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KÜLÖNLEGES ÉLMÉNY. Nem mindennapos ajándékkal lephették meg egymást a szerelmesek Miskolcon 
a Valentin-napon, ugyanis megnyitották előttük a városháza tetőteraszát. A város polgármesteri hivatala 
egy fotóhelyszínt rendezett itt be. Képünkön Király Csaba és párja, Király Réka. Fotó: Horváth Csongor

70 milliárd forintból fejleszt a Bosch 
Összesen csaknem 70 milli-
árd forint értékben logiszti-
kai és disztribúciós közpon-
tot hoz létre, valamint bővíti 
gyártási kapacitását a Bosch 
Miskolcon – jelentette be 
Fükő László, a Robert Bosch 
Power Tool Kft. ügyvezető 
igazgatója pénteken Buda-
pesten, a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban.

A miskolci Robert Bosch Po-
wer Tool Kft. 2024 végéig va-
lósítja meg a két beruházást: a 
vállalat egyrészt több mint 54 
milliárd forintból logisztikai 
és disztribúciós központot hoz 

létre a Miskolci Ipari Parkban 
(a korábbi repülőtér területén), 
ahol több mint 15,7 milliárd fo-
rintot fordít gyártási kapacitásá-
nak bővítésére is.

Az újabb miskolci Bosch-be-
ruházást nagy sikerként köny-
veli el a város polgármestere is. 
Veres Pál érdeklődésünkre ki-
emelte, egy több mint kétéves 
előkészítő munka gyümölcse a 
mostani bejelentés.

– A Bosch-csoport foglalkoz-
tatja a legtöbb embert Miskol-
con. Az újabb beruházás azt is 
jelzi, hogy az anyavállalat elége-
dett az itteni üzemek teljesítmé-
nyével. Ez elismerés a miskolci 

gyáregységeknek, de elismerés 
a város számára is, hogy szá-
mos magyar és európai telepü-
lés közül Miskolcot választották. 
A döntés mutatja, hogy jól érzik 
magukat nálunk, a város vonzó 
befektetési helyszín számukra, 
látják gazdasági potenciálját, te-
hát elégedettek, és számítanak 
a Miskolc Holding Gazdaság-
fejlesztési Igazgatóság munkájá-
ra. A Miskolci Egyetem szintén 
fontos a Bosch számára. És ne 
felejtsük el azt sem, hogy újabb 
munkahelyek jönnek létre a me-
gyeszékhelyen – hangsúlyozta 
Veres Pál. 

Folytatás a 2. oldalon

MISKOLCI HŐSÖKET KÖSZÖNTÖTTEK
Cikk a 3. oldalon

A BE NEM VÁLTOTT FIDESZES ÍGÉRETEK
Tudósítás a 2. oldalon

MÉG ELKETYEGNEK A TÁRSASHÁZAK
Interjú a 4. oldalon

Télűző farsang 

Ilyenkor, tél végén már mindannyian arra vágyakozunk, hogy élvezhessük 
a melengető tavaszi napsugarakat. Az idei farsangi szezon február 23-áig 
tart, az utolsó időszakot pedig a népnyelv a farsang farkának is nevezi. Az 
elmúlt napokban több miskolci óvodában, iskolában öltöztek a gyerekek 
maskarába, hogy nevetésükkel, jókedvükkel elűzzék a telet. Felvételünk a 
Herman Ottó Általános Iskolában készült. Fotó: Mocsári László

A közreműködők és a prog-
ramgazdák jelenlétében jár-
ták be február 16-án a „Ko-
csonyafesztivál szívét”,  
a Szinva teraszt. 

– Az esemény a kezdetek-
től fogva különleges közösségi 
élményteret biztosít – hang-
zott el a rendezvény jogtulaj-
donosától, akinek meglátása, 
hogy a fesztivál olyanok szá-
mára is különleges és színvo-
nalas programokat tartogat, 
akik nem feltétlen a kocsonya 
miatt keresik fel. Rózsa Edit 

hozzátette: bő két hét múlva a 
Kocsonyafesztivál területén a 
gazdag étel- és italkínálat mel-
lett számos kulturális attrak-
ció is várja majd a látogatókat. 
Miként elárulta azt is, az álta-
la a „fesztivál szívének” kine-
vezett Szinva terasz az ünne-
pi hétvégén Miskolc és Petőfi 
Sándor kapcsolata, illetve a 
szabadság körül forog majd.

Veres Pál polgármester ja-
nuár 6-án jelentette be, hogy 
2023-ban Miskolc újra Kocso-
nyafesztivált rendez. Rózsa Edit 
idén a fesztivál operatív szer-

vezésében csak kisebb részben 
vállal szerepet – a feladattal az 
Uni-Garden Kft.-t bízták meg. 
A csütörtök délutáni bejárá-
son is megjelent Lipták Ádám 
ügyvezető hangsúlyozta, a te-
raszra tervezett nyüzsgő ka-
valkád a fesztivál régi fényét 
hivatott visszahozni. A Kocso-
nyafesztivál területe a Szent 
István tértől a Villanyrendőrig 
tart, előbbin kap helyet majd a 
nagyszínpad is, de kerül egy-
egy színpad a Villanyrendőr-
höz és az Erzsébet térre is. Bár 
csökkentett módon, szűkebb 
lehetőségekkel, de Miskolc 
városa is támogatja a 2023-as 
Kocsonyafesztivál megrende-
zését: az önkormányzat és a 
Miskolc Holding Zrt. a mint-
egy 120 millió forintból meg-
valósuló 3 napos fesztivál 
megszervezéséhez 80 millió 
forinttal járul hozzá. A város-
vezetés az anyagi hozzájáru-
láson túl szolgáltatásokkal és 
a terület rendelkezésre bocsá-
tásával is segíti a rendezvényt. 

Részletes program a 11. oldalon.

A fesztivál szíve a Szinva terasz 

Fesztiválbejárás. Fotó: Mocsári László
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Magyarország és a Bosch si-
kerének is az az alapja, hogy 
a beruházások támogatásá-
ra és ösztönzésére helyezi a 
hangsúlyt – emelte ki a kül-
gazdasági és külügyminiszter 
a Bosch legújabb miskolci be-
ruházásának bejelentésénél. 

Folytatás az 1. oldalról

Veres Pál polgármester szerint 
a döntés mutatja, hogy a cég jól 
érzi magát Miskolcon, vonzó be-
fektetési helyszín számukra, lát-
ják gazdasági potenciálját. A mis-
kolci Robert Bosch Power Tool 
Kft. 2024 végéig valósítja meg a 
két beruházást: a vállalat egyrészt 
több mint 54 milliárd forintból 
logisztikai és disztribúciós köz-
pontot hoz létre a Miskolci Ipa-
ri Parkban (a korábbi repülőtér 
területén), ahol több mint 15,7 
milliárd forintot fordít gyártási 
kapacitásának bővítésére is.

A vállalat miskolci kéziszer-
számgyára több mint 20 év-
vel ezelőtt alakult; Fükő László 
ügyvezető igazgató kiemelte, 
bár az elmúlt két évtized szá-
mos kihívás elé állította őket, 
de a válaszuk mindig a beru-
házás és a fejlesztés volt.

A mostani bejelentés egy ma-
gas automatizáltságú, közel 100 
ezer négyzetméteres raktárköz-
pont kialakításáról szól, ami 
több, kiemelten fontos logiszti-
kai funkciót lát majd el. Egyrészt 
az elektromoskéziszerszám-üz-
letágnak az egyik meghatáro-
zó késztermékelosztó raktá-

ra lesz, másrészt ide költözik a 
2017-ben átadott, csomagolási 
tevékenységet végző Regioná-
lis Szolgáltató Központ is. Ezen 
felül késztermék– és alapanyag-
raktárként is működik majd.

– Kapacitásbővítő beruhá-
zásunk pedig új, innovatívabb 
akkumulátorok, illetve vezeték 
nélküli kéziszerszámok, vala-
mint kerti gépek fejlesztésére és 
gyártására ad lehetőséget. Óriá-
si siker ez ilyen kihívásokkal teli 
időkben – emelte ki az ügyveze-
tő igazgató, aki szerint ez a beru-
házás is jól mutatja, hogy a gyár 
stratégiai jelentősége tovább 
erősödik a vállalatcsoporton be-

lül, és hogy a világszerte tapasz-
talható gazdasági kihívások elle-
nére a Bosch bővül.

A két beruházáshoz a ma-
gyar állam egyedi kormány-
döntés alapján összesen mint-
egy 10,2 milliárd forint vissza 
nem térítendő készpénztámo-
gatást biztosít – mondta a kül-
gazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter kiemelte, a 
Bosch-csoport „a rendkívüli 
nehézségek és kihívások dacára 
sem” változtatott a stratégiáján, 
és beruházásokkal megy előre.

– Az elmúlt 3 évben volt ki-
hívás bőven, a világgazdaság 
kétszer is kifordult sarkaiból. 

A magyar gazdaság azonban 
nemcsak jól vizsgázott, hanem 
egy komoly mesterhármast is 
elért 2022-ben: soha nem ex-
portáltunk annyit, mint tavaly, 
soha nem érkezett ide annyi 
beruházás, és soha nem dol-
goztak annyian, mint a tavalyi 
évben – mondta.

„Ezzel sikerült elérnünk, 
hogy Magyarország egyfajta 
lokális kivétel legyen a recesz-
szióra hajló környezetben” – 
hangsúlyozta.

A siker alapja a miniszter 
meglátása szerint, hogy – a 
Boschhoz hasonlóan – a ma-
gyar gazdaság is a beruházá-

sok támogatására helyezi a 
hangsúlyt. A legvonzóbb beru-
házási környezetet biztosítja az 
ország Közép-Európában.

Rámutatott, hogy a tavalyi 
utolsó negyedévben is nőni tu-
dott a gazdaság, a GDP 4,6 száza-
lékkal nőtt, 4,2 millió fölött stabi-
lizálódott a munkahelyek száma.

Szijjártó Péter kiemelte, 
2022-ben rekordnagyságú, 
2600 milliárd forint beruházás 
érkezett hazánkba, és ebből a 
Bosch is kivette a részét.

– A vállalatcsoport 20 ezer 
embernek ad munkát, ezzel a 
nem állami tulajdonban lévő 
ipari cégek között az első szá-

mú foglalkoztatóvá lépett elő 
– tette hozzá a külgazdasági és 
külügyminiszter. 

A térség országgyűlési képvi-
selője, Csöbör Katalin arra em-
lékeztetett: 2010-ben a régió 
infrastruktúrája még nagy hát-
rányban volt. Szisztematikus lé-
pésekkel vonzóvá tették az ipari 
parkokat, soha nem látott úthá-
lózat-fejlesztést hajtottak végre. 

Az újabb miskolci Bosch-be-
ruházást nagy sikerként köny-
veli el a város polgármestere is. 
Veres Pál érdeklődésünkre ki-
emelte, egy több mint kétéves 
előkészítő munka gyümölcse a 
mostani bejelentés.

– A Bosch-csoport foglalkoz-
tatja a legtöbb embert Miskol-
con. Az újabb beruházás azt is 
jelzi, hogy az anyavállalat elége-
dett az itteni üzemek teljesítmé-
nyével. Ez elismerés a miskolci 
gyáregységeknek, de elismerés 
a város számára is, hogy számos 
magyar és európai település kö-
zül Miskolcot választották. A 
döntés mutatja, hogy jól érzik 
magukat nálunk, a város vonzó 
befektetési helyszín számukra, 
látják gazdasági potenciálját, te-
hát elégedettek, és számítanak a 
Miskolc Holding Gazdaságfej-
lesztési Igazgatóság munkájá-
ra. A Miskolci Egyetem szintén 
fontos a Bosch számára. És ne 
felejtsük el azt sem, hogy újabb 
munkahelyek jönnek létre a 
megyeszékhelyen – hangsú-
lyozta Veres Pál.

KUJAN STVÁN

Bosch-fejlesztés: elismerés a gyárnak és Miskolcnak

Az újabb miskolci Bosch-beruházás sajtótájékoztatójának résztvevői. Fotó: Juhász Ákos

A város vezetése és az ön-
kormányzat szakemberei 
takarékos, de előremutató 
költségvetés összeállításán 
dolgoznak – erről tartott saj-
tótájékoztatót február 14-én 
Szopkó Tibor alpolgármester 
és Simon Gábor, a miskolci 
önkormányzat Velünk a Vá-
ros frakciójának vezetője. 

Az önkormányzat 2023-as 
költségvetésének tervezetét 
márciusban tárgyalja Miskolc 
közgyűlése, a városvezetésnek 
mindazt február 15-éig kell elő-
terjesztenie. – Már jól látszanak 
az alapproblémák, az alapszámok 
és az alapmegoldások – indította 
ismertetőjét a témában Szopkó 
Tibor. Csaknem 20 milliárd fo-
rintos volumenben fordít a város 
a fejlesztésre. Csak az energetika 
mentén felmerült forrásigény 17 
milliárdra rúg, így a január elején 
Miskolcnak ítélt 1,2 milliárdos 
rezsikompenzációs támogatás 
jószerivel elenyészik. 

– Nagyon nehéz dolga van a 
városnak. Amikor a szakembe-
rek összegyűjtötték a különböző 
igényeket az intézményektől és a 
cégektől, akkor a jelenleginél 31 
milliárd forinttal nagyobb tétel 
merült fel. A költségvetés közel 
fele hiányzik. A kritikus helyzet 
feloldásában elkerülhetetlen a 
kormányzati szerepvállalás. Bí-
zik abban, hogy a március eleji 
közgyűlésen a várost vezető szö-
vetség támogatásával sikeresen 
megalkotják a rendeletet.

A Velünk a Város frakciójának 
vezetője, Simon Gábor felvázolta: 

a miskolci polgárok és gazdasági 
szereplők közel 200 milliárd fo-
rintot fizetnek be éves szinten a 
költségvetésbe, így munkájukért 
és adójukért cserébe joggal vár-
hatják el, hogy a kormány ebből 
valamekkora mértékben visz-
szaszolgáltasson az egészségügy, 
az oktatás, az utak és a közössé-
gi közlekedés fenntartására. – 
Ezek alapvetően az állam felada-
tai, melyeket azonban egyáltalán 
nem lát el, elég csak a pedagó-
gustüntetésekre vagy a kórházi 
várólistákra gondolni. De 2019 
óta nem finanszírozza az önkor-
mányzatokat sem, sőt, folyamato-
san elvesz azoktól – taglalta. Mint 
arról beszámolt: a központi költ-
ségvetés ebben az esztendőben 
mindent egybevéve 17 milliárd 
forinttal tervezi megtámogatni a 
város működtetését, holott annak 
valós igényei legalább az 50 mil-
liárdot indokolnák – éppen ezért 
kell egy rendkívül szigorú és 
minden eddiginél takarékosabb 

üzemeltetésre készülniük. Ha-
bár a városvezetésnek a megnö-
vekedett rezsi- és bérköltségekre 
– ecsetelte Simon Gábor – sem-
milyen ráhatása sincs, azonban 
messzemenőkig prioritást kell 
hogy élvezzen az intézmények 
fenntartása és az ott dolgozók 
kifizetése. Végezetül arra is emlé-
keztetett, hogy szándékai szerint 
idén a közösségi közlekedésre 
egy soha nem látott, 4,5 milli-
árd forintos tételt fog fordítani az 
önkormányzat, mely csaknem a 
kétszerese a tavalyinak, és több-
szöröse az előző esztendőkének. 

A rendszerek fenntartása 
mellett azonban legalább ennyi-
re fontos, hogy azok fejlesztésé-
re is elkülönítsenek forrást, így a 
tapolcai közpark és az Avasi ki-
látó átépítésén túl törekszenek 
majd arra, hogy minél több óvo-
da és orvosi rendelő újulhasson 
meg még ez évben – tudtuk meg 
a sajtótájékoztatón.

BÓDOGH DÁVID

Takarékos, de előremutató költségvetés
Teljesen mindegy, hogy 
kormánypárti vagy ellen-
zéki vezetésű volt a város, a 
fejlesztések, állami támo-
gatások ide valahogy sosem 
érkeztek – mondta Szilágyi 
Szabolcs önkormányzati 
képviselő az Avason tar-
tott sajtótájékoztatóján. 
Miskolc az ígéretek földje, 
a be nem váltott fideszes 
ígéreteké.

A miskolci önkormányzat 
Velünk a Város frakciójának 
DK-s önkormányzati képvi-
selője szerint 2010 óta Mis-
kolc mostohagyereke az or-
szágnak. A kormányzat 13 év 
alatt, ha nagy ritkán figyel-
met is fordított a városra, ak-
kor is csak elvett tőle.

„Teljesen mindegy, hogy 
kormánypárti vagy ellenzé-
ki vezetésű volt a város, a fej-
lesztések, állami támogatások 
ide valahogy sosem érkeztek, 
amivel a Miskolc és Debrecen 
közötti versenyt végérvényes-
nek látszóan eldöntötték Or-
bánék, az utóbbi javára. Mis-
kolc az ígéretek földje lett, de 
sajnos nem úgy, ahogy kép-
zeljük: a be nem váltott fide-
szes ígéreteké. A tizenhárom 
év alatt volt itt mindenféle 
ígéret; diósgyőri bevásárló-
központ, vízisportkomple-
xum a Csorba-tóra, tram-tra-
in (helyközi vasút-villamos, a 
szerk.) Miskolcon át Kazinc-
barcikára és Tiszaújvárosba, 
intermodális csomópont a 

Tiszai pályaudvarhoz, és so-
rolhatnám tovább” – részle-
tezte a képviselő.

Hozzátette: „De amihez 
hozzányúltak, abból is csak a 
baj lett, elég csak a Diósgyőri 
várra vagy a turbókörforga-
lomra gondolnunk. A mai 
nap és a helyszín is szimboli-
kus. Egy évvel ezelőtt a kam-
pányban ezen a helyen ígérte 
meg Csöbör Katalin Gulyás 
Gergellyel közösen, hogy ta-
valy nyárra elkészülnek az 
Avason a földalatti hulladék-
tároló edények.”

A képviselő hangsúlyoz-
ta, hogy mindebből semmi 
nem valósult meg. A sajtó 
megjelent képviselőinek ez-
után ismertette a beruházás 
tervezett részleteit, amelyből 
kiderült, hogy az Avason ösz-
szesen öt helyen létesülhetne 
ilyen hulladéktároló, ennyi-
re futná a rendelkezésre álló 
pénzből. Azonban az öt hely-
színből eddig csak hármat 
találtak a szakértők biztosan 

alkalmasnak. Két helyszínt 
továbbra is keresni kell, mert 
a földalatti közműhálózat, 
amely keresztbe-kasul behá-
lózza a lakótelepet, nem teszi 
alkalmassá a területet arra, 
hogy ilyen föld alá helyezett 
hulladéktárolókat bárhol ki 
lehessen építeni.

„A tervekben leginkább 
– de nem kizárólagosan – a 
szelektívhulladékgyűjtő-szi-
getek föld alá süllyesztéséről 
van szó, amelyek jellemzően 
olyan helyen vannak, ahol 
parkolóhelyet nem vesznek 
el, így Csöbör Katalin azon 
állítása sem érvényesül, hogy 
ezzel nagyon sok parkoló-
helyet fognak felszabadítani. 
Ezzel valószínűleg tisztában 
lenne, ha úgy járná a válasz-
tókerületét, ahogy erről a 
közmédiában szeret beszá-
molni” – szögezte le Szilágyi 
Szabolcs, aki a tájékoztatóját 
egy szimbolikus szalagátvá-
gással zárta.

BACSÓ ISTVÁN

A be nem váltott fideszes ígéretek

Szilágyi Szabolcs sajtótájékoztatója. Fotó: Juhász Ákos

Simon Gábor és Szopkó Tibor. Fotó: Horváth Csongor
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Potyognak Nick Sirianni könnyei a Super 
Bowlt hagyományosan megnyitó amerikai him-
nusz eléneklésénél. A Philadelphia Eagles ame-
rikaifutball-csapat vezetőedzőjének szája ösz-
szeszorítva, csak a szeme árulja el a benne dúló 
érzelmi vihart: egyszerre büszke nemzetére és a 
bajnokságban menetelő, döntőbe jutott fiaira - 
egyúttal átérzi a pillanat nagyszerűségét, ami-
kor a roppant tétben megmutathatják, milyen fából faragták az 
addig szárnyaló Sasokat.

Számomra az egyik legerősebb kép (https://fb.watch/iIBhr-
MapNm/) volt az idei döntőből. Marcona, gyakran kíméletet és 
ellentmondást nem tűrő játékosok érzik át edzőjükkel a momen-
tum fennköltségét, amikor világszerte százmilliók dermesztő fi-
gyelme előtt hirdethetik az ország nagyságát és erejét. Nem hajol-
hatnak meg, nem adhatják fel egy percig sem.

Azt hiszem, hogy az Európában (és Magyarországon) is egyre 
népszerűbb sportágban ott van mindaz, ami Amerika. Egy nép 
lelkének megfejtésén gondolkozom, miközben a kickoffra vár-
va majszolom marékszám a popcornt. Látom az egykori bátor 
pionírokat, akik ismeretlen földekre vándorolva küzdöttek meg 
őslakosokkal, természeti erőkkel. Aztán előttem állnak a fiatal 
köztársaság hősei, akik a függetlenségi háború után sem dobják 
sutba fegyvereiket. Az alkotmányozás időszakában is fenntartják 
ugyanis annak a gyarmatok függetlenségét kivívó polgárnak az 
eszményét, aki nemcsak megszerzett javait, de immár az állam-
berendezkedést, a köztársaságot is kész fegyverrel megvédeni a 
zsarnokoktól. A mai sportközvetítéseket, de az életük oly’ sok más 
területét is átható amerikai militarizmus, a vitatott fegyvertartás 
gyökerei kapaszkodnak a dús pennsylvaniai földekbe.

A brutális polgárháborújuk aztán megtaníthatta velük, hogy 
ilyet soha többé, a faji jogokért vívott küzdelmek pedig azt, hogy 
így soha többé. És miközben a bevándorlók országa ingadozott 
az izolacionizmus (elzárkózás) és a nyitás között, Európát világ-
háborúk tették tönkre – ám Amerikában korántsem volt egyér-
telmű, hogy beszállnak-e a vérontásba. De ha már el is kötelez-
ték magukat az angolszász oldalon, minden elesett katonájukat 
sajátjukként gyászolják, és óriási nyomást helyeznek a kormá-
nyukra, ha ez a gyász már túlcsordult. A Szovjetunió által felfegy-
verzett Vietnám kapcsán ez történt; a vereség miatti szégyenérze-
tüknél talán csak a háborúellenességük volt erősebb.

A rövid és elismerem: hézagos történelmi tablóm nem akarja 
meggyőzni azokat, akik a jó és a rossz harcában újabban Ame-
rikát látják patás ördögnek. Nem. De a 80’-as években született 
generáció tagjaként egyszerűen letaglóznak a mai magyar ten-
denciák. Bennünk, akik gyerekként apánk nyakában, piros-fe-
hér-zöld zászlókkal ünnepeltük a szovjet tankok kivonulását 
Magyarországról, akik fiatalon megtapasztalták a kapitalizmus 
árnyoldalai mellett annak előnyeit is, akiknek nemcsak a törté-
nelem, de az irodalom, a filozófia, a vallás vagy akár a technoló-
giai haladás is a Nyugat nagyszerűségét demonstrálja – bennünk 
(de a `90 után születetteknél talán még inkább) diszharmóniát 
szül a keletről érkező agresszió patyolattisztára mosásának szán-
déka. Nem élek mekis szatyorban, de szélesnek mondható baráti, 
ismerősi körömben így is alig találni, aki azt mondaná: a törté-
nelmi hagyományainkat semmibe véve ezúttal keleten keressük 
szövetségeseinket – mert a nemzet iránti feltétlen elkötezettsé-
günk, féltésünk igenis a Nyugathoz köt minket.         KUJAN ISTVÁN

NÉZŐPONT

Diszharmónia 

Hazatértek azok a miskol-
ci speciális mentők, akik 
a törökországi földren-
gést követően segítettek a 
túlélők felkutatásában. A 
város nevében Veres Pál 
polgármester mondott ne-
kik köszönetet az áldozatos 
munkáért szerdán a város-
házán.

A miskolci Spider Mentő-
csoportot Lehoczki László és 
Binda Nikoletta képviselte 
Törökországban, míg a Barát-
hegyi Vakvezető Kutya Isko-
lától Mezősi Tamás segítette a 
mentést.

A hősöket és négylábú se-
gítőiket: Hope-ot, Nózit és 
Trafit egyaránt köszöntötte 
Veres Pál, aki úgy fogalmazott: 
az egész világ közvéleményét 
megrázta a törökországi föld-
rengés híre, de aki tudott, az 
azonnal a bajba jutott családok 
megsegítésére, megmentésé-
re indult. Így tettek a miskolci 
speciális mentők is.

– Ez egy hihetetlenül nehéz 
feladat volt; nem lehet könnyű 
fizikailag és lelkileg megélni 
egy ilyen tragédiát. Büszkék 
vagyunk rájuk, és köszönjük 
az embert próbáló, példaér-
tékű munkájukat, amit önként 
vállaltak – mondta.

A polgármester Miskolc ne-
vében egy díszdobozos emlék-
plakettel köszönte meg a hősök 
áldozatos munkáját, kifejezve 
abbéli reményét, hogy további 
lelkierőt ad számukra a történ-
tek feldolgozásában és a továb-
bi feladatok ellátásában.          KI

Miskolci hősöket köszöntöttek Miskolci hősöket köszöntöttek 
Már a nyár folyamán rekor-
tánburkolattal láthatják el az 
avastetői futópályát, amint az 
uniós támogatások megér-
keznek – jelentette be Fodor 
Zoltán, az avasi, 7. számú 
miskolci választókerület ön-
kormányzati képviselője.

Az Avastetőn a ’80-as évek 
elején kezdődött meg a lakóte-
lephez kapcsolódó sport- és sza-
badidő park kialakítása, ahol a 
vállalatok KISZ-esei és szocia-
lista brigádjai dolgoztak – idéz-
te fel a létesítmények történetét 
Fodor Zoltán. „Huszonegy év-
vel ezelőtt, amikor képviselő let-
tem, elhatároztam, hogy fejlesz-
téseket hajtok végre a területen. 
2006-ban pályáztam, és nyertem 
az akkori kormánytól 6 millió 
forintot. Ebből készült el a kézi-
labdapálya teljes aszfaltozása, de 
futotta a kosárlabda- valamint a 
röplabdapálya kialakítására és 
aszfaltozására is” – mondta el 
szerkesztőségünknek az avasi, 
7. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője

Miután látványosan sokan 
használták a sportpályákat, a 
futókon kívül a közeli iskolából 
és óvodából is odavitték a gyere-
keket tornázni, a képviselő úgy 
gondolta, az sportolók egészsé-
gének védelme érdekében min-
denképpen gumiszerkezetű 
futópályát kell létrehozni. „Az 
elmúlt tíz esztendőben az előző 
városvezetéstől folyamatosan 
kértem a pályafelújítás árát, de 
nem jártam eredménnyel, noha 
évente több alkalommal is meg-
ígérték. Most viszont megnyílt 

a lehetőség. Az új városveze-
tés több mint 30 milliárd forint 
értékben pályázott a Minisz-
terelnökséghez különböző fej-
lesztések támogatására. Ebben 
a pályázati csomagban helyet 
kapott a választókerületemben 
lévő „avastetői futópálya rekor-
tán burkolattal” – hangoztatta a 
képviselő.

A kiviteli tervek már elkészül-
tek, és amint az Európai Unió-
ból megérkeznek az úgynevezett 
„TOP+”-os pályázatok támoga-
tási forrásai, kezdődhet a kivi-
telezés. Fodor Zoltán köszönetet 
mondott Veres Pálnak, Miskolc 
polgármesterének, aki felkarol-
ta és támogatta a kérését, hogy 
bekerülhessen a város támoga-
tott fejlesztései közé, „Nagyon 
bízom abban, hogy a beruházás 
a nyár folyamán elkészül. Meg-
érdemli az a több száz gyerek és 
felnőtt, hogy egészséges környe-
zetben legyen lehetőségük edze-
ni. Ezért építettem ki húsz év-
vel ezelőtt az ivókutat is” – fűzte 
hozzá Fodor Zoltán. 
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Új burkolat az avasi futópályán Új burkolat az avasi futópályán 

A beruházás a nyár folyamán el-
készül. Fotó: Juhász Ákos

Mintha összedőlt volna az AvasMintha összedőlt volna az Avas
Lelki és fizikai megpróbálta-
tásokról, családi tragédiákról, 
de felemelő pillanatokról is 
meséltek lapunknak a föld-
rengés sújtotta török terüle-
tekről hazatért miskolci speci-
ális mentők.

Lehoczki Lászlóval, Binda Ni-
kolettával és Mezősi Tamással 
azon a sajtónyilvános esemé-
nyen tudtunk beszélgetni, ahol 
díszdobozos emlékplakettel kö-
szönte meg áldozatos munká-
jukat Miskolc nevében a város 
polgármestere (erről keretes cik-
künkben olvashat).

A miskolci Spider Mentőcso-
port vezetője lányával és ku-
tyáikkal utazott a helyszínre, 
Adanába szerdán hajnalban ér-
keztek meg. A szemük elé táru-
ló látvány borzalmas volt.

– Úgy kell elképzelni, mint-
ha az Avasi lakótelep dőlt volna 
össze – idézi fel Lehoczki Lász-
ló. – A kutyákra alapoztuk a 
missziónkat, a jelzésük után a 
szívhangot is érzékelő hangde-
tektorral, valamint helikopte-
rekről hőkamerával vizsgálták 
át az összedőlt házakat.

Azt mondta, a katasztrófa 
megtörténte után 3 nappal még 
komoly esély van arra, hogy 
túlélőt találjanak. Hozzátette, 
a gyermekeknek valamivel na-
gyobb esélye van, hogy meg-
menekülnek: kisebb helyen el-
férnek, kevésbé gondolnak bele, 
hogy meghalhatnak, a sírástól 
pedig aluszékonnyá válnak, és 
átaludják a stresszes időszakot.

– Két gyermek mentésénél 
voltunk ott, folyamatosan kont-
rolláltuk a folyamatot. Sajnos 
teljes családok vesztek oda, mi-
vel a földrengés hajnalban kö-
vetkezett be, és a családtagok 
egy helyre koncentrálódva, egy 
szobában tartózkodtak a fűtési 
szezon miatt.

Binda Nikoletta azzal egé-
szítette ki, hogy rengeteg két-
ségbeesett gyerekkel, felnőttel 
találkoztak, akiknek a száma 
napról napra nőtt az ideiglenes 
sátortáborban.

– Több mint 16 éve vagyok a 
Spider Mentőcsoport tagja, el-
méletben rengeteget tanultam 
a földrengésekről, de a gyakor-
lat mindent felülírt. Hiába igye-

keztem felkészíteni magam, az 
utórengéseket, a lelki és fizikai 
megpróbáltatásokat nehéz volt 
megélni. Még most is volt, hogy 
reggel arra keltem fel, hogy re-
meg alattam a föld. Többször 
álmodtam azt is, hogy a hely-
színen vagyok, jelez a kutya, és 
a török segítőnkkel állok a ro-
mokon.

Mezősi Tamás, a Baráthegyi 
Vakvezető Kutya Iskola vezető-
je is a benne élő utóhatásokról 
számolt be.

– Vasárnap érkeztünk haza, 
de még érzem, hogy időnként 
összecsúsznak az események. 
Egészen szélsőséges lelkiálla-
potokat éltünk meg: ha túlélőt 
találtunk, az óriási boldogságot 

okozott, látva, hogy valaki visz-
szakapja a szeretteit. Aztán hi-
hetetlen emberi tragédiákat is 
megtapasztaltunk. Mindkettő 
mély nyomokat hagy az ember-
ben – fogalmazott.

A körülményeket úgy írta le, 
hogy a túlélők az utcákon él-
nek, tüzeket raknak, ott esznek, 
és ott végzik a dolgukat.

– Nincs áram, nincs sem-
mi, ez egészen abszurd világ. 
A korábbi gyönyörű épületek 
most egymást támasztják, vagy 
földkupaccá dőltek össze – tette 
hozzá.

Elmesélte azt is, hogy kutyá-
ja, Trafi gyakorlatilag megmen-
tette az életét: beindult egy utó-
rengés, amit ő előre megérzett. 
Utána össze is omlott a ház.

– Ha nem olyan érzékeny, 
akkor mindketten ottvesztünk 
volna – mondta. – A kettőnk 
kapcsolata nagyon fontos része 
a mentésnek, de az is megnyug-
tató, hogy az ember sosincs 
egyedül.

Hozzátette: „boldog vagyok, 
hogy el tudtunk menni, és nem 
tehetetlenül néztük itthonról a 
pusztulást. Ez lelkileg számom-
ra fontos kapaszkodó. Mi arra 
készülünk mindig, hogy ha baj 
van, akkor segíteni tudjunk. Ott 
volt a helyünk” – fogalmazott.

KUJAN ISTVÁN

Összefogott a világ a törökországi tragédia ügyében. Fotó: AP

A miskolci hősök társaságában Miskolc polgármestere. Fotó: H. Cs.

A FUX Zrt. is segít
Világszerte sportolók, kormányok, karitatív 

szervezetek, egyesületek, magánszemélyek 
és cégek ajánlották fel segítségüket Törökor-
szágnak és Szíriának, ahol február 6-án egy 7,8-
as erősségű földrengés, majd rengeteg utó-
rengés pusztított. A hivatalos adatok szerint 
Törökországban már több mint 35 ezren vesz-
tették életüket a katasztrófában, a kár mérté-
ke egyelőre felbecsülhetetlen. Családok váltak 
földönfutóvá, házak, komplett lakótömbök om-
lottak össze.

Az áldozatok megsegítésére a miskolci FUX 
Zrt. 5 ezer eurót utalt át a török nagykövetség-
nek a napokban, a cég tulajdonosa lapunknak 

azt nyilatkozta, szerettek volna segíteni a baj-
bajutottakon.

– Erős és régóta élő partnerség köt néhány 
török vállalkozáshoz, gyümölcsöző az együtt-
működésünk, és bár nem a katasztrófa sújtot-
ta területeken dolgoznak, mégis azt gondoltuk, 
hogy segítenünk kell – mondta Barkóczi István. 
– Láttuk mi magunk is a helyszíni híradások-
ból, hogy milyen rettenetes pusztítást végzett 
a földrengés, mennyi kárt okozott, családokat 
tett tönkre.

A miskolci cég a jövőben is keresni fogja an-
nak a lehetőségét, hogy segíthessen – akár 
közvetlenül is – a földrengés miatt bajbajutott 
családokon.



A januári, jelentős mennyi-
ségű csapadék feltöltötte a 
bükki karsztokat- adja hírül 
a MIVÍZ Kft. közleménye.

A Bükk az Északi-közép-
hegység legidősebb tagja, 
amely a vulkanikus erede-
tű hegyvonulatok ölelésében 
fekszik. Köztük a Bükk egye-
di módon karszthegységként 
jelenik meg, építőkövei kö-
zött a mészkő és dolomit jel-
lemzően megtalálható. Ezek 
kalciumtartalmú karbonátos 
kőzetek, melyek akár gyenge 
savakkal történő érintkezés 
útján is képesek oldódni.

Az esőcseppek – miután a 
szén-dioxidot a légkörből fel-
veszik, enyhén savas esővizet 
létrehozva – oldják ezeket a 
kőzeteket. A jelenséget karsz-
tosodásnak nevezzük, mond-
ta Vojtilla László, a MIVÍZ 
Kft. ügyvezetője. Az esőcsep-
pek lassanként összefüggő 
repedéseket, kisebb-nagyobb 
üregeket, de akár barlang-
rendszereket is kialakíthat-
nak a karsztosodás folyamán.

A csapadék – beleértve 
az esőt és a téli hótakaróból 
származó olvadékvizet is– a 
karszthegység felszínén lejut, 
és a belsejében kialakult repe-
déseken keresztül áramlik. A 
vízáramlás feltölti az így kiala-
kult üregeket, azaz a természe-
tes karsztvíztározókat, és köz-
ben kiváló minőségűvé válik.

A karsztvíz, miután keresz-
tüljutott a karsztrendszeren, 
különböző formákban jelenik 
meg újra a felszínen. Ilyenek 

a Bükkben található turista-
források, az időszakos forrá-
sok (mint például a Fekete-le-
ni-forrás, az Imó-kői-forrás, a 
Vöröskői-alsó-forrás szökő-
kútszerű kilövellése) és a Mis-
kolc város ivóvízellátásához 
kapcsolódó hideg vizes karszt-
források is. Magyarország leg-
nagyobb függőleges esésű ví-
zesése, a Lillafüredi-vízesés 
esetében fontos szerepet ját-
szik a Szinva-forrás – muta-
tott rá a Miskolci Vízmű Kft. 
ügyvezetője. A vízesés vízho-
zama a csapadékmennyiség 
függvényében erősen változik. 

A tavaszi és őszi esőzések után 
nyújtja a legszebb látványt, de 
sajnos nem példa nélküli an-
nak elapadása sem a csapadék-
szegény időszakokban.

Az utóbbi időszakban a 
Lillafüredi-vízesésre is mél-
tán lehetünk büszkék, amely 
most különösen látványos 
megjelenést nyújt – mondta 
a szakember, Vojtilla László. 
A karszt vízszintjének emel-
kedése csak még szebbé tet-
te ezt a lenyűgöző látnivalót, 
amely felejthetetlen élményt 
nyújt minden látogatónak. 
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Felújítják az ügyfélszolgálati 

irodát. Zárva lesz a Városgaz-

da ügyfélszolgálata a Győri 

kapuban felújtás miatt – adja 

hírül a városháza közleménye. 

Átmenetileg bezár a Miskolci 

Városgazda Nonprofit Kft. ügy-

félszolgálata a Győri kapu 48-

50. szám alatt. A helyiséget a 

jövő héttől felújítják, ezt köve-

tően újra várja majd az ügyfele-

ket. A zárva tartás előrelátható-

lag 2023. február 20-ától, 2023. 

március 15-éig tart majd. A fel-

újítás idején a parkolást érintő 

ügyekkel az ügyfelek tovább-

ra is fordulhatnak a Széchenyi 

István utca 20. szám alatt mű-

ködő ügyfélszolgálathoz. Az át-

meneti zárva tartás miatt a Vá-

rosgazda az ügyfelek türelmét 

és megértését kéri.

Él a 22-es rásegítőjárat. Két 

friss információt adott ki az 

MVK Zrt. közleménye.Újra köz-

lekednek a 22-es autóbuszok 

február 20-ától. A Miskolci 

Egyetem szorgalmi időszaká-

nak kezdetétől, február 20-

ától munkanapokon újra köz-

lekednek a 22-es autóbuszok 

a Centrum és az Egyetemvá-

ros végállomás között.

Rásegítőjárat a DVTK – Pécs 

mérkőzést követően. A feb-

ruár 20-án, hétfőn 19 órától 

megrendezésre kerülő DVTK 

– Pécsi MFC labdarúgó-mér-

kőzést követően, a szurko-

lói létszámtól függően, igény 

szerint az MVK Zrt. rásegítőjá-

ratot indít az 1-es villamos vo-

nalán, segítve ezzel a szurko-

lók könnyebb hazajutását.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
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Miskolc alpolgármestere 
szerint bár a közbiztonság 
fenntartása a rendőrségen 
keresztül állami feladat, a 
város önkormányzata hely-
ben mindent megtesz annak 
érdekében, hogy saját esz-
közeivel is segítse az állami 
feladatellátás hatékonyságát. 
Badány Lajos: az önkor-
mányzat mindent megtesz 
azért, hogy segítse a rendőr-
ség munkáját.

– Miként látja a közbizton-
ság általános helyzetét váro-
sunkban?

A közbiztonság fenntartása 
országos szinten, így Miskol-
con is állami feladat, melyet a 
rendőrség végez. Természete-
sen jelen helyzetben mindez 
megnövekedett terhet jelent 
számukra is, hiszen az elsza-
badult infláció, a létfeltételek 
romlása – értem ezalatt a mun-
kalehetőségek beszűkülését is 
– mind több miskolci családot 
egzisztenciális válságba taszít. 
S mikor ez egy nagy létszámú, 
súlyos szociális problémákkal 
küzdő társadalmi réteggel pá-
rosul, akkor ez hosszú távon 
törvényszerűen eredményezi 
a bűncselekmények felszapo-
rodását. Az elmúlt években sok 
„kétkezi” munkás megélheté-
sét biztosította az úgynevezett 
„hetelés”, amikor egy hétig vi-
déken, külföldön dolgoztak, 
s csak hétvégére tértek haza. 
Ők most munkalehetőség hi-
ányában itthon ülnek, s előbb-
utóbb majd egyéb forrásból 

kell megszerezniük a min-
dennapi betevőt. Ezzel szem-
besülünk a bolti lopásoknál, 
a kisebb értékű vagyon elleni 
cselekmények elkövetése ese-
tén.

– A rendőrség mennyiben ké-
pes megbirkózni a megnöveke-
dett kihívásokkal?

– Meglátásom szerint a köz-
pontilag szintén alulfinan-
szírozott rendőrség lehető-
ségeihez képest helyi szinten 
mindent megpróbál megtenni 
a közbiztonság fenntartása ér-
dekében, de amikor érezhető-
en csökken a közterületi gya-
logos járőrszolgálatot teljesítők 
száma, félő, hogy ennek haté-
konysága egyre kevésbé lesz 
képes biztosítani a lakosság ál-
tal joggal elvárt szintet.

– Az önkormányzat milyen 
eszközökkel tudja támogatni a 
rendőrség munkáját?

– A miskolci önkormányzat 
az ismert külső gazdasági kö-
rülmények miatt szintén ko-
moly pénzügyi nehézségekkel 
küzd, de ennek ellenére éves 
80 millió forint keretösszeg-
gel támogatja az állami rend-
őrség munkáját. Ez önként, és 
mondhatom, erőn felül vállalt 
feladat, amelyet a közbiztonság 
megerősítése érdekében tesz. 
Túl ezen, szintén önként vállalt 
feladatként működteti a Mis-
kolci Önkormányzati Rendé-
szetet (MIÖR), amely hathatós 
segítséget nyújt a rend őrség 
számára akár a bűncselekmé-
nyek megelőzése vagy éppen 
az elkövetők felkutatása terén. 

Az országos szinten is kiemel-
kedő önkormányzati kame-
rarendszer segítségével szám-
talan cselekmény felderítése 
történt meg, ezzel is javítva a 
rendőrség munkájának ered-
ményességét. Az utóbbi na-
pokban médianyilvánosságot 
kapott közterületi cselekmé-
nyek esetében is rendészeti 
közreműködéssel minden el-
követőt órákon belül elfogtak. 
A hatékony munkának kö-
szönhetően folyamatosan nő 
a saját állomány által végre-
hajtott intézkedések száma is. 
Azonban meg kell állapítani, 
hogy esélytelen küzdelem lesz 
mind a rendészet, mind pedig 
a rendőrség erőfeszítése, ha az 
elszabadult infláció, növekvő 
munkanélküliség már a társa-
dalom egyre szélesebb rétegé-
nek napi szintű megélhetését 
veszélyezteti.

– Miben látja a megoldási le-
hetőségeket?

– Mint utaltam rá, ez a 
probléma rendkívül összetett, 
amely rendvédelmi, jogalko-
tási, szociokulturális és gazda-
sági területet egyaránt érint. 
Napjaink negatív tendenciáját 
egyértelműen az egyre rom-
ló gazdasági helyzet generálja, 
a megélhetési feltételek rom-
lása. Visszatartó erővel bír a 
közterületi jelenlét fokozása, 
a cselekmények gyors és ha-
tékony felderítése, valamint a 
szabálysértések, bűncselekmé-
nyek erőteljes szankcionálása. 
A felderítés és az elkövető elő-
állítása, amely a rendvédelmi 
szervek feladata, Miskolcon a 
szűkös anyagi lehetőségek el-
lenére jól teljesít. Ebben pél-
daértékű a rendőrség és rendé-
szet együttműködése, melyhez 
az önkormányzat közvetlen 
anyagi támogatást is biztosít. 
Viszont itt kerül képbe a jog-
alkotás és jogalkalmazás kér-
désköre, hiszen csak megfelelő 
szintű törvényi szankcionálás 
révén akadályozható meg egy 
adott cselekmény elkövetése. E 
téren megítélésem szerint ko-
moly adóssága van a törvény-
hozásnak.

Ennek ellenére csak megerő-
síteni tudom azt, hogy az ön-
kormányzat mindent megtesz 
annak érdekében, hogy saját 
eszközeivel is segítse az állami 
feladatellátás hatékonyságát. S 
ez a rendőrség munkájának tá-
mogatásán túl a polgárőrszer-
vezeteknek nyújtott pénzügyi 
juttatásokban is formát ölt. 

MN

Általánosságban 15 százalék-
kal emelkedtek a közös költ-
ségek Miskolcon, de a lapunk 
által megkérdezett társas-
házkezelő-tulajdonos szerint 
minimum 20 százalék lenne 
indokolt, különben belátható 
időn belül felélhetik tartalé-
kaikat a közösségek.

Szemcsák Miklós elmond-
ta, jelentősen nőttek az anyag-
árak, és a szolgáltatásokért is 
magasabb díjakat számolnak 
fel a társasházakkal leszerző-
dött szakemberek. A Központi 
Társasházkezelő Kft. tulajdo-
nosa például találkozott olyan 
számlával, ahol az anyag ár 120 
százalékkal magasabb volt, 
mint tavaly. Drágultak a javí-
tási költségek, ráadásul sokan 
– takarítók, karbantartók, vil-
lanyszerelők – katás vállalko-
zóként dolgoztak korábban, 
ezt az adózási formát azonban 
módosították, így ma már nem 
számlázhatnak társasházak-
nak. Megváltozott a vállalko-
zási forma, többen kft.-t alapí-
tottak, így azonban árat kellett 
emelniük. De például a ben-
zinköltségeket is megpróbál-
hatják beépíteni az árakba.

Erre a társasházaknak is re-
agálnia kellett, de a szakember 
szerint hosszú távon nem elég-
séges mértékű a közös költsé-
gek emelése.

– Az általános tapasztalat az, 
hogy a lakók 15 százalékokat 
emelnek, ami az egyik oldal-
ról érthető, miután nekik sincs 
sok pénzük. Én azonban azt 
gondolom, hogy a 20 százalé-
kos emelés is csak minimáli-

san fedezné azt a növekményt, 
amivel drágábban lehet ma 
megrendelni szolgáltatásokat 
– mutatott rá.

A lifttel rendelkező társas-
házakban „komolyan meg-
dobja a költségeket a maga-
sabb áramár”. A kiadások akár 
25-30 százalékkal emelkednek 
– a bevételi oldal viszont így 
„csak” 15 százalékkal nő, ha a 
közgyűlésen a tulajdonosok 
nem szavaznak meg nagyobb 
mértékű közösköltség-emelést.

Persze, akik szépen takaré-
koskodtak az elmúlt években, 
némi tartalékra tehettek szert. 
A Szemcsák Miklósék által 
kezelt társasházak elmondása 
szerint 2-3 millió forintot fél-
re tudtak tenni, de még ez az 
összeg is belátható időn, 2-3 
éven belül könnyen elkophat, 
amennyiben nem emelik a kö-
zös költséget legalább 20 szá-
zalékkal. De van, akinek nincs 
ennyi félretett pénze.

– Most még haladékot kap-
tak, el tudnak ketyegni a kö-

zösségek, de már a következő 
évi beszámolóban látni fogjuk, 
hogy bizony megkopott a tár-
sasház pénze.

Spórolni már nem igazán 
van min. Ha valóban sikerül-
ne idén egy számjegyűre visz-
szaszorítani az inflációt (ahogy 
azt a kormányfő előirányozta 
2023-ra), akkor a társasházke-
zelő-tulajdonos szerint némi-
leg helyrebillenne a helyzetük, 
de a javításokat így is, úgy is 
el kell végezni, ami folyamatos 
kiadás az elöregedett lakásállo-
mánynál.

– Jelentős javulásra nem lá-
tok reményt. Úgy gondolom, 
hogy energetikai korszerűsí-
tést célzó beruházásokra lenne 
szükség, amit támogatna az ál-
lam vagy az önkormányzatok 
– utóbbiaknak erre most nincs 
pénze, előbbi valamiért nem 
akar költeni rá. Pedig megta-
karítást így érhetnének el a 
lakóközösségek – vélekedett 
Szemcsák Miklós.

KUJAN ISTVÁN

A város segíti a rendőrség munkáját

Dús a bükki karsztok vízhozamaMég elketyegnek a társasházak

A szolgáltatásokért is magasabb díjakat számolnak fel. Fotó: Juhász Á.

Badány Lajos alpolgármester

AZ ÉLETÜNK SZÁMOKBAN

(Forrás: KSH)

318 Ft

984 Ft

309%-OS ÁREMELÉS!



A MVK Ügyfélszolgálati 
Iroda munkatársainak ta-
pasztalatai szerint bármit 
képesek vagyunk a jármű-
veken felejteni. Ezernél is 
több tárgyat hagytunk egy 
év alatt az MVK járatain.

Műfogsor, hallókészülék, 
görbebot, bőrönd – csak né-
hány tárgy azok közül, me-
lyeket 2022-ben hagytak el 
az utasok a miskolci buszo-
kon és villamosokon. A Mis-
kolc Városi Közlekedési Zrt. 
(MVK) Ügyfélszolgálati Iro-
dájának tájékoztatása szerint 
az utazóközönség gyakorlati-
lag bármit és mindent képes 
elhagyni, melyek aztán hoz-
zájuk kerülnek, és azokat szi-
gorú protokoll szerint kezelik.

– A járműveinken, a megál-
lókban vagy éppen a végállo-
másokon megtalált tárgyakat 
a munkatársaink összegyűj-
tik, majd a diszpécserszolgá-
lat mindennap délelőtt tízig 
küldi el az elhagyott holmi-
kat az irodánkba. Itt kollégá-
immal egészen pontos nyil-
vántartást készítünk róluk. Az 
elhagyott tárgyakat, értékeket 
mindig az elvesztést követő 
napon tudják keresni a Sze-
mere Bertalan utca 5. szám 
alatt, a belvárosi jegypénztár 
mellett – mondta el Kovács 
Krisztina irodavezető.

Hozzátette: az okmányok 
esetében speciális eljárási ren-
det követnek. „A személyik, 
jogosítványok, diákigazolvá-
nyok tulajdonosainak minden 
szerdán küldünk értesítést, 
már amennyiben az okmá-
nyon van lakcím. Amennyi-
ben nincsen, vagy ha ment 
értesítés, de nem jelentkeznek 
érte, úgy a következő szerdán 
az iratokat a kiállító szervezet 
részére küldjük őket vissza. Ez 
a diákigazolványoknál a tanu-
ló iskolája, egyéb esetekben 
lehet az okmányiroda, kormá-
nyablak vagy akár nagykövet-
ség is” – részletezte.

Kovács Krisztina elmondá-
sa szerint a járvány miatti le-
zárások idején az utasok, így a 
talált tárgyak száma is vissza-
esett, 2022-ben viszont már az 
utolsó „békeévhez közelített” 
az elhagyott és az MVK nyil-
vántartásába bekerült tárgyak 
száma. „Tavaly több mint 
1400 különféle tárgy maradt a 
buszokon és a villamosokon. 

Részletezve 237 diákigazol-
vány, 78 bérlet, 269 egyéb ok-
mány, 66 telefon és 762 egyéb 
tárgy” – sorolta.

Mindent (is) elhagyunk
– Leginkább a tornazsá-

kok, iskolatáskák számából 
látszik az, hogy ismét nyitva 
vannak az iskolák – hangsú-
lyozza mosolyogva Krisztina. 
– A közelmúltban volt olyan 
táska nálunk, amit csütörtöki 
napon hagytak el, de csak kö-
vetkező kedden jelentkeztek 
érte. Ilyenkor mindig érdek-
lődve kérdezzük egymás kö-
zött: Ennyi napon át hogyan 
volt meg a diák könyvei, füze-
tei nélkül? – jegyzi meg.

A görbebotok, sétapálcák is 
állandó vendégek az irodán, 
mint ahogyan esős időben az 
esernyők, a téli hideg hóna-
pokban pedig a sapkák, sálak, 
kesztyűk is.

– Furcsának tűnhet, de hal-
lókészülékeket, műfogsorokat 
rendszeresen keresnek ná-
lunk, most is van néhány ilyen 
esetünk, viszont ezek aránylag 
kis mérete miatt sajnos ritkán 
övezi siker a mentőakciókat, 
mert már mi sem találjuk 
őket meg. Viszont vannak en-
nél meghökkentőbb tárgyak 
is. Mi csak Valentin-napi öl-
tözéknek hívjuk azt a paróká-
ból, csipkés ruhából és szőrös 
papucsból álló szettet, ami-
ért senki sem jelentkezik, de 
komplett ruhatárat tartalma-
zó bőrönd is került be hoz-
zánk az elmúlt hónapokban 
– újságolja az irodavezető, 
aki elmondja még: az elmúlt 
években porszívó, szőnyeg, 
vadonatúj, még dobozban 
lévő okostévé is került be hoz-
zájuk.

Étteremből elhozott készé-
telt és élelmiszerrel teli be-
vásárlószatyrokat is gyakran 
felejtenek a megállókban, jár-
műveken. Amennyiben utób-
biakért nem jelentkeznek 
még aznap a végállomásokon, 
esetleg a diszpécserszolgála-
ton, a jogszabályoknak meg-
felelve másnap meg kell sem-
misíteni.

Három hónapig
Megható történetekkel is 

gyakran találkoznak az iroda 
munkatársai. Kovács Kriszti-
na az elmúlt időszakból hár-
mat is említ. „Egy idős bácsi 
egy táskát hagyott el, benne 
400 ezer forinttal. Az iratok 
alapján kiderült: felesége te-
metését intézhette, közben 
vesztette el a csomagot. Ebben 
az esetben, mivel a szemé-
lyes okmányai is a táskában 
voltak, soron kívül kerestük 
meg és juttattunk vissza hoz-
zá mindent. Egy, a háború elől 
elmenekült ukrán kislány a 
táskáját találta meg nálunk, 
ami azért volt igazán meg-
ható, mert könnyekben tört 
ki, hogy visszakapta tárgyait, 
ami a régi életére emlékeztet-
heti. Egy hölgy pedig egy fej-
pánt megtalálása után látott el 
minket hálából süteménnyel 
és pogácsával karácsony előtt” 
– meséli.

A jogszabályoknak megfelel-
ve az MVK (akárcsak az ország 
más közlekedési társaságai) 
három hónapig tárolja a talált 
tárgyakat. A közlekedési céget 
ilyen ügyben a Szemere utca 
5. szám alatti ügyfélszolgála-
ton kereshetik munkanapokon 
személyesen, illetve telefonon a 
46/504-810-es számon.

TAJTHY ÁKOS

Három hónapig tárolják a talált tárgyakat. Fotó: Mocsári László
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Nem kell nekünk halloween, 
elég ijesztő idén a farsang is: 
elég csak élelmiszerboltba 
menni.

Ahogy modernizálódik a 
magyar nyelv, úgy jelennek 
meg új szavak, szókapcsolatok 
is, amelyek már nem népi meg-
figyelésekre, hanem a jelen kor 
összefüggéseire reflektálnak, 
és többnyire a közösségi médi-
án terjedtek el. Az egyik ilyen 
korabeli „okosság”, ami mém 
formájában hódít, így szól: „ré-
gen, ha nem volt pénzed, készí-
tettél lecsót, ma, ha lecsót ké-
szítesz, nem lesz pénzed”.

Ez egy magyar módra sírva 
vigadós észrevétel, ami egyéb-
ként harmonizál a gazdasági 
mutatókkal is, nem mellesleg 
egyre több ember hírfolyamán 
jelenik meg. Más szóval tekint-
hetjük modern közmondás-
nak.

A szikár számok: a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal (KSH) 
adatai szerint januárban 25,7 
százalékkal nőttek az árak az 
előző év azonos hónapjához 
képest. Az élelmiszerek tekin-
tetében különösen nagy, 44 
százalékos emelkedést rögzí-

tett a KSH. Ezen belül a kenyé-
rért 80,6 százalékkal, a tojásért 
79,4 százalékkal, a tejtermé-
kekért 75,8 százalékkal kell 
többet fizetnünk. Leszakad a 
..fánk!

Az érdekesség kedvéért meg-
néztük, mennyivel drágább 
most elkészíteni néhány túró-
fánkot, mint tavaly farsangkor. 
Az összehasonlításhoz a nagy-
áruházak interneten is elérhe-
tő akciós újságjaiban szereplő 
árakat vettük alapul.

Az általunk használt re-
cept szerint harminc darab 
pihekönnyű fánkhoz kell 500 
gramm túró, 3 darab tojás, 100 
gramm porcukor, 1 csomag 
sütőpor, 250 gramm finom-
liszt és egy csipet só.

Fél kiló rögös túrót egy év-
vel ezelőtt 499 jobb magyar 
forintért adott Európa egyik 
vezető diszkontáruházlánca. 
Jelen pillanatban ezt a termé-
ket háromszoros áron, nagy-
jából 1500 forintért ajánlják. 
Szintén most egy doboz „A” 
osztályú, M-es méretű friss to-
jás 1099 forintba kerül – en-
nél szinte csak drágábbat ta-
láltunk a kínálatban. Tavaly 
ilyenkor a nagyobb, L-es mére-

tű, mélyalmos tojás 13 száza-
lékos akcióban 449 forint volt. 
A recepthez szükséges három 
darab tehát kerekítve most 327 
forint, míg egy éve 135 forin-
tot ért. 500 gramm porcukor 
nagyjából 200 forintot kóstált 
2022-ben, míg most akciósan 
349 forintot kérnek érte. A tú-
rófánkhoz előírt mennyiségért 
ezek szerint múlt év elején 40 
forintot kellett fizetni, most 
ugyanennyi 87 forint. Az élel-
miszerárstop miatt a liszt ára 
változatlan maradt. A csipet 
sót és a csomag sütőport is te-
kintsük most grátisznak. Vi-
szont a fánktésztát ki kell süt-
ni, mégpedig bő zsiradékban. 
Ehhez számoljunk 1 kiló ház-
tartási sertészsírt, amit jelen-
leg akciósan nagyjából 1100 
forintért tudunk beszerezni. 
Ezt a legutóbbi farsangkor 800 
forint környékén adták.

Összegezve tehát 30 darab 
házi túrófánk 2022 februárjá-
ban 1474 forintból jött ki, jelen 
pillanatban viszont 3014 fo-
rintra rúg. Tényleg, minek ne-
künk halloween, ha a farsan-
got is kellőképp ijesztővé lehet 
tenni?

BÁJER MÁTÉ

Duplájába kerül a házi fánkBármit otthagyunk a járműveken

Drasztikusan nőttek az árak, mégsem tudunk lemondani a fánkról. Fotó: Mocsári László

Sajtótájékoztató keretében 
ismertette a 2022. évi nép-
számlálás előzetes eredmé-
nyeit a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH).

2022. október 1-jén, a nép-
számlálás eszmei időpontjá-
ban Magyarország népessé-
ge 9 millió 604 ezer fő volt, a 
lakások száma pedig 4 millió 

593 ezer. A népszámlálás so-
rán beérkezett kérdőívek fel-
dolgozása jelenleg is zajlik, a 
II. negyedévben az előzetes 
települési adatok, ősztől pedig 
már a végleges eredmények 
közzététele várható. Az ada-
tok gyors feldolgozását segí-
ti, hogy a 2022-es volt az első 
népszámlálás, amely teljesen 
elektronikusan zajlott. Októ-

ber 1. és 19. között mindenki 
önállóan, online tölthette ki a 
kérdőívet, majd a számlálóbiz-
tosi szakaszban és a pótössze-
írás során a számlálóbiztosok 
digitálisan rögzítették az inter-
jú keretében gyűjtött adatokat. 

A következő összeírás adata-
it már kizárólag adminisztratív 
források feldolgozásából fogja 
kinyerni a KSH.

Mindenki online tölthette ki a kérdőívet



Közlekedési baleset áldo-
zata lett egy olvasónk, mely 
balesetben súlyosan és ma-
radandóan megsérült. 

A balesetet okozó gépjár-
mű vezetője ellen büntető-
eljárás indult. Levélírónk 
azt a javaslatot kapta, hogy 
járuljon hozzá egy közvetí-
tői eljáráshoz, mert ebben 
az eljárásban van remény 
arra, hogy a vétkes megté-
rítse levélírónk kárát. Kér-
dezi ezek után olvasónk, 
hogy mit kell tudni erről az 
eljárásról, és az ő érdekeit 
szolgálja-e, ha ebben részt 
vesz.

A bűncselekménnyel 
okozott sérelem jóvátétele 
–egy néhány éves törvény 
alapján- lehetséges közve-
títői eljárás keretében. Ez 
az eljárás alkalmas arra, 
hogy a sértett kára megté-
rüljön, vagy egyéb módon 
elégtételt kapjon az elkö-
vetőtől az elszenvedett sé-
relemért. Az elkövetőnek 
pedig, ha megtéríti a sér-
tett kárát, a büntethető-
sége megszűnését ered-
ményezheti az eljárás. 
Meghatározott bűncselek-
mények esetében van mód 
a közvetítést lefolyatni. Az 
eljárásra akkor kerülhet 
sor, ha a törvényben meg-
határozott feltételek telje-
sülnek, és a közvetítői el-
járás lefolyatása érdekében 
a büntetőeljárást a vádha-
tóság felfüggeszti. Magát 
a közvetítést a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok 
szakemberei járnak el.

A közvetítői eljárás csak 
a sértett és a gyanúsított 
önkéntes hozzájárulásá-
val folytatható le. Az eljá-
rásban a sértett és a gya-
núsított egyenrangú felek, 
az eljárás során bármikor 
visszavonhatják a részvé-
telre vonatkozó hozzájáru-
lásukat. A közvetítő fela-
data, hogy az eljárás során, 
pártatlanul, lelkiismere-
tesen, a szakmai követel-
mények szerint működ-
jön közre a megállapodás 
létrehozásában. A közve-
títői eljárás akkor ered-
ményes, ha a sértett és az 
elkövető között a bűncse-
lekménnyel okozott kár 
megtérítésében, illetve a 
bűncselekmény káros kö-
vetkezményeinek egyéb 
módon való jóvátételében 
azonos álláspont alakul ki. 

A közvetítői eljárás 
ered ményes befejezése 
esetén a sértett a megálla-
podásban foglaltak szerin-
ti kompenzációhoz jut. Ha 
nem sikerül megegyezni, 
akkor a büntetőhatóságok 
a felfüggesztett büntetőel-
járást folytatják. Vagyis a 
bűncselekmény sértettje a 
közvetítői eljárástól remél-
heti kárai megtérítését. Ha 
nem sikerül megegyezésre 
jutni az elkövetővel, a bün-
tetőeljárás tovább folytató-
dik.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Büntetőeljárásban  
alkalmazható közvetítés
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Bioművelés a Városgazda 
szántóin, jövőre akár hiva-
talosan is ökotermékekkel.

A Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. 2010-ben tette 
művelésre alkalmassá a Sajó-
szentpéter melletti, 68 hektár 
felületű szántóterületét, ami 

Miskolc Megyei Jogú Város 
tulajdonában van. A társaság 
az említett területen 2021 de-
cemberében kezdte meg az 
átállást az ökológiai gazdál-
kodásra, ebből az is követke-
zik, hogy a területen termelt 
élelmiszer bio-, másnéven 
ökominősítést kaphat – ol-

vasható a városháza közlemé-
nyében. A minősítés feltétele, 
hogy a területen két egymást 
követő évben ilyen jellegű 
földhasználat történjen. En-
nek a folyamatnak jár most a 
fél idejében a Városgazda. Az 
ökológiai gazdálkodásra való 
átállás a Biokontroll Hungá-

ria Nonprofit Kft. ellenőrzé-
sével történik.

A területen jelenleg is őszi 
búza van elvetve, az aratást 
követően pedig olyan zöld-
trágyanövényt fognak vetni, 
amely a talaj tápanyagután-
pótlását segíti, ilyen növény 
például az édeskömény.

Átállnak az ökológiai gazdálkodásra

„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok 
írni. Miskolc ezernyi titkát 
csak elhullajtotta az emléke-
zet, hogy egyszer újra meg-
találjuk őket. Amint felemel-
jük és markunkban tartjuk, 
máris fényesedni kezdenek” 
– írja Miért Miskolc? című 
kötetében Fedor Vilmos. A 
lokálpatrióta 63 válaszban 
indokolja meg, hogy miért 
szereti Miskolcot.

Miskolc oly erősen és visz-
szavonhatatlanul beírta ne-
vét a magyar filmtörténetbe, 
hogy egyáltalán nem meg-
lepő az, hogy az első magyar 
mozgófilmet is egy miskolci 
fotográfus, Zsitkovszky Béla 
forgatta. Ő is, mint oly sokan 
mások, szerencsét próbálni 
érkezett Miskolcra, a nagyvá-
rosba.

Akkoriban, a nehezen ké-
szíthető dagerrotípiák világa 
után, a kor egyik legnagyobb 

felfedezésének számított a fo-
tográfia megjelenése. Olyan 
hír volt ez és olyan találmány, 
ami szinte minden mást ki-
szorított az újságokból. Er-
ről beszéltek az emberek az 
utcán, otthon a családban, 
és azon versenyeztek, hogy 
kinek készül el hamarabb 
az első fényképe. Ma már 
megmosolyogni való, hogy 
a családok úgy mentek a fo-
tográfus műhelye felé, mint 
vasárnap a templomba. Elől 
ment a családfő kiöltözve, 
mellette az asszony, mögötte 
a gyerekek, mindenki kivétel 
nélkül ünnepi ruhában. Ezért 
aztán nem véletlen, hogy a fo-
tográfusok műhelyei oly nagy 
becsben voltak, hogy oda jó 
előre be kellett jelentkezni, és 
sokszor heteket kellett várni 
arra, hogy valaki elkészíttet-
hesse első fényképét. Az igaz-
sághoz persze az is hozzátar-
tozik, hogy ezek a kezdetleges 
és meglehetősen drága, idő-
igényes fényképezések egyet-

len felvételre korlátozódtak, 
akkor még sokszorosításuk 
megoldhatatlan feladatnak 
tűnt.

Ügyes és szorgalmas ember 
volt, így hamarosan már a vá-
ros legjobb részén, a Sötétka-
pu mellett nyithatott fotográ-
fus műhelyt. Ebben az időben 
igen komoly verseny volt e 
szakmában Miskolcon. A kez-
deti fényképezésnek olyan ki-
váló képviselői dolgoztak a 
városban, mint Schabinszky 
László vagy a kolozsvári Dun-
ky fivérek. Zsitkovszky állta 
a versenyt velük, sőt, már az 
foglalkoztatta, hogyan vehet-
ne részt az akkor még kiala-
kulatlan magyar mozgókép-

gyártásban. Műhelyében már 
ekkor kísérletezett azzal, ho-
gyan lehetne itthon is moz-
gókép felvételére alkalmas 
eszközt készíteni. Úgy érezte, 
kinőtte a várost, és szakmai 
fejlődéséhez megfelelőbb he-
lyet keresett. Így lett 1897-től 
a budapesti Uránia Tudomá-
nyos Színház mozigépésze. 
Itt az volt a dolga, hogy a kü-
lönböző tudományos és is-
meretterjesztő előadásokhoz 
a külföldről behozott néma 
mozgófilmeket levetítse. Ek-
kor kezdett el már komolyan 

foglalkozni azzal a gondolat-
tal, hogy mi lenne, ha ő lenne 
az első magyar, aki mozgófil-
met készít.

1901 februárjában, a rozs-
nyói származású Pekár Gyula, 
aki akkoriban rendezője volt 
az Uránia Tudományos Szín-
házban zajló előadásoknak, 
így szólt:

– Kedves Béla! Szükségem 
lenne olyan mozgóképekre, 
melyek a tánc történetéről szó-
ló előadásomat illusztrálnák.

Pekár Gyula forgatókönyve 
a kor legkitűnőbb színészei-
vel és az Operaház balerinái-
val közel egyórás időtartam-
ban készült bemutatni a tánc 
fejlődését, a különböző táncok 
kialakulását.

Zsitkovszky Béla óriási lel-
kesedéssel fogott neki a mun-
kának, s március elejére elké-
szítette azt a filmfelvevőt, ami 
elsőnek számított Magyaror-
szágon. Ez egy kézi meghajtá-
sú, úgynevezett kurblis felvevő 
volt. Március közepére már el-
készültek a tervek, a táncjele-
netek sorrendje, melyet a film 
három alkotója, a rendező Pe-
kár Gyula, az operatőr Zsit-
kovszky Béla, és a zenei anyag 
szerkesztője, Kern Aurél állí-
tott össze. Ebben a tánctörté-
neti mozgóképben a kor olyan 
kiválóságai szerepeltek, mint 
Márkus Emília, Pálmay Ilka, 
Fedák Sári és Blaha Lujza.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 58. – Volt egyszer egy táncz

Az első magyar mozgófilm, A táncz egyik jelenete

Zsitkovszky Béla (Zitkovszky 
Béla) Eperjesen született 1868. 
április 3-án. Géptervező, ope-
ratőr és rendező, a magyar film-
gyártás és filmtechnika egyik 
úttörője, az első magyar filmla-
boratórium létrehozója.
1892-ben már Miskolcon él, 
önálló fényképészeti stúdi-
ót és laboratóriumot nyit. Ek-

kor ő szerkesztette és írta a 
"Szakfényképészek közlönyét". 
1901-ben Pekár Gyula A táncz 
című ismeretterjesztő darabjá-
hoz illusztrációként, saját szer-
kesztésű filmfelvevő géppel 
rögzítette 24 tánc mozdulata-
it, elsőként készítve ezzel Ma-
gyarországon tudatosan ren-
dezett filmalkotást.

Az 1900-as évek elején szá-
mos híradó- és riportjellegű 
dokumentumfilmet készített. 
Nevéhez fűződik 1906-ban a 
II. Rákóczi Ferenc és bujdosó 
társai hamvainak hazaszállítá-
sáról és újratemetéséről, vala-
mint az első magyarországi re-
pülőgép-felszállásról készített 
filmriport.

A Görögkatolikus Általános 
Iskola 6. osztályos diákjai 
láthatták először Miskolcon 
a Petőfi-busz az „Átrepülök 
hosszában hazámon” című 
tárlatát február 8-án reggel. 
„Nekem ez a kiállítás a maxi-
mumot adja!” – a Petőfi-busz 
első látogatóit kérdeztük.

Ahogyan arról beszámol-
tunk, a Petőfi Sándor szüle-
tésének 200. évfordulója al-
kalmából berendezett mozgó, 
interaktív kiállítást február

11-éig lehetett megtekinte-
ni a városháza mellett. A ki-
állítás gerincét tíz kiemelke-
dő gyűjteményi darab alkotja, 
amelyek között a Szendrey Jú-
liától kapott gyöngyhímzéses 
pénztárca éppúgy megtalálha-
tó, mint Petőfi századosi kard-
ja. Minden relikviához tartozik 
egy-egy kiemelt vers, valamint 
számos idézet, kézirat, mű-
vészeti alkotás és irodalom-
történeti érdekesség, amelyek 
együttesen egy-egy meghatá-
rozó élethelyzetet vagy téma-
kört tárgyalva mutatják be a 
költő életének legfontosabb ál-
lomásait. Az egyes állomások 
során izgalmas formai és vizu-
ális megoldások jelenítik meg 

többek között az Egy estém 
otthon, a Szeptember végén és 
Az alföld című verseket.

A görögkatolikus iskola 
diákjait kísérő magyar sza-
kos pedagógus lapunknak el-
mondta, véleménye szerint a 
tematikus busz a pedagógusok 
szerint tökéletes kiegészítése a 
tananyagnak.

– A bicentenárium kap-
csán úgy gondoltuk, hogy ezt 
az alkalmat meg kell ragad-
nunk, hogy olyan dolgokat is 
megtudjanak a költőről, ami-
ről nem biztos, hogy egy ma-
gyarórán szó esik. Interaktív az 
egész busz, és ennek a korosz-
tálynak szerintem a kulcsszó, 
hogy meg lehet fogni, meg le-
het tapintani, odébb lehet tol-
ni. Ez nem egy hagyományos 
magyaróra – mondta Galajdá-
né Ungvári Réka.

A kiállítás a diákoknak is 
nagyon tetszett, néhányukkal 
az előadások közben tudtunk 
beszélgetni. Bodnár Szabolcs 
például arról beszélt, hogy 
mit láttak, hallottak a tárlat-
vezetés első negyedórájában. 
„„Idáig hallottunk Petőfi Sán-
dor életéről, barátairól, illetve 
feleségéről, Szendrey Júliáról. 
Hallottunk Petőfi első szárny-

próbálgatásairól költőként és 
első verseiről is. Kíváncsian 
várjuk a tárlat és az előadások 
további részét” – mondta.

Nehéz Noa azt mondta, szá-
mára is nagyon érdekes a Pe-
tőfi-busz anyaga, mivel őt min-
dig is nagyon érdekelte Petőfi 
élete és munkássága. „A kiál-
lítás nagyon szuper, nagyon 
szép, és külön tetszik, hogy 
sok benne az interaktív fela-
dat” – hangsúlyozta Noa, aki 
elmondta még azt is, Petőfi 
Sándortól a Füstbe ment terv a 
kedvenc verse.

Hasonlóan vélekedett Má-
csay Léna is, aki még nem túl 
sokat látott a kiállításból, mi-

kor kérdeztük, de annak in-
teraktivitása már rögtön le-
nyűgözte. „A kukucskálók 
nagyon tetszettek, sok verset 
lehetett elolvasni, szóval na-
gyon jó, hogy ide eljöttünk” – 
jelentette ki.

Katona Zsófiának is a tárlat 
interaktivitása tetszett. „Ren-
geteg információ le van itt írva 
Petőfi életéről, sok kérdésünket 
meg tudja válaszolni, nekem ez 
a kiállítás a maximumot adja” 
– mondta Zsófi, aki hozzátet-
te: az előadásokból számára az 
volt a legérdekesebb, mennyire 
más volt a világ kétszáz évvel 
ezelőtt, mint napjainkban.

TAJTHY ÁKOS

„Nagyon jó, hogy ide eljöttünk”

Mindenkinek tetszett a Petőfi-kiállítás. Fotó: Juhász Ákos
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Az akció érvényes: 2023. 02. 18-tól 2023. 02. 24-ig 
Amodent fogkrém, 100 ml, 3890 Ft/l 429 Ft 389 Ft
Dove szappan, 100 g, 3790 Ft/kg 449 Ft 379 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 2796 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Domestos fertőtlenítő, 750 ml, 932 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Ajax univerzális felmosó, 1 l 749 Ft 699 Ft
Perfex Jumbo papírtörlő, 1 tekercs 699 Ft 599 Ft
Coccolino öblítő, 925 ml, 1050 ml 1099 Ft 999 Ft
Well Done hidegzsíroldó, 1 l 1599 Ft 1499 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l 1799 Ft 1699 Ft
Jar mosogató, 900 ml, 1221 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Sanytol univerzális fertőtlenítő, 500 ml, 2198 Ft/l 1299 Ft 1099 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 79 Ft/tekercs 1999 Ft 1899 Ft
Viaszosvászon asztalterítő, 140 cm széles 1199 Ft 1099 Ft/fm
Tomi mosókapszula, 39 db-os, 92 Ft/db 3799 Ft 3599 Ft
Tomi mosógél, 3 l, 1199 Ft/l 3999 Ft 3599 Ft
Héra falfesték, fehér, 15 l, 799 Ft/l 12 999 Ft 11 999 Ft

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

Apróhirdetés
Gépi földmunka: 
alap ásás, vasbetonfú-
rás, kerítésépítés, víz-
szintes talajfúrás. Tel.: 
+36-20/560-8939

SzolgáltatóHÁZ

Új helyen, új arculattal várja ügyfeleit a Telekom 
Miskolcon, a József Attila utcai Auchanban
A piacvezető telekommunikációs szolgáltató a fenn-
tarthatóság jegyében országszerte átalakítja üzleteit. 
Organikus anyagból készült padlóburkolat, 100%-ban 
újrahasznosítható LED-világítás és egy óriási zöldfal 
is helyet kapott az új, a korábbinál tágasabb miskolci 
ügyfélszolgálaton. 

A Telekom a környezettudatosság jegyében folytat-
ja üzletei átalakítását – a kezdeményezés részeként 
február 15-étől új helyen és teljesen új arculattal várja 
ügyfeleit a miskolci Auchan Áruházban. Az arculatvál-
tással a Telekom célja, hogy elébe menve az ügyféligé-
nyeknek, továbbra is meghatározó szerepet töltsön be 
a hazai mobil és vezetékes távközlési piacon. 

Jóval többről van szó egyszerű dizájnváltásnál. Az új, 
a korábbinál is tágasabb eladótérrel rendelkező mis-
kolci üzlet kialakítása során környezetbarát alapanya-
gokat használtak fel: a padló organikus borítást kapott, 
a LED-világítás pedig 100%-ban újrahasznosítható. Az 
enteriőr legizgalmasabb része ugyanakkor kétségkí-
vül az óriási zöldfal, amely több száz különlegesen de-
koratív növénynek ad otthont. 

A zöldfal – vagy más néven palántafal, biofal, fali 
növénytakaró – valójában egy függőleges kert. Alap-

ját egy könnyűszerkezetes felépítmény adja, amelyen 
a növények táptalaját – és benne a palántákat – zse-
bekben helyezik el, a szükséges vízről pedig automa-
ta öntözőrendszer gondoskodik. A zöldfal nem csupán 
látványelem: egészséges és kellemes környezetet te-
remt a munkavégzéshez, ügyintézéshez, elnyeli a zajt, 
megköti a port, párásítja a száraz levegőt. A szobanö-
vények kiszűrik a levegőből származó káros anyago-
kat, és a szén-dioxidból oxigént állítanak elő. Egy át-
lagos méretű – öt négyzetméteres – függőleges kert 
napi 40 liter oxigént bocsát ki, nagymértékben javítva 
a helyiség levegőminőségét.  

Hidraulikus munkahenger-tervezésben, -gyártásban, -szervizelésben  
és keménykrómozásban, több mint 30 éve meghatározó képviselői vagyunk  

a hazai és európai piacnak egyaránt.

Miskolci telephelyünkre kollégákat keresünk:
l CAD / CAM PROGRAMOZÓ  
l CNC ESZTERGÁLYOS 
l CO-HEGESZTŐ 

l HIDRAULIKASZERELŐ  
munkakörbe

Amit kínálunk: hosszú távú, stabil munkahely, dinamikusan bővülő, 
modern eszközpark, jó közösség, megbecsülés, fejlődési lehetőség

Jelentkezés módja:
önéletrajz eljuttatásával a zsuzsa@bosko.hu e-mail-címre.

További információ: www.boskohidraulika.hu
Tel.: +36 20 320 69 77

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!

LAKÁSSZERVIZ MISKOLC

KIRÁLY ISTVÁN l 06 20/246-5072

TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés, burkolás, fürdőszobák, 

konyhák átalakítása, felújítása.

Apró javításokkal, cserével  
és szereléssel is hívjon bizalommal!

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!

Vállalkozói Jótékonysági Est a színházért
A BOKIK és az Első Miskolci Lions Klub összefogott a teátrum támogatásáért
Miskolc és a vármegye színházszerető közönsége néhány 
hónapja aggódva figyeli a Miskolci Nemzeti Színház társula-
tának a teátrum működése érdekében tett erőfeszítéseit. A 
színház munkájának támogatása érdekében a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) és 
az Első Miskolci Lions Klub Jótékonysági Vállalkozói Estet 
rendez március 10-én, pénteken 18 órától Miskolcon, a Zene-
palotában.  

Az est címe „Mert rajongok 
én Tháliáért”, és a szervezők 
várják a színházszerető kö-
zönség, a kultúrát támogató 
vállalkozók jelentkezését, ado-
mányait. A műsorban – amely-
nek helyszíne a Zenepalota 
impozáns Bartók-terme lesz 
– fellépnek a Miskolci Nemzeti 
Színház művészei: Seres Ildikó 
Jászai-díjas színművész, Var-
ga Andrea színművész, Harsá-

nyi Attila Jászai-díjas színmű-
vész, Lajos András színművész, 
Sofia Sulfipizi táncművész, 
Nagy Nándor zeneszerző, 
jazz-zongorista és az Allegra 
Vonósnégyes.

A műsort követően egy 
svédasztalos vacsorára invi-
tálják a nemes ügyhöz csatla-
kozó résztvevőket.

„Kétszáz évvel ezelőtt a 
miskolci színház – a mai Ma-

gyarország területén az első 
magyar nyelvű kőszínház – a 
polgárok adományaiból épült 
fel. Nekünk, a 21. század vál-
lalkozóinak, a közönségnek 
most a működés költsége-
inek előteremtéséhez kell 
hozzájárulnunk” – áll a BOKIK 
meghívójában. A kamara az 
elődökhöz méltó összefo-
gásra biztat, és arra, hogy se-
gítsük városunk nagy múltú 
színházát.

További részletek az ado-
mányozásról és a jegyvásár-
lásról a kamara honlapján ta-
lálhatók: www.bokik.hu, de a 
BOKIK munkatársaitól is kér-
hető bővebb felvilágosítás a 
46/501-094-es telefonszá-
mon. 
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A messze földön híres Reb 
Steiner Saje majdnem 100 
éve halott! Mégis Bodrogke-
resztúrban az elmúlt években 
minden a csodarabbi körül 
forog. A zarándoksereg lét-
száma folyvást növekszik, 
már-már kezelhetetlenné válik 
a világörökség közepén levő 
ezerlelkes zempléni települé-
sen. Annak néztünk utána, mi 
táplálja e kultusz terjedését, 
életképességét.

Goldmann Benjámin, a haszi-
dok ügyvezetője ottjártunkkor 
először arról szólt, hogy a cso-
darabbi örökségét három cso-
port vállalta fel. Vagyunk mi, a 
Rubin és a Gross család, a leg-
közvetlenebb leszármazottak. 
Gondozzuk, sőt elkezdtük a fel-
újítását a Rabbiháznak. Ápoljuk 
a Dereszla-domb oldalában talál-
ható – a XVIII. században alapí-
tott – zsidó temetőben levő sírját. 
Célunk a hagyományőrzés és a 
vallási turizmus mederben tar-
tása, ámbár ez mind nonprofit 
alapon működik. Az a vélemé-
nyünk: Frieedlanderék és a len-
gyel társaság viszont csak és ki-
zárólag haszonszerzés céljából 
vannak itt. Az egekig felszöktek 
az ingatlanárak: a 10 milliót érő 
épületek 40 millió forintért kel-
nek el. Nem ritka azonban a 100 
milliós eladás sem. Sajnos mi en-
nek áldozatai vagyunk, nyilván 
azt mondják: a zsidók nyomták 
fel az árakat. Mi is szívesen ven-
nénk tízmillióért házat. Én sze-
mély szerint – budapestiként is 
– boldogan költöznék Bodrogke-
resztúrra, de Rakamazon voltam 

kénytelen lakást vásárolni. Érde-
mes megtekinteni a Csodarabbik 
útjáról készített filmet, ebben Ru-
bin Saje is megszólal az unoka-
testvérével együtt. Arról beszél, 
hogy az apukája, nagypapája ho-
gyan jöttek vissza ide, és ápolták 
még a kommunizmus időszaká-
ban is a csodarabbi sírját.

Hogy milyen a fogadtatá-
sunk a faluban? – teszi fel a kér-
dést mintegy önmagának is. Azt 
gondolom, jó. Az előző polgár-
mesterrel a kapcsolatfelvétel ele-
jén voltak ugyan súrlódások, a 
mostanival is döcögősen indult a 
viszonyunk, ennek ellenére ren-
deződtek a dolgok. Én 2008-tól 
járok ide, akkor még gimnazis-
taként. A Rubin család tagjai a 
rendszerváltás előtt is ellátogat-
tak Bodrogkeresztúrra. Jellem-
ző, hogy a csodarabbi temetése-
kor 12 ezer vasúti jegy fogyott el 

az állomáson. A csodarabbi ha-
lála évfordulóin itt megfordult 
tavaly úgy 20 ezer ember, az idén 
lehetnek akár 30 ezren is, 2025 
áprilisára, halála centenáriumá-
ra a zarándokok száma elérheti 
az 50 ezret is. Eddig egyébként 
még soha nem mértük, csak 
megbecsültük a létszámot, idén 
áprilisban már mérni fogjuk. Az 
egyértelmű, hogy ilyenkor heti 
szinten 1000-1500 ember csapó-
dik le csak itt nálunk. Általában 
aki eljön Bodrogkeresztúrra, az 
biztos felkeresi a Rabbiházat és 
száz százalék, hogy a temetőbe 
is elmegy. Nincs nagy jelentősé-
ge a csodarabbi halála 100 éves 
évfordulójának, erre nem ké-
szülünk rá különösebben. Befo-
gadtak minket itt, az persze nem 
meglepetés, hogy minden évben 
megtalál a Kuruc.info. Mindig 
akad olyan személy, akinek va-

lami nem tetszik, de nem lehet 
mindenki kedvében járni. És 
ráadásul a kicsiny faluban ha-
talmas tömeg gyűlik össze Jahr-
zeitkor, halálának évfordulóján. 
Próbáljuk ezt kezelni – hívjuk 
ezt rendezvénynek, bár igazából 
nem szervezett formában zajlik, 
mert akkor is jönnek, ha nem 
hívja őket senki.

Közbevetőleg jegyzem meg 
Goldmann Benjáminnak: köte-
lező minden haszidnak életében 
egyszer felkeresnie a csodarabbi 
sírját. – Nem hinném, hogy ez 
pont így igaz, de nyilván sok jó 
cselekedet, bölcsesség fűződik a 
nevéhez, ezért a zarándokok úgy 
gondolják: a csodarabbik köze-
lebb állnak az Örökkévalóhoz, 
és általuk így hamarabb eljut a 
kívánságuk hozzá – fogalmaz a 
helyiek által csak Beninek becé-
zett népszerű fiatalember. A cé-

dulákra írt vágyakat, kérelmeket 
aztán a sírra tett nagyobb kavi-
csok alatt hagyják. Az idei cso-
darabbi-évforduló április 23-án 
vasárnapra esik, ezért kicsit fur-
csa lesz.

Egy nevét felfedni nem aka-
ró helyi informátorunk egy 
kuriózumot is megosztott ve-
lünk:- Zarándokhely lett a Reb 
Steiner Saje Emlékház és a De-
reszla-domb oldalában, a zsi-
dó temetőben található sírja. A 
meglévő óhelt (sátorszerű sírt) 
kibővítették. A csodarabbink 
sírját a nők csak a kiépített folyo-
sóról láthatják, a neológok is csak 
az ablakból. A haszidok mehet-
nek el közvetlenül a sírhoz.

Wáberer György kormánybiz-
tos, a Tokaj Borvidék Fejlesztési 
Tanács elnöke úgy véli: a vallá-
si turizmus Bodrogkeresztúr 
öröksége, ezzel együtt kell élni. 
Meggyőződésem, a polgármes-
ter jól kezeli ezt a kérdést. Eb-
ből profitálnia kell a helyieknek, 
és szimbiózist kialakítani egész 
Zemplénnel. A Csodarabbik 
útja tíz Tokaj-hegyaljai telepü-
lést érint, nemcsak Bodrogke-
resztúrt. Ennek hozzá kell járul-
nia a turizmus fejlődéséhez itt a 
környéken.

Rozgonyi István, Bodrogke-
resztúr polgármestere szerint a 
legfontosabb, hogy a falu köz-
pontjának magja teljesen megú-
jult. Bodrogkeresztúr a követke-
ző 50, de akár 100 évre is elnyerte 
a végleges arculatát. Ami a vallá-
si turizmust illeti: 91 ház van a 
400-ból külföldi kézen. Képvi-
selő-testületünk átfogó koncep-
ciója, terve megvalósítása lesz a 

következő évek feladata. Ezen 
ingatlanok nagy része üresen 
áll, elhanyagolt, ezáltal a kar-
bantartásuk, a külső szépségük 
megóvása várat magára, és kicsit 
rontja a faluképet. Erre is külön 
megoldással készül önkormány-
zatunk. Folyamatban a telepü-
lésrendezési terv módosítása. 
Olyan jogszabályokat hoz majd 
képviselő-testületünk, amelyek 
kényszeríteni fogják az ingatlan-
nal rendelkezőket, hogy tartsák 
rendben a portáikat. Nem ti-
tok, a zarándokinvázió túlmu-
tat Bodrogkeresztúr határain 
is. Ha mindez igaz, akkor 40-70 
ezer látogatót várnak áprilisban. 
Ez nem kis kihívás elé állít ben-
nünket, de keressük a megol-
dást. Már most kijelenthetjük: 
az egyik haszid zsidó család be-
jelentkezett hozzánk, mint az 
évfordulós rendezvény hivata-
los szervezője, a Rubin család 
Brooklynból, ezáltal könnyebb 
a helyzetünk. A korábbiakhoz 
hasonlóan elkezdtük a megbe-
szélést a rendőrséggel és a Bel-
ügyminisztériummal. Tavaly jó 
főpróbát tartottunk: a bodrog-
keresztúri táblán kívül állítottuk 
meg őket, leparkoltattuk és on-
nan egy héten át folyamatosan 
busszal szállítottuk be. A kérdés 
csupán az: mennyi a valósága-
lapja a beharangozott számok-
nak, egyáltalán nem mindegy, 
hogy 30 ezren vagy 70 ezren ér-
keznek. Most még nem is aggó-
dunk, de a csodarabbi halálának 
100. évfordulója lesz 2025-ben, 
akkor 100 ezer vendég is jöhet – 
hangoztatta Rozgonyi István.

BUZAFALVI GYŐZŐ

Csodarabbira épült vallási turizmus Zemplén közepén

A zarándokok rendszeresen ellátogatnak Bodrogkeresztúrra. Fotó: Mocsári László

JEGYZET

Sajátos hierarchia alakult ki 
már az iskola alsó tagozatában 
is. A város legpatinásabb, Kos-
suth utcai iskolájában is, régi jó 
szokás szerint, a fogasok a be-
hemót Salgó vaskályha mellett 
sorjáztak. Zimankós, havas idő-
ben ezen száradtak, melegedtek 
a kabátjaink. A hatvanas évek-
ben csak megnéztük, kinek mi-
lyen jutott, ez sokat elárult tár-
saink sorsáról. Közülünk sokan 
egy szezont is kihúztak buggyos, 
sötétkék mackónadrágjukban. 
Telente ehhez egy dupla széllel 
bélelt, csehszlovák felsőt húztak. 
Az irha- és a bőrkabátosok az 
irigyeltek közé tartoztak. Máig is 
megjegyeztem, dupla belső csa-
tos, diftin béléses, fényesre bok-
szolt bőrkabát csak Jávor Zolinak 
és Straub Sanyinak jutott.

Majd egy jó évtized elteltével 
magam is kifogtam egy mongol 
szabású puha bőröset a Széche-
nyi utcai Adoniszban. A hossza a 
bokámat verdeste, így egyenesen 
Vöneky Mihály szűcsmester Búza 
tér mögötti, Szendrei utcai műhe-
lyében kötöttem ki. A hatalmas 
asztalán térképszerűen hevertek a 
kiszabott bőr- és szőrmedarabok. 
A mennyezetről százával lógtak a 
tisztításra váró kabátok, az irha-
mellények és bundák. A műhely-
ben mellbe vágón terjengett a fris-
sen hasított bőr és a fűrészporos 
benzin szaga.

Felpróbáltam a szerzemé-
nyemet. A mester megsaccolta, 
mennyit kell levágni a kabátom 
hosszából. Édesanyám akadékos-
kodott, ne sokat, mert még nőhe-

tek. Így ollózás helyett a sima fel-
hajtásban maradtunk. Javában 
tartott az indián nyár, de már alig 
vártam, hogy viselhessem.

Most, fél évszázad elteltével be-
villan, a Széchenyi utcai, főutcára 
néző lakásunkkal szembeni tűz-
falon évtizedeken át omladozott 
egy szűcs méretes reklámja. So-
sem tudtam, kié lehet. Egy tűsar-
kakon álló elegáns hölgy öléhez 
két lábon ágaskodó kutya simul. 
Ez volt – ahogy a Vöneky lányok 
mesélik – Misu bácsiék korabeli 
posztere a húszas években. Ab-
ban az időben, amikor megvolt 
Vöneky Mihály elegáns bunda-
szalonja a Kazinczy utca elején. 
Enikő és Emőke évek óta gyűjtö-
getik, rendszerezik az ük-, déda-
páról, fiúról fiúra szálló családi 
mesterségük történetét, ereklyéit. 
Mióta a lánya, Vöneky Viktória 
is leszámolt, belevetették magu-
kat a családfakutatásba.

Ez a kutatás már idáig is sok 
meglepetéssel szolgált. A legenda 
szerint a nevük egy folyó menti 
Vonek nevű öbölről ered. Az ős-
apjuk ügyes csellel a törökök fog-
ságából szabadult. Rabszolgának 
hurcolták őket, miközben neki 
Szegednél sikerült megszökni, le-
maradni, míg lehajolt, hogy meg-
kösse a bocskorszíját. A família 
Erdélybe menekült, s onnan az 
ezernyolcszázas években teleped-
tek át Miskolcra. Még a nevük 
végére biggyesztett ipszilon rejté-
lyére is fény derült, állítólag any-
nyi pénzt kölcsönöztek az uralko-
dónak, amiért cserébe előkelőbbé, 
nemesekké válhattak.

Egyébként a Vöneky lányok me-
sélték, gyermekkorukban gyakran 
játszottak Misu bácsiék műhelyé-
ben. Jó volt nézni, gyönyörködni, 
hogy mi mindent teremtettek a 
szőrből, bőrből. Emlékeznek, az 
öregek büszkék voltak a mester-
ségükre, tudásukra, hiszen nevük 
brand volt. Bár itt is megalakult a 
szűcsipari kátéesz, ők hallani sem 
akartak a kolhozosításról.

Tisztították, varrták a bundá-
kat, s gyártották a kucsmákat és 
az elegáns, nyakba akasztható 
női és gyerekmuffokat, kesztyű-
ket. Még a nyolcvanas években 
göngyölegszámra vásárolták fel 
a tímárok által szállított bőröket. 
Karácsonyonként a család min-
den tagja egy Misu bácsi által 
gyártott kucsmát, kesztyűt talált 
a fa alatt.

A piac melletti lelalakolt há-
zon még ott virít Vöneky Misu 
bácsi cégtáblája. Az irha-, szőr-
mebundák világa viszont elmú-
lóban. A prémes állatok védel-
mezőinek küzdelme beérőben. A 
hölgyek sem rajonganak már any-
nyira a drága szőr mebundákért. 
Leáldozóban a gazdagság egyik 
tekintélyes szimbóluma.

Nehéz elfelejtenem, mifelénk 
még korábban kezdődött ez a sa-
játos ideológiai harc, a hetvenes 
évek végén a Bajcsy-Zsilinszky ut-
cai Sajtóházban regnáló, régi vá-
gású rendészünk, bizonyára ön-
szorgalomból, listázta, kinek telik 
irhára. Lehet, talán csak azért, 
mert gyerekkorában maga is egy 
ilyen vitézkötéses bundáról álmo-
dozott…                  SZÁNTÓ ISTVÁN

Vöneky Misu bácsi ipszilonja Azt, hogyan látjuk a vilá-
got és benne önmagunkat, 
számos tényező befolyá-
solja. Ezek közül egy nem 
más, mint a környezet, mely 
körülölel bennünket – be-
leértve ebben nemcsak az 
otthonunkat, hanem a körü-
löttünk élő embereket is.

Itt fontos szót ejtenünk a 
birtoklási vágyról, mely talán 
az egyik legalattomosabb „be-
tegsége” életünknek, legyen 
szó a legújabb technikai ké-
szülékekről, nagyobb házról 
vagy épp személyről – barát-
ról, szerelemről. Személyes ta-
pasztalatom, hogy egyre töb-
ben halmozzák maguk körül 
a tárgyakat, melyek skálája a 
könyvektől a ruhadarabokon át 
egészen a drágábbnál drágább, 
sokszor hasznavehetetlen dol-
gokig tart. Át sem gondolják 
sokan, valóban szükség van-e 
az épp aktuálisan akciózott ter-
mékre, sokkal jobban örülnek 
annak, hogy végre hozzájut-
hatnak, még ha nem is fogják 
használni. Ha tehetik, rögtön 
vesznek belőle kettőt. Életüket 
meghatározzák a felgyülemlett, 
összegyűjtött emlékek, két kéz-
zel, görcsösen ragaszkodnak a 
tulajdonukhoz, legyen az tárgy 
vagy épp emberi kapcsolat. 
Gondot okoz nekik megosz-
tani másokkal bármit, hiszen 
félnek, rettegnek, hogy ezáltal 
kevesebbek lesznek. Különféle 
indokokat eszelnek ki arra az 
esetre, ha valaki mégis segítsé-
get kér tőlük, vagy épp szüksé-

gük lenne egy általuk birtokolt 
tárgyra, eszközre. S talán ők 
vannak legjobban megdöbben-
ve, mikor hasonló esetben csu-
pa elutasítást kapnak.

Sajnos nemcsak a tárgyak-
kal, de az általuk birtokolt sze-
mélyekkel is hasonlóan bán-
nak, éreznek. Féltékennyé, 
ingerlékennyé, agresszívvá vál-
nak, mikor valaki a körükben 
élő, családi – baráti kötelékbe 
tartozó személlyel létesít kap-
csolatot. Mindent megtesznek, 
hogy az adott kapcsolatot tönk-
retegyék, a bizalmat megin-
gassák, semmi nem tartja visz-
sza őket még a legalattomosabb 
eszközöktől sem. Mennyi ha-
zugság, játszma van ezekben a 
kapcsolatokban, a másik lelké-
nek megdolgozása, lekicsinylé-
se, zaklatás – a másik oldalon 
pedig a félelem, a titkok. Mind 
jobban ragaszkodnak ezekhez 
a kapcsolatokhoz, már – már 
megfojtva a másikat álságos 
szeretettükkel, nem veszik ész-
re, hogy ezzel szép lassan min-
den szálat megszakítanak vele. 
Az ilyen kapcsolatok élete soha 
nem lehet hosszú életű, hiszen 
mindenfajta őszinteséget és sze-
retetet nélkülöz. Félnek egyedül 
maradni, rettegnek a magány-
tól, pedig épp társas magány-
ban élik mindennapjaikat. Fé-
lelem tölti el őket attól, hogy 
pótolhatók vagy attól, hogy tit-
kaik, életük részletei napvilág-
ra kerülnek. Mit tehetnek? Ho-
gyan győzhetik le félelmeiket, 
s léphetnek ki a napfényre? Az 
egyik megoldás a megbocsátás, 

ami természetesen nem egy-
szerű. Ez azonban elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy boldog(abb) 
és teljes(ebb) életet élhessünk. 
Ugyanígy kell szépen lassan ki-
iktatni a mindennapjainkból a 
negatív érzéseket, a haragot, a 
dühöt vagy éppen a csalódást. 
Figyeld csak meg, ha valaki fel-
bosszant vagy bánatot okoz ne-
ked, őt magát hogyan érinti ez? 
Ugye? Máris látod magad előtt 
a gúnyos mosolyt, hallod az el-
ejtett megjegyzéseket és látod, 
amint a másik magadra hagy 
téged a gondokkal. Sose felejtsd 
el, hogy az, amit érzel – az a tiéd. 
Ha bosszús vagy, haragos vagy 
dühös, ez mind-mind benned 
van. Nem tudod a másiknak át-
adni. Ha nem hatnak az érzése-
id a másikra, akkor azok mind 
egy szálig a te birtokodban ma-
radnak; s előbb-utóbb megbe-
tegítenek. Olyan ez, mint az 
ajándék, amit nem fogadnak el 
tőled. Nálad marad. Az összes 
érzés, melyet magadban tar-
tasz, nem engedsz el, sajnos ne-
ked okoz majd gondot. Engedd 
el mindazt, ami már nem szol-
gálja az életed. Fogadd el, hogy 
mások másképp látják a dolgo-
kat, s hagyd élni a saját életüket. 
Tégy úgy, ahogy neked jó és el-
fogadható. Ne akarj megfelelni, 
s ne is őrizd görcsösen a rossz 
emlékeket.

Beteges lehet a birtoklási vágy 

GALLAI JUDIT
COACH

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



Január közepén érkezett meg 
célállomásához a 2021 szep-
temberében Miskolcon is átte-
kerő francia házaspár.  
Sanchisék a Loire menti Blois-
ból másfél év alatt találták ma-
gukat Új-Kaledóniában.

Mindössze hazaérkeztek – ba-
gatellizálhatnánk a történteket a 
rossz modorú tornatanár szelle-
meskedésével, elvégre az Auszt-
ráliától másfélezer kilométer-
re keletre fekvő sziget(csoport) 
mindmáig Franciaország ten-
gerentúli területének minősül. 
„Impressionant, excellent!” – 
ezt pedig már a cabernet sau-
vignont gargalizáló sommelier 
szájából kölcsönözhetnénk. Mi 
tagadás: elképesztő, lenyűgöző 
és emberfeletti, amit Emilie és 
Davy leművelt.

Még 2020-as kambodzsai 
nászútjukon született az ötlet, 
hogy egyszer „átbicikliznek” 
Eurázsián, mígnem 2021 nyarán 
egzisztenciájukat hátrahagyva 
és anyagi tartalékaikat mozgó-
sítva nekirugaszkodtak a nem 
mindennapi feladványnak. S 
miután szerettek volna az útnak 
egy Óceánián és rajtuk is túlmu-
tató célt találni, a fogyatékkal 
élők helyzetének előmozdítását 
is zászlajukra tűzték.

A gyors elrettentés kedvéért 
essünk túl a számokon: hőse-
ink a 19 hónap alatt megtett 
23 500 kilométerükből 22 ez-
ret „tisztán” kerékpárral telje-
sítettek, ami napi átlagban 40 
kilométert feltételez. A tavalye-

lőtti startnál meglehetős opti-
mizmussal Kínát is betervezték, 
ám végül anélkül is 17 országot 
érintettek trekkingabroncsaik-
kal. Néhol repültek, ha kellett, 
hajóztak, mindazonáltal itine-
rüket `23 januárjára kipipálva 
találták. Très bien.

Mikor Miskolcon jártak, el-
mulasztottam feltenni kö-
zép-európai kishitűségemet le-
leplező kérdésemet: nem lett 
volna-e bölcsebb, ha – kizárólag 
a megnyugvás kedvéért – elek-
tromos bicajjal vágnak neki a 
fél világnak? (Sose tudni, mikor 
dobja be a küllők közé a „vas-
macskát” az a nyavalyás mon-
szun, ugyebár.) Nos, Davy már 
a puszta feltételezést is kikérte 
magának, amikor pár hete fel-
kerestem őket. Könnyen lehet 
persze, hogy a célszalag után 
magabiztosak csak ennyire. 
Meg aztán vagy bevallják, vagy 
nem, milyen munkamegosztás-
ban szitkozódtak a szembeszél-
re. Mindenesetre a nemzetka-

rakterológiai sztereotípiákkal a 
sutba: ezt bizony precízen kiszá-
molták, és véghez is vitték. Ja, és 
fontos: senki se a csirkemellet 
nyerstojásos proteinvödörbe 
mártogató élsportolókat képzel-
jen maga elé – annál is inkább, 
hisz franciák lévén a kerekeik-
kel ellentétben a gyomrukat ke-
vésbé szívesen forgatták.

– Egyes helyek mélyen az em-
lékeinkbe vésődnek. Isztambul 
egy csodálatos város, életre szóló 
barátokat szereztünk ott. De Tbi-
lisziben és Biškekben is rendkí-
vüli családok fogadtak bennün-
ket. A Datça és Marmaris közti 
szakaszt és az Ararát-hegy men-
ti utat sem fogjuk egykönnyen 
elfelejteni. Az Ustyurt Nemzeti 
Park Kazahsztánban pedig mél-
tó a Monument Valley-hez. De 
sorolhatnánk az üzbég városo-
kat, Khivát és Bukharát, nem 
megfeledkezve a kirgizisztáni 
Suusamyr-Aral autópálya pa-
norámájáról – elevenítette fel a 
kontinens belsejének vidékeit 

Emilie és Davy, akik útjuk so-
rán 34 intézménynél és 18 ház-
nál szálltak meg. A projekt kere-
tében 225 akciót hajtottak végre, 
miközben több ezer fogyatékkal 
élővel érintkeztek.

– Szemet gyönyörködtető 
kerékpártúrákat vittünk vég-
hez a gyerekekkel Moldovában 
és Azerbajdzsánban. Számos 
sportfoglalkozást tartottunk sé-
rülteknek. A fiatal önkéntesek 
sokasága mellett az UNICEF és 
a helyi francia nagykövetségek is 
segítségünkre voltak mindezek-
ben – nyilatkozták. Bárhol is jár-
tak, az iskolákban, egyesületek-
ben, befogadó munkahelyeken 
és a médiában tett látogatásaik-
kor nem mulasztottak el tudó-
sítani a „jógyakorlatokról”, így a 
Baráthegyi Majorságról sem. A 

Szimbiózis koncepcióját mind-
máig az egyik legkiválóbbnak 
tartják, amivel három kontinenst 
átszelve találkoztak.

Meglehet, hogy puskáztak 
útinaplójukból, mindeneset-
re név szerint utaltak vissza az  
Alliance Française-től Raymond 
Lardellier-re, valamint az alapít-
vány részéről Miklós Gabriellá-
ra, akik szervezésében – a Ke-
rékpáros Miskolc Egyesülettel 
kiegészülve – 2021 kora őszén 
parabike-okkal és tandembicik-
likkel tekertek végig a főutcán az 
értelmileg sérült otthonlakókkal. 
Mielőtt Románia felé vették az 
irányt, a bringások a majorság-
ban szálltak meg, ahol par excel-
lence hazulról hozott kulturális 
és szabadidős programokkal ör-
vendeztették meg a magyarokat.

Sanchisék március 2-án re-
pülnek vissza Franciaország-
ba, és hagyják hátra a lélegzet-
elállító új-kaledóniai hegyeket, 
lagúnákat. Másfél évnyi önkén-
tes munka egész biztosan im-
ponálóan mutat majd önélet-
rajzukban – csakhogy odahaza 
egyelőre albérlet várja őket, mi-
nekutána a karitatív kalanddal 
járó költségek fedezésére házu-
kat el kellett hogy adják. Kellő 
kurázsival és karakánsággal tér-
tek le a járt útról, hogy aztán a 
váltakozó néplélekhez idomulva 
folyton-folyvást sebességet vált-
sanak – hogy eltérő közegekben, 
ám ugyanazokat a sorsokat tér-
képezzék fel, s hogy otthonfo-
galmukat mindvégig a horizon-
ton tartva egy magasabb szintre 
emeljék azt.             BÓDOGH DÁVID
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A Baráthhegyről a Csendes-óceánig gurultak

Hirdetés

Huszonkétezer kilométert tekertek le Új-Kaledóniáig. Fotó: BikeupandDown Facebook-oldala

Felhívás díszoklevél igénylésére
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok! Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
felhívja a tanár, tanító- es óvóképző inté-
zetekben végzettek figyelmét arra, hogy 
a felsőoktatási intézmények 2023. évben 
is adományozhatnak arany, gyémánt, vas, 
illetve rubin díszoklevelet azoknak, akik 
oklevelüket 50, 60, 65, 70 éve szerezték. 

A díszokleveleket az érdekeltnek kell igé-
nyelni, de az adományozást a pedagógus 
utolsó munkahelye és a társadalmi szer-
vek is kezdeményezhetik. 

A kérelemhez csatolandó okmányok: 
Aranydiploma esetén:

•  az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél 
fénymásolata

•  a munkakönyv fénymásolata, vagy 
munkahelyi igazolás az ott eltöltött 
évekről

• rövid szakmai önéletrajz

Gyémánt-, vas- es rubindiploma esetén:
•  az előző adományozott arany-, gyé-

mánt- vagy vasoklevél fénymásolata
• rövid szakmai önéletrajz

A díszoklevél iránti kérelem az érintett 
felsőoktatási intézmény honlapjáról le-
tölthető, vagy személyesen a szociális és 
köznevelési osztályon, Szilágyiné dr. Hein-
rich Andreánál érhető el (előzetes időpont- 
egyeztetés alapján). 

A kitöltött kérelmek a csatolt dokumen-
tumokkal együtt Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának szociális 
és köznevelési osztályára (3525 Miskolc, 
Városház tér 8. sz.) is leadhatók (előzetes 
időpont-egyeztetés alapján), legkésőbb 

2023. MÁRCIUS 3. (PÉNTEK),  
11 ÓRÁIG. 

A kérelmek a felsőoktatási intézmé-
nyekhez közvetlenül is benyújthatók. 

A beadási határidők tekintetében a fel-
sőoktatási intézményeknél vagy honlapju-
kon tájékozódhatnak. 

További információ: Szilágyiné dr. 
 Heinrich Andrea; tel.: 46/512-700 (1220-
as mellék) telefonszámon vagy a www.
miskolc.hu honlapon.

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

„Távhővel Fűt Elek?”
Rajzpályázat gyerekeknek

A MIHŐ Kft. rajzpályázatot 
hirdet általános iskolás gyer-
mekek számára. Ki gondolná, 
hogy a korszerű távfűtésnek 
mennyire fontos szerepe van 
a levegő tisztaságának megőr-
zésében, az energiatakarékos-
ságban? A miskolci távfűtés 
geotermiával (földhő), biomasz-
szával (faapríték), földgáz el-
égetésével működik, melyek 
kevesebb szennyezőanyagot 
bocsátanak ki, mint az egyéb 
fűtési rendszerek.

Rajzold le, formáld színes 
képpé a korszerű városról 
vagy az energiatakarékos ott-
honról való elképzeléseidet, 
alkosd újra a várost beháló-
zó vezetékek szövedékét, és 
küldd el nekünk!

A pályázat 2023. február 20. 
napján 08:00 – 2023. március 
03. napján 23:59-ig tart.

A rajzpályázat szabályai-
ra, a pályázat benyújtásának 
menetére vonatkozó rész-
letes szabályokat a www.

miho.hu honlapon találod 
meg.

A beküldött pályázatok el-
bírálásában közreműkö-
dik Drozsnyik István Kondor 
Béla-díjas, Gálffy Ignác-élet-
műdíjas, valamint Magyar 
Arany Érdemkereszttel kitűn-
tetett képzőművész.

A rajzpályázat első három 
helyezettje, valamint a legtöbb 
pályamunkát beküldő iskola 
Dechatlon vásárlási utalványt 
nyer.

Másfél éve Miskolcot is átszelték. Fotó: Juhász Ákos
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Kétnapos régiségvásárral, 
vásári forgataggal, gazdag 
étel- és italkínálattal, kultu-
rális programokkal, három 
színpaddal és Avasi Kvater-
kával kiegészülve tér vissza 
március első hétvégéjén a 
Kocsonyafesztivál.

A kétéves kihagyást követő-
en, március 3-a és 5-e között 
rendezik meg újra Miskolc 
ikonikus gasztronómiai és 
kulturális fesztiválját. A ren-
dezvényhez ezúttal a kétna-
posra bővült régiségvásár, 
szombaton pedig az Ava-
si Kvaterka is csatlakozik. A 
fellépők a belvárosban há-
rom színpadon – a Szent Ist-
ván téren, az Erzsébet téren, 
valamint a Villanyrendőrnél 
– szórakoztatják a nagyérde-
műt.

A rendezvény hagyomá-
nyainak megfelelően, a fesz-
tivál ünnepélyes megnyitó-
val és felvonulással kezdődik, 
majd március 3-án, pénteken 
14:30-kor. A Szent István téri 
színpadon 15 órakor kezdő-
dik meg a produkciók sora: a 
Készenléti rendőrség fellépé-
sét követően 16 órától a  Dirty 

Slippers, 17-től DJ Atti, 18 órá-
tól pedig a Pandora Projekt lép 
fel. Napjaink népszerű fesz-
tiválzenekara, a Margaret Is
land másfél órás nagykoncert-
je este hétkor, Horváth Tamás 
élő koncertje pedig fél 10-kor 
kezdődik.

Szombaton aztán 11-től a 
Latin Projekt lép fel a város fő-
terén, déltől Szécsi Viki énekel, 
délután 4-re pedig a Balkan 
Fanatik érkezik. A szombat 
esti felhőtlen hangulatért 18 
órától a New Level Empire, 20 
órától pedig a Paddy and the 
Rats felel. A nap megkoroná-
zásaként, 22:30-tól Dr.  Albané 

lesz a színpad, éjfél után Erős 
és Spigiboy a bulifelelős. A 
Kocsonyafesztivál zárónap-
ján, 10-től Kacsenyák Gábor 
és Nahaj Máté ad akusztikus 
koncertet, ebéd után az Alma 
együttes játszik, fél 3-tól pedig 
Gerendás Péter áll akusztikus 
koncerttel színpadra. A fesz-
tivál zárókoncertjén az idén 
75 éves Charlie szórakoztatja 
majd a Kocsonyafesztivál kö-
zönségét.

A Villanyendőrnél péntek 
este előbb Markus Greg, majd 
Bréda Bia, aztán Dj Domi
nique pörgeti a lemezeket. Fél 
10-től a Helldance, majd Krisz 

Rudi és Náksi felel a felhőt-
len hangulatért. Szombat este 
8-tól a kilencvenes évek nép-
szerű rapduójáé, az Animal 
Cannibalszé a Villanyrendőr 
színpad, míg 10-től Csordás 
Tibi táncoltatja meg a közön-
séget. Az estét Lotfi Begi és 
Pixa bulija zárja majd.

Az Erzsébet téri Miskolc 
színpadon pénteken 15-től 
Merényi Ákos, 17-től a Zene
gép, 19 órától pedig az Ildi 
Rider ad koncertet, a napot a 
Here We Are fellépése zárja 
21-től. Szombaton 14 órától a 
DiriDongó Együttes, 15-től a 
Reborn, 17-től az ÁllATOK, 
19-től a Későn szóltál, 21-től 
pedig a String Sing koncerte-
zik.

Március első hétvégéjén a 
belváros mellett az Avasi pin-
cesorok is felpezsdülnek. A 
Kocsonyafesztivál kísérőren-
dezvényeként szombat dél-
után Kvaterkát rendeznek a 
Bortanya és a Rácz sor kör-
nyékén: látványsütéssel, szaf-
tos húsokkal, forralt borral, 
forralt sörrel, forralt pálinká-
val, retró discoval és élőzené-
vel várják a kvaterkázókat.

CZIFFRA ANDREA

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
február 19-én, vasárnap, 16 
órától a Dankó Pista utcai 
Református imaházból (Bi-
hari utca eleje) közvetítenek. 
Igét hirdet: Gecse Attila lel-
kipásztor, kórházlelkész.

Neokatekumenális út 
katekézise indult janu-
ár 23-ától a Miskolc Se-
lyemrét Római Katolikus 
Plébánián hétfői és csü-
törtöki napokon este hét 
órakor a selyemréti Szent 
István-templomban (Baj-
csy-Zsilinszky u. 33/B). To-
vábbi információ: devan.hu

HARANG-HÍREK
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FEBRUÁR 18., szombat
18:00-22:00 Valentin-éjszakai fürdőzés, 

Barlangfürdő
19:00 DVTK-Balatonfüred röplabda-mér-

kőzés, Női NB I. 14. forduló, DVTK Aréna
19:00 B. Bartha: Hármasban a legjobb, a Négy 

Arc Színház produkciója, MÜHA

FEBRUÁR 19., vasárnap
9:00-13:00 Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér
10:30 A titoktündér, Csodamalom Bábszínház
17:00 DVTK-Sopron kosárlabda-mérkőzés, 

NB I. A-csoport 19. forduló, DVTK Aréna

FEBRUÁR 20., hétfő
15:00 Denevér- és vírusvadászat a trópu-

sokon, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 DVTK-PMFC labdarúgó-mérkőzés, 

NBII. 24. forduló, DVTK Stadion
19:00 Yamaha bérlet 2., a Miskolci Szim-

fonikus Zenekar koncertje, MÜHA

FEBRUÁR 21., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 22., szerda
18:10 DVTK-Avenida kosárlabda-mérkő-

zés, Euroliga 13. forduló, DVTK Aréna

FEBRUÁR 23., csütörtök
16:30 Ifjúsági Közéleti Akadémia: Az Y ge-

neráció a régióban, MAB-székház

17:00 Télűző mesék – a Mesetarisznyá-
ban, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
19:00 Miskolc Dixieland Band klubest, 

Ifjúsági Ház
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház
20:00 MÜHA Klub – Ripoff Raskolni-

kov-koncert, MÜHA Kávézó

FEBRUÁR 24., péntek
16:30 Mazsorett Ovi, Ifjúsági Ház
17:30 Mazsorett Suli, Ifjúsági Ház
19:00 Jazz Inside Band-koncert – Korb At-

tila harsonás, MÜHA Kávézó
19:00 Latin Projekt Dance Klub, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 25., szombat
10:30 A titoktündér, Csodamalom Bábszínház
17:00 DVTK-Mezőkövesdi KC kézilabda-

mérkőzés, NB II. Észak-keleti csoport 13. 
forduló, Generali Aréna

FEBRUÁR 27., hétfő
17:00 Lipkovics Péter – Idegen test című 

kiállítása, Művészetek Háza

FEBRUÁR 28., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:15 Hatha jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház
19:00 Dumaszínház: Tirpák Madonna - 

Ráskó Eszter önálló estje, Művésze-
tek Háza

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: FEBRU-
ÁR 18-22., szombat-szerda: 17:30 A bálna 
20:00 Magic Mike utolsó tánca | FEBRUÁR 
23. – MÁRCIUS 1., csütörtök-szerda: 17:00 
Tár | 19:45 Eltűnt  

• Művészetek Háza, Béke-terem: FEBRUÁR 
18-22., szombat-szerda: 17:00 Exhibition on 
Screen: Degas – A tökéletesség nyomában | 
19:00 Tár | FEBRUÁR 23. – MÁRCIUS 1., csü-
törtök-szerda: 17:00 R.M.N (kivéve 26-a, pén-
tek) | 19:30 Az almafa virága | FEBRUÁR 25., 
szombat: 16:30 Nem hagytak nyomokat

• Cinema City: FEBRUÁR 16-22., csütörtök-szer-
da, naponta több időpontban – A bálna | A gép | 
A hangya és a darázs: kvantumánia | Asterix 
és Obelix – A középső birodalom | Avatar: A víz 
útja | Az almafa virága | Az ember, akit Ottónak 
hívnak | Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság | 
Fortune-hadművelet: a nagy átverés | Fura vi-
lág | Jack Mimoun és a rejtélyek szigete | Kopo-
gás a kunyhóban | Krokodili | Léna és a hógolyó 
| Magic Mike utolsó tánca | Mágikus állatok is-
kolája – Rejtélyes gödrök, Menekülj! | Titanic: 
25. évforduló

MOZIMŰSOR

FEBRUÁR 18., szombat 15:00 és 19:00 Jézus 
Krisztus szupersztár, bérletszünet, Nagyszín-
ház | 17:00 Férfi és nő 4x, Csarnok | FEBRUÁR 
23., csütörtök 10:00 Micimackó, bérletszünet, 
Nagyszínház | 18:00 A miniszter félrelép, Je-
zsuita ifjúsági bérlet, Nagyszínház | FEBRUÁR 
24., péntek | 10:00 Micimackó, bérletszünet, 
Nagyszínház | 17:00 Egy óra versek között a 

színház művészeinek társaságában, Csar-
nok | 18:00 A miniszter félrelép, bérletszünet, 
Nagyszínház | FEBRUÁR 25., szombat 11:00 
Kakaókoncert, Nagyszínház nézőtéri társalgó 
| 15:00 A színházcsináló (A január 12-i előa-
dás pótlása. A megvásárolt jegyek változatlanul 
érvényesek.), Csarnok | 19:00 A miniszter fél-
relép, Nagy Attila-bérlet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Hegedűs Andrea, a DK országgyűlési képviselője 
fogadóórát tart február 20-án, hétfőn, 17 órától a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban (Gör-
gey Artúr u. 11.).

FOGADÓÓRA

Hirdetés

Liszt Ferenc és Edvard Grieg 
zenéje ideális párosítás egy 
hangversenyen - a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar Yamaha 
bérletének második koncert-
jén, február 20-án, hétfőn este 
héttől a Művészetek Házában.

Liszt tizenhárom szimfoni-
kus költeménye közül a Les 
Préludes vált legnépszerűbbé, 
mintegy teljes spektrumát föl-
ragyogtatva a pályacsúcsra ér-
kezett géniusz zeneszerzői vi-
lágának. A Haláltánc címmel 
megírt, lenyűgöző variációso-
rozat keletkezése pedig a ma-
gyar mester ifjúkori, itáliai út-

jaihoz vezet vissza. Pisában, a 
Dóm mellett látható az a kö-
zépkori freskó – A Halál dia-
dala –, amely ekkora erővel ra-
gadta magával Liszt fantáziáját. 
De a zene ihletője is a roman-
tika által újra felfedezett közép-
kor öröksége volt: a „Dies irae” 
kezdetű, patinás egyházi dal-
lam, amely oly sokakat kerített 
bűvöletébe Liszt előtt és után is.

Liszt számos fiatal, feltörek-
vő komponista pályáját egyen-
gette. Köztük volt a norvég 
Grieg is, aki midőn másodjára 
kereste föl az akkor már Róma 
mellett, ferences kolostorban 
lakó „zeneszerzőgurut” (1870), 

magával vitte kiadatlan a-moll 
zongoraversenyének kézira-
tát. Liszt rögvest meg is szólal-
tatta az új opust igen elismerő 
nyilatkozatok kíséretében, sőt 
a mű egy bizonyos pontjához 
érve így kiáltott föl: „micsoda 
eredeti skandináv hangzás!”. 
Valóban: Grieg egyik egyete-
mes zeneszerzői érdeme volt, 
hogy zongoraversenye és to-
vábbi alkotásai révén is hazai 
gyökerű elemekkel frissítette 
föl, tette gazdagabbá az európai 
muzsika sokszázados hagyo-
mányait. Grieg egyik műfajbeli 
mintájaként pedig éppen Liszt 
zenéje szolgált.

Yamaha bérletkoncert a MÜHÁ-ban

A fesztivál ünnepélyes felvonulással kezdődik. Fotó: Juhász Ákos

Programözön a Kocsonyafesztiválon

A Generali Arénában játszik 
tavasszal a DVTK férfi kézi-
labdacsapata, első ellenfelük 
hazai pályán máris a bajnoki 
éllovas Mezőkövesd lesz jövő 
hét szombaton.

Új otthonba költöznek a di-
ósgyőri férfi kézilabdázók: a 
Miskolci Herman Ottó Gim-
názium toranterme helyett 
tavasszal már a Generali Aré-
nában fogadja ellenfeleit a je-
lenleg a bajnokság második 
helyén álló piros-fehér gárda.

A 2023-as szezont ranga-
dóval nyitják: február 25-én, 
17 órakor a tabellát vezető 
Mezőkövesdi KC látogat a 
közvetlen üldöző otthonába. 
A mérkőzésen akár a bajno-
ki címért zajló versenyfutás is 
komoly fordulatot vehet.

A 2021-ben újjáalakult 
DVTK férfi kézilabdacsapat a 
megyei bajnoki cím megszer-
zése után újoncként villámraj-
tot vett az NB II. Észak-keleti 
csoportjában, és tíz győzelem-
mel a második helyen telelt. A 

fantasztikusan sikerült ősz 
után azonban nem dőltek hát-
ra a piros-fehérek, és már az új 
év első napjaiban elkezdték az 
intenzív felkészülést. A csapat 
vezetőedzője, Molnár András 
a klubhonlapnak azt mondta, 
jó úton járnak.

– Az utolsó felkészülési 
mérkőzésen egészen jó arcát 
mutatta a csapat a komoly já-
tékerőt képviselő Acélváros 
ellen. Nem dőlünk azonban 
hátra, tesszük a dolgunkat, 
készülünk tovább. Mindenki 
nagy érdeklődéssel várja már 
a bajnokság indulását, hét ke-
mény hetet dolgoztunk janu-
ár első napjaitól – mondta.

Az NB II. Észak-keleti cso-
port egyik éllovasának edzései 
és bajnoki találkozói mellett az 
utánpótláscsapatok is az új ott-
honban készülhetnek idén.

A szezon hátralevő részében 
továbbra is ingyenesen láto-
gathatók a hazai mérkőzések.

A részletes tavaszi menet-
rend a minap.hu-n olvasható.

MN

Új helyen játszanak
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A hideg és fagyos időnek köszönhetően a napokban méteres jégcsapok jöttek létre a vízesésen – írja a Lillafüred Online. A csodálatos képeket még múlt 
hétvégén készítette Horváth Csongor kollégánk, aki pedig utána is látni szerette volna, sietnie kellett, ugyanis az előrejelzéseknek megfelelően felmelege-
dés kezdődött a hét elején. Ahogyan az ismert, a Lillafüredi-vízesés ma Magyarország legnagyobb függőleges vízesése húszméteres magasságával. A víze-
sést a lillafüredi Palotaszálló építésekor alakították ki, tehát mesterséges zuhatag, eredetileg a Szinva patak a Hámori-tóba torkollott. Fotó: Horváth Csongor

Jégbe fagyott a Lillafüredi-vízesés 

Gazdikereső
Ezen a héten Brúnót (5602), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az 
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon 
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Hetedik u.
Fajta: keverék
Kor: 6 év
Neme: kan
Szín: barna-fekete
Súlya: 31 kg

Magasság: 45 cm
Leadott eb. Séták során nyu-

godt, nem rángat, szépen halad, 
figyelve az őt irányító emberre. 
Az agresszió legkisebb jelét sem 
mutatja, higgadt kutyus.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Van, amit nem érdemes halogat-
ni, de olyan dolgok is vannak, amiknek meg kell adnia a 
nekik járó időt. Minden annyi figyelmet kapjon, ameny-

nyit igazán megérdemel.

Bika (04. 21.–05. 21.) Nem könnyű a bizalom kiépíté-
se, mert teremthet olyan helyzeteket, amikben védte-
lennek érzi magát. De ha nem enged senkit közel, olyan 

sem lesz, akivel az örömét meg tudja osztani.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Szeretné felmelegíteni valaki-
vel a kapcsolatát, de ez nem megy anélkül, hogy az új 
környezetét is elfogadná. Ez már nagyobb kihívást je-

lent az ön számára, de talán mégis megéri nyitottnak maradni.

Rák (06. 22.–07. 22.) Ha egy kicsit el is bizonyta-
lanodik a héten, a környezetében mindig lesz olyan, 
akire számíthat, és aki segít, hogy megtalálja a szá-

mára helyes utat. Bízzon a megérzéseiben és a barátaiban!

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Feszegeti a saját határa-
it, de legyen óvatos, mert ezzel akár árthat is magának. 
Így is sokan vannak, akik ön ellen törnek, nincs szükség 

arra, hogy még önmaga ellenségévé is váljon.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Készen áll arra, hogy megvéd-
je, ami az öné, még akkor is, ha elsőre kissé talán meg-
rettenti a kihívás. A küzdelem közben rá fog jönni, hogy 

milyen erős is valójában.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Kicsit nehezen indul valami, 
amit pedig már régóta várt, és most már egyre türel-
metlenebb. Hamarosan azonban felpörögnek az ese-

mények, és eljön az ön ideje, amikor bizonyíthat.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Ha valami igazán fontos 
önnek, akkor most ezért cserébe el kell viselnie egy kis 
kényelmetlenséget. Ne hagyja, hogy ez a kedvét szegje, 

mert a kárpótlás és a siker nem fog majd elmaradni.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Szeretne már maga mögött 
tudni valamit, de nehéz teljesen elfeledkeznie a dolog-
ról. Lehet, hogy nem is kell, hiszen a tapasztalat, amit 

ebből szerzett, még a segítségére lehet majd.

Bak (12. 22.–01. 20.) Kissé kellemetlenül érzi magát 
egy olyan helyzetben, ahol úgy gondolja, ön az egyet-
len, aki nem tudja, mit kell tenni. A többiek sem feltét-

lenül olyan magabiztosak, mint amilyennek látszanak.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Szívesen meghallgatja má-
sok véleményét, de azt rosszul viseli, ha valaki megpró-
bálja kioktatni valami olyasmi kapcsán, amiről önnek 

mélyebbek az ismeretei. Ne hagyja, hogy bárki ön fölé kerekedjen!

Halak (02. 20.–03. 20.) Alaposan kimerült, ezért itt az 
ideje egy kis lazításnak, töltekezésnek. Hagyjon időt ma-
gának arra, hogy eldöntse, mit is szeretne, és milyen mó-

don fogja elérni azt, így könnyebb lesz a dolga.

Akkor és most. A régi és az új felvételen is a Diósgyőri Papírgyár 
látható. Martinyi Sámuel 1782-ben alapította a papírmalmot, és 
1836-ig vezette. 1842-ben Fiedler Károly kassai kereskedő és 
társai vették át, akik a gyár termékeivel az 1846-os ipari kiállítá-
son elnyerték a kiállítás nagy ezüstérmét. A századfordulón ko-
moly fejlesztésekbe kezdtek, megvásárolták a környező telket, új 
gyártelepet építettek, műszaki fejlesztéseket hajtottak végre. A 
II. világháború után államosították, az ötvenes években technikai 
korszerűsítések sora valósult meg. 1963-ban beindult a tömegter-
melés, és megkezdődött a papírfeldolgozás is. 1993-ban a Pénz-
jegynyomda tulajdonába került, és azóta állandó tevékenysége a 
bankjegy-, okmány-, érték-, jegyalappapírok, vízjeles nyomópapí-
rok, illetve biztonsági kartonok gyártása. Közép-Kelet-Európában 
is egyedülálló papíripari kiállítását 1982-ben rendezte be az épü-
letben, azóta is folyamatosan üzemelteti. (Tajthy Ákos szövege, dr. 
Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

Ha a terjesztéssel kapcsolat-
ban problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt hétköznap 
8-16 óráig a +36 70 663 1261-
es telefonszámon vagy az 
info@mirend.hu e-mail-címen 
nevük és elérhetőségük meg-
adásával. A problémát igyek-
szünk mihamarabb 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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