások tisztelet-
ben tartsák a véleményét, de ehhez az kell, hogy ön is 
elfogadja az övékét. Nem kell, hogy mindenben egyet-

értsenek, de az fontos, hogy tudjanak együttműködni.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Elcsúszhat a számításaival, 
és mások sem úgy viszonyulnak mindenhez, ahogyan 
azt szerette volna. Ne aggódjon, ez még nem jelenti 

azt, hogy le kellene mondania a terveiről, talál kiskapukat.

Halak (02. 20.–03. 20.) Ön is látja, ha valami nem mű-
ködik, de annak már nem örül, ha valaki ki is mutatja ezt. 
Szeretné, ha a maga tempójában oldhatná meg a dolgo-

kat, és nem kellene mások véleménye miatt is aggódnia.

Akkor és most. Az eredeti képeslapon a Miskolci Bükk Egyesület 
Szentléleki menedékháza látható. A Magyar Turista Egyesület Mis-
kolci Osztálya 1934-ben avatta fel menedékházát Bükkszentlélek 
szélén, a hegyoldalban, a Bánkúti elágazástól nem messze, a pálos 
kolostor romjai mellett. A tengerszint felett hétszázötven méteren 
álló épületet 1936-37-ben egy újabb szárnnyal, manzárdszobákkal 
bővítették. A II. világháború után a menedékházat államosították, és 
1949-től a Turistaházakat Kezelő Vállalat vette át az üzemeltetést. 
1954-ben átkeresztelték, a menedékház innentől viseli Herman Ottó 
nevét, ebből az alkalomból a természettudóst méltató márvány em-
léktáblát helyeztek el a turistaház keleti falán. Az 1990-es években 
a Közútkezelő Kft. (a mai Magyar Közút Nonprofit Zrt.) megvásárolta 
és felújította, ekkortól hívták Közúti Vendégháznak. Napjainkban már 
Szentlélek Vendégház a neve, 120 férőhelyes, és étterem, teniszpá-
lya, biliárd és szauna is van a létesítményben. (Tajthy Ákos szövege, dr. 
Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor 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

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, megfejté-
seiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék 
el, a levélben tüntessék fel postacímüket is! Beküldé-
si határidő: 2023. február 22. E-mail-cím: megfejtes@

mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sor-
solunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Sudoku
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