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FÜRDŐZÉS ÉS SZERELEM. Lehet-e stílusosabban megünnepelni a Valentin-napot, mint egy különleges 
éjszakai csobbanással a miskolci Barlangfürdőben? Ezen az estén sokan gondolták úgy, hogy ezzel az 
élménnyel lepik meg szerelmesüket, és részt vettek a fürdő immár hagyományos Valentin-napi éjszakai 
buliján. Hogy jól sikerült-e? A lányok mosolya mindent elárul. Fotó: Horváth Csongor

Elérhető a Gondosóra program
A Gondosóra program egy 
országos jelzőrendszerre 
épülő, Magyarország kormá-
nya támogatásával megva-
lósuló ingyenes szolgáltatás, 
amely segítséget nyújthat 
idős emberek számára.

 A program része egy jelző-
eszköz, amihez országos lefe-
dettségű diszpécserközpont 
kapcsolódik. Az eszköz segít-
ségével lehetőség van felvenni 

a kapcsolatot a diszpécserköz-
ponttal, ahol szakképzett mun-
katársak nyújtanak segítséget, 
és szükség esetén értesítik a 
megadott kontaktszemélyt.

A jelzőeszköz és az ahhoz 
kapcsolódó szolgáltatás az or-
szág egész területén ingyene-
sen elérhető a nap 24 órájában. 
A Gondosóra program célja, 
hogy segítséget nyújtson a 65 
év feletti idős emberek számá-
ra, hozzájárulva biztonságér-

zetük növeléséhez és életminő-
ségük javításához.

A Gondosóra programhoz in-
gyenesen csatlakozhat minden 
65 év feletti magyar állampol-
gár, az eszközök kiküldése és a 
regisztrációs űrlapok feldolgo-
zása folyamatos. A programba 
történő regisztráció az alábbi 
felületen érhető el, ahol további 
információt olvashatnak a Gon-
dosóra-szolgáltatással kapcso-
latban: https://gondosora.hu.

MAGYARORSZÁG NEM LEHET AKKUGYARMAT
Tudósítás a 3. oldalon

MINDENKI HŐSSÉ VÁLHAT HÁTRÁNYBÓL IS
Riport a 2. oldalon

MARAD-E VÁRNÉP A VÁRMEGYÉBEN?
Elemző írás a 4. oldalon

Béka velünk: újra Kocsonyafeszt 

A következő héten, március 3-5. között ismét megrendezik a régió 
legnagyobb gasztronómiai eseményét, a Kocsonyafesztivált. Pár 
napra, mint miskolci kocsonyába a béka, a város lakói is beledermed-
hetnek a télűző vidámságba. A számos fellépő és színes kísérőprog-
ram mellett persze a főszerep a különböző kollagénkölteményeké 
lesz, hiszen kocsonyát valószínűleg minden mennyiségben és for-
mában találnak majd a fesztiválra látogatók. Fotó: Mocsári László

A kivitelező cég végzett minden olyan munkálattal, amit 
a vártornyok megerősítése nélkül teljesíthetett, ezért feb-
ruár 27-én leállítja beruházását – erről tartott rendkí-
vüli sajtótájékoztatót csütörtök délelőtt Varga Andrea és 
Szopkó Tibor. 

Miskolc alpolgármesterei 
szerint világossá vált, hogy a 
statikai problémák felszámo-
lásához szükséges kétmilliárd 
forintot hiába reméli a város 
annak országgyűlési képvise-
lőjétől.

A 2010-es években állag-
megóvással kezdődött a Di-

ósgyőri vár rekonstrukció-
ja, majd a Modern Városok 
Program keretében útnak in-
dított projekt második üte-
mében egy olyan felújítássá 
szélesedett, amit „csupán lát-
szategyeztetések előztek meg” 
– idézte fel az előzményeket 
Varga Andrea, aki szerint az 

is hamar kitűnt a 2019 őszén 
felálló városvezetés számára, 
hogy a vár tágabb környéké-
nek rendbetétele lekerült a 
napirendről. Visszatekinté-
sében az alpolgármester ki-
emelte: ennek ellenére az ön-
kormányzat mindvégig azon 
dolgozott, hogy a kivitelező 
mihamarabb végezhessen fel-
adataival, és a történelmi ob-
jektum kérdése nyugvópontra 
kerüljön.

Ezt a törekvést húzta ke-
resztbe, hogy 2021 végén 
olyan statikai problémák me-
rültek fel a bástyák kapcsán, 
melyek alapjaiban ingatták 
meg a kivitelezés sorsát. Ekkor 
a városvezetés azon nyomban 
megkereste Kiss Jánost (akkor 
még mint a várrekonstrukció-
val megbízott miniszterelnöki 
biztost, aki 2019 előtt egyéb-
iránt alpolgármesterként is 
részt vett a várprojekt előké-
szítésében), hogy intézkedjen 
az újonnan felmerülő nehéz-
ségek elhárítása érdekében. 

Folytatás a 2. oldalon

Miskolc nem hagyja a várat

Varga Andrea és Szopkó Tibor. Fotó: Mocsári László



Ötvenéves a MIÓVI Nyitnikék 
Tagóvoda, ennek apropóján 
szakmai konferenciát ren-
deztek csütörtökön a miskol-
ci városházán. A fókuszban a 
hátrányos helyzetű gyermekek 
óvodai nevelése, oktatása állt.

Akik nincsenek elhalmozva 
annyi földi jóval, sokkal jobban 
megfogják a mese esszenciáját; 
végtére is azt, hogyan tudják 
jobbá tenni az életüket. Min-
denki válhat hőssé – foglalhat-
juk össze röviden Zámborszky 
Eszter mesepedagógus előadá-
sának mondanivalóját. Ő volt a 
konferencia első előadója, bő fél 
órában amellett érvelt a szak-
ember, hogy olvassunk minél 
több mesét a gyermekeknek, 
mert fejlődésükre jó hatással 
van – származzanak akár sze-
gényebb sorból is.

Ha a jövőnket tudjuk is befo-
lyásolni, például tanulással, ön-
képzéssel, a múltunknak azon 
részére, hogy hová születünk, 
nincs ráhatásunk – erre a gon-
dolatra építette fel köszöntő-
jét Miskolc alpolgármestere. 
Varga Andrea rámutatott, az 
esélyek nem egyformák már a 
gyermekkorban sem, de eze-
ket a társadalom igyekezhet ki-
egyenlíteni, hogy a különbsé-
gek eltűnjenek.

„Ebben óriási felelőssége van 
mindannyiunknak” – húzta alá 
az alpolgármester.

Kifejtette, vannak megismé-
telhetetlen szakaszai a gyermek-
kornak, amikor biztosítani lehet 
a képességek kibontakoztatá-
sát, a boldog felnőttkort –éppen 
emiatt ebben az időszakban a 
legnagyobb a társadalom és az 
oktatási intézmények felelős-

sége, hogy minden támogatást 
megadjanak a gyermekeknek.

Varga Andrea elmondta azt 
is, hogy Miskolc jövője szem-
pontjából fontos, miként neve-
lik a hátrányos helyzetű gyer-
mekeket az óvodákban.

A konferencia témáit is ennek 
megfelelően állították össze: a 
meghívott óvodapedagógusok, 
családsegítők, egyesületek ve-
zetői hallhattak előadást egye-
bek mellett az esélyteremtő 
együttnevelésről, a gyermek-
bántalmazások megelőzésé-
ről, az áldozatsegítésről, a Bel-
ügyminisztérium társadalmi 
felzárkózásért felelős helyettes 
államtitkárságának főosztály-
vezetője pedig a gyermekek esé-
lyeiről szólt.

Sörös Ivántól megtudhattuk, 
az ország uniós kötelezettsége-
inek megfelelően a magyar kor-
mány megalkotta 2030-ig szóló 

nemzeti társadalmi felzárkóz-
tatási stratégiáját.

– Az volt az EU elvárása, 
hogy a leginkább rászorultak-
ra is figyelni kell, a szegénység-
ben élőkre, a romák felzárkóz-
tatására külön koncentrálva. 
Cél tehát, hogy jelentősen elő-
mozdítsuk az egyenlőségüket, 
befogadásukat és részvételüket, 
vagy például hogy minél töb-
ben végezzenek el valamilyen 
felsőoktatási intézményt – so-
rolta.

És ebben már az első lépé-
seknél sokat tehet a MIÓVI 
Nyitnikék Tagóvodája, ahová 
döntően hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermekek járnak. Az intéz-
mény ötvenéves lett, amit egy 
programsorozattal ünnepelnek 
meg – tudtuk meg a tagintéz-
mény-vezetőtől. Palik Szilvia 
elmondta, szerveztek már ki-

rándulást, gálaműsort, gyer-
meknapi programot, és lesz 
még egy szülőkkel közös ta-
vaszváró rendezvényük is.

A konferenciát a tagóvoda 
Pereckék nevű alapítványá-
val közösen szervezték meg, 
amelynek elnöke, Hajdúné Ben-
dzsel Ágnes érdeklődésünkre 
elmondta, adományok és támo-
gatások kezelésére hozták létre 
az alapítványt, de rendszeresen 
indulnak pályázatokon is, hogy 
segítsék a hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelését.

A csütörtöki volt az első sa-
ját szervezésű konferenciájuk, a 
Nemzeti Együttműködési Alap 
operatív pályázata keretében 
rendezték meg.

Az eseményen részt vett He-
gedüs Andrea, a Demokratikus 
Koalíció oktatási ügyekben jár-
tas országgyűlési képviselője is.

KUJAN ISTVÁN
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A társadalom csökkentheti az esélybeli különbségeket. Fotó: Horváth Csongor

A tanári pálya abszolút nem 
vonzó a magyar Y-generáció 
tagjai számára – derül ki egy 
uniós felmérésből, aminek 
részleteit az Ifjúsági Közéle-
ti Akadémia első előadásán 
ismertette Fekete Sándor 
politológus csütörtökön a 
MAB-székházban.

Több ízben meghökkentő 
eredményeket hozott magyar 
szempontból a Millenial Dia-
logue projekt, ami az európai 
országokban 1985-2005 között 
született Y-generáció tagjainak 
reprezentatív felmérését tar-
talmazza arról, hogyan látják a 
közéletet, a politikát és a világot.

Fekete Sándor politológus 
szűkített összehasonlításában 
hazánk mellett Ausztria, Bulgá-
ria és Lengyelország szerepelt.
Sok esetben egészen kirívó a ma-
gyarok álláspontja. Mi vagyunk 

a legkevésbé elégedettek a jelen-
legi helyzetünkkel, a megkérde-
zettek harmada ráadásul nem is 
nagyon hisz abban, hogy eléri a 
kitűzött céljait. Amikor arról 
kérdezték a fiatalokat, milyen 
területen dolgoznának szívesen, 
a vizsgált országokban a cégtu-
lajdonost/alapítót jelölték meg a 
legtöbben. A kutató tudós és a 
sportoló fért fel még a dobogó-
ra, de míg például Bulgáriában a 
tanári pálya a negyedik legvon-
zóbb a fiatalok számára, addig 
Magyarországon az utolsó előtti 
helyre szorult.

A politika iránt is mi érdek-
lődünk a legkevésbé a regioná-
lis összevetésben (egyharma-
dot egyáltalán nem érdekli), 
de egyébként is: az sem igazán 
fontos a magyar fiataloknak, 
hogy figyelembe veszik-e a vé-
leményüket. A segítségnyújtás 
másoknak sem erős hívószó 

számukra. Szintén lesújtó mu-
tató, hogy a társadalom hasz-
nos tagjává válni is csupán a 
megkérdezettek 43,5 százaléka 
számára fontos.

– Az egyéni jólétet és az ön-
megvalósítást érintő kérdések 
sokkal nagyobb jelentőséggel 
bírnak a régió fiataljai számára, 
mint a közösségi értékek – ösz-
szegzett Fekete Sándor.

Az Arccal a jövő felé című in-
gyenes ifjúsági közéleti akadé-
mia előadássorozatot a Miskolci 
Egyetem Alkalmazott Társada-
lomtudományok Intézete az ön-
kormányzattal és a Miskolci 
Akadémiai Bizottsággal közö-
sen indította el. Varga Andrea 
alpolgármester köszöntőjében 
kiemelte: hogy megszakítsák az 
elvándorlást, igyekeznek minél 
több miskolcit bevonni a közéle-
ti kérdésekbe, a döntési folyama-
tokba. A sorozat témái a problé-
más területeket járják körül.

Szarka Dénes ifjúságpoliti-
kai tanácsnok szintén részt vett 
az előadáson, érdeklődésünkre 
elmondta, fiatalokat érintő és 
foglalkoztató témákat válasz-
tottak ki az előadók.

– Fontosnak tartjuk, hogy a 
fiatalok részvételével beszél-
getéseket kezdeményezzünk, 
ahol meghallgathatjuk a véle-
ményüket – mondta.

KUJAN I.

Cégtulajdonos lenne a magyar fiatal 
A Miskolci Önkormányzati 
Rendészet (MIŐR) mun-
katársai önkénteskedtek 
csütörtökön a Szimbiózis 
Alapítvány Baráthegyi Ma-
jorságában.

A rendészek a favágásban, 
aprításban segédkeztek, és a 
munkára nagy szükség is volt, 
hiszen az alapítvány bentlaká-
sos otthonaiban a fűtési sze-
zon kezdete előtt elkezdték át-
alakítani a rendszert úgy, hogy 
azon a lehető legtöbbet tudja-
nak spórolni. Faelgázosító ka-

zánokat szereztek be, és nagy 
mennyiségű tűzifát rendeltek. 
A MIÖR munkatársai nem 
először segítettek a Szimbió-
zis Alapítványnak, a két szer-
vezet között hosszú évek óta 
jó kapcsolat van. Amint azt a 

Miskolc Televízió Híradójának 
Koszuta Béla, mezőőr elmond-
ta, számukra közösségépítés-
ként is funkcionált az önkéntes 
munka amellett, hogy termé-
szetesen örömmel nyújtottak 
segítséget a Szimbiózisnak.

Vincze Csaba, a MIÖR igaz-
gatója kiemelte, az önkéntes 
munkára ezúttal húsz rendész 
jelentkezett. „Egy régen meg-
kezdődött folyamat új állomá-
sa volt ez az alkalom, hiszen 
mi már a covid-járvány előtt 
is gyakran segítettünk a Barát-
hegyen.                                        MN

Tűzifát aprítottak a rendészek 

A város kiemelt figyelmet fordít az ifjúságpolitikára. Fotó: H. Cs.

Mindenki hőssé válhat hátrányból is

A kivitelező cég végzett 
minden olyan munká-
lattal, amit a vártornyok 
megerősítése nélkül tel-
jesíthetett, ezért február 
27-én leállítja beruházását 
– erről tartott rendkívüli 
sajtótájékoztatót csütörtök 
délelőtt Varga Andrea és 
Szopkó Tibor. 

Folytatás az 1. oldalról

A levélre azonban a tér-
ség 2022 áprilisában or-
szággyűlési képviselőjévé 
választott kormánypárti 
politikusa mindmáig nem 
reagált – elevenítette fel 
Varga Andrea a sajtótájé-
koztatón.

Hozzátette, ezt követő-
en fordult Veres Pál polgár-
mester a szaktárcához, akik 
habár a szakértői vizsgála-
tok nyomán megállapítot-
ták: az előre nem látható 
statikai komplikációk or-
voslásához szükséges több-
letpénz igenis megilleti a 
várost, a Pénzügyminiszté-
rium mégsem biztosította a 
kétmilliárd forintos össze-
get a továbbfolytatásra.

Miután Varga Andrea be-
szédében leszögezte, hogy 
kormányzati segítség nélkül 
Diósgyőr szimbolikus épít-
ményének átépítését egé-
szen biztosan nem fogják 
tudni befejezni, arra buzdí-
totta a miskolciakat, hogy 
álljanak ki a vár ügye mel-
lett, s ne hagyják, hogy tor-
zóként maradjon.

Szopkó Tibor ezután arra 
mutatott rá, hogy a történel-
mi örökségként és kiemelt 
turisztikai látványosság-
ként egyaránt kulcsfontos-
ságú vár fejlesztése egy 
olyan, az előző önkormány-
zati ciklusból öröklött pro-
jekt, aminek kapcsán vol-
taképp cserben hagyták 
Miskolcot. Az alpolgár-
mester szerint mostanra ki-
mondható vált: Kiss János 
– minden ellenkező, közös-
ségimédia-felületén terjesz-
tett híreszteléssel szemben – 
„lemondott a miskolciakról 
és a diósgyőriekről is”.

Szopkó Tibor hangsúlyoz-
ta: a város bő három esz-
tendeje mindent elkövet a 
fejlesztési források maradék-
talan lehívása és hatékony 
felhasználása érdekében, és 
hogy az EU-s pénzek mi-
nél jobban hasznosuljanak 
a borsodi megyeszékhelyen. 
A vár fejlesztésében azon-
ban olyannyira nagy az ál-
lam szerepe és hatásköre, 
hogy képtelenség a jelenlegi 
helyzetben kormányzati se-
gítség nélkül annak végére 
érni. Éppen ezért – közölte 
a városvezető – keresik fel 
Lázár János építési és be-
ruházási minisztert, hogy 
a vártornyok megerősítésé-
hez szükséges milliárdokhoz 
hozzájuthassanak, s hogy a 
kivitelező cég gépeit minél 
korábban visszakapcsolhas-
sák az építőmunkások.

BÓDOGH DÁVID

Nem maradhat  
torzó a Diósgyőri vár!

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE. Kirschner Bélánét köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Miskolc ön-
kormányzata nevében Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő. A nyugdíjas pedagógus, egykori magyarta-
nár, a Szeptember végén című Petőfi-vers elszavalásával köszönte meg a kedves gesztust. Fotó: Mocsári László
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„Sejthető volt” – mondta nekem az egyes pos-
tán keserédes mosollyal az arcán a postáshölgy, 
akit még a négyes postáról ismerek. Tudják, ő az, 
akivel ősszel megbeszéltük: én 14 éve járok oda 
csekkekkel, levelekkel, ő meg több mint 20 éve 
dolgozik azon a helyen. Akkor, novemberben a 
hölggyel megvitattuk még azt is, hogy tavasszal 
ott, a négyes postán látjuk egymást ismét.

A találkozó végül hamarabb összejött, mert őt a Hősök terére 
vezényelték át, és mivel én is ezt választottam alternatívának a 
téli időszakban, továbbra is – többnyire – nála intézhettem az 
ügyeimet. Legutóbb a múlt héten jártam a nagypostán, akkor 
hangzott el a hölgy szájából a fentebb idézett kijelentés válasz-
ként arra a mondatomra, hogy „Hát hallom, mégsem megyünk 
vissza a Pátriába!”

„Sejthető volt” – mondta tehát a postáshölgy, mire belőlem eny-
nyi szakadt ki válaszként: „hát jó, de azért ez nagyon nem szép 
dolog!” Nem, valóban nem szép – állapítottam meg kicsit később 
séta közben a Széchenyi utcán – hazudni finoman szólva sem 
szép dolog. Soha, senkinek. Márpedig a Magyar Posta bizonyo-
san nem mondott igazat novemberben, mikor azt írták: kizáró-
lag az energiaválság miatt és csak átmenetileg zártak be ország-
szerte háromszázhatvanhat, Miskolcon pedig kilenc postát.

Többek vélekednek úgy (köztük én is), hogy az állami cég ve-
zetése pontosan tudta, hogy ezeket a hivatalokat soha a büdös 
életben nem fogják már újranyitni. Az érvrendszerük is alátá-
masztotta ezt az erős gyanút, ugyanis úgy fogalmaztak még no-
vemberben: A Magyar Posta még így, a szüneteltetés bezárás 
után is túlteljesíti a jogszabályban előírt kötelezettségeit, hiszen 
az előírt 1600 posta helyett több mint 2200 posta fog üzemelni 
országszerte a szüneteltetést követően is.

„Nincs lehetőség az ideiglenesen szünetelő posták újranyitásá-
ra” – ez már annak a Magyar Posta által február elején kiadott 
közleménynek volt a címe, melyben bejelentették: „füllentett a 
hüllő, az a vén bolondos.” Nem fogják kitalálni, mivel érvelt eb-
ben az állami cég! Na jó, segítek: tapasztalataik alapján a meg-
maradt, jelenleg is működő több mint 2200 posta megfelelően 
kezeli az ügyfélforgalmat, így nincs ok a többit újranyitni. Meg 
hát ugye így is jelentősen túlteljesítik a jogszabályi kötelezettséget. 
Ráadásul még azok az izgága önkormányzatok sem nyughattak, 
nem átallottak újranyitni még vagy harminc hivatalt! Oké, hogy 
ők fizetik a működtetés felét, de hát akkor is skandallum, nem?

Az a helyzet, hogy a Magyar Posta teljesen fordítva ül a lovon. 
Közleményeik alapján ők úgy gondolják, az emberek legyenek 
hálásak azért, hogy egyáltalán még bármennyi hivatalt méltóz-
tatnak nyitva tartani. Tulajdonképpen kiadhatnák az egészet 
vállalkozóknak (úgynevezett postapartnereknek), vagy akár be is 
zárhatnák őket. Meg egyébként is, miért nem használja az a sok 
hülye ügyfél csekkfizetésre a telefonját, a csomagfeladásra a fu-
társzolgálatokat, levelezésre meg az e-mailt? Hát, engem nem kell 
továbbgyőzködniük, részemről az lesz.

Csak azokat sajnálom nagyon, akik életkoruk miatt, megszo-
kásból vagy egyéb okokból nem tudnak, esetleg nem akarnak vál-
tani. Azok kénytelenek lesznek beérni ezzel a mentalitással. Mint 
ahogyan a cég több ezer alkalmazottja is.

TAJTHY ÁKOS

NÉZŐPONT

Fordítva a lovon 

Az LMP Miskolcon is be-
nyújtja az akkumulátorgyá-
rak telepítésére vonatkozó 
önkormányzati határoza-
ti javaslatát – jelentette be 
Schmuck Erzsébet, az LMP 
társelnöke és Révész Péter, a 
zöld párt helyi önkormány-
zati képviselője csütörtökön.

Első sajtótájékoztatóját tar-
totta az LMP színeiben Révész 
Péter. Mint arról korábban be-
számoltunk, az önkormány-
zati képviselő egy hete je-
lentette be, hogy a Jobbikot 
elhagyva ezentúl az LMP po-
litikusaként tevékenykedik. 
Schmuck Erzsébettel, a párt 
társelnökével az akkumulá-
torgyárak telepítésének szabá-
lyozásáról beszélt csütörtökön 
a Szent István téren.

Nem fogjuk hagyni, hogy 
Magyarország akkumulátor- 
nagyhatalom és akkumulá-
torgyarmat legyen. Az LMP 
társelnöke felidézte, évértéke-
lőjében Orbán Viktor néhány 

nappal ezelőtt arról beszélt, 
hogy a kormány tervei között 
szerepel, hogy a Miskolc-Nyír-
egyháza-Debrecen három-
szögben ipari parkokat alakí-
tanak ki. – Ez előrevetíti azt a 
veszélyt, hogy Miskolcon is új 
akkumulátorgyárak vagy ak-
kumulátorgyártáshoz kötődő 
alkatrészgyártás kezdődik. Az 
LMP néhány héttel ezelőtt kez-
deményezett országos népsza-
vazást és kezdett aláírásgyűj-
tésbe annak érdekében, hogy 
csak ott épülhessen Magyaror-
szágon akkumulátorgyár, ahol 

ehhez a helyi lakosság hozzájá-
rul. Az ügyben a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda még nem hozott 
döntést. Hasonlóan más váro-
sokhoz, az LMP Miskolcon is 
aláírásgyűjtésbe kezdett.

– Miskolc környezetében 
is vannak olyan létesítmé-
nyek, amelyek nagy mérték-
ben szennyezik élővizeinket 
és levegőnket. A szennyezés 
nem áll meg sem ország-, sem 
városhatáron belül. Ezért kell 
összefognunk és fellépnünk – 
hangsúlyozta Révész Péter.

CZIFFRA ANDREA

LMP: Nem hagyjuk, hogy Magyar- LMP: Nem hagyjuk, hogy Magyar- 
ország akkumulátorgyarmat legyen! ország akkumulátorgyarmat legyen! A „Fogadj örökbe egy közte-

rületet!” csütörtöki záróese-
ményén mondott köszönetet 
a városvezetés a program 
résztvevőinek.

Varga Andrea alpolgármes-
ter és Czifrusz Natália főker-
tész közösen tekintettek visz-
sza az elmúlt hónapokra, s 
vonták le az akció tanulságait. 
Miskolc önkormányzata tavaly 
tavasszal hirdette meg „Fogadj 
örökbe egy közterületet!” elne-
vezésű pályázatát, miután a köz-
területek „örökbefogadására” az 
elmúlt években több fórumon is 
merült már fel lakossági igény. 

A városházi szakemberek a 
kiszemelt helyszíneken történt 
egyeztetéseken csakhamar tisz-
tázták is az elvégzendő felada-

tokat és lehetőségeket, így az 
örökbefogadók kreatív ötlete-
ikkel rövidesen neki is láthat-
tak víziójuk megvalósításához. 
A Padtársak civil közösség és a 
Függetlenek a Szinva Városáért 
Egyesület (SZIVE) tagjai a bel-
városban található Európa tér 
virágágyásainak gyomlálásával 
kezdtek, majd a virágládák és a 
padok festésével folytatták – de a 

növényzet gondozásán túl a tér 
jelképének számító csillagok új-
rafestését is elvégezték. A mun-
kálatok városszerte novemberig 
tartottak. Varga Andrea kiemel-
te: Miskolc elkötelezett koráb-
ban meghirdetett részvételisé-
gi koncepciója mellett, melynek 
lényeges eleme, hogy az aktív 
és cselekvő állampolgárokkal a 
döntéshozók folyamatosan kap-
csolatban legyenek. Az alpolgár-
mester úgy látja, ennek egyik ki-
váló példája valósulhatott meg a 
programmal. Czifrusz Natália 
főkertész a tapasztalatok átbe-
szélését követően hangsúlyozta: 
a tanulságok tükrében készek a 
programon csiszolni – annál in-
kább, mivel az akciót tervükben 
áll idén is meghirdetni.          B. D.

Köszönet a közterületek örökbefogadóinakKöszönet a közterületek örökbefogadóinak

A program résztvevői. Fotó: Horváth Csongor

Békaünnep színes múlttal Békaünnep színes múlttal 
Március elején ismét Kocso-
nyafesztivált rendez a város.
Bár a műfajában egyedül-
álló rendezvény kezdete az 
ezredforduló környékére 
datálható, a története olyan 
színes, hogy az ember csak 
pislog, mint… de erről kicsit 
később. A Kocsonyafesztivál 
igazi miskolci nevezetesség, 
és egyben a régió legna-
gyobb gasztronómiai esemé-
nyévé nőtte ki magát az évek 
során.

A programot Rózsa Edit és 
a város akkori alpolgármeste-
re, Fedor Vilmos ötlete mentén 
szervezték meg először 1999-
ben, Vendégségben Miskolcon 
címmel. Az első „vendégek” 
olyan ismert nevek voltak, mint 
Vágó István, Geszti Péter, Nagy 
Bandó András vagy épp Göncz 
Árpád. 2001 év elején jött a 
Miskolci Kocsonyabál – erre 
egyébként ötletesen az ország 
különböző tájékairól érkező 
Kocsonya nevű családokat in-
vitálták. Társrendezvényeként 
később megszervezték az első 
Miskolci Kocsonyaünnepet is.

A negyedik Kocsonyafeszti-
váltól kezdve a programsorozat 
neve Miskolci Tél – Kocsonya-
fesztivál lett. Ha már gasztro-
fesztivál, 2005-ben hivatalos 
italt is kapott a tokaji bor és 
sör gondos elegyítéséből szüle-
tett KORTY formájában. A tél-
űző miskolci vidámság az évek 
során folyton színesebb, ötlet-
dúsabb formát öltött, ennek 
eredményeképp pedig ország-
szerte egyre többen írták be a 
naptárba, a fesztivál látogatói 
épp úgy, mint az utcai árusok, 
lacipecsenyések, forralt boros 
bodegások.

Csörte
Így volt ez 2014-ben is: min-

denki készült a már megszo-
kottá vált programokra, ám az 
akkori városvezetés nem adott 
területfoglalási engedélyt a 
szervezőknek, helyette megren-
dezték a Becherovka Miskolci 

Kocsonya Farsangot. Az okok-
ról mindkét félnek megvolt a 
saját verziója. Az önkormány-
zat szerint a fesztivált addig 
szervező cég komoly tartozást 
halmozott fel, és nem fogadta el 
a város ajánlatát a megegyezés-
ről. Rózsa Edit ezt cáfolta, hoz-
zátéve, szándéknyilatkozat volt 
arról, hogy a várossal közösen 
valósítják meg a rendezvényt, 
pénzügyi támogatás mellett. A 
városházi narratívában kétel-
kedő miskolciak úgy vélték, az 
önkormányzat egyszerűen le-
csapott a már bejáratott fesz-
tiválra. A Kúria 2017 végén 
hozott ítéletet az ügyben. Meg-
állapították, hogy Miskolc elő-
ző önkormányzata tisztességte-
len piaci magatartást tanúsított, 
és jogsértést követett el. A ko-
csonyafesztiválból így kikerült 
a kocsonya: 2018-ban és 2019-
ben a rendezvény Becherovka 
Miskolci Farsang néven futott, 
annak ellenére, hogy az eredeti 
szervezők minden évben újra és 

újra próbálták beadni a terület-
foglalási engedélyüket.

Az önkormányzati választá-
sokat követően az új városveze-
tés kijelentette, hogy felélesztik 
az eredeti rendezvényt. 2020-
ban ez meg is történt, ám a jár-
ványhelyzet miatt két évig újra 
Kocsonyafesztivál nélkül ma-
radt Miskolc. Az idei program-
sorozat azonban ismét a régi 
télűző vidámság hangulatát – 
és volumenét – ígéri.

Pislog
És miért béka a fesztivál ka-

balája? A legenda szerint vala-
mikor a 19. században egy tót 
fuvaros Miskolcon szállt meg, 
vacsorára pedig kocsonyát ren-
delt. Amikor enni kezdte, döb-
benten vette észre, hogy nem 
csak fül meg farok került bele, 
de az ételnek szeme is van. A ri-
adalom után kiderült: egy  rossz 
helyen ugráló béka dermedt 
bele a pincében keményedő 
kocsonyába. Innen a mondás: 

„Pislog, mint miskolci kocso-
nyában a béka”.

A kocsonya egyébként nem 
számít kifejezetten magyar 
ételnek, Európa-szerte elősze-
retettel készítik, sőt, még ko-
reai változata is van. Rengeteg 
variáció ismert: alapvetően ser-
tésből csinálják, de készíthető 
csirkéből, borjúlábból, de akár 
halból is. A Via Piano Éttermet 
működtettető Komáromi József, 
aki a képünkön látható reszkető 
remeket főzte, elárulta, mi a jó 
kocsonya titka.

– A legfontosabb a kollagén: 
sertésköröm, csülök, láb. A lé-
nyeg, hogy sok bőrös rész le-
gyen benne, amit lassú tűzön, 
gyöngyözve főzünk össze. Az 
alapízesítés csupán só, sze-
mes bors, fokhagyma és vörös-
hagyma, de valaki úgy csinál-
ja, mintha húslevest főzne, sok 
gyökérzöldséggel. Mások füs-
tölt húst vagy főtt tojást is rak-
nak bele – mondta a séf.

MN

A kocsonyafőzést sohasem lehet megunni. Fotó: Minap archív/Juhász Ákos

Schmuck Erzsébet és Révész Péter. Fotó: Juhász Ákos

Felső-Majláthtól kezdve a Ki-
lián-délen és az Avason át egé-
szen Tapolcáig, összesen tizen-
két közterületet fogadtak örökbe 
miskolci vállalkozók és helyi civi-
lek. Elkötelezettségükért és ön-
kéntes munkájukért a követke-
zőknek mondtak köszönetet az 
alpolgármesteri tárgyalóban: Ta-

polcafürdőért Egyesület, Dialóg 
Egyesület, Hegyalja 17. társas-
ház, Szebb Miskolcért Csapat,  
Dr. Park, Nagy Bálint, Nagyhaju 
Nóra, Miskolci Vigadó, Padtársak, 
Varga Andrea, Iván Krisztián, Nyi-
tott Ajtók Baptista Szakképző Isko-
la 9. osztálya (2021/22), valamint a 
Miskolci Galéria munkatársai.



Rendhagyó tréninget szer-
vezett az ügyfélszolgálaton 
dolgozó munkatársainak 
a miskolci polgármesteri 
hivatal azzal a céllal, hogy 
megismerjék a fogyaték-
kal élők világát, és ezáltal 
hatékonyabban tudjanak 
segíteni a hozzájuk forduló 
mozgás-, látás- vagy hallás-
sérült ügyfeleiknek.

Kassai Balázs János gyógy
pedagógus, középiskolai ta
nár, aki maga is kerekes
székes fiatalember, a közel 
kilencvenperces tréningje 
so rán arra igyekezett felké
szíteni a hivatali szakem
bereket, hogyan kezeljenek 
adott esetben egy szituáci
ót, hogyan viszonyuljanak 
munkájuk során egy fogya
tékkal élő emberhez.

A gyógypedagógus el
mondta, hogy rendszere
sen tart ilyen tréningeket, 
mert mint maga is mozgá
sában korlátozott személy, 
első kézből látja és ismeri 
azokat a problémákat, ame
lyekkel sorstársai találkoz
nak akár egyegy ügyinté
zés során. Az előadó nem 
csak tanít, hanem könyve
ket is ír, amelyek maguk is 

alkalmasak a társadalmi 
érzékenyítésre. Legutóbbi 
kisregénye, melynek címe 
„Halálom előtt”, az érzéke
nyítőképzés tematikáját is 
kijelöli. A mű főhőse egy 
mozgáskorlátozott férfi, 
akinek karakterét önmagá
ról mintázta. Ez egy szerel
mi történet, amely húsba
vágó dolgokat tárgyal, mint 
a családalapítás kérdése, a 
kényszeres kompenzáció, az 
önálló életvitel nehézségei 
vagy a szexualitás. „Ezen 
kulcskérdések kapcsán jött 
az ötlet, hogy érzékenyítő
előadásokat kellene tartani 

az országban mindenfelé, 
hogy az egészséges embe
rek jobban megismerjenek 
minket” – vázolta Balázs.

„Ha ezzel az előadásso
rozattal elérem, hogy meg
fordul a szórend, és nem azt 
mondják, hogy a mozgás
korlátozott ember, hanem 
hogy az ember, aki mozgás
korlátozott, akkor már úgy 
fogom érezni, hogy hozzá
tettem valamit a világhoz” 
– tudtuk meg az előadótól.

A tréningen résztvevőket 
Varga Andrea alpolgármes
ter köszöntötte, kifejezve 
örömét, hogy ez a fajta ér

zékenyítőtréning megva
lósulhatott a városházán. 
Hangsúlyozta, fontos, hogy 
megismerjük a fogyatékkal 
élők sajátos világát, a hiva
talon belül pedig különösen 
az ügyfélszolgálaton dolgo
zók számára lehet hasznos 
egy ilyen érzékenyítés, hi
szen ők naponta találkoz
nak azokkal a miskolciak
kal, akik sajnálatos módon 
valamilyen fogyatékkal él
nek.

„Fontos, hogy a munka
társaink felkészültek legye
nek, s ne csak a szakterüle
tüket illetően, de abban is, 
hogy a fogyatékkal élőknek 
is hatékonyan és eredmé
nyesen tudjanak segíteni. 
A tréningen egy kerekes
székes fiatalember mondta 
el, ő hogyan látja az ügyfél
szolgálatok működését, me
lyek azok az apró gesztusok, 
amelyek megkönnyíthetik 
az ő, illetve sorstársai szá
mára a hivatali ügyintézést. 
Bízom abban, hogy egy 
ilyen érzékenyítőtréning 
által még ügyfélbarátabb, 
még segítőkészebb ügyinté
zés fogadja a miskolciakat a 
városházán” – fogalmazott 
Varga Andrea.             BACSÓ I.
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Míg a túlnépesedés világ-
szintű probléma, hazánk 
lélekszáma folyamatosan 
csökken.

Gyakran hangzik el, hogy 
10 millió futballedző or
szága vagyunk. Ugyanany
nyi van tehát futballedzőből, 
mint hobbipolitológusból, de 
a koronajárvány idején azt is 
mondogattuk: 10 millió vi
rológus él hazánkban. Most 
azonban korrigálni kell a ma
tekon.

A tavalyi népszámlálás elő
zetes adatai szerint Magyar
ország lakossága 9 millió 604 
ezer fő volt 2022 októberé
ben. A Központi Statiszti
kai Hivatal (KSH) adatai azt 
mutatják, hogy az ország je
lenlegi területén 1980ban 
éltek a legtöbben: 10 millió 
709 ezren. A lélekszám azó
ta folyamatosan csökken. Ezt 
főként a természetes fogyás
sal magyarázzák: az idősödő 
korösszetétel miatt az előző 
népszámlálás óta 464 ezer fő
vel többen haltak meg, mint 
ahányan születtek. A hivatal 
szerint ezt a csökkenést a 131 

ezer fős  többségében a kör
nyező országokból érkező – 
bevándorlási többlet mérsé
kelte.

Más szóval, egy nagyjából 
Miskolc méretű város lakos
ságának megfelelő számú be

vándorló javított a statiszti
kán. A 2011es népszámlálás 
idején 9,9 millióan éltek ha
zánkban. Tehát a két mérés 
között eltelt több mint egy 
évtized alatt 333 ezer fővel 
csökkent az ország népessége, 

annak ellenére is, hogy a kor
mány leggyakrabban használt 
szavai alkotta szófelhőben 
a „család” majdnem akkora 
betűméretben rajzolódna ki, 
mint a „Gyurcsány”. Ez azon
ban még mindig árnyalt kép. 

Ha a fent említett 333 ezerhez 
hozzáadjuk a 131 ezer betele
pülőt, akkor kapunk egy kö
rülbelüli számot arról, meny
nyi magyar ember „tűnt el” 
egy évtized alatt: 464 ezren 
hiányoznak a „kincstárból”. A 
kutatók szerint ez a folyamat 
megállíthatatlan, a népesség
fogyás ütemét legfeljebb lassí
tani lehet. Érdekes adalékadat, 
hogy az ország lakásállomá
nya a 2022es népszámlálás 
szerint 4 millió 593 ezer lakás
ból áll. Durván számolva te
hát két emberre jut egy otthon 
Magyarországon.

A fent körbeírt folyamat 
nem egyenletes, a népesség
fogyás mértéke jelentősen 
különbözik az egyes régiók
ban. Tehát van olyan ország
rész, ahol nagyságrendekkel 
jobban fogyatkozik a lakos
ság, mint máshol. Azt talán 
nem meglepő, hogy a 2000
es évek eleje óta kizárólag – 
a fővárost is magába foglaló 
– középmagyarországi ré
gióban nőtt a lakosságszám: 
216 ezer fővel többen élnek 
itt, mint 22 évvel korábban. 
Ehhez képest a legnagyobb 

„fővesztes” ÉszakMagyar
országon 184 ezerrel csök
kent a lélekszám két évtized 
alatt.

A mért adatok szerint az 
elöregedés is probléma: 2011 
és 2021 között a magyarorszá
gi nagyvárosok többségében 
évente átlagosan 2 százalék 
körül nőtt a 65 évesnél időseb
bek száma. A fiatal korosztály 
számának növekedése mesz
sze elmarad ettől – ez egyéb
ként európai trend. Szegeden, 
Kecskeméten, Miskolcon, 
Székesfehérváron, Szombat
helyen, Pécsen és Debrecen
ben kevesebb a fiatal, mint 
korábban. Nyíregyházán volt 
a leginkább rohamos az elö
regedés: évente átlagosan 3,4 
százalékkal nőtt az idősek 
száma, emellett 1,1 százalék
kal csökkent a fiataloké.

Az országrész népességfo
gyásának tényét erősíti, hogy 
hazánk tíz legkisebb lélekszá
mú települése közül öt Bor
sodAbaújZemplén várme
gyében található, melyek közül 
a 17 lakost számláló Debréte a 
legnépesebb. 

BM

A háromnapos programon 
közel kétszáz általános is-
kolás diák vett részt, akiket 
egyebek mellett zsonglőr-
ködéssel, élménybiológiai 
foglalkozással és közösségi 
játékokkal vártak az egyete-
men.

A Miskolc környékén ta
lálható kisiskolák tanulóinak 
szervezett élménynapokat feb
ruár 22e és 24e között a Mis
kolci Egyetem Közösségi Szol
gálati Irodája. A „Tanítsunk 
Magyarországért!” program 
keretein belül megvalósuló 
rendezvényen zsonglőrködés, 
élménybiológiai foglalkozás és 
közösségi játékok várták a ta
nulókat.

Az újonnan bevont általá
nos iskolák, így Boldva, Onga, 
Ónod, Hejőkeresztúr és Szend
rő most találkoztak először 
egyetemista mentoraikkal, ami 
a diákoknak, de az egyetemi 
hallgatóknak is fontos pillanat 
volt. A mentorok egyike, Hor-
dós Ernő Péter harmadéves gé
pészhallgató, aki a minap.hu
nak elmondta, már elsőéves 
kora óta szemezett a „Tanít
sunk Magyarországért!” prog
rammal, idén viszont bele is 
vágott.

– Már az első évben is úgy 
gondoltam, hogy ha nekem 
lehetőségem van arra, hogy 
segítsek általános iskolás 
gyerekeknek abban, hogy fel
készítsem a továbbtanulásban, 
élményeket adjak nekik, ak
kor nekem ezt kötelességem is 
megtenni. Bízom benne, hogy 
nagy hatással leszek rájuk, és 
hogy azzal, amit én adni tu
dok nekik, többek lesznek, si
keresek lesznek az életben – 
mondta el Hordós Ernő Péter, 
aki elárulta azt is: a következő 
időszakban négyöt gyerek
kel fog heti rendszerességgel 
foglalkozni, és a korrepetálás 

mellett rendszeresen szeretne 
nekik élménynapokat is szer
vezni.

A Miskolci Egyetem 2019
ben kapcsolódott be a „Tanít
sunk Magyarországért!” prog
ramba. Egyetemista mentorok 
motiválással, a tehetségek fel
ismerésével és támogatásával 
igyekeznek segíteni Miskolc 
környéki kistérségekben élő 
általános iskolás gyerekek
nek jövőképük alakításában, a 
megfelelő életpálya kiválasz
tásában. A Miskolci Egyetem 
„Tanítsunk Magyarországért!” 
programjának szakmai felelő
se elmondta, jelenleg százhat
van mentoruk van, akik több 
mint hatszázhetven gyermek
kel foglalkoznak megyeszerte.

– Most pont beiratkozási 
időszakban vagyunk, nagyon 
bízunk benne, hogy több hall
gató is felfigyel majd a prog
ramra és beiratkozik, számos 
iskola vár arra, hogy egyete
mista mentorokat kaphassa
nak a hatodikoshetedikes 
diákjaik – mondta el Ádám 
Anetta.

A szakmai felelős hozzátet
te, a mentorprogram számuk
ra is sok tanulsággal szolgált. 
„Induláskor abban biztosak 
voltunk, hogy ez a program 
hasznos lesz az általános is
kolásoknak, viszont azt láttuk 
az elmúlt években, hogy ez az 
egész ugyanolyan hasznos a 
mentoroknak is. Ők egyete
mistaként itt nemcsak fiatal 
felnőttekké fejlődnek, de ezzel 
párhuzamosan javul a kom
munikációs, a problémameg
oldó, az irányítási készségük, 
személyes kompetenciájuk, és 
ez fantasztikus hatással van 
rájuk. Valószínűleg ezért is ra
gaszkodnak annyira a prog
ramhoz amellett, hogy ez egy 
nagyon jó ösztöndíjlehetőség 
is” – fűzte hozzá Ádám Anetta.

TAJTHY ÁKOS

Marad-e még várnép a borsodi vármegyében?

Érzékenyítőtréning az ügyfélszolgálatosoknakÉlménynapokon  
ismerkedtek diákjaikkal

Kassai Balázs János gyógypedagógus előadása. Fotó: Mocsári László

Járványos időszakban természetes jelenség, hogy elnéptelenedik az utca

TAKARÉKOSKODÓ MISKOLC

(Forrás: KSH)
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A Testvériség utcában tör-
tént épületbeomlás ügyé-
ben gyorsan intézkedtek.

Szerdán este egy Testvé
riség utcai önkormányzati 
tulajdonban lévő épület ut
cafronti fala és tetőszerkeze
te beomlott. A 65. szám alatt 
található ingatlan omlásához 
a vizes porta és az épület fa
lainak rossz állapota vezethet
tek – adja hírül a városháza 
közleménye. A balesetveszély 
megelőzése érdekében a még 

álló részek, csonkok szaksze
rű ledöntéséről hozott gyors 
döntést – szakemberek be
vonásával – a Holding Ingat
langazdálkodási Igazgatósága, 
valamint azonnali lépéseket 
tett az építési törmelék miha
marabbi elszállításáról.

Az épület mintegy 10 éve 
került az önkormányzat tu
lajdonába egy akkoriban 
tervezett útszélesítési pro
jekthez kapcsolódóan. Hasz
nálója korábban sem volt és 
jelenleg sincs az épületnek.

Az épületbeomlás ügye



A DK elutasítja a pedagógu-
sok újabb megfélemlítését

Szeptembertől egy új telje-
sítményértékelési rendszer be-
vezetését tervezi a Fidesz-kor-
mány. A Demokratikus 
Koalíció Miskolci Szerveze-
te elutasítja a megfigyelésre és 
megfélemlítésre alapuló szisz-
témát – olvasható a DK miskol-
ci szervezete közleményében.

Hegedűs Andrea, a Demok-
ratikus Koalíció miskolci parla-
menti képviselője úgy fogalma-
zott: a kormány tavaly év végén 
jelentette be azt az új, szeptem-
bertől bevezetésre kerülő pe-
dagógus-teljesítményértékelé-
si rendszert, amely az objektív 
szempontok figyelembevétele 
helyett a tanárok megfigyelésére 
és megfélemlítésére épülne. Nem 
elég ugyanis, hogy az Európai Bi-
zottságnak tett kötelezettségvál-
lalásaik ellenére Orbánék ismét 

nem egyeztettek a szakma és a 
szakszervezetek képviselőivel, de 
a tervezett értékelési szisztémá-
ban mérnék a pedagógusoknak a 
feletteseik iránti lojalitását, meg-
figyelnék aktivitásukat a közös-
ségi oldalakon, és ez alapján – az 
ígéretek ellenére – egy külső ve-
zető döntene fizetésük emelésé-
ről vagy csökkentéséről.

A DK Miskolci Szervezete 
felháborítónak tartja és vissza-

utasítja a tanárok megfigyelé-
sére és megfélemlítésére épülő 
új pedagógus-teljesítményérté-
kelést, amely a legsötétebb dik-
tatúrák oktatáspolitikáját idézi, 
ahol az elsődleges cél a kedves 
vezetőnek való megfelelés, és 
nem a szakmaiság volt. Követe-
lik, hogy az oktatás problémái-
ról kezdődjön széles körű szak-
mai vita az érintettek, vagyis a 
szakmában dolgozók, a szak-
szervezetek, az oktatással fog-
lalkozó civilszervezetek és 
szakemberek bevonásával. To-
vábbá a Demokratikus Koalíció 
Árnyékkormánya javaslatának 
megfelelően követelik a peda-
gógus-alapbérek azonnali, leg-
alább 45%-os megemelését, a 
nem pedagógus munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalók 
bérrendezését, a tanárok és a 
tanulók terheinek csökkentését 
és a sztrájkjog visszaállítását a 
közoktatásban.

A gulágra elhurcolt ötszáz 
helyi lakos emlékére állí-
tott táblát pénteken koszo-
rúzták meg.

Február 25-e a kommunis-
ta diktatúrák áldozatainak em-
léknapja. 1947-ben a szovjet 
megszálló hatóságok ezen a na-
pon tartóztatták le Kovács Bé-
lát, a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát. Ez volt az első lépés 
Magyarországon az egypárti 
diktatúra kiépítése felé. 1945-
ben csak Miskolcról ötszáz, az 
országból összesen több mint 

félmillió embert hurcoltak el a 
gulágra kényszermunkára. Kö-
zülük sokan soha nem térhet-
tek haza szülőföldjükre.

A Zsolcai kapuban talál-
ható emléktáblánál pénte-
ken délelőtt tartottak ko-
szorúzást. A rendezvényen 
Miskolc város nevében Ba-
dány Lajos alpolgármester 
rótta le kegyeletét. A meg-
emlékezéshez politikai pár-
tok, intézmények és civilszer-
vezetek is csatlakoztak, és az 
emlékezés virágait helyezték 
el az emléktáblánál.            MN

Együtt képzi a jövő szak-
embereit a Miskolci Egye-
tem és a Bosch.

Átadták a Bosch-díjakat 
a Miskolci Egyetemen. A 
Gépészmérnöki és Infor-
matikai Kar, valamint a 
Gazdaságtudományi Kar 
diplomaosztó ünnepségén 
egy-egy kimagasló ered-
ménnyel végzett hallga-
tó kapta meg az elisme-
rést. A díjat félévről félévre 
olyan hallgatók nyerhetik 
el, akik tanulmányaik so-
rán nemcsak kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak, 

hanem kutatási tevékeny-
séget vagy egyéb közéleti, 
szociális, társadalmi mun-
kát is végeztek. Az elis-
merés, amelyre végzősök 
pályázhatnak, pénzjuta-
lommal jár, és a nyertesek 
részt vehetnek egy állás-
interjún a Robert Bosch 
Power Tool Kft.-nél. Ez 
alkalommal Veres Domi-
nika és Havellant András 
Marcell vehette át a díjat 
Fükő Lászlótól, a vállalat 
ügyvezető igazgatójától, 
valamint Tóthné Vankucz 
Mariannától, a vállalat HR 
vezetőjétől.
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Húshagyókeddel és a ham-
vazószerdával ért véget az 
egyházi hagyomány szerint a 
farsang, a katolikus keresz-
tények a mai naptól Jézus 
böjtölésére és halálára emlé-
keznek, amelyet húsvétkor a 
virágvasárnapi öröm, Jézus 
feltámadásának ünnepe kö-
vet.

A hamvazószerdát megelő-
ző húshagyókedd is a nevében 
hordozza, hogy nagyböjtben a 
római katolikus hívek az ere-
deti szokás szerint - a vasár-
napokat kivéve - elhagyják a 
húsevést. Ez alól egyetlen nap 
kivétel még, a hamvazószerda 
másnapja, azaz a torkos csü-
törtök. Régen ekkor ették meg 
az emberek a farsangi bálok, 
mulatságok és a téli disznóö-
lések „maradékát”, hogy kárba 
ne vesszen.

A húshagyókedd már fel-
készülés a nagyböjtre, amely 
nagycsütörtökön ér véget. A 
hamvazószerda, a nagyböjt 
első napja pedig szigorú böjti 
nap, amikor háromszor lehet 
enni, de csak egyszer lehet jól-
lakni.

Persze az egyház sem várja el 
a lehetetlent, és tekintettel van 
az emberek életkorára vagy 
testi állapotára is, ezért men-
tességet ad – amit nem köte-
lező elfogadni - a 18 év alatti-
aknak, a 60 év fölöttieknek, a 
betegeknek, az állapotos nők-
nek, a szoptató anyáknak és 
egyes foglalkozások gyakorló-

inak, ahol a megszokott étke-
zésre van szükség.

Ezen a szerdai napon az egy-
ház egy különleges szertartást 
végez, amelyhez az előző évi 
virágvasárnapon megszentelt 
barkák hamuját használják 
fel. A barkaágak – pálmaleve-
lek hiányában - Jézus Jeruzsá-
lembe való bevonulására em-
lékeztetnek. Hamvazószerdán, 
a szentmise részeként, a pap 
az elégetett barkavirágzat ha-
muját megáldja, majd az oltár 
előtt felsorakozott hívek hom-
lokára keresztet rajzol vele, 
ezen szavak kíséretében: „Tart-
satok bűnbánatot, és higgyetek 
az evangéliumban!”, és „Emlé-
kezzél ember, hogy por vagy 

és porrá leszel!”. Ezzel emlé-
keztetve az evilági élet múlan-
dóságára. Ennek célja, hogy a 
hívő ember inkább az örökké-
valóságra törekedjen, arra he-
lyezze a hangsúlyt a földi éle-
tében.

A hamvazkodás története 
évezredekre nyúlik vissza, már 
a zsidóknál szokás volt a bűn-
bánat jeleként ruháikat meg-
szaggatni és hamut szórni a 
fejükre. II. Orbán pápa 1091-
ben rendelte el, hogy a papok 
minden keresztény homlokát 
hamuval kenjék meg ezen a 
napon, ez a szokás a katoliku-
soknál mindmáig fennmaradt.

E napot a negyvennapos 
böjti időszak követi, amelyet 

régen igen szigorúan betar-
tottak. A katolikus liturgiá-
ban ilyenkor használt lila szín 
a tizenharmadik század óta 
számít a bűnbánat színének. 
Később a városiasodás, a re-
formáció és a szekularizáció 
is sokat lazított a szabályokon. 
Ma már az egyházi előírások 
szerint a katolikusok számára 
is csak a hamvazószerdai és a 
nagypénteki böjtölés és hústi-
lalom maradt szigorúan köte-
lező.

Az évi egy kiadós böjtölés 
azonban nemcsak a lelkünket 
segíthet megtisztítani, hanem 
a testünket is, ezért nem hívők-
nek is bátran ajánlható.

BACSÓ ISTVÁN

Megkezdődött a 40 napos böjt

A diktatúrák áldozataira emlékeztek 

Két miskolci végzős diák 
lett a Bosch-díjas

A hamvazkodás története évezredekre nyúlik vissza

Ismét nem egyeztettek a szakmával
Hirdetés

Hegedűs Andrea

Badány Lajos alpolgármester
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JEGYZET

Pityu lettem, pont, mint a 
szomszédos Britzék papagája. 
Majd túl a hatodik ikszen szem-
besültem a valósággal, miért is 
hívnak keresztségben Istvánnak. 
Szobánk falán, a tévé mögött 
mindig kint függött édesanyám 
nővérének a képe. Karjaiban 
egy négy év körüli aranyszőke, 
göndör hajú kisfiú keserédesen 
mosolyog a lencsébe. Utolsó fo-
tójuk, mindkettőjüket elhurcol-
ták. Nem jöttek vissza a távoli 
halálgyárból.

A világégés után, mint a 
családunk első újdonsült jöve-
vénye, kötelességszerűen örö-
költem meg Pistike, Istvánka 
nevét. Ma már Pista bácsi-
ként mondom, régen megbé-
kéltem ezzel is. Tucat név, sok-
szor ugrattak vele: Pifta, ifol-e 
muftot? Ezzel a bugyuta szó-
játékkal kikergethettek volna a 
világból.

A Déli Hírlapban hetente 
közzétettük az újszülöttek és 
az elhunytak névsorát. A listá-
zás automatikusan ment, akik 
nem jelezték előre, hogy nem 
járulnak hozzá nevük nyilvá-
nossá tételéhez, azoké megjelent 
nyomtatásban. Akkoriban még 
ilyen faramuci volt a hazai sze-
mélyiségi jogi törvény. Ha eze-
ket az adatokat átnézzük, az 
István, a János, a Gábor, a Pé-
ter, az Attila, a Mihály az Irén, a 
Katalin az Éva és az Ilona még 
listavezető. Most, egy generáci-
óváltás után nagyot változott a 
világ. Bemutatkozáskor sokszor 
leplezzük a megdöbbenésün-
ket, s gyakran visszakérdezünk, 
vagy lebetűztetjük új isme-
rősünk nevét.

Az előrelátó családokban még 
áldott állapotban leteszik a vok-
sot egy vagy két női és férfinév 
között. A kórházban ugyan-
is a szülés után azonnal rögzí-
tik ezeket az adatokat, és máris 
küldik az anyakönyvi hivatalba. 
Emlékszem, régebben az ilyen-
kor szokásos bokros teendőink 
mellett magunknak kellett in-
tézkedni. Sokan meg is feled-
keztek erről, így aztán többen 
elárulták, van egy kis eltérés a 
születésük és a hivatalosan be-
jegyzett dátum között.

A szülészeten elárulták, ritka-
ságszámba megy, hogy a kisma-
mák és a kispapák ott kapnának 
hajba ezen a sorsdöntő kérdésen. 
Ha mégis, csupán azon civód-
nak, a megadható két név közül 
melyik legyen az első. Sokszor 
megtörténik, hogy a szülést kö-
vető emelkedett hangulatban a 
Magyar Tudományos Akadémia 
ide vonatkozó listáját kell tanul-
mányozni. Ha ugyanis a szülők 
által kért keresztnév nem sze-
repel az engedélyezettek között, 
újat kell választani. Tetszik, ha 
nem, az újonnan felfedezett virá-
gokról és csillagokról vagy kedvelt 
autómárkák mindegyikéről nem 
lehet nevet kölcsönözni.

A török és a brazil szappa-
noperák már a valamikori Iza-
ura iránti lelkesedési hullámot 
is felülmúlják. Már a Zejnep és 
az Orália is anyakönyvezhető 
utónév. Anélkül, hogy minősíte-
nénk bárkit is, dübörög az Oli-
vér, a Dominik, a Norbert, az 
Ádám, a Marcell, a Levente, a 
Hunor és a Patrik. A lányok kö-
rében az Eszter, a Ráhel, a Zoé 
a Lili és a Mira vagy a Hanna.

S most tessék megkapasz-
kodni, a miskolci polgármes-
teri hivatalban mindennap 
egyre többen jelentkeznek ve-
zeték- és keresztnév változta-
tási kérelemmel. Különöseb-
ben nem kell indokolni, ki és 
miért, akar új nevet. De sokan 
azért változtatnának, mert 
a nevük már az iskolában is 
alkalmas volt gúnyolódásra. 
Emlékszem, a szomszéd osz-
tályban volt egy Hugyecsek, 
szerencsétlen sokat szenvedett 
e miatt, végül mire kijártuk az 
általánost, már újat kapott.

De vannak olyanok, akik egy-
szerűen a régi nevükön nem 
érzik jól magukat, és elhiszik, 
hogy itt és ebben van a hiba. 
Mások viszont családi okok mi-
att menekülnek a régitől, mert a 
szüleik vagy testvéreik szégyent 
hoztak a családjukra. S nem 
előnyös számukra a kapcsola-
tukat megőrző névhasonlóság. 
S nem győzik a mentegetőzést, 
hogy nekik ahhoz a családhoz 
semmi közük.

A Belügyminisztérium hat-
van napon belül hozhat döntést, 
és teljesíti ezeket az átírásos kí-
vánságokat. Csínjával, akármit 
akármire nem engedélyeznek. 
Számukra az indoklás lényegte-
len, hiszen a nyilvántartásukban 
amúgy is ott szerepelnek a régi 
nevek, amelyektől akármennyi-
re is szabadulnánk, az életben 
soha nem sikerülhet. Nyom nél-
kül nem tudtunk lesétálni a tér-
képről. Maradok a régi bőröm-
ben, őszinte nagyrabecsüléssel 
– Pityu, Pistike, Pista vagy hiva-
talosan István…

SZÁNTÓ ISTVÁN

Amikor kibújnánk a bőrünkből

A XIII. Quintessence Pálin-
ka-és Párlatversenyre 1763 
minta érkezett 230 neve-
zőtől, 153 településről. A 
Kárpát-medence legnagyobb 
pálinka-seregszemléjét feb-
ruár 4-én a debreceni Kölcsey 
Központban tartották. Az 
eredményhirdető gálán a 
nemzetközi bírálócsapat vé-
leménye alapján „QUINTES-
SENCE – 2023 legjobb ongai 
pálinkája/párlata” címet Só-
vári Károly Fekete berkenye 
pálinkája érdemelte ki.

A bravúros szereplés titka-
iról kérdeztük a sikeres ver-
senyzőt, aki egyébként épü-
letgépész: – Nagyszüleimtől 
örököltem ezt a szép hobbit, 
már gyerekkoromtól figyel-
tem Újcsanáloson, hogyan lesz 
a lehulló gyümölcsből pálin-
ka. Természetesen sok munka, 
kitartás, erőfeszítés szükséges 
hozzá. Önálló családként aztán 
1998-ban Ongára költöztünk, 
itt ismerkedtem meg az Ongai 
Kulturális Egyesület tagjaival, 
akik Takács László elnökkel (ő 
versenyigazgató is) az élen so-
kat segítettek nekem – emlék-
szik vissza a kezdetekre Sóvá-
ri Károly. Ez egy igazi csapat, 
akik a pálinka készítését nem-
csak szakmának tekintik, de 
tudománynak, sőt innováció-
nak, művészetnek is.

Az első Quintessence meg-
mérettetésről még lemarad-
tam, nem tudtam róla, de azóta 

szinte mindegyiken indultam. 
Már kinőttük a Palotaszál-
lót. A pálinkákat és párlato-
kat mindig Ongán értékelik a 
számítógépes teremben, most 
január 19-21-én. Egymástól 
függetlenül legalább hat zsű-
ritag minősít minden pálinkát. 
Vizsgálják, nézik a technológi-
ai tisztaságot, a gyümölcska-
raktert, a tartósságot, az illat-és 

ízintenzitást, a szájérzetet, a 
harmóniát és természetesen az 
eleganciát is.

Számomra is fontos az al-
kotási vágy: valamiből valamit 
elkészíteni. Ott van előttünk 
a gyümölcs, ha nem teszünk 
hozzá semmit, akkor ott is 
marad. Jobbá válni, innováci-
ót kipróbálni a párlatkészítő-
nek felemelő érzés. Nem utol-

sósorban amit létrehozunk, az 
kulináris élvezet is. Dicséret a 
barátoktól, ismerősöktől. Hogy 
mi a kedvencem, teszi fel a kér-
dést önmagának is. A fekete 
berkenyét csodálom, melyből 
először 2021-ben főztem, de 
akkor nem versenyeztem a co-
vid-veszély miatt. Addig a birs 
élvezett elsőbbséget, Gyulán 
aranyérmes, kategóriagyőztes 
lettem vele. A berkenye egysze-
rűen csoda, sok munkát, törő-
dést, odafigyelést igényel. Min-
den egyes gyümölcsnek más a 
gyengéje. A néhány centiméter 
átmérőjű, sötét színű berkenye 
kicsi bogyós, hasonló a bodzá-
hoz, kis fürtökkel.

Egyre népszerűbb, mert 
egyike az antioxidánsokban 
leggazdagabb gyümölcsök-
nek. A megtisztítása, a dará-
lása nem kis feladat. Az apró 
szemek miatt nem könnyű fel-
törni, speciális daráló kell hoz-
zá. A szilvalekvárhoz hason-
latos az állaga, olyan massza 
lesz, melyet vissza kell hígítani, 
hogy el tudjon indulni az er-
jedés, ez gyakorlatilag öthetes 
folyamat. Közben nézni kell a 
cukrot, az élesztőt és egyszer 
csak eljön az idő, amikor főz-
hető. Nehezebb a feldolgozása 
a szilvánál, meggynél – pár nap 
alatt főzhető. Ha jól bánunk 
vele, 100 kilóból 7-8 liter 46 fo-
kos pálinka kifőzhető belőle - 
mondja Sóvári Károly.

Ennyi alapanyag persze ott-
hon nincs. Mindig kutatjuk a 

kuriózumot, telefonálgatunk 
egy-egy gyümölcsért, honnan 
szerezhetjük be, hogy abból 
egy kis csodát létrehozzunk. 
A berkenyét a Vásárosnamény 
melletti Pusztadobosról vásá-
rolom, az önkormányzat ter-
meli. Igen szép gyümölcsöt 
találtam. Vannak a tarsolyom-
ban egyéb tervek is. Kipróbál-
nám a somot is. Rizikósabb, és 
még nehezebb a beszerzése. A 
milyensége csak akkor derül 
ki, amikor elmegyünk érte. Ér-
dekes lehet a sütőtökpárlat, de 
hazánkban nem nagyon ked-
velik. Szeretem a vadgyümöl-
csöket, ám a beszerzésük ne-
hézkes. Van, aki Romániából 
hozza, ez kapcsolat nélkül nem 
működik. Van aranyérmes 
céklám is, 2020-ból. Az is nagy 
élmény, átkomponálni a cék-
la aromáját a párlatba. Eléggé 
megosztó a céklapálinka, de 
van, aki nagyon rákattan..

Viszonylag drága hobbi a 
pálinkafőzés. Ez nem üzlet, ha-
nem az alkotás élménye. A tu-
dásomat mindig hozzáteszem. 
Ebben a tevékenységemben 
támogat a családom, büszkék 
rá. Segítenek a kislányaim: a 
10 éves Csenge és a 8 eszten-
dős Csinszka. Részt vesznek a 
gyümölcsválogatásban, tisz-
títják és belepakolják a vöd-
rökbe. Hogy milyenek a ver-
senytársak? Figyeljük egymás 
eredményeit. De nem egyfor-
ma az erőforrás, a ráfordítható 
idő, olykor az éjszakámból ve-

szem el. A heccelések, a zrikák 
sem maradnak el, hogy ki tud-
ja legjobban megugrani a lecet. 
A nagy-nagy titkokat persze 
megőrizzük. A saját módsze-
rünk, receptünk, amit a pár-
latokkal csinálunk, az hétpe-
csétes titok. Beszélünk róla, de 
nem áruljuk el a részleteket – 
jelentette ki végezetül Sóvári 
Károly.

Szűkebb pátriánkból Sóvári 
Károlyon kívül még szép sikert 
ért el a „QUINTESSENCE – 
2023 legjobb bérfőzdéje” címet 
elnyert felsőzsolcai Mámor Pá-
linkaház.

Magyarország egyik legpati-
násabb – a bírálati rendszernek 
köszönhetően minden bizony-
nyal a legrangosabb – pálin-
kaversenyén az idén is meg-
mérettem a jellemzően tavaly 
készült párlataimat – adta hírül 
a Facebookon Berecz Csaba, az 
Észak-Magyarország sportro-
vatának vezetője. A debreceni 
díjkiosztón a nagydíjas nedű-
mért Nagy István agrárminisz-
tertől és a verseny szervezőjétől, 
Takács Lászlótól vehettem át el-
ismerést. Köszönet mindenki-
nek, aki csak egy kicsit is segí-
tett (ládát pakolni, gyümölcsöt 
szedni, magozni, darálni, man-
darint pucolni, hordót emelni 
stb.), de elsősorban Nyilasi Béla 
főzőmesternek, aki a felépített 
támadásokat gólokra váltotta. 
A pálinka, a Pölöskei Musko-
tály nagydíjat kapott.

BUZAFALVI GYŐZŐ

Nagydíjas pálinka nincs alkotás és tudás nélkül

Sóvári Károly a dicsőségtáblája mellett. Fotó: Buzafalvi Győző

Számtalanszor kerülünk 
olyan helyzetbe, hogy nem 
tudunk tiszta és egyértel-
mű döntést hozni. A lelki 
békénk felborul, és min-
den gondolat csak egyre 
mélyebbre húz minket a 
következő lépés megtétele 
előtt.

Olyan, mintha az elménk 
és a szívünk ketté akarna 
bennünket hasítani. Már 
épp megtennénk az első lé-
pést, amikor elménk azon-
nal megálljt kiált. Ugyanab-
ban a pillanatban érezzük 
azt is, hogy valami a helyére 
került, miközben azt is tisz-
tán meg tudjuk fogalmaz-
ni, hogy valami nincs rend-
ben. Ismerős az érzés? Lehet 
értelmet adni ennek a ká-
osznak? Mindenekelőtt állj 
meg, hagyd abba, amit csi-
nálsz, ha tudod, hunyd be a 
szemed, és vegyél mély léleg-
zetet! Igyekezz a ki és belég-
zésre fókuszálni.

A belső konfliktus nem 
más, mint a vágyak, a min-
ket ért benyomások és az ér-
zések megtapasztalása, ami-
kor ellentmondás keletkezik 
a gondolatok és az érzések 
között. Ez a küzdelem bár-
mikor lejátszódhat bennünk 
az élet bármely területén: 
legyen az a kapcsolatrend-
szerünk, a munkánk vagy a 
hitünk. A nézeteltérés a szí-
vünk és az eszünk között 
alakul ki. Aközött, amit tu-
dunk, és amit érzünk. Szí-
vünk intuitív intelligenciá-
val megáldott, ezt azonban 
könnyű összezavarni, hiszen 

mindennapi életünket erő-
sen meghatározzák a társa-
dalmi elvárások, az otthon-
ról hozott minták, és nem 
utolsósorban a ma oly sokat 
emlegetett virtuális lét. A 
világ, melyben élünk, erő-
sen elmeuralt, így igencsak 
nehéz dolgunk van. Sokkal 
könnyebb az elménkre hall-
gatni, és gondolkodás nél-
kül engedelmeskedni, szé-
pen, logikusan megtervezni 
az életünket lépésről lépésre. 
A szívünkhöz, vágyainkhoz 
azonban nincs sem képlet, 
sem meghatározott szabály-
rendszer, ezért csak és kizá-
rólag rajtunk múlik, hogy 
ráhangolódunk-e a belső 
hangunkra.

Természetesen a gondol-
kodás támogat bennün-
ket abban, hogy életünknek 
irányt, keretet és gyakorlat-
ban is alkalmazható tudást 
adjon; ezzel szemben a szí-
vünk lesz az, amely életet és 
igazságot lehel életutunkba. 
Képzeljük csak el, milyen 
lenne, ha bármelyiket is ki-
iktatnánk. Ha csak a szí-
vünkre hallgatnánk, akkor 
valóságos káoszban élnénk. 
Ha pedig csak gondolkod-
nánk, akkor lélektelen, hitel-
telen mindennapjaink len-
nének tele megvalósulatlan 
álommal.

Egyensúlyra kell(ene) tö-
rekednünk. Miért? A bel-
ső konfliktus a magyarázat 
erre, hiszen akkor keletke-
zik, ha felborul az egyensúly 
a szív és az agy között. Ak-
kor, amikor cselekedeteink 
ellentmondásban vannak ér-

tékrendünkkel vagy hitrend-
szerünkkel. Fontos tisztában 
lennünk azzal, hogy a gon-
dolatainkat nem kell erővel 
uralnunk. Pont elég, ha nem 
adunk nekik értelmet, ami-
kor unos-untalan felbukkan-
nak az elménkben. Ha nem 
tápláljuk őket, és nem loval-
juk bele magunkat a spirálba, 
akkor a belső konfliktus is el-
oszlik.

Ilyenkor mi irányítunk, 
és nem az elme irányít ben-
nünket. Az is lényeges lépés, 
hogy tudjunk különbséget 
tenni a félelem és az intuíció 
között. Utóbbi tiszta, erős és 
érzelemmentes belső hang. A 
félelem ezzel szemben zava-
ros, teli negatív érzelemmel. 
Amikor a szívünk dominál, 
akkor hajlamosak vagyunk 
meggondolatlanul, hirtelen 
elhatározásból átgondolatlan 
döntést hozni. Ezzel szemben 
az előrelátás igazi bölcsesség, 
amelynek segítségével hosz-
szabb távra tudunk döntést 
hozni. Amikor nehéz döntés 
előtt állunk, váratlan esemé-
nyek sora billent ki minket a 
megszokott életünkből, áll-
junk meg egy pillanatra, és 
figyeljünk az érzéseinkre, so-
rakoztassuk fel a két oldalt, 
akár előnyöket és hátrányo-
kat is. Semmiképpen ne hoz-
zunk hirtelen felindulásból 
olyan döntést, melyet később 
megbánhatunk.

Értelmet adni a káosznak

GALLAI JUDIT

COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM

WWW.GALLAIJUDIT.COM
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SzolgáltatóHÁZ

Az akció érvényes: 2023. 02. 25-től 2023. 03. 03-ig 
Baba szappan, 100 g, 2690 Ft/kg 299 Ft 269 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 4653 Ft/l 449 Ft 349 Ft
Fiorillo mosogatószer, 750 ml, pumpás, 865 Ft/l 749 Ft 649 Ft
V.I.P. autóillatosító 899 Ft 799 Ft
Székpárna, vastag, 35x35 cm 849 Ft 799 Ft
Palmolive folyékonyszappan-utántöltő, 500 ml, 1598 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Forillo zsíroldó, pumpás, 750 ml, 1065 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 2122 Ft/l 949 Ft 849 Ft
Baba sampon, 400 ml, 2247 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Palette hajfesték 1099 Ft 999 Ft
Lenor öblítő, 1360 ml, 881 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Zewa Jumbo papírtörlő, 1 tekercs 1749 Ft 1599 Ft
Fiorillo mosógél, 2,5 l, 679 Ft/l 1799 Ft 1699 Ft
Bref Perfume Switch Trio WC-illatosító, 3x50 g 1899 Ft 1799 Ft
Zewa WC-papír, 8 tekercs, 3 réteg 2099 Ft 1899 Ft
Prevent műszerfaltisztító aerosol, 500 ml, 8 illat, 3998 Ft/l 2099 Ft 1999 Ft

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

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

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!

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. munkatársakat keres   
SZERSZÁMLAKATOS,  

CNC-MARÓS és SZIKRA- 
FORGÁCSOLÓ  munkakörbe.

Tel.: +36 20 488 6007  
(H-P: 7-15 h)

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft.  
munkatársakat keres   
ESZTERGÁLYOS   

munkakörbe.

Tel.: +36 20 488 6007  
(H-P: 7-15 h)

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirde-
tésüket kedvezmé-
nyes áron a Miskolci 
Naplóban hétköz-
nap 8 és 16 óra kö-
zött!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen  

érhetők el:

3530 Miskolc, 
Kis-Hunyad u 9.

Tel.: 70/795-7402, 
30/499-8630

E-mail: info@mikom.hu
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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.

Az köztudott, hogy mind-
ketten zenészek, de hon-
nan származó zenészek? Él 
valaki Miskolcon, aki nem 
csüggedő lelkesedéssel keresi 
évtizedek óta a miskolci gyö-
kerekkel rendelkező híressé-
geket. Interjú Fedor Vilmos 
kultúráért felelős polgár-
mesteri megbízottal.

– 2017-ben jelent meg Miért 
Miskolc? című kötete, amely-
ben 63 történetben indokolja 
meg, miért szereti városunkat. A 
könyv írásait lapunk is rendsze-
resen publikálja. Ezek közül több 
is olyan országosan vagy akár 
nemzetközileg is ismert művész-
ről, sportolóról szól, akik váro-
sunkból elszármazva váltak hi-
vatásuk elismert embereivé, ám 
sokan mi, miskolciak sem tudjuk 
róluk, hogy helyi gyökerekkel bír-
nak. Elhivatottan keresi, kutatja 
a miskolci felmenőkkel bíró nem-
zeti büszkeségeinket, legutóbb 
például Bródy Jánosról derítet-
te ki, hogy felmenői miskolciak. 
Honnan fakad önben a lokálpat-
riotizmusnak ez a fajta megnyil-
vánulása?  

– A szüleim szerették ezt a vá-
rost, és a történetek, Miskolc ál-
taluk megismert szegletei és cso-
dái, amikről gyakran meséltek, 
segítettek engem ahhoz, hogy 
magam is keressem szülőváro-
som elveszettnek hitt értékeit. 
Minél többet mutattak meg ne-
kem a városból, annál többet 
szerettem volna megtudni ar-
ról, hogy kik építették, formál-

ták, és hogy kiket indított út-
jára a nagyvilágba. Az olvasás 
élményének varázsát anyámtól, 
a zene nyújtotta gyönyörű érzést 
apámtól kaptam, aki hegedülni 
tanított. Aztán a fiatalok lázadó 
világa gyorsan elsodort a beat- 
és a rockzene felé. Azt mond-
hatom, hogy végül is a szüleim 
voltak azok, és néhány közép-
iskolai tanárom, akik megtaní-
tottak arra, hogy meglássam a 
város értékeit, megértsem múlt-
jának köztünk élő üzeneteit. Az 
a polgári miliő, amiben felnőt-
tem, határozta meg gondolko-
dásomat.

– Hogyan hatott önre később, 
felnőttként az erős kötődés szülő-
városához? Mennyire határozta 
meg a hivatását a lokálpatrióta 
identitás?  

– A nyolcvanas évek közepén 
a Miskolci Ifjúsági Napok szer-
vezése során gondoltam először 
arra, hogy a város értékeit pró-
báljuk meg úgy megmutatni, 
hogy azok számára, akik ebben 
részt vesznek, ez a találkozás kü-
lönleges élményt jelentsen. En-
nek lényege a megtalálás, meg-
ismerés és rácsodálkozás. Akkor 
„Történelem és ifjúság” címet 
adtam ennek a játéknak, amit 
20 évvel később, az ezredforduló 
utáni évektől újrafogalmaztam. 
Most úgy ismerik a város lakói, 
hogy „Városjárás”.

A város múltjával ismerked-
ve rájöttem arra, hogy egy része 
a miskolci történetnek hiányzik. 
Ez pedig nem más, mint a legen-
dárium. Rengeteg olyan esemény 

hullott ki a kollektív emlékezet-
ből, ami a település fontos pilla-
natait, a város sokszor erőn felüli 
vállalásait, a magyar kulturális 
történetben betöltött szerepét je-
lentette. Ez nem a miskolciak hi-
bája. A múlt század közepétől a 
városfejlesztés központi kérdése 
nem a kultúra volt, másról szólt 
akkor az élet Miskolcon. Kevés-
bé volt az fontos, a színház hogy 
működik, vagy hogy a filmfesz-
tivál miért maradt el. Ezekkel 
kezdtem el foglalkozni. Feltet-
tem magamnak egy kérdést: mi-
ért Miskolc? Az erre adott vála-
szaim aztán több kiadványban 
is megjelentek. Tartozni kell az 
embernek valahova. Nekünk ez 
a város az otthonunk. Így kell 
szeretnünk és gondolkodnunk 
róla. Néha már úgy érzem, ne-
kem ez a küldetésem.

– Hogyan kezdett el Miskolc-
ról elszármazott hírességek után 
kutatni?  

– Magával Miskolccal so-
kan foglalkoznak, de azokkal, 
akik elmentek a városból, sen-
ki sem törődött. Fejembe vet-
tem azt, hogy ezeket a sorsokat 
kutatom, ezeket a miskolciakat 
illesztem be a város történeté-
be. Az első Ferenczi Sándor volt. 
Nem nagyon tudták a miskol-
ciak, hogy ki ő, azon túl, hogy 
róla nevezték el az egészségügyi 
szakközépiskolát. Pedig közvet-
len munkatársa volt Sigmund 
Freudnak, világhírű kutatónak, 
pszichiáternek, akinek ma is kö-
vetői vannak szerte a világban.  
De jó példa Pressburger Imre 

is. A város emlékezetének nem 
volt része az, hogy megszületik 
a Szeles utcán valaki, és aztán 
néhány évtized múlva világhírű 
lesz, forgatókönyveket ír a leg-
nagyobb színészeknek, és Os-
car-díjat nyer. Szintén kevesen 
tudják, hogy Gyarmati Dezső, 
többszörös olimpiai és világbaj-
nok vízilabdázó Miskolcon szü-
letett, itt kezdett el sportolni. Ké-
zilabdázott, majd ökölvívott, a 
meccseit a Népkerti Vigadóban 
játszotta. Az se volt ismert, hogy 
a legismertebb magyar zenés 
darab, a Csárdáskirálynő libret-
tószerzője a miskolci születésű 
Jenbach Béla. 

Bevallom, sokféle könyvet ol-
vasva jutottam el azokhoz, akik 
városunkból indulva lettek híres 

emberek. Ilyenkor kutatok to-
vább, rengeteg anyagot gyűjtök, 
korabeli cikkeket keresek, végig-
nézem a családfát. Elmegyek a le-
véltárba, megkeresem, hogy hol 
lakott az adott személy. Azok-
nak is a nyomába eredtem, akik 
külföldön telepedtek le. Voltam 
Angliában Pressburger sírjánál 
és Bécsben a Jenbach testvérek 
hagyatékát kutattam. Ez ahhoz 
kell, hogy vissza tudjam adni a 
miskolciaknak ezeket az embere-
ket, mert nem elég elmesélni egy 
történetet, hanem érinthetővé, 
emberközelivé kell tenni.

– A közelmúltban derült ki, 
hogy Mark Knopfler, az egyko-
ri világhírű Dire Straits gitárosa, 
zeneszerzője is miskolci gyöke-
rekkel bír. Hogyan lelt rá?

– Ez a feltételezés már koráb-
ban lábra kapott, több magyar 
várossal, köztük Miskolccal is 
hírbe hozták. Aztán egy angol 
nyelvű Ki kicsoda? kiadvány-
ban bukkantam rá. Nagyon 
vicces volt, amikor megtalál-
tam Knopfler önéletrajzát, mert 
abban azt írta, hogy „apám egy 
kis magyar faluban, Miskolcon 
született”.  Onnantól már tuda-
tosan kutattam róla tovább. Kis 
József, a megyei levéltár igaz-
gatója is sokat segített nekem. 
Mások mellett Knopfler törté-
nete is szerepelni fog új  köny-
vemben, sok izgalmas miskolci 
legendával együtt. 

CZIFFRA ANDREA
A teljes interjú a minap.hu-n 

olvasható.

Tudja ön, hogy mi a közös Bródyban és Mark Knopflerben? 

Fedor Vilmos: „Tartozni kell az embernek valahova. Nekünk ez a város az otthonunk. Így kell szeretnünk és 
gondolkodnunk róla.” Fotó: Mocsári László



A Magyar Kerékpáros Tu-
risztikai Szövetség (MAKE-
TUSZ) bővíteni kívánja a 
hálózatát olyan turisztikai 
szolgáltatókkal, amelyek 
kerékpárosbarát szemlélet-
tel rendelkeznek, és ennek a 
dinamikusan bővülő célcso-
portnak az igényeit is kiszol-
gálják. A szövetség felhívása 
nyomán már több miskolci 
szolgáltató is csatlakozott a 
hálózathoz.

Hazánkban is egyre von-
zóbb a kerékpáros turizmus, 
évről évre nő azok száma, 
akik szívesen pattannak nye-
regbe, és fedezik fel orszá-
gunk gyönyörű térségeit két 
keréken. Folyamatosan bővül 

a vonzó kerékpáros útvona-
lak száma, de az utakon kívül 
olyan turisztikai szolgáltatók-
ra is szükség van, akik szíve-
sen és megfelelő infrastruk-
túrával felszerelten fogadják a 
kerékpáros vendégeket.

Az országos hálózathoz 
csatlakozó attrakciók, szál-
lás- és vendéglátóhelyek nem-
csak több vendéget szólíthat-
nak meg, hanem bizonyos 
előnyökre is szert tehetnek, 
és olyan platformokon és al-
kalmazásokban is szerepel-
nek majd, amelyek célzottan 
a kerékpáros turistákat szó-
lítják meg. A csatlakozásnak 
viszonylag egyszerű feltételei 
vannak: pl. biztonságos ke-
rékpártárolást, ingyenes ivó-

vízvételi lehetőséget és a bi-
cajok javításához szükséges 
felszereléseket kell biztosíta-
ni.

A csatlakozni kívánók a 
MAKETUSZ honlapján tájé-
kozódhatnak a folyamatról és 
a különböző besorolású szol-
gáltatók és attrakciók számára 
kötelező és opcionális kritéri-
umokról. A regisztráció és az 
éves tagság 2023-ban díjmen-
tes.

A jelentkezők tájékoztatásá-
ban, valamint a helyszíni mi-
nősítésében több Tourinform 
iroda is részt vesz, köztük a 
miskolci is, amelynek mun-
katársai az elsőként jelentkező 
szolgáltatók minősítését már 
meg is kezdték. A Fehérkőlá-

pai Turistaház – amit tavaly 
az Év Turistaházának válasz-
tottak meg – és a Turistapark 
Szentlélek tulajdonosai az el-
sők közt ismerték fel a rend-
szer előnyeit, így ők már át-
estek a személyes minősítési 
folyamaton.

Mindkét szálláshely a Bükk 
magaslatain helyezkedik el, 
így kiváló központjai vagy ál-
lomásai lehetnek egy tüdőtisz-
tító erdei kerékpáros túrának.

A csatlakozni kívánó szol-
gáltatók, attrakciók kérdése-
ikkel felkereshetik a Tourin-
form munkatársait is, akik 
kérik, hogy a MAKETUSZ 
jelentkezési lapján ajánlóként 
nevezzék meg a Tourinform 
Miskolc Irodát.

Szerződést hosszabbított a 
DVTK és a házi góllövőlis-
tát 13 góllal vezető Lukács 
Dániel. Ugyancsak szerző-
dést hosszabbított a DVTK 
és rutinos középső védője, 
Szatmári Csaba is.

Lukács Dániel 2022 január-
jában írta alá első diósgyőri 
szerződését, ami tavaly nyá-
ron lépett életbe. A Merkantil 
Bank Liga előző kiírásában 25 

találattal lett gólkirály, a mos-
tani bajnokságban 13 gólnál 
jár, de 26 a célja – mint arról a 
hónap elején készült hosszabb 
interjúban beszélt.

– Nyáron igazoltam Diós-
győrbe, és nagyon jól érzem 
magam. Úgy vélem, sokat tu-
dok segíteni a csapatnak és a 
játékostársaimnak, ezért rövid 
idő alatt meghatározó játékos-
sá küzdöttem magam. Hosszú 
távon is a DVTK-ban terve-
zem a jövőmet, ezért hosszab-
bítottam meg az eredetileg két 
és fél év múlva lejáró szerző-
désemet – nyilatkozta Lukács 
Dániel a klub honlapjának. 
– Számomra most a feljutás a 
legfontosabb, előbb az legyen 
meg, és utána következhetnek 
az egyéni célok – mondotta 
végezetül.

Szatmári Csaba 2021 nya-
rán érkezett Diósgyőrbe Deb-
recenből, az elmúlt másfél 

évben 56 bajnokin lépett pá-
lyára, és középső védőként 
három gólt szerzett. – Örü-
lök, hogy a teljesítményem-
mel ki tudtam harcolni, hogy 
már most, az előző szerző-
dés lejárta előtt hosszabbí-
tást kínáljanak a klubveze-
tők – nyilatkozta a DVTK 
honlapjának Szatmári Csaba. 
– Amióta Diósgyőrbe igazol-
tam, gyakorlatilag minden 
mérkőzésen pályára léptem, 
és azt is pozitív visszajelzés-
ként tudom értelmezni, hogy 
mindhárom stáb megbízott 
bennem. Igyekszem tovább-
ra is jó teljesítményt nyújtani, 
mert jövőre a DVTK-val is-
mét az élvonalban szeretnék 
szerepelni. Ilyen szurkolóse-
reg előtt öröm pályára lépni. 
Ez a frenetikus buzdítás az 
élvonalbeli találkozón is kellő 
erőt jelent majd számunkra, 
és természetesen nem átszál-

lójegyeket akarunk váltani az 
NB I-be.

A Kazincbarcika elleni bor-
sodi derbin is csak a győzelem 
lehet az elfogadható eredmény 
a DVTK labdarúgói számára. 
Most lendületes játékkal siker 
sikert követ. A biztató és szép 
reményekre feljogosító széri-
át jó lenne minél tovább meg-
őrizni, kihasználni ezt a lélek-
tani előnyt. 
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A DVTK meghívta a Mis-
kolc 10-es posta dolgozóit a 
Diósgyőr – Pécs rangadóra.

Postás farsangi mulatságot 
rendez munkavállalói számá-
ra a Diósgyőrben található 
Miskolc 10-es körzeti posta, 
a DVTK pedig úgy döntött, 
hogy szeretné megköszönni 
a klub levelezését segítő szak-
emberek egész éves munká-
ját, ezért a DVTK Sportliget-
tel szomszédos posta minden 
dolgozóját meghívta a feb-
ruár 20-ai DVTK – PMFC 
rangadóra, a tombolahúzásra 
pedig egy páros VIP-jegyet is 
felajánlott.

– Rendszeresen érkeznek 
hozzánk jótékonysági felaján-
lásokkal, alapítványi vagy is-
kolai bálokkal, tombolahúzás-
sal kapcsolatos megkeresések, 
a klub pedig a lehetőségeinek 
megfelelően minden ilyen 
esetben igyekszik is eleget 

tenni ezeknek a kéréseknek 
– nyilatkozta dr. Világi Péter, 
a DVTK kommunikációs és 
marketingigazgatója. – A Mis-
kolc 10-es körzeti posta veze-
tője, Bana Emese tájékoztatta 
a klubot a farsangi mulatság-
ról, a klubvezetés pedig úgy 
döntött, hogy ez alkalomból 
a szomszédos posta mind a 
85 dolgozóját egy kísérővel 
együtt meghívja a február 20-
ai Diósgyőr – Pécs rangadó-
ra, a tombolára pedig felaján-
lottunk egy korlátlan étel– és 
italfogyasztásra feljogosító pá-
ros VIP belépőjegyet. Tudjuk, 
hogy milyen sokat dolgoznak 
a diósgyőri postások nap mint 
nap, hóban, fagyban, kánikulá-
ban, és mivel a DVTK levele-
zése is rajtuk fut keresztül, úgy 
éreztük, ez a minimum, amivel 
ezt megköszönhetjük. A pos-
tások is örömmel nyugtázták, 
hogy kedvenceik jól érzik ma-
gukat a tabella élén.

A 2022/2023-as Euroli-
ga-szezon utolsó hazai cso-
portmérkőzésén a spanyol 
Perfumerias Avenida Sala-
manca csapata látogatott a 
DVTK Arénába.

Bár a hazai együttes ezúttal 
is mindent megtett a győzele-
mért, a rutinos vendégek vé-
gig kézben tartották a gyeplőt, 
és a látottak alapján megér-
demelten nyerték meg az ösz-
szecsapást (61-70). Völgyi Pé-
ter vezetőedző így értékelte a 
látottakat: Fizikálisan felőrölt 

bennünket ma az ellenfelünk, 
sajnos tényleg minden poszton 
erősebbek nálunk. Ezt a lepat-
tanóharcban nagyon szépen 
tudtuk kompenzálni, viszont 
minden egyes dobóhelyzetünk 
olyan volt, hogy két ütközés 
után érkeztünk oda, ez nagyon 
nehéz feladat volt. 

Sajnos megmutatkozott 
a különbség egy tízemberes 
rotáció és egy hét-nyolc em-
beres rotáció között, elfárad-
tunk az Euroliga végére. Et-
től függetlenül, ha azt a 3-4 
gyorsindítást nem dobják be 

a spanyolok, nem adjuk el a 
labdát, és sikerül jó gólhely-
zetet kialakítani belőle, akkor 
lehetett volna egy ennél szo-
rosabb végjátékot kialakítani. 

Összességében rengeteget 
kaptunk ettől a sorozattól, van 
még egy mérkőzésünk Fran-
ciaországban, amit becsületből 
mindenképpen meg szeret-
nénk nyerni. A mai mérkőzé-
sen Milica többet játszott, mint 
egy ilyen mérkőzés után lehet 
hogy kellett volna, de örülök, 
mert tudott mutatni nagyon 
szép dolgokat. Bízom ben-

ne, hogy mire a Magyar Kupa 
döntőjére utazunk, tudunk 
frissebben és agresszívebben 
kosárlabdázni. Nagyon szépen 
köszönjük a szurkolóinknak az 
egész sorozat alatt – idegenbe-
li mérkőzéseken is – ezt a buz-
dítást, amibe itt belecsöppen-
tünk, azt a segítséget, amit a 
pályán kívülről kaptunk. 

Azt gondolom, ez Európá-
ban száz százalék, hogy final 
fouros, sajnálom, hogy mi 
még nem tudtunk oda elérni, 
de talán 1-2 év múlva, közö-
sen, ez is sikerülhet.

A klub szép gesztusa

Kosarasaink búcsúja tisztes helytállással

A DVTK szerződést hosszabbított értékeivel 

Bringabarát szolgáltatókat keresnek

Hazánkban is egyre vonzóbb a kerékpáros turizmus. Fotó: MAKETUSZ honlap

A belépőjegyeket Cseh Lászlónak adta át dr. Világi Péter. Fotó: 
Marosréti Ervin

Lukács Dániel Szatmári Csaba. Fotók: DVTK.eu

Nyugdíjas levélírónk kere-
sett meg. Szeretne tartási 
vagy életjáradéki szerződést 
kötni, melyben ingatlanát 
távolabbi rokonára ruház-
ná. A hozzátartozó vállalná, 
hogy haláláig egy bizonyos 
pénzösszeget fizet részére 
havonta, mivel személye-
sen a gondozását nem tudja 
vállalni. Kérdezi, hogy van-e 
lehetőség ilyen szerződés 
kötésére, melyben nem el-
tartását, hanem havonta egy 
meghatározott pénzösszeg 
fizetését vállalja.

Gyakori, hogy rászoruló 
emberek, általában ingatla-
nuk átruházása ellenében, 
tartásuk biztosítására szer-
ződést kötnek.

Tartási szerződés alapján 
a tartásra kötelezett a tar-
tásra jogosult szükségletei-
nek megfelelő kielégítésére, 
a tartásra jogosult, tehát az 
eltartott, ellenérték teljesíté-
sére köteles. A tartási szer-
ződést írásba kell foglalni, 
és a szerződést ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokiratba 
kell foglalni.

A tartást nyújtó fél (to-
vábbiakban: kötelezett) kö-
telezettségét a szerződésben 
kell rögzíteni, részletezni. Ez 
általában kiterjed a tartásra 
jogosult (továbbiakban: Jo-
gosult) élelmezésére, gon-
dozására, betegsége esetén 
ápolására és gyógyíttatására, 
halála esetén illő eltemette-
tésére, valamint a lakás ta-

karítására, a 
mosásra, esetleg 
a kert gondozá-
sára. A tartást a 
szerződésben foglaltak sze-
rint rendszeresen és folya-
matosan kell biztosítani, a 
késedelem veszélyezteti a 
szerződés célját, a jogosult 
eltartását, és megrendítheti 
a kölcsönös bizalmat is.

Általában a kötelezett sze-
mélyesen köteles teljesíteni, 
de a felek ettől eltérően is 
megállapodhatnak. A jogo-
sultnak és a kötelezettnek 
nem kell feltétlenül közös 
háztartásban élnie. Ameny-
nyiben a kötelezett nem ter-
mészetbeni tartást vállal, 
hanem havonta egy megha-
tározott összeget fizet a jo-
gosultnak, akkor életjáradé-
ki szerződésről beszélünk.

Életjáradéki szerződés 
alapján a járadék fizetésére 
kötelezett fél a jogosult javá-
ra annak haláláig, meghatá-
rozott pénzösszeg fizetésére, 
a jogosult ellenérték teljesí-
tésére köteles.

Az életjáradékot havonta 
előre kell teljesíteni. A jogo-
sult a hat hónapnál régeb-
ben lejárt és alapos ok nélkül 
nem érvényesített járadékot 
bírósági úton nem követel-
heti.

Az életjáradéki szerződés-
re egyebekben a tartási szer-
ződés szabályait kell alkal-
mazni.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Tartási és életjáradéki 
szerződés
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A Nem hagytak nyomokat 
című filmet vetítik szomba-
ton a Művészetek Házában a 
kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából.

Jan P. Matuszynski, Az utol-
só család rendezőjének ledöb-
bentő erejű, legújabb filmje 
bár közel negyven évvel ezelőtt 
játszódik, mondanivalója alig-
ha lehetne aktuálisabb. A Nem 
hagytak nyomokat a Velencei 
Nemzetközi Filmfesztivál ver-
senyprogramjában debütált, 
Lengyelország ezt az alkotást 
nevezte a legjobb nemzetközi 
film kategóriába a 2022-es Os-

car-díjra. A film a Művészetek 
Háza Béke Art mozitermében 
február 25-én 16:30-tól lesz 
látható. Az előadásokra jegyek 
foglalhatók a www.cinemis.
hu honlapon, vagy elővétel-
ben vásárolhatók a mozi jegy-
pénztárában, nyitvatartási idő-
ben (minden nap 15:30-20:30 
között a Rákóczi utca 5. szám 
alatt).

Két nap, több száz kiállí-
tó, több ezer látogató – két 
év kihagyás után, március 
második hétvégéjén vissza-
tér a Miskolci Egyetemre az 
ásványfesztivál.

Harminckilencedik alka-
lommal – a világjárvány okoz-
ta két évnyi szünet után – ren-
dezik meg március 11-én és 
12-én a Miskolci Nemzetkö-
zi Ásványfesztivált a Miskol-
ci Egyetemen. Közép-Európa 
egyik legjelentősebb ásvány-
fesztiváljának évről évre a vá-
ros felsőoktatási intézménye 
ad otthont. Jelentőségét nem-
csak a kiállítók stabil 100 fe-
letti és a látogatók 7-8 ezres 
létszáma jelzi, hanem az a tény 
is, hogy évenként a börzé-
hez más és más rendezvénye-
ket is társítanak. Ezek között 
mindig vannak reprezenta-
tív, tematikus kiállítások, il-
letve tudományos és népsze-
rűsítő előadások, esetenként 
előadóülések.

A kezdetektől az a cél vezérli 
a szervezőket, hogy mindenki, 
aki valamilyen módon kötődik 
az ásványokhoz – érdeklődő, 
gyűjtő, szakember – találjon kí-

nálatot a választékban, legyen 
ez egy stabil találkozópont ezen 
emberek számára. A rendez-
vény ma is, akárcsak a kezde-
tekben, elsősorban a közép-eu-
rópai országok kiállítóira és 
látogatóira épít, de egyfajta híd-
szerepet is betölt a nyugat- és 
kelet-európai országokból ér-
kező ásványgyűjtők között.

Március második hétvégéjén 
a XXXIX. Miskolci Nemzetkö-
zi Ásványfesztivál jobbnál jobb 
programokkal csábítja a Mis-
kolci Egyetemre az ásványokat, 
ékköveket, díszítő köveket, ős-
maradványokat kedvelőket. Az 
év ásványa ezúttal az antimo-

nit, míg az év ősmaradványa a 
borostyán. A szervezők külön 
kiállítással emlékeznek meg a 
tavaly elhunyt Tóth Lajos ás-
ványgyűjtőről.

A kiállítások és a börze 
szombaton délelőtt 9 és este 6 
között várja a látogatókat. Az 
ásványfesztivál megnyitóün-
nepséggel kezdődik 10-kor, a 
nap során 11-től, 12:30-tól és 
14 órától Egri Csaba a barlan-
gokról 3D-s, negyed 4-től Fe-
hér Béla pedig a varázslatos 
borostyánkőről tart vetítettké-
pes előadást, míg Lévai Zsolt 
az antimonitról beszél majd. 
Napközben földtudományi 

játszóház fogadja a gyerekeket, 
délelőtt 11 és délután négy kö-
zött pedig óránkénti vezetéssel 
megtekinthetők az Alkalma-
zott Ásványtani Intézeti Tan-
széken lévő kiállítások.

Vasárnap a börze 17 óráig tart 
nyitva, 10 és 16 óra között Leskó 
Máté és Móricz Ferenc ásvány- 
és kőzethatározást, míg Takács 
József drágakő-határozást vál-
lal díjmentesen. Aki szomba-
ton lemaradt róla, az vasárnap 
11-től, 12:30-tól, 14 órától vagy 
15:30-tól hallgathatja meg Egri 
Csaba előadását, és délután há-
romig még a tanszéki kiállítások 
is megtekinthetők.

Március 11-12-én az idén tíz-
éves Pannon-tenger Múzeum is 
egész napos programsorozat-
tal készül. A Családi Ásvány- és 
Dínónapok kiemelt programja 
Az elveszett dínókölyök című 
mesés játék, amelyet szomba-
ton és vasárnap is 10-től, 10:40-
től és 11:20-től nézhetnek meg 
a látogatók. Egyebek mellett 
lapozó- (lapbook) készítéssel, 
mikroszkópos ásványvizsgálat-
tal, kőgörgető és tojásrabló tár-
sasjátékkal, dínós és ásványto-
tóval is készül a múzeum.

CZIFFRA ANDREA

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
február 26-án, vasárnap, 
16 órától a diósgyőri ró-
mai katolikus templomból 
közvetítenek. A szentmi-
sét bemutatja és a felújított 
plébániát megáldja: dr. Ter-
nyák Csaba egri érsek.

HARANG-HÍREK
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

FEBRUÁR 27., hétfő 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 

Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-

lentés (12) 18:25 Generációk (12) 19:00 

Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-

tés (12) 19:25 Generációk ism. (12) 20:00 

Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-je-

lentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képúj-

ság (12) 

FEBRUÁR 28., kedd 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 

Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-

lentés (12) 18:25 Sportpercek (12) 19:00 

Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-

tés (12) 19:25 Sportpercek ism. (12) 20:00 

Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-je-

lentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képúj-

ság (12) 

MÁRCIUS 1., szerda 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 

Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-

lentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) 

(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó ism. (12)  

20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12) 

MÁRCIUS 2., csütörtök 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma 

(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 

18:25 Diagnózis (12) 19:00 Miskolc Ma 

ism. (12) 19:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 19:25 

Diagnózis ism. (12) 

20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12) 

MÁRCIUS 3., péntek 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 

Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-

lentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) 

(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó ism. (12)  

20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12) 

MÁRCIUS 4., szombat 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 

18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelen-

tés (12) 18:25 Kilátó ism.  (12) 19:00 Kró-

nika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 

19:25 Kézenfogva ism. (12) 20:00 Krónika 

ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12) 

MÁRCIUS 5., vasárnap 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 

16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12) 

18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó 

(közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Króni-

ka ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 

19:25 Kézenfogva ism. (12) 20:25 Króni-

ka ism. (12) 20:40 Időjárás-jelentés (12) 

20:45 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

FEBRUÁR 25., szombat
10:30 A titoktündér, Csodamalom Bábszínház
14:05 DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 

jégkorongmérkőzés, Erste liga, Miskol-
ci Jégcsarnok

17:00 DVTK-Mezőkövesdi KC kézilab-
da-mérkőzés, NB II. Észak-keleti csoport 
13. forduló, Generali Aréna

FEBRUÁR 27., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
17:00 Lipkovics Péter Idegen test című ki-

állítása, Művészetek Háza

FEBRUÁR 28., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
15:00 Angol Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház 
19:00 Dumaszínház: Tirpák Madonna - 

Ráskó Eszter önálló estje, mv. Ács Fru-
zsina, Művészetek Háza

20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 1., szerda
17:00 ArTTér: Színezd újra! ha piros TILOS!, 

MÜHA Kávézó

MÁRCIUS 2., csütörtök
16:00 Francia Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 3., péntek
14:00 Kocsonyafesztivál ünnepélyes meg-

nyitó és felvonulás, Szent István tér
14:30 Spanyol Klub, II. Rákóczi Ferenc 

Könyvtár

16:30 Bruthalia – boldog kilencvenes 
évek, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

16:30 Mazsorett Ovi, Ifjúsági Ház
17:30 Mazsorett Suli, Ifjúsági Ház
18:00 Bagdy Emőke előadása, Művésze-

tek Háza

MÁRCIUS 4., szombat
Kocsonyafesztivál és régiségvásár, Mis-

kolc belvárosa
10:30 Mocorgó, Csodamalom Bábszínház
19:00 Hogyan értsük félre a nőket? - Csá-

nyi Sándor előadóestje, Művésze-
tek Háza

19:00 DVTK-Zugló röplabdamérkőzés, Női 
NB I. 16. forduló, DVTK Aréna

MÁRCIUS 5., vasárnap
10:30 A titoktündér, Csodamalom Báb-

színház
Kocsonyafesztivál és régiségvásár, Mis-

kolc belvárosa

MÁRCIUS 6., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 DVTK-Gyirmót labdarúgó-mérkő-

zés, NB II. 26. forduló, DVTK Stadion

MÁRCIUS 7., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
15:00 Angol Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 8., szerda
18:00 Füst és Piknik - Pokorny Lia 

előadóestje, Művészetek Háza

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: FEB-
RUÁR 23. – MÁRCIUS 1., csütörtök-szer-
da: 17:00 Tár | 19:45 Eltűnt | MÁRCIUS 2-8., 
csütörtök-szerda: 17:30 Hirtelen 70 (kivéve 
március 8.) | 20:00 Eltűnt | MÁRCIUS 8., szer-
da: 17:00 I Wanna Dance With Somebody - 
Whitney Houston története 

• Művészetek Háza, Béke-terem: FEBRUÁR 
23. – MÁRCIUS 1., csütörtök-szerda: 17:00 
R.M.N (kivéve 26-a, péntek) 19:30 Az almafa 
virága | FEBRUÁR 25., szombat: 16:30 Nem 
hagytak nyomokat | MÁRCIUS 2-3., csü-
törtök-péntek: 17:00 és 19:00 Szétszakítva 
| MÁRCIUS 4-5., szombat-vasárnap: 17:00 
Mások gyerekei | 19:00 Egy röpke románc 
naplója | MÁRCIUS 6., hétfő: 17:00 A gáláns 

Indiák | 19:00 A domb, ahol oroszlánok üvöl-
tenek | MÁRCIUS 7-8., kedd-szerda: 17:00 
Konyhafőnök | 19:00 Éjszakai átutazók

• Cinema City: FEBRUÁR 23. – MÁRCIUS 1., 
csütörtök-szerda, naponta több időpontban – 
A bálna | A gép | A hangya és a darázs: kvan-
tumánia | Angyalok gyilkosa | Asterix és 
Obelix – A középső birodalom | Avatar: A víz 
útja | Az almafa virága | Az ember, akit Ot-
tónak hívnak | Csizmás, a kandúr: Az utol-
só kívánság | Eltűnt | Fortune-hadművelet: 
a nagy átverés | Kokainmedve | Kopogás a 
kunyhóban | Krokodili | Léna és a hógolyó 
| Magic Mike utolsó tánca | Mágikus állatok 
iskolája – Rejtélyes gödrök | Menekülj! | Ti-
tanic: 25. évforduló

MOZIMŰSOR

FEBRUÁR 25., szombat 11:00 Kakaó-
koncert, Nagyszínház nézőtéri társalgó | 
15:00 A színházcsináló (A január 12-ei 
előadás pótlása. A megvásárolt jegyek vál-
tozatlanul érvényesek.), Csarnok | 19:00 
A miniszter félrelép, Nagy Attila-bérlet, 
Nagyszínház | MÁRCIUS 1., szerda 19:00 
Babaház (Nóra), Csarnok | MÁRCIUS 2., 
csütörtök 19:00 Babaház (Nóra), Csar-
nok | MÁRCIUS 3., péntek 19:00 A revi-
zor, bérletszünet, Nagyszínház | MÁRCIUS 
4., szombat 16:00 Férfi és nő 4x, Csar-
nok | 19:00 Bolha a fülbe, bérletszünet, 
Nagyszínház | MÁRCIUS 8., szerda 17:00 
A miniszter félrelép, Latabár ifjúsági bér-
let, Nagyszínház | MÁRCIUS 9., csütör-
tök 19:00 A „K” ügy, Csarnok | MÁRCIUS 
10., péntek 19:00 Producerek, bérletszü-
net, Nagyszínház | MÁRCIUS 11., szombat 
15:00 Ének az esőben, bérletszünet, Nagy-
színház | 19:00 A színházcsináló, Csarnok

A MISKOLCI NEMZETI 
SZÍNHÁZ MŰSORA

Szopkó Tibor alpolgármester lakossági fogadóó-
rát tart március 1-jén, szerdán 13 órától a városhá-
za alpolgármesteri tárgyalójában. Sorszámosztás 
február 27-én, hétfő reggel 8 órától a polgármeste-
ri hivatal Hunyadi János utcai portáján lesz. A foga-
dóórára 10 sorszámot osztanak ki.

FOGADÓÓRA

Hirdetés

Filmvetítéssel emlékeznek

Közép-Európa egyik legjelentősebb ásványfesztiváljának évről évre 
a város felsőoktatási intézménye ad otthont. Fotó: Mocsári László

Visszatér az ásványfesztivál
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Sudoku

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

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

küldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz 
Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Az ál-
láshirdetés, Nézd vissza!, A szerelem képlete, Világépítők. Nyerte-
sek: Jakab Imréné (Encs) és Pásztor Róbert (Felsőzsolca). Gratulá-
lunk, nyereményüket postán küldjük el.

1

A farsangi időszak a néphagyományban a vízkereszttől húshagyó keddig, azaz a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Miután azt a tradíció sze-
rint mindig is a vidám lakodalmak és bálok jellemezték, így a múlt vasárnapi termelői napot is a jókedv kellett hogy meghatározza. A kilátogatók nem-
csak a helyi portékákat kínáló árusoktól vásárolhattak kedvükre, de farsangi mulatságot varázsolt és jobbnál jobb népi dallamokat játszott számukra 
az Agyagbanda (felvételünkön), sőt, farsangi álarcot is készíthettek a MINŐIES Alapítvánnyal azok, akik eljöttek az Erzsébet térre. Fotó: Horváth Csongor

Tömegeket vonzott a farsangi termelői nap 

Gazdikereső
Ezen a héten Jacobot (5772), 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: Miskolc, 
   Győri kapu
Fajta: keverék
Kor: 4 év
Neme: kan
Szín: barna-tigriscsíkos
Súlya: 20 kg

Jacob 4 év körüli kan kutyus, 
akinek az energiaszintje rend-
kívül magas. Szuper agilitis, 
kirándulós kutya lehet belőle, 
csak egy olyan gazdi kell mel-
lé, aki megadja neki azt a fog-
lalkozást, amire szüksége van.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Ne hagyja, hogy a múltbeli fé-
lelmei meghatározzák a jelenét! Ha nem akarja, hogy 
a rossz dolgok újra megtörténjenek, akkor ne engedje, 

hogy hatással legyenek a mostani döntéseire.

Bika (04. 21.–05. 21.) Indokolatlan haragot táplálhat 
valaki iránt, de attól, hogy ön is érzi, hogy az indulat 
nem megalapozott, még lehet valós. Ne hagyja, hogy 

átjárja ez az érzés, mert ezzel csak önmagának árt!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Lehet, hogy ha leereszkedik 
valakihez, akinek szüksége van önre, több boldogsá-
got talál, mintha gőgös és büszke marad. Az a legfonto-

sabb, hogy a lelkiismerete előtt büszke tudjon maradni.

Rák (06. 22.–07. 22.) Egy apró cselekedete egész lavi-
nát indíthat el, az indulatok pedig a hét végére vissza-
térnek önhöz. Még ha ártatlannak érzi is magát, a kö-

vetkezmények önre is hatással lesznek. Jobb, ha ezt elfogadja.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Minél jobban ragaszkodik 
egy elképzelt ideához, annál nehezebben találja meg a 
boldogságot a valóságban. Ha valami nem tetszik, te-

gyen azért, hogy jobban az elképzeléseihez igazodjon.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Valaki a segítségét kéri egy 
olyan ügyben, amiben önre is ráférne egy kis támoga-
tás. Ahelyett, hogy büszkeségből megpróbál mégis ta-

nácsot adni, jobb, ha elismeri, hogy önnek sincs jobb ötlete.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Mindenki szeretne helyt 
állni az élet minden területén, de ez nem sikerülhet 
mindig. Fogadja el, hogy ön sem szuperhős, és néha 

engednie kell valahol!

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Mondja ki hangosan az ér-
zelmeit, még akkor is, ha a szavak súlya megijeszthe-
ti! Valaki félreértheti az érzelmeit, és ha nem mondja ki 

egyenesen, hogy mit gondol, akkor elbeszélhetnek egymás mellett.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Egy új szerelem ígérete izga-
lommal tölti el, de még sajog egy régi seb. Ha nem áll 
készen az új kalandra, jobb várni. Most azzal teszi ma-

gának a legjobbat, ha egyedül találja meg a boldogságot.

Bak (12. 22.–01. 20.) Új vizekre evez, és az új lehető-
ségek szinte megszédítik. Ne feledje azonban, hogy az 
út mindig hosszabb, mint amilyennek elsőnek tűnik! 

Határozottan kell eldöntenie, pontosan hová akar jutni.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Az igazi siker nem azt je-
lenti, hogy soha nem bukik el, hanem hogy amikor el 
is hibázik valamit, egy pillanatra sem kételkedik abban, 

hogy újra fel tud majd állni. Bízzon önmagában, megéri!

Halak (02. 20.–03. 20.) Válassza külön a munkát és a 
szerelmi életedet, különben olyan érzelmi hálóba keve-
redhet, ami szinte megfojtja. Ha nem tanulja meg külön-

kezelni a két területet, fájdalmas döntésekre kényszerülhet.

Akkor és most. A miskolci megyeháza klasszicista stílusban 
épült, a Városház tér 1. szám alatt, a városháza épületével szemben 
található. Helyén a 17. században egy vendégház, a városi mészár-
szék és egy korcsma állt. Az első megyeháza ezen a területen épült 
fel 1725 és 27 között, ám az épület a 18. század végére használha-
tatlanná vált. Az új épületre több terv is készült, az engedélyeztetés 
hosszú procedúra volt, és az építkezés is évtizedekig tartott. 1826-
ra külsőleg már elkészült, de a belső terekkel problémák adódtak. 
A befejezéshez végül Hild József adott tanácsokat. Az 1843. június 
19-ei tűzvészben komoly károkat szenvedett a megyeháza, meg-
semmisült a tetőzet, beszakadt a díszterem födémje. A helyreál-
lítással párhuzamosan további átalakításokat hajtottak végre az 
épületen. 1907-ben felépült az északi szárny, 1911-ben az északke-
leti, majd 1929-ben még egy toldalékszárny is. Kapuját 2019-ben, 
dísztermét 2020-21-ben állították helyre. (Tajthy Ákos szövege, dr. 
Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos 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
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