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NŐ ÉS VIRÁG. Költők ezredévek óta éneklik meg a női szépséget, kedvességet és a meleg szemek kisugár-
zását valamely szép virághoz hasonlítva, mert a nő is olyan, mint egy virág. Minél több gondoskodást és 
törődést kap, annál szebb és sugárzóbb. Ki vitatkozna ezzel a költői képpel, aki már szeretett nőt? Akire már 
néztek azok a szemek, akit egy gondos kéz betakart, akinek megadatott, hogy érezze egy nő illatát? Még a 
régi mondás is úgy tartja, ki, milyen virágot szakított magának, azt szagolja aztán. A nő virág, gyönyörköd-
jünk szépségében, élvezzük illatát, és óvjuk a fagyos széltől, ne csak így tavasszal, ne csak a nőnapon, de 
egész évben. Mert nekünk szépek, értünk virágzanak. Köszönet érte! Fotó: Mocsári László

Megkezdődött a tavaszi nagytakarítás
Az enyhe időjárás és a meteo-
rológiai előrejelzések figye-
lembevételével a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. 
megkezdte a kezelésébe tarto-
zó utak gépi pormentesítését. 

Az utak takarítása hétfő dél
előtt az Árok és Feszty Árpád 
utcákban, valamint a Bodó
tetőn indult. A társaság két 
műszakban végzi a pormen
tesítést, egyben a téli síkos
ságmentesítés során kiszórt és 
az utak szélén összegyűlt szó
róanyag felseprését, vagyis a 
saralást. A gépi úttakarítást 

egy modern, nagy kapacitású, 
környezetbarát jármű végzi. 
A hulladékgyűjtő tartályban 
raktározott hulladék teljesen 
száraz, ezért nem igényel utó
lagos kezelést. A takarítójár
mű az önkormányzati kezelés
ben lévő fő közlekedési utakon, 
autóbuszvonalakon és gyűjtő 
mellékutcákban jár. A takarí
tási ütemtervnek megfelelően 
a seprőgép a forgalmasabb sza
kaszokon az éjszakai műszak
ban közlekedik, hogy az autó
sokat minél kevésbé zavarja. A 
Városgazda az úttakarítás zaj
hatása miatt a lakosság meg

értését és az autósok türelmét, 
valamint fokozott odafigyelé
sét kéri.

A gépi söprés mellett folyama
tos a lombgyűjtés is a városban. 
A munka hétfőn a Népkert te
rületén kézi és gépi erővel foly
tatódott. Továbbá, készülve a 
március 15ei nemzeti ünnepre, 
a takarítást és a parkosított te
rületek növénygondozási mun
káit is megkezdte a Városgazda 
szakfeladatot ellátó csoportja. A 
kertészeti munka során a többi 
közt megtisztítják és kapálják a 
virág ágyásokat, felkészítve azo
kat a vegetációs időszakra.

A MIVÍZ KFT. A MISKOLCIAKÉ!
Cikk az 5. oldalon

TÖBB JUT A KÖZLEKEDÉSRE, VÁROSÜZEMELTETÉSRE
Közgyűlési beszámoló a 2. oldalon

MI LESZ A DIÓSGYŐRI SZAKRENDELÉSEKKEL?
Tudósítás a 3. oldalon

A fesztiválé a hétvége

A régió legnagyobb gasztronómiai rendezvényét a Miskolci Kocso-
nyafesztivált március 3-5. között ismét megrendezték. Örömmel fo-
gadták a város lakói a télűző vidámságokat. Kocsonyából ezúttal is 
bőven válogathattak a látogatók. Fotó: Mocsári László

A kivitelezési szerződés aláírását követően a városnak tíz 
napon belül át kell adnia a munkaterületet a közbeszerzésen 
nyertes cégnek, a munkálatok március 10-e környékén kez-
dődnek meg nemcsak a kilátóban, hanem a projekthez tarto-
zó további helyszíneken is.

Néhány napon belül meg
kezdődik az Avasi kilátó és 
környezetének felújítása, az er
ről szóló kivitelezési szerződést 
március 1jén írta alá Veres Pál, 
Miskolc polgármestere és Szei-
volt István, a közbeszerzési el
járáson nyertes ajánlatot tevő 
Épkar Zrt. vezérigazgatója.

A munkálatok mintegy 800 
millió forint uniós forrásból 
valósulnak meg, a beruházás 
részeként nemcsak az Avasi 
kilátót újítják fel, de sétányt 
alakítanak ki az alatta lévő te
rületen, megújul a Győri Nagy 
Lajos lépcsősor és a Toronyalja 
utca is – sorolta a részleteket a 

minap.hunak Miklós Viktor, 
a polgármesteri hivatal pályá
zati főosztályának vezetője. – 
A kilátó felújítása bruttó 444 
millió forint, 161 millióba ke
rülnek a további rekonstruk
ciók, ezekre jön még rá többek 
között a tervezés és a műsza
ki ellenőrzés ára – mondta el a 
főosztályvezető.

Veres Pál úgy fogalmazott, 
az Avasi kilátó felújítása az ava
si csapadékvízelvezetés kiala
kítása, a sétányok egy részének 
felújítása és a Horváthtető át
építése után egy újabb mér
földkőnek számít a történelmi 
Avas felújítását tekintve. Az 
idén 60 éves Avasi kilátó Mis
kolc egyik legfontosabb jelké
pe, hat évtized után meg tud
juk újítani, hiszen az elmúlt 
években a megjelenése már ha
gyott némi kívánni valót maga 
után. Bízom benne, hogy a fel
újítást követően egy a XXI. szá
zad kívánalmainak megfelelő 
kilátót vehet birtokba Miskolc, 
melyet a helyiek és a turisták is 
szeretnének.                  TAJTHY Á.

Hamarosan megújul az Avasi kilátó

Szeivolt István és Veres Pál. Fotó: Juhász Ákos
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Városüzemeltetésre és a he-
lyi közösségi közlekedésre is 
milliárdokkal többet fordít 
idén Miskolc, mint tavaly, 
de a nehéz gazdasági körül-
mények ellenére jut forrás a 
közbiztonság javítására, sőt a 
nyugdíjasok támogatására is. 
Megszavazták az idei büdzsét 
a képviselők március 2-án.

Mintegy 47,5 milliárd forin-
tos főösszeggel elfogadta a vá-
ros közgyűlése Miskolc 2023-as 
költségvetését. A városüzemel-
tetési működési feladatokra 
összességében közel 9,8 mil-
liárd forintot fordít a borsodi 
vármegyeszékhely 2023-ban, ez 
több mint 2,1 milliárd forinttal 
haladja meg az előző évi össze-
get. Az MVK Zrt. önkormány-
zati támogatása 1 milliárd fo-
rinttal több idén, így már eléri 
a 4,3 milliárd forintot. A szoci-
ális ágazatra 7,4 milliárd, az ok-
tatásra több mint 6,3 milliárd 
forintot fordít a város, kultu-
rális és idegenforgalmi célokra 
pedig közel 4,7 milliárd forin-
tot. A Miskolci Önkormányzati 
Rendészet csaknem 700 millió 
forintból gazdálkodhat.

Forint mellől forint
A költségvetési vita előtt Ve-

res Pál polgármester elmondta, 
a gazdasági nehézségek „súlyo-
sak”, még nem is látni a végét, 
bár némiképp enyhülni látszik 
az energiaválság. Hozzátette, 
„nagyon nehéz” év elé néznek a 
gazdasági társaságok és az ön-
kormányzatok, hiszen a bevéte-
li oldalon nem lehet megfelelő 

növekedést prognosztizálni, a 
kiadási oldalon viszont szapo-
rodtak a terhek.

A helyzetet napirend előtti 
felszólalásában Szopkó Tibor al-
polgármester vázolta, kiemelve, 
hogy az idei büdzsé összeállítása 
során elsődleges prioritás volt a 
működési egyensúly megtartá-
sa és az önkormányzati felada-
tok zavartalan biztosítása. En-
nek megfelelően 47,5 milliárd 
forintos bevétellel és kiadással 
számolnak, a költségvetés tehát 
egyensúlyi, holott a mozgástér 
„soha korábban nem látott mér-
tékben szűkös volt”.

Úgy fogalmazott, „észsze-
rűen, takarékosan, a feladatok 
biztosítása érdekében” akár 30 
milliárd forinttal több forrást 
is fel tudna használni az önkor-
mányzat, ami azt jelenti, hogy a 
több mint 47,5 milliárd forintos 
főösszegnél minden forint mel-
lől csaknem egy újabb forint hi-
ányzik a büdzséből.

– Arra számítunk ugyanak-
kor, hogy érdemi korrekciót tu-
dunk majd végrehajtani év köz-
ben – tette hozzá.

Azt is mondta Szopkó Ti-
bor, hogy a forráscsökkenés és 
a kiadások növekedése veszé-
lyeztetheti a Miskolc által biz-
tosított közszolgáltatások ellá-
tását, így a városüzemeltetést, 
a helyi közösségi közlekedést 
vagy akár a szociális, közneve-
lési intézmények működtetését, 
a gyermekétkeztetést.

– Állami beavatkozásra van 
szükség, folyamatos, kiszámít-
ható és felelős állami szerepvál-
lalás nélkül ugyanis a rendelet 

végrehajtása veszélybe kerülhet 
a gazdasági környezet változá-
sa esetén – mutatott rá Szopkó 
Tibor.

Elmondta azt is az alpolgár-
mester, hogy Miskolc szolida-
ritási hozzájárulási kötelezett-
sége 1,3 milliárd forintról 3,6 
milliárdra nő idén. Hozzátette: 
kizárólag az önkormányzat esz-
közeivel érdemben nem befo-
lyásolható a költségvetési gaz-
dálkodás eredményessége.

Reakciók
Molnár Péter, a KDNP frak-

cióvezetője úgy vélekedett, a 
miskolci közösségi közlekedés 
„három éve kritikán alul mű-

ködik”, és bár az MVK önkor-
mányzati támogatása nőhet, 
kérdés, hogy ettől jobb lesz-e a 
szolgáltatás színvonala. Hozzá-
tette, a közbiztonságon is javíta-
ni kell, és követelte a Salkaházi 
Sára-programból a nyugdíjasok 
támogatásának idei kifizetését.

Varga Andrea alpolgármester 
az önkormányzatok jogainak 
visszaadásáról és igazságtalan 
állami újraelosztásról beszélt. 
Utóbbi kapcsán Simon Gábor 
(Velünk a Város) frakcióveze-
tő kifejtette, a miskolci vállal-
kozások és magánszemélyek 
2022-ben több mint 300 mil-
liárd forintot fizettek be az ál-
lamkasszába, amiből az önkor-

mányzat mindössze 17 milliárd 
forintot kap vissza.

– Azt várnánk el az állam-
tól, hogy igazságosan ossza el a 
miskolciak által befizetett pén-
zeket. Ha minimum 50 milliárd 
forintot megkapnánk, akkor a 
közfeladatokat biztonsággal el 
tudnánk látni – húzta alá.

Nagy Ákos, a Fidesz frakció-
vezetője „álságosnak” nevezte a 
költségvetés-tervezetet, ami vé-
leménye szerint nem reflektál a 
miskolciak valós igényeire.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a 
Város) önkormányzati képvise-
lő kiemelte, továbbra is támo-
gatják a miskolci nyugdíjaso-
kat, gondoskodó a költségvetés.

Közel kétórás vitát követően 
a közgyűlés 16 igen és 9 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül 
fogadta el a költségvetési ren-
deletet.

Reptér
De megszavazta a grémi-

um a többi előterjesztést is. Így 
például eldőlt, hogy a miskol-
ci önkormányzat értékesíthe-
ti a Mezőkeresztes és Mezőkö-
vesd külterületén elhelyezkedő 
egykori katonai repülőtérben 
meglévő egyhatodos tulajdo-
nosi részesedését. Több mint 1 
milliárd forintért szeretnék ér-
tékesíteni a közel 500 hektáros 
területet. Simon Gábor (Velünk 
a Város) frakcióvezető a vitá-
ban ismertette, évek óta nem 
látni azt a szándékot, hogy egy 
légitársaság fejlesszen ezen a 
területen, így Miskolcnak sem 
érdeke fenntartani a jelenlegi 
állapotot. Felvetette – ellenzé-
ki képviselőkhöz hasonlóan –, 
hogy a befolyt összegből újabb 
iparterületeket vásárolhatna 
Miskolc, hiszen a jelenlegiek 
mára gyakorlatilag megteltek.

Végül arról is döntött a köz-
gyűlés, hogy a Szimbiózis Ala-
pítvány 50 százalék kedvez-
ménnyel megkaphassa az egyik 
Baráthegyi Majorság mellet-
ti területet, hogy ott focipályát 
alakíthasson ki. Szopkó Tibor 
alpolgármester érvelésében 
méltatta az alapítvány működé-
sét, úgy fogalmazott: Miskolc 
büszke a Szimbiózisra, az általa 
működtetett majorságra, és el-
kötelezettek mellettük.

KUJAN ISTVÁN

MOLNÁR PÉTER,  
KDNP-FRAKCIÓVEZETŐ

A költségvetés kapcsán el-
mondtuk: azért nem támo-
gatjuk, mert nem látszik a 
vízió. Talán ezt érzik azok 
a fiatalok is, akik sajnos el-
hagyják a várost. Szomorú 
látni, hogy drasztikusan 
csökken a lakosságszám. 
A 2019 ősze óta regnáló baloldali városve-
zetés tönkretette a tömegközlekedést Mis-
kolcon, leépítették a rendészetet, sajnos a 
köztisztaság egyre rosszabb. Ugyan idén 
többet terveznek az MVK-ra fordítani, de 
arról nem beszélnek, hogy visszaállítanák a 
normális menetrendet. Pedig a miskolciak 
azt szeretnék, ha a 2019 előtt megszokott jó 
tömegközlekedés lenne a városban, és nem 
ilyen ritkán közlekedő járatok lennének. De 
nem csak rossz színvonalú az MVK, drá-
ga is. 2022-ben a miskolci nyugdíjasok ál-
tal várt Salkaházi-támogatást nem fizette 
ki a baloldal. Pedig be volt tervezve a költ-
ségvetésbe, és lett is volna rá keret, csak 
elköltötték másra… Most ismét tervezi a 
költségvetés a Salkaházi-támogatást, de a 
KDNP-frakció nyomatékosan kéri és fel-
szólítja a városvezetést, hogy idén ne más-
ra költsék el a pénzt, hanem fizessék ki a 
szépkorúaknak! Gyakorlatilag nincs önkor-
mányzati beruházás, fejlesztés. Az idén 200 
éves Miskolci Nemzeti Színházra is csak az 
állam ad pénzt. Az iparűzésiadó-bevételek 
nőnek, ami az előző ciklus beruházásösz-
tönző politikájának köszönhető. Magyaror-
szág kormánya – ahogy az előző években is 
– idén is támogatni fogja Miskolcot. Ezzel 
számol is a költségvetés.

SIMON GÁBOR, 
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ

A költségvetésnél az az alap-
vető kérdés, hogy a hatályos 
törvények alapján a költség-
vetés bevételi és kiadási ol-
dalának meg kell egyezni, ezt 
egyensúlyi költségvetésnek 
hívják. Idén már rögtön a 
költségvetés tervezésekor 
kiderült, hogy sokkal több pénzre lenne szük-
ség a harmonikus működésre, mint amennyi 
várható bevétele van az önkormányzatnak. En-
nek oka pedig a Fidesz-kormány működésé-
ben keresendő, egészen pontosan abban, hogy 
mennyi pénzt ad az önkormányzatoknak.

Ehhez azért azt érdemes tudni, hogy a kor-
mánynak ab ovo nincsen pénze, azt a magánsze-
mélyek és a cégek fizetik be a költségvetésbe, a 
mi véleményünk szerint ezt a forrást a kormány 
rosszul költi el, hiszen az önkormányzatok-
ra sokkal kevesebbet költ, mint ami a tényleges 
igény, dacára annak, hogy a helyhatóságok ál-
lami feladatokat is ellátnak. A miskolciak 2022-
ben több mint háromszázmilliárd forintot 
fizettek be adóként, ebből az állam mindössze ti-
zenhét milliárdot ad vissza a város működtetésé-
re. A mi véleményünk az, hogy ebből a pénzből 
legalább ötvenmilliárdra lenne szükség a bizton-
ságos működéshez. Ehhez jön még hozzá, hogy a 
kormány nem kompenzálja a huszonöt százalé-
kos inflációt sem, dacára annak, hogy tavaly hu-
szonkét százalékkal növekedtek a bevételei.

Tehát ebben a nehéz helyzetben nekünk egy 
nagyon takarékos költségvetést kellett elkészí-
teni úgy, hogy a jogos igényekre sem mindig 
jut elegendő pénz. Ennek ellenére is azért van 
néhány prioritás, amit a költségvetés tartal-
maz: ilyen az, hogy a költségvetés tartalmaz-
za a Salkaházi Sára-program folytatását, hogy 
soha nem látott összeggel, 4,3 milliárd forint-
tal támogatnánk az MVK működését, de a vá-
rosüzemeltetésre is több forrás fog jutni.

HOLLÓSY ANDRÁS,  
FIDESZ-KDNP-SZÓVIVŐ

Az idei költségvetésből 
azt látjuk, hogy ugyanolyan 
sebtében összetákolt, mint 
a miskolci tömegközlekedés. 
Aki egy normális menetrend 
összerakására nem képes, 
annak hogy menne egy 
költségvetés összerakása? 
Egyeztetni és döntést hozni így felelőtlenség 
és a miskolciak semmibevétele. 40 milliárd 
forintról és majd' 150 ezer lakó mindennap-
jairól döntünk, ezt nem veszi figyelembe a 
baloldali városvezetés. Ez a költségvetés nem 
tiszteli a miskolciakat. A covid alatt a tömött 
buszokkal fertőzte a miskolciakat Veres Pál 
és csapata, most pedig megfulladunk Mis-
kolcon a fővárosból „idelízingelt” füstös dí-
zelektől! Az elmúlt években több mint 150 
módosító indítványt nyújtottunk be a tömeg-
közlekedés, a turizmus, a közbiztonság rend-
betételére, a családok, vállalkozók és nyug-
díjasok támogatására, de ezeket lesöpörte a 
baloldali városvezetés. Elmondtuk, hogy le 
kell állítani a sportállások, a felesleges kreált 
pozíciók kifizetését. Ha van irodafelújításra 
30 millió, egyetemi fesztiválra 30 millió, Ko-
csonyafesztiválra 80 millió, akkor kell hogy 
legyen pénz a Salkaházi-juttatás kifizetésére 
is. Mennyi pénzt adjon még a kormány, hogy 
végre észrevegyék, hogy 4 éve semmit nem 
tudtak megcsinálni a dubaji kiránduláson és 
a sportállásokon kívül? A működő dolgokat 
is tönkretették: ilyen a tömegközlekedés, le-
építették a rendészetet, nem nyírják időben a 
füvet, nem takarítják hatékonyan az utcákat. 
A magyar kormány nem hagyja magára Mis-
kolcot, sok milliárd forint támogatás érkezett 
a városba. A miskolci városvezetés megint 
csak mismásol és saját alkalmatlanságát bi-
zonyítja az idei költségvetéssel. A Fidesz- és a 
KDNP-frakciók ehhez nem asszisztálnak.

SZARKA DÉNES, 
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES

Hosszas – és néhol part-
talanná váló – vita után 
sikerült elfogadnunk 
Miskolc 2023-as költségve-
tését. Abban tulajdonkép-
pen egyetértés volt, hogy a 
város mozgástere a je-
lenlegi gazdasági helyzet-
ben meglehetősen szűk, hiszen a bevételeket 
érdemben nehéz növelni, olyan mértékben 
legalábbis biztosan, hogy azok arányban le-
gyenek az energiaárak miatt brutálisan emel-
kedő kiadásokkal. Azért merem állítani, hogy 
egyetértés volt, mert a Fidesz képviselői sem 
tudtak érdemi javaslatot tenni arra, hogy mi-
ként lehetne olyan mértékű forrásokat elő-
teremteni, amelyekből az általuk is javasolt 
számos – a kiadásokat súlyosan növelő – in-
tézkedést fedezni lehetne. A polgármesteri 
hivatal dolgozóinak munkáját dicséri, hogy 
ilyen helyzetben is sikerült egy feszes, szigo-
rú, de a fejlesztési szempontokat is szem előtt 
tartó javaslatot összeállítani egy egyensúlyi 
költségvetésre.

Ami a konkrét mozgásteret illeti, a ren-
delkezésre álló adóbevételek emelkedésére 
továbbra is lehet számítani, a közösségi for-
rásból megvalósuló fejlesztések előkészítésé-
nek szintje pedig hatalmasat ugrott az előző 
városvezetés alatti szinthez képest. Így vált le-
hetségessé például az is, hogy a közösségi köz-
lekedés támogatását ismét emelhette a város 
– az viszont már a kiadások nagymértékű 
növekedésének eredménye, hogy a színvona-
lat lehetetlen a támogatási szint növekedésé-
nek arányában emelni.

Számomra rendkívül fontos, és a város jövő 
iránti elköteleződésének jele is, hogy az ifjú-
ságpolitikai költségvetési források ebben a ne-
héznek ígérkező évben is rendelkezésre állhat-
nak, így ezen a téren is előreléphet Miskolc.

Több jut a közlekedésre és a városüzemeltetésre 

A városi közgyűlés elnöksége. Fotó: Mocsári László
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Apósomnak van egy féltve őrzött mondása – 
értsd, mindig magánál tartja, sosem lép ki nél-
küle a házból. Így szól: minden ember a saját 
szintjén nyomorog. Jó, apósomnak több mondá-
sa is akad, mind családi ereklye, bár a legtöbb-
jük kissé hibrid, mint hogy „teher alatt tapad a 
Palmatex”, és hasonlók. Azt viszont, hogy min-
denki a saját szintjén nyomorog, átérzem.

Amikor felvettek egy miskolci középiskolába, csak akkor tud-
tam meg, hogy vidéki vagyok. Addig a falusi srácokat gondoltam 
annak, aztán kiderült, ez csak nézőpont kérdése. Hatéves korom-
tól sajószentpéteri neveltetésben részesültem, ez pedig sokszor túl 
érdes volt a belmiskolciaknak, akik oxfordi kiejtéssel beszélték a 
borsodi tájszólást is. Nem eltartott kisujjal ittam a Power Rai-
det, na, sőt, leginkább sehogy. Anya csomagolt tízórait, kevert 
narancsszörpöt minden reggel ugyanabba a műanyagflakonba, 
nem voltak márkás ruháim, és tizenhat éves koromig telefonkár-
tyát használtam mobil helyett. Ellenben tudtam sok mindent, 
amit egy átlag miskolci fiatal nem. Például, hogy arra a kérdésre, 
„hol lakik a pápa, Versailles-ba’ vagy Üstökön?” nincs jó válasz.

Tanárgyerekként Sajószentpéteren soha nem éreztem azt, hogy 
kimaradtam két körből. Miskolcon azonban állítani kellett a gon-
dolkodásomon. De még így is zavart, ha a többiek elmentek kok-
télozni. Zavart, hogy már fejből tudták, milyen hamburgerek van-
nak a Matrózban. Zavart, hogy nem hordanak turis cuccokat, és 
kifejezetten zavart, hogy a Plázába nemcsak lógni járnak, hanem 
vásárolni. Egyszer egy srác megvette a világ legrandább holdjáró 
cipőjét. Persze körberöhögtük. Aztán megmondta, hogy húszezer 
volt, én pedig napokig olyan randa, ormótlan cipőt akartam. Va-
lahol vágytam miskolcinak lenni, vagyis arra az életre, amit azok 
a sárcok éltek, akiket én „echte miskolcinak” hívtam. Igazság sze-
rint ez a fura kattanás csak az egyetemen csitult.

Már egy ideje miskolci vagyok, mégsem igazi, „echte”. Azoknak 
a jó része meg sem állt Budapestig, de többen külföldön kötöt-
tek ki. Azóta hallgatom, hogy Miskolc milyen pitiáner hely, meg 
hogy a várost elhagyó tábla felér egy antidepresszánssal. Újfent 
kiderült, hogy vidéki vagyok, hiszen nem jár a házunknál a BKV. 
Persze lehetne bővíteni a kört. A haverom például, aki húsz éve 
él Németországban, nem válogat, egyaránt lenézi a miskolcit és 
a pestit is.

Fluktuálunk. A vidékiből miskolci lesz, a miskolciból pesti, a 
pestiből német, londoni, dán, finn, holland, aztán ha megöreg-
szik, lehet, hogy bedepusztai. Ki sejti?

El kéne vágyódnom? Nem tudom. Maradok, ha másért nem, 
hogy legyen kihez hazajönni a többieknek. De főképp édesanyám 
miatt. Meg miért is akarnék más szintjén nyomorogni, amikor 
még az enyémet se sikerült kinőnöm?                                BÁJER MÁTÉ

NÉZŐPONT

Ich bien vidékiner

Veres Pál polgármester új-
raválasztását támogatja a 
Jobbik-Konzervatívok.

A párt miskolci szervezete 
március 3-ai rendkívüli saj-
tótájékoztatón jelentette be, 
hogy a 2024-es önkormány-
zati választáson a jelenlegi 
városvezetőt támogatják. A 
helyi alapszervezet döntését 
az országos elnökség is jóvá-
hagyta.

Szarka Dénes a Jobbik-Kon-
zervatívok miskolci elnöke a 
polgármesteri hivatal tárgya-
lójában tartott tájékoztatón 
elmondta, hogy 2019 óta dol-
goznak együtt Veres Pállal a 
Velünk a Város szövetség tag-
jaként, ismerik a városról al-
kotott vízióját, részt vettek a 
közös programalkotásban, az 
eddigi munkában, és tudják, 
milyen munkát végez polgár-
mesterként.

„Láttuk és látjuk most is, 
hogy a világjárvány, a gazda-
sági válság és a korábbi város-
vezetések által felhalmozott 
hitelek miatt milyen terepen 
kellett helytállnia, és láttuk 
azt is, hogy ilyen nehéz körül-
mények között sem engedett 
abból, hogy Miskolcnak mű-
ködnie és fejlődnie kell. Abból 
sem engedett, hogy mindig a 
várospolitika és ne a pártpoli-
tika határozza meg a munká-
ját. Folyamatosan Miskolcért 

dolgozik, és abban mindig 
következetes volt, hogy neki 
Miskolc az első. Ezek alapján 
a Jobbik-Konzervatívok mis-
kolci közössége a helyzetet és 
polgármester úr programját 
értékelve azt a döntést hozta, 
hogy őt támogatjuk a 2024-es 
önkormányzati választáson” 
– közölte Szarka Dénes, aki 
hangsúlyozta, hogy Veres Pál 
polgármesteri működése, vá-
rospolitikája egybevág azzal, 
amit a pártjuk országosan is 
képvisel, ezért a miskolci párt-
szervezet döntését az országos 
elnökség is jóváhagyta.

Ezt a Jobbik-Konzerva-
tívok alelnöke, országgyű-
lési frakcióvezetője Lukács 
László is megerősítette, aki 
szerint a pártjuk hitet tett 
amellett, hogy az önkor-
mányzati politikában hiteles, 
helyi ügyekkel foglalkozó, 

nem pártlogika alapján mű-
ködő emberekre van szükség, 
ahogyan azt a korábbi jászbe-
rényi időközi önkormányzati 
választás is mutatja.

Veres Pál mindenekelőtt 
köszönetet mondott a beje-
lentett támogatásért, és be-
szédében rámutatott: „Az 
a célom 2019-óta, hogy egy 
olyan közösséget formál-
jak mind a városvezetés-
ben, mind a városban, amely 
egyértelműen azt tűzi ki cé-
lul, hogy Miskolcnak jobb le-
gyen. Mindig hangsúlyozom, 
nekem egy pártom van, amit 
úgy hívnak, hogy Miskolc. 
Örömmel hallottam az előt-
tem szólóktól, hogy számuk-
ra sem a pártpolitika lesz az 
elsődleges, hanem a város. Ez 
összecseng azzal, amit én is 
képviselni szeretnék” – emel-
te ki a polgármester.

Kérdésre válaszolva kifej-
tette, hogy mindenkivel kész 
együttműködni a további-
akban is, aki a városért tenni 
szeretne politikai színezettől, 
hovatartozástól, világnézettől 
függetlenül. A polgármester 
jelezte, hogy a mai bejelentés 
az első lépés, másokkal is foly-
nak a tárgyalások, folyamat-
ban van annak a csapatnak az 
összeállítása, amellyel neki le-
het vágni a következő évben a 
választásnak. 

BACSÓ ISTVÁN

A Jobbik támogatja Veres PáltA Jobbik támogatja Veres Pált
Mi lesz a diósgyőri járóbe-
teg-szakrendelések jövője? – 
ezt a kérdést feszegette Bartha 
György és Bazin Levente, a 
Velünk a Város-frakció két 
MSZP-s önkormányzati kép-
viselője február 28-án a Di-
ósgyőri Rendelőintézet előtt 
megtartott sajtótájékoztatón.

Bartha György úgy fogalma-
zott, sokak kezdtek aggódni a 
többi között a vasgyári rende-
lőintézet jövőjéért azt követően, 
hogy a múlt héten napvilágot 
látott a hír: a kormány a járóbe-
teg-szakrendelések átalakítását 
tervezi.

– Olvasva a különböző portá-
lok tudósításait, valószínűleg so-
kakkal együtt kaptam a szívem-
hez, a tapasztalat ugyanis az, 
hogy amihez az egészségügyet is 
felügyelő Belügyminiszter hoz-
zányúl, annak romlik a színvo-
nala. Finoman szólva sem jött 
még be egyetlen reformja sem – 
jelentette ki.

Az önkormányzati képviselő 
újfent felszólította Kiss Jánost, a 
terület fideszes országgyűlési 
képviselőjét, hogy emelje fel sza-
vát a diósgyőri járóbeteg-szak-
rendelésekkel kapcsolatban. 
„Nagyon sok lakó szeretné, hogy 
Kiss János egyeztessen a Belügy-
minisztériummal annak érde-
kében, hogy visszatérhessenek a 
szakrendelések a vasgyári kór-
ház területén található épület-
be. Körülbelül 40-45 ezer ember 

nevében követeljük, hogy kép-
viselő úr intézkedjen a betegek 
érdekében” – tette hozzá Bartha 
György.

– Sajnos azt látjuk, hogy most 
a színművészek, a katások, a pe-
dagógusok, a diákok, a szakápo-
lók vagy a civilszervezetek után 
most az orvostársadalom lett a 
Soros – Bazin Levente ezekkel 
a szavakkal reagált arra, hogy a 
kormányzat törvénnyel nyesné 
a Magyar Orvosi Kamara joga-
it azért, mert kifogásolják az új 
ügyeleti rendszer bevezetését.

„Lázár János korábban úgy 
fogalmazott: akinek nincs sem-
mije, az annyit is ér!” Úgy tűnik, 
Kiss János követi az üzenetben 
álló sorvezetőt, és asszisztál ah-
hoz, hogy elvegyék a Győri ka-
puban, Perecesen, Kiliánon át 
a diósgyőri lakóktól a helyben 
elérhető állami járóbeteg-ellá-
tásokat és szakrendeléseket” – 
mondta Bazin Levente, aki szin-
tén felszólította a térség fideszes 

országgyűlési képviselőjét, hogy 
álljon ki a szakrendelések ügye 
mellett.

Bartha György és Bazin Le-
vente tavaly nyár óta többször is 
tartott sajtótájékoztatót a diós-
győri szakrendelések ügyében, 
mivel azt az információt kapták, 
hogy leépítik azokat. A témával 
kapcsolatosan aláírásgyűjtésbe 
is kezdtek, melyet több száz helyi 
lakos szignózott.

A rendelőintézetet is üze-
meltető Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház akkor 
az elhangzottakra úgy reagált: 
nem tervezték, és jelenleg sem 
tervezik a diósgyőri szakrende-
lői tevékenység megszüntetését, 
annak bezárását, viszont a be-
tegforgalmi adatok, az aktuális 
létszámhelyzet és immáron az 
energiafelhasználási szükségle-
tek is olyan tényezők, amelyek 
mentén szükség szerint az ellá-
tásszervezés módosulhat.       T. Á.

Mi lesz a szakrendelésekkel?Mi lesz a szakrendelésekkel?

Bartha György és Bazin Levente. Fotó: Horváth Csongor

Visszatért a Kocsonyafesztivál Visszatért a Kocsonyafesztivál 
A népszerű téli fesztivált a 
világjárvány miatt kétéves 
kihagyással rendezték meg a 
miskolci belvárosban márci-
us 3. és 5. között.

Akárcsak régen, nagyszabá-
sú felvonulással vette kezdetét 
pénteken délután a 15. Miskol-
ci Kocsonyafesztivál. A belvá-
ros már a rendezvény kezdeté-
re megtelt érdeklődőkkel, ami 
nem csoda, hiszen a járvány 
miatt 2020 tavasza óta rengeteg 
fesztivál maradt el ország-világ-
szerte (a 2020-as Kocsonyafesz-
tivált egyébként még éppen meg-
rendezték, vélhetően az egyik 
utolsó hazai nagyrendezvény 
volt a covid-járvány kitörése 
előtt – a szerző).

Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere megnyitó beszédében 
arról beszélt, a város közössé-
ge a járvány, infláció, gazdasá-
gi válság, energiaválság ellenére 
sem adta fel, ennek köszönhető 
az, hogy idén újraéledt a Kocso-
nyafesztivál.

– Hiszünk az összefogásban, 
a közösségünk erejében, a te-
hetségeinkben, a városunkban, 
hiszünk az értékeinkben, hi-
szünk a városunkban és ezeket 
meg is fogjuk tartani minden-
áron – mondta a városvezető.

„Veres Pál nélkül ez a fesztivál 
nem jöhetett volna létre” – emel-
te ki Rózsa Edit, a Kocsonyafesz-
tivál alapító tulajdonosa, egyben 
köszönetet mondva Miskolc pol-
gármesterének minden miskol-
ci nevében. „Ez a fesztivál arról 
szól, ami összeköt bennünket, 
arról, hogy együttműködünk. 
Ez volt a célja hajdan is a Kocso-
nyafesztiválnak.” – tette hozzá.

A fesztiválváros egyébként 
már az elmúlt hét második fe-

lében elkezdett épülni, előbb 
a padok tűntek el a sétálóut-
ca felső szakaszáról, hogy he-
lyüket átadják a vásárosok és 
a gasztronómiai szolgáltatók 
kunyhóinak, majd felépültek a 
színpadok is: egyik a Villany-
rendőrnél, másik az Erzsébet 
téren, a nagyszínpad pedig – 
ahogyan mindig – a Szent Ist-
ván téren. Csütörtökön este, 
pénteken délelőtt aztán a vállal-
kozók is megjelentek, a felvonu-
lásra már zsongott az egész Szé-
chenyi utca és a környéke is.

Lukács Ádám, a rendezvényt 
szervező Uni-Garden Kft. ügy-
vezetője lapunknak elmondta, 
1600 négyzetméter felett van 
idén az árusítóhelyek nagysága, 
körülbelül hetvenöten nyújta-
nak gasztronómiai szolgáltatá-
sokat, és a fesztivál területén, 
huszonöt helyszínen lehet ko-
csonyát venni.

A rendezvény három színpa-
dán három nap alatt több mint 
ötven zenei formáció fog meg-
fordulni, köztük olyan közön-
ségkedvencek kaptak helyet, 
mint a Margaret Island, a Bal-
kán Fanatik, Erös és Spigiboy, 
a Fiesta Csordás Tibivel, Lotfi 
Begi, Náksi, a New Level Em-
pire. A fesztivál külföldi fellé-
pője eredetileg Dr. Alban lett 
volna, azonban kiderült, a ma-
nagmentje túlszervezte magát, 
így őt majd májusban a Mis-
kolci Egyetemi Napon lehet 
látni, hallani. A helyére az ez-
redfordulós évek közkedvelt 
dance-formációja, a Groove 
Coverage érkezik a Kocsonya-
fesztiválra. Az Erzsébet tér pe-
dig a miskolci zenekaroké lesz, 
fellép a többi között az Ildi Ri-
der, a Zenegép, a Here We Are, 
Áll-a-tok vagy a Miskolci Dixi-
eland Band.

A civilszervezetek a hétvégén 
a Kocsonyafesztivál szívében, 
vagyis a Szinva teraszon várják 
az érdeklődőket. Interaktív fog-
lalkozásokat, bemutatókat és já-
tékokat tartanak, és nyeremé-
nyek is gazdára találnak. Idén 
a rendezvény tematikája, mivel 
Petőfi jubileumi év van, a sza-
badság, illetve a költő és Mis-
kolc kapcsolatára épül. Aki ked-
vet érez és szeretne valamelyik 
szervezethez kapcsolódni, vagy 
szívesen támogatná őket, arra is 
lehetősége lesz. A zenei és kultu-
rális programokról, valamint a 
közlekedést érintő változásokról 
részletesen a Kocsonyafesztivál 
honlapján (https://kocsonyafesz-
tival.hu), vagy a rendezvény hi-
vatalos applikációjában, amely 
Android, valamint iOs operáci-
ós rendszert futtató mobilkészü-
lékekre is letölthető.

BALOGH CSILLA – TAJTHY ÁKOS

Béka velünk, minden mennyiségben... Fotó: Mocsári László

Szarka Dénes és Veres Pál. 
Fotó: Juhász Ákos



A Robert Bosch Power Tool 
Elektromos Szerszámgyár-
tó Kft.-nél tartotta aktuális 
összejövetelét a Borsod-Aba-
új-Zemplén Vármegyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BOKIK) HR Klubja.

A gyárlátogatással egy-
bekötött március 3-ai fóru-
mon legfőképp a toborzás 
és a kiválasztás folyamatát 
járták körül a szakemberek. 
A BOKIK titkárának, Du-
dás Tibornénak nyitó gon-
dolatait követően a Robert 
Bosch Power Tool Kft. ügy-
vezető igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket, aki a 
több mint húszéves múltra 
visszatekintő miskolci telep-
hely bemutatásán túl arra is 
kitért, miért tartják fontos-
nak, hogy a vállalat az ipar-
kamara helyi közösségének 
irányába is bizonyítson, s 

a régió céges szereplőivel 
is meg tudják osztani jó-
gyakorlataikat. Fükő László 
hangsúlyozta: hatékonysá-
guk jövőbeni növelésében 
stratégiai szerepet szánnak 
a humánerőforrás fejleszté-
sének.

A rendezvény végén az 
Országos Humánmenedzs-
ment Egyesület (OHE) részé-
ről Csaposs Noémi elnök és 
Masa Beáta elnökségi tag is 
bemutatkozott – utóbbi egy-
ben a HR Klub elnökeként 
is felszólalt. A BOKIK kö-
zösség építése egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend: kö-
zel ötven állandó résztve-
vővel tartják a klub összejö-
veteleit. Masa Beáta szerint 
az eseménynek otthont adó 
Bosch HR-stratégiája fluktu-
ációkezelésben és megtartás-
ban egészen egyedi. 

BÓDOGH D.

Keresd a nőt, mint vala-
mely dolognak az okát, 
előidézőjét, avagy cher-
chez la femme, ahogy a 
franciás műveltségű mon-
daná, hiszen valahol min-
den mögött ott van egy nő.

Hogy ennek a mondás-
nak mennyire igaza van, 
azt az élet mindig igazolja. 
Még a sikeres emberek sem 
tagadják, hogy az életükben 
valahol ott volt egy erős nő, 
aki útjukra indította, támo-
gatta, ösztönözte őket, vagy 
csupán „ott volt”, amikor 
kellett. Leginkább a hétköz-
napokban, amikor a sikeres 
férfiú megfáradtan hazaért, 
és volt aki várja, aki ott volt 
és otthont teremtett neki. 
Az év minden napján. Kell 
ennél több?

Úgy illik, ha ezért mi, 
férfiak is minden nap hálá-
sak vagyunk, és nem vesz-
szük természetesnek, mint 
a napfelkeltét, avagy meg-
szokottnak, unalmasnak. 
A jóhoz, a mindennapihoz 
könnyű hozzászokni, és 
már nem is figyelni rá elég-
gé, sőt, akár elhanyagolni. 
Nagyobb hibát el sem kö-
vethetünk annál, hogy nem 
figyelünk az életünk útján 
hozzánk társul szegődött 
nőkre, az édesanyára, éle-
tünk párjára, a leányokra, 
vagy azokra a nőkre, akik-
kel nap mint nap együtt 
„húzzuk az igát” a munka-
helyen. Megérdemlik a fi-
gyelmünket és szeretetün-
ket. Minden nap.

Hogy ezt el ne felejtsük, 
figyelmeztet rá minden év-
ben március nyolcadikán a 
nőnap, amely eredetileg a 

női egyenjogúság és a nők 
emberi jogainak napja. Vi-
lágszerte 1917 óta, Magyar-
országon 1948-tól a nők 
hivatalossá lett ünnepnap-
ja. Mára jórészt elveszítette 
egykori mozgalmi jellegét, 
közvetlenebb, családiasabb 
nappá lett, nem csak a dol-
gozó nőt, sokkal inkább a 
nagybetűs NŐT ünnepel-
jük. De továbbra is fontos 
szerepe van abban, hogy fel-
hívja a figyelmünket arra, 
hogy nők nélkül és az ő 
tiszteletben tartásuk nélkül 
nem megy. Nincs kiegyen-
súlyozott és boldog társa-
dalom, elnyomott, elhanya-
golt, boldogtalan nőkkel. 
Valójában pozitív önzés az, 
amikor a férfiak megbecsü-
lik és szeretik az őket körül-
vevő nőket, mert kamatos-
tól kapják ezt vissza.

Ez a nap legyen a háláé, 
az odafigyelésé és a köszö-
neté, úgy, ahogy Márai Sán-
dor írta: „Köszönet a nők-
nek. Köszönet neked, aki 
megszültél. És neked, aki a 
feleségem voltál. És neked, 
te harmadik, tizedik, ezre-
dik, aki adtál egy mosolyt, 
gyöngédséget, egy meleg 
pillantást, az utcán, elme-
nőben, vigasztaltál, mikor 
magányos voltam, elringat-
tál, mikor a haláltól féltem. 
Köszönet neked, mert sző-
ke voltál. És neked, mert fe-
hér voltál. És neked, mert a 
kezed szép volt. És neked, 
mert ostoba és jó voltál. És 
neked, mert okos és jókedvű 
voltál. És neked, mert türel-
mes és nagylelkű voltál. (...) 
Köszönet a nőknek, köszö-
net.”

BACSÓ ISTVÁN
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Már csak a kormányhiva-
tal engedélyére várnak, s azt 
követően birtokba vehető 
Miskolc-Görömbölyön a Ba-
csinszky utca 1. szám alatt 
működő orvosi rendelő – 
hangzott el pénteken délelőtt 
a felújított épület szemrevé-
telezésén. 

Az eseményt Borkuti Lász-
ló, a városrész önkormányza-
ti képviselője hívta össze azzal 
a szándékkal, hogy megnyug-
tassa a helyieket, akik már tü-
relmetlenül várják a rendelő 
átadását.

„A felújított, akadálymentes 
épület nagyon impozáns lát-
ványt nyújt kívül-belül, és jól 
illeszkedik a városrész épített 
környezetéhez” – fejezte ki az 
épület kivitelezésével kapcso-
latos elégedettségét Borkuti 
László.

Miklós Viktor, a Miskolc MJ 
Város Polgármesteri Hivatal 
főosztályvezetője elmondta: 
„Jelen pillanatban már a vé-
géhez közelednek a használat-
ba vételi engedélyeztetési eljá-
rások, és egy-két héten belül 
megérkezhet a kormányhiva-
tal engedélye is, utána pedig 

megkezdődhet a szolgáltatás 
visszatelepítése is.” A főosz-
tályvezető kitért arra, hogy a 
2017-ben indult projekt 2022 
novemberében fejeződött 
be, a napelemmel kapcsola-
tos engedélyeztetések, illetve 
azok felszerelése és beüzeme-
lése csúsztak meg egy kicsit, 

amelyeket mostanra a szoros 
együttműködések révén sike-
rült elhárítani.

Maga az épület teljes egé-
szében megújult, energetikai 
korszerűsítésen esett át, ami 
magában foglalja a homlok-
zat és a tető szigetelését, az 
összes nyílászáró, valamint a 
komplett tető cseréjét és a bel-
ső fűtési rendszer felújítását. 
Emellett az épület teljes bel-
seje átalakult a padlótól a pla-
fonig, az összes közműszol-
gáltatással érintett vezetéket 
is kicserélték. Miklós Viktor 
elmondta, bővítették az ingat-
lan alapterületét és egy plusz 
helyiséget is kialakítottak az 
épületben.

A kivitelezés 140 millió fo-
rint vissza nem térítendő eu-
rópai uniós forrásból valósult 
meg.

BALOGH CSILLA

A polgármesteri hivatal 
dísztermében tartották már-
cius 2-án a Miskolci Foglal-
koztatási Paktum második 
Vállalkozói Klubját.

A rendezvényre meghívást 
kaptak mindazon vállalkozók, 
akik vállalkozásindítás vagy vál-
lalkozásfejlesztés céljából a pak-
tum által biztosított vállalkozóvá 
válási tanácsadáson vettek részt. 
Pető Ágnes, a helyi paktumiroda 
vezetője köszöntőjében felidézte: 
habár munkájuk során elsődle-
gesen a hátrányos helyzetű mis-
kolci álláskeresőknek, valamint 
a GYED-ről és GYES-ről vissza-
térő munkavállalóknak igyekez-
nek segíteni – sőt, tevékenységük 
egyre inkább kiterjed a munka-
adóknak nyújtott tanácsadásra 
is, így kapacitálva a térség cégeit 
egyebek mellett arra, minél több 

megváltozott munkaképességű 
személyt foglalkoztassanak –, 
mindezek mellett 2021-ben útjá-
ra indították vállalkozásfejlesztési 
szolgáltatásukat is.

Prezentációjában Nyitrai Ba-
lázs azt szemléltette, hogy egy 
újonnan létrehozott vállalko-
zás életében mennyire fontos, 
hogy ne „bújjon el” az interne-
ten. Szeghő Kornélia, a kis- és 
középvállalkozások kontrol-
lingjával foglalkozó tanácsadó 
előadásában arra tért ki, hogy a 
KKV-k a gazdasági változásokra 
miképp tudnak hatékonyan rea-
gálni. A rendezvényen a megin-
vitált vállalkozók is szót kaptak. 
A megjelent üzletemberek a rö-
vid bemutatkozásokat követően 
megválasztották legjobbjukat, 
akinek a szervezők így a „Vállal-
kozási ötlettől a megvalósításig” 
díját nyújthatták át.                B. D.

Átadás előtt a görömbölyi rendelő

Egyedi fluktuácókezelés

Köszönet a nőknek

Vállalkozási ötlettől  
a megvalósításig

Az érdeklődő közönség. Fotó: Juhász Ákos

Borkuti László elégedett a kivitelezéssel. Fotó: Juhász Ákos
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A nőnap megfelelő alkalom, 
hogy felhívják a figyelmet 
erre a nőket érintő problé-
mára, és egyben segítsenek is 
az összegyűjtött tárgyi esz-
közökkel.

„Tegyünk együtt a menstru-
ációs szegénység ellen!” Ezzel a 
jelmondattal indított országos 
adománygyűjtő akciót a közel-
gő nőnap alkalmából az LMP. 
Bakos Bernadett, a párt or-
szággyűlési képviselője a kez-
deményezést bejelentő miskol-
ci sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy ez már a harmadik nő-
napi jótékonysági kampányuk, 
amikor higiéniai termékeket 
gyűjtenek, köztük elsősorban a 
menstruáció alatt használt esz-
közöket, amelyeket aztán eljut-
tatnak a rászorulókhoz.

Az adománygyűjtésben 
együttműködnek olyan hátrá-
nyos helyzetűeket segítő ön-
kormányzati és civilszerve-
zetekkel, amelyek eljuttatják 
azokhoz a nőkhöz a betéteket, 
tamponokat, tisztálkodási sze-
reket, akiknek a legnagyobb 
szükségük van rá. A politikus 
szerint akár a nők húsz-har-
minc százalékának is anya-
gi gondot okozhat havonta a 
szükséges segédeszközök be-
szerzése.

„Ezt a jelenséget hívjuk 
menstruációs szegénységnek, 
ami azt jelenti, hogy a nehéz 

napokon nem tudják megven-
ni maguknak a menstruációs 
termékeket, vagy adott esetben 
el kell azon gondolkodniuk, 
hogy mit tegyenek vissza a pol-
cokra azért, hogy ezeket meg-
vásárolhassák. Úgy gondoljuk, 
hogy a nőnap alkalom arra is, 
hogy a bonbonon és a virág-
csokron túl arról is szóljon ez 
az ünnep, hogy a kifejezetten 
a nőket érintő problémákra 
keressük a megoldásokat. Ez 
egy ilyen probléma. Ezért év-
ről évre adománygyűjtéssel 
próbálunk segíteni a rászoruló 
nőkön. Az akcióhoz Miskolc is 
már sokadszorra csatlakozik” 
– tájékoztatott a képviselő.

A helyi gyűjtést az LMP vár-
megyei területi szervezetének 
elnökségi tagja, Orosz Berna-
dett szervezi, aki beszámolt 
arról, hogy a tavalyi jótékony-
kodásuk nagyon sikeres volt. 
Idén úgy tervezik, hogy az ösz-

szegyűlt adományokat a Gyer-
mekvárosban élők kapják meg.

„Egy támogatólevéllel keres-
tem meg a helyi áruházakat és 
egyéb szervezeteket, hogy ha 
lehetőségük van, akkor csatla-
kozzanak ehhez az adomány-
gyűjtéshez. Reménykedünk, 
hogy március nyolcadikáig 
többen csatlakoznak majd, bí-
zom a felelősségtudatukban és 
jóakaratukban” – mondta az 
LMP-s politikus.

Hozzátette, ez a probléma 
számos nőt és lányt érint, akik 
kimaradnak a munkahelyről 
vagy az iskolából is, akár na-
pokra. És próbálják megolda-
ni valahogyan a menstruációs 
gondokat, például úgy, hogy 
betét helyett WC-papírt hasz-
nálnak, amely nem higiénikus, 
akár fertőzés forrása is lehet.

A gyűjtésben az LMP tagjain 
kívül számítanak a megkere-
sett cégek és a civil állampolgá-
rok csatlakozására, akiktől el-
sősorban tárgyi adományokat 
várnak. Lehetőség van pénz-
zel is támogatni a jótékonysá-
gi akciót: a befolyt összegből a 
szervezet megvásárolja a szük-
séges termékeket. Az LMP a 
helyi adománygyűjtést és a ter-
mékek célba juttatását a Béke 
Központ Egyesülettel és a Mis-
kolci Krízis Csoporttal karölt-
ve végzi - hangzott el a tájékoz-
tatón. 

BACSÓ I.

Az Országgyűlés február 
27-ei ülésén napirend utáni 
felszólalásában Hegedűs 
Andrea, a Demokratikus 
Koalíció miskolci képviselő-
je a víziközművek – köztük a 
Miskolci Vízmű – krízishely-
zetére hívta fel a figyelmet.

Miskolc csodálatos környe-
zeti adottságokkal, számtalan 
kinccsel rendelkező város, 
ezek egyike a helyi vízellátást 
biztosító bükki karsztforrás 
vize, amely országos viszony-
latban is kiváló minőségű. A 
szolgáltatásról gondoskodó 
MIVÍZ Kft. dolgozói azon-
ban 2013 óta évről évre egyre 
inkább aggódnak a miskolci 
ivóvíz jövőjéért – kezdte fel-
szólalását Hegedűs Andrea, 
majd rámutatott: az önkor-
mányzati tulajdonú vízmű az 
alulfinanszírozás és az ener-
giaárak nagymértékű emel-
kedése miatt nehéz helyzetbe 
került.

Mint felidézte, az utóbbi ki-
lenc évben, csak számviteli 
trükkökkel lehetett minimális 
nyereséget kimutatni, és ma 
már a cég finanszírozhatatlan.

– Az a MIVÍZ, ami a Fi-
desz-éra előtt nyereséges volt, 
most kizárólag a legszük-
ségesebb feladatokat, „élet-
mentő” hibaelhárításokat 
tudja csak elvégezni, és szél-

malomharcot vív a kormány 
adópolitikájával. A rezsicsök-
kentés miatt a vízszolgáltató 
pénztárcája üresen marad, 
díjat nem emelhet, a hiányt 
pedig nem pótolja a kor-
mány. A víz– és szennyvíz-
díjakat befagyasztották, a dí-
jak megállapítását miniszteri 
hatáskörbe tették azzal, hogy 
a miniszter ezeket rendelet-
ben hirdeti ki – részletezte a 
politikus, majd kijelentette: 
„Tizenegy éve nem történik 
semmi!”

– Súlyos forráshiány van: a 
költségek növekednek, a be-
vételek pedig csökkennek. Az 
elmúlt tíz év komoly gazda-
sági krízishelyzetbe sodor-
ta a víziközmű-szolgáltatási 
ágazatot – húzta alá Hegedűs 
Andrea, majd rámutatott: a 
tulajdonos Miskolc Holding 
Zrt. és az ellátásért felelős 

miskolci önkormányzat még 
biztosítják a napi működés-
hez szükséges hiányzó költ-
ségeket, az azonban kérdéses, 
hogy meddig. „Az önök meg-
oldása a lenyúlás, az önkor-
mányzati víziközművagyon 
állami tulajdonba kényszerí-
tése. Mi ez, ha nem zsarolás 
és erőszak?” – tette fel a kér-
dést a kormánypártnak He-
gedűs Andrea.

A politikus szerint a válság-
ba került szolgáltatók terhein 
jelentősen könnyítene, ha a 
kormány eltörölné a víziköz-
műadót, megszüntetné a ha-
tósági árat és csökkentené 
az áfa mértékét. De minden-
képp szükséges az elvonások 
miatti veszteség pótlása is. – 
Állami pénzügyi kompenzá-
cióra, tőkepótlásra van szük-
ség. A rezsivédelmi alapból 
az önkormányzati tulajdonú 
vízműveket is támogatni kell 
– húzta alá a képviselő.

Hozzátette, a kormány az 
összes ágazat gondját az álla-
mosítással oldaná meg, azon-
ban egyik sem lett sikerpálya. 
Már az ivóvíz is veszélybe ke-
rült.

„A MIVÍZ nem kíván az 
államosítás sorsára jutni! 
A MIVÍZ a miskolciaké!” – 
zárta felszólalását Hegedűs 
Andrea.

MN

Kétszáz palack borral tá-
mogatja a kétszáz éves Mis-
kolci Nemzeti Színházat 
Barkóczi István. Az egyedi 
címkézésű palackokat pén-
teken adta át a vállalkozó a 
színházigazgatónak.

A Népkerti Vigadó és Sörö-
ző tulajdonosa, Barkóczi István 
és munkatársai az elszabadult 
energiaárak okán nehéz hely-
zetbe került Miskolci Nemzeti 
Színház javára tavaly decem-
berben szerveztek jótékony-
sági vacsoraestet. A rendezvé-
nyen ötszázezer forint gyűlt 
össze a vacsorajegyekből, amit 
Barkóczi István további öt-
százezer forinttal egészített ki. 
A pénzadományon túl az üz-
letember – mint a Barkland 
Pincészet tulajdonosa – a 200. 
évfordulóját ünneplő Miskol-
ci Nemzeti Színház részére 
200 palack Barkland bort is 
felajánlott. Az egyedi címké-
vel ellátott Tokaji Cuvée-ket 
pénteken adta át Barkóczi Ist-
ván Béres Attilának, a teátrum 
igazgatójának.

– Kötelességünknek érez-
zük, hogy a városunk és a 
térség meghatározó kulturá-

lis intézményének, ami ép-
pen idén 200 éves, segítsünk. 
Meggyőződésem, hogy an-
nak, aki profitot csinál eb-
ben a városban és környé-
kén, kutya kötelessége, hogy 
segítsen azért, hogy ez a vá-
ros boldoguljon. Cégcsopor-
tunk a korábbiakban is így 
tett, ez a mostani jelképes 
felajánlás ennek a tradíció-
nak a folytatása – hangsú-
lyozta az üzletember.

„Én nem vagyok miskolci, 
engem önök befogadtak tíz 
évvel ezelőtt. Sokszor, sokfe-
lé jártam, sok helyen voltam 
rendező. Az, hogy ennek a vá-
rosnak először volt színháza, 
valahogy olyan módon tet-
te rendkívülivé a közönséget, 
mint sehol a világon. Sehol 
nincs ez a fajta önzetlenség, 
amit én az utóbbi hónapok-
ban megtapasztaltam. Meny-
nyi empátia, humanizmus, 
szeretet és gondoskodás van a 
miskolciakban az értékeik és 
a hagyományaik iránt! Min-
denhol jó lenni, de legjobb 
Miskolcon” – jelentette ki Bé-
res Attila, a Miskolci Nemzeti 
Színház igazgatója.

CZIFFRA ANDREA
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A Szimbiózis Alapítvány egy 
nyertes pályázatnak köszön-
hetően a személyi asszisz-
tencia lehetőségét hozza el 
a miskolci fogyatékossággal 
élőknek – jelentették be szer-
dán a Baráthegyi Panzióban.

A Szimbiózis Alapítvány ál-
tal működtetett, fogyatékos-
sággal élőket foglalkoztató 
Baráthegyi Majorságban meg-
tartott sajtótájékoztatón Fülöp 
Attila, a Belügyminisztérium 
gondoskodáspolitikáért fele-
lős államtitkára kiemelte, a 
személyi asszisztencia beveze-
tésével „új színt hoznak a gon-
doskodáspolitika palettájára”, 
amit siker esetén akár meg is 
honosíthatnak a magyar ellá-
tórendszerben.

Az államtitkár úgy fogal-
mazott, a fogyatékos ügy „ko-
rábban nagyon terhelt terület 
volt”, sokáig nem képezte tár-
gyát a közbeszédnek, az intéz-
ményi ellátás pedig arról szólt 
a rendszerváltás előtt, hogy 
több százan „eldugva” élnek 
egy intézményben.

– Ez meggátolta, hogy a 
mindennapokban találkoz-
zunk velük, és átérezhessük, 
milyen az ő életük. A helyzet 
sokat változott, de rengeteg 
tennivaló van még, az új szol-
gáltatási forma azonban fel-
gyorsíthatja az együttgondol-
kodást – mutatott rá.

Miskolc mellett Mezőcsá-
ton, Nyíradonyban és Szom-
bathelyen pályáztak sikeresen, 
ezeken a településeken indul-
hatott el az összesen mintegy 
343 millió forintos program.

– Kiszámíthatatlan körü-
löttünk a világ, tele van ve-
szélyekkel és alkalmazkodási 
kényszerrel, a kormány azon-

ban elkötelezett abban, hogy a 
szociális biztonságot megerő-
sítse, ennek egy része a prog-
ram – húzta alá Fülöp Attila. 
Az államtitkár hangsúlyozta, 
a program nemcsak a nem-
zetközi egyezményekkel van 
össz hangban, hanem az Euró-
pai Bizottság szakmai ajánlá-
saival is.

Tíz hónapon keresztül 16 
főnek lesz lehetősége a tá-
mogatásra Borsod-Aba-
új-Zemplén vármegyében, a 
programra a Szimbiózis Ala-
pítvány pályázott, és nyert el 
81 millió forint támogatást. 
Jakubinyi László kuratóri-
umi elnök elmondta, a több 
mint 3 ezer taggal rendelke-
ző Mozgássérültek és Bará-
taik Miskolc Városi Egyesü-
letét kérték meg arra, hogy 
segítsenek a résztvevők kivá-
lasztásban.

A fogyatékossággal élő sze-
mély a személyi asszisztenciá-
val nem kizárólag ápolási se-

gítséget vesz igénybe, hanem 
az alapítvány finanszírozásá-
ban maga választhatja ki, kik 
lesznek azok az asszisztensek, 
akiket szeretne alkalmazni, és 
ő is igazolja majd le az elvég-
zett munkát. Minden részt-
vevőnek maximum négy sze-
mélyi asszisztense lesz, így 
biztosított a folyamatos, akár 
24 órás szolgálat. Nem pro-
fesszionális segítőkről van 
szó, hanem olyanokról, akik 
a mindennapi életben tudnak 
segíteni. – A legfontosabb tár-
sadalmi üzenet: a fogyatékkal 
élők is teljes értékű emberek, 
és mi hiszünk abban, hogy a 
fogyatékosság a normalitás 
egy variánsa – fogalmazott Ja-
kubinyi László.

A fogyatékossággal élő em-
ber is vágyik az önálló életre. 
Arra, hogy ne csak az önfenn-
tartás legyen a cél, hanem egy 
teljes élet. A személyi asszisz-
tencia rendszere ehhez nyújt 
segítséget: visszaadja a fogya-

tékossággal élő ember mél-
tóságát és önrendelkezési jo-
gát. Nem lesz kiszolgáltatott 
többé, munkáltatóként fogal-
mazhatja meg igényeit, így 
olyan formában kap támoga-
tást, ahogyan arra a leginkább 
szüksége van.

„Nem attól lesz egy fogya-
tékossággal élő boldog, ha 
önállóvá válik – hiszen önál-
ló nem is lehetek soha, én pél-
dául a sérülésemből adódóan 
sosem leszek az – hanem attól, 
ha önrendelkező lehet” – idé-
zi Csángó Dánielt a Szimbiózis 
Alapítvány által kiadott közle-
mény, aki egy autóbaleset mi-
att 20 évesen kerekesszékbe 
került, mind a négy végtagja 
sérült.

Hosszú önismereti munka 
után ma már nemcsak a saját 
élete felett rendelkezik önálló-
an, hanem másokat is edukál 
abban, hogyan élhetnének tel-
jes(ebb) életet. Ezért alapította 
meg a Freekey nevű mozgal-
mat, ami a személyi asszisz-
tencia rendszerét szeretné itt-
hon bevezetni, és személyes 
tapasztalataival segíti a Szim-
biózis Alapítvány programját. 
A személyi asszisztencia nem 
csak az egyén életében hoz 
változást, társadalmi hatása 
is jelentős. Ha valakinek – aki 
most például szülei segítségé-
re szorul– lesz egy assziszten-
se, akkor az ő ápolását vég-
zőknek felszabadul az idejük, 
így akár újra munkába tudnak 
állni. Ezt a gazdasági modellt 
már több európai országban is 
tesztelték, és összehasonlítva 
az intézményi rendszer fenn-
tartásának költségeivel kide-
rült, hogy jóval kevesebbe is 
kerül.

KUJAN ISTVÁN

Maguk választhatnak asszisztenst

Hegedűs Andrea: a MIVÍZ a miskolciaké!

Évadból és palackból 
is kétszáz van

Az új szolgáltatási forma felgyorsíthatja az együttgondolkodást.  
Fotó: Horváth Csongor

Béres Attila és Barkóczi István. Fotó: Juhász Ákos

Menstruációs szegénység elleni gyűjtés

Hegedűs Andrea Bakos Bernadett



Az akciót a Martinkert-
város-Szirma tisztasá-
gi nagykövete, Kertai 
Zsombor kezdeményezte, 
önkéntesek, a Bükk-tiszta-
sági nagykövet és a terület 
önkormányzati képviselő-
je is részt vett benne.

Építési törmelék, 
műanyag, gumi, fém- és pa-
pírhulladék hevert szer-
te a szirmai Somlay Artúr 
utca környékén, sőt még 
egy WC-csésze is csúfította 
a zöldterületet. A városrész 
önkormányzati képviselője 
azt mondta, ezen a környé-
ken visszatérő probléma az 
illegális hulladéklerakás.

– Sajnos rendszeresen kell
ilyen szemétszedéseket szer-
veznünk, a mai napig ko-
moly gondot jelent a kör-

nyéken, de városszerte is, 
hogy zöldterületen, illegá-
lisan rakják le a hulladékot 
– mutatott rá Cseléné Figu-
la Edina, a városrész önkor-
mányzati képviselője. – Mi
tisztán hagyjuk magunk
után a helyet, de újra és újra
megismétlődik a tiltott te-
vékenység. Akik ezt teszik,
szennyezik a környezetet,
kellőképpen meg kellene
büntetni őket.

Részt vett Serbán Zsolt 
Bükk-tisztasági nagykövet is, 
nem véletlenül: azt a célt tűz-
te ki maga elé, hogy Miskolc 
az ország legtisztább várme-
gyeszékhelye legyen. Kertai 
Zsombor tisztasági nagykövet 
rendszeresen szemlézi a terü-
letet, jelezte, hogy ide állan-
dóan újabb szeméthalmokat 
hoznak.                                   K. I.

Az Első Miskolci Lions Klub 
tagjai és a MEAFC sportolói 
közösen jótékonykodtak, az 
önkéntesek a FUX Zrt.-nél 
kábeldobokat szereltek febru-
ár 25-én, a munka díját pedig 
jótékony célra ajánlották fel.

A közel húsz önkéntes egy 
óra alatt annyi kábeldobot 
szerelt össze, mint ameny-
nyi általában egy műszak 
alatt készül el. A munkadíjat 
viszont nem kapták kézhez 
a sportolók és a Lions klub-
tagjai, azt ugyanis jótékony 
célra ajánlották fel. Lippai 
Szabolcs, a MEAFC NB I.-
es férfi kosárlabdacsapatá-
nak játékos edzője elmondta, 
szakosztályvezetőjük, Faze-
kas Csaba a Lions jelenlegi 
alelnöke, de a kapcsolat már 
jó ideje szoros a két szerve-
zet között. – Közel húsz fő-
vel érkeztünk, azt hiszem, jól 

haladunk, egy óra alatt húsz 
dobot raktunk össze – tette 
hozzá.

Az Első Miskolci Lions Klub 
nem először járt a FUX Zrt.-
nél, elnökük, Kovács Krisztián 
ugyanis elmondta, a jótékony-
sági akciót minden évben meg-
rendezik, idén a Baráthegyi 
Vakvezető Kutyaiskolának aján-

lották fel a munkadíjat, hogy ez-
zel támogassák a mentő- és vak-
vezető kutyák képzését.

A szabad- és szigetelt ve-
zetékek gyártására szakoso-
dott miskolci vállalkozás szí-
vesen fogadta a jótékonykodó, 
alkalmi kábeldobszerelőket. 
Barkóczi Péter, a FUX Zrt. fej-
lesztési igazgatója elmond-

ta, maguk is szívesen vesznek 
részt jótékonysági akciókban 
(nem is olyan régen 5 ezer eu-
rót ajánlott fel a cég a törökor-
szági földrengés károsultjainak 
megsegítésére). – Mindig nagy 
öröm számunkra, amikor te-
hetünk valamit a köz érdeké-
ben – hangsúlyozta.        

KUJON I.

Közösen jótékonykodtak

A jótékonysági akciót minden évben megrendezik. Fotó: Juhász Ákos

Szeretnék, ha Miskolc az ország legtisztább vármegyeszékhelye 
lenne. Fotó: Juhász Ákos
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Drága Manyika néni há-
zunkkal szemközti kertje való-
ságos műterem volt. A Széche-
nyi utca 59. számú belvárosi 
épület hátsó traktusa vidéki 
miliőt árasztott az emeletek-
kel teli, belvárosi, betontég-
lás dzsungelben. Ajándék volt 
számunkra, amikor a gyü-
mölcsfákkal és égig érő kukori-
cával, napraforgóval beültetett 
tenyérnyi Paradicsomba be-
szabadulhattunk. Bejáratosok 
voltak ide a Veres és a Galam-
bosi lányok, de a gyereksereg-
ből Dicsuk Palika sosem hiá-
nyozhatott.

Ha egy kicsit sütögetett a na-
pocska, keresztanyám egyet-
len hunyorítással felmérte a 
fényerőt. Azonnal előkereste a 
sokak által irigyelt szuper Zeiss 
masináját, és legalább három 
Forte tekercset pazarolt ránk. 
A lapos bőrtokot a nyakamba 
akasztotta, széthúzta a fényké-
pezőgép pliszírozott bőrcsuk-
lóját, de az exponálást sosem 
kapkodta el. Míg férje, Dévai 
Dezső bácsi a Széchenyi utcai 
kis órásműhelyében cserélget-
te a törött rugókat, Manyika 
néni minket sztárolt. Késő dél-
utánonként már mamámmal 
szelektálták a képeket. Különös, 
kései gondolat, sosem jutott 
eszébe, hogy maga is beáll kö-
zénk egy közös fotózásra.

Bizonyára neki köszönhe-
tem, hogy magam is rákaptam 
a képírásra. Talán harmadi-
kos lehettem, amikor kisírtam 
magamnak egy nyersen pácolt, 
disznóbőrös tokú Pajtás gépet. 
A hazai Gamma Optikai mű-
vek éppen akkor kezdte gyár-

tani ezt a ténylegesen primitív, 
szinte semmit sem tudó vala-
mit. Nagy távolság és még több 
szerencse kellett egy jól meg-
komponált, sikeres felvételhez. 
Jó ideig enélkül soha nem in-
dultam nagyobb túrára. Hoz-
zám nőtt. Talán akkoriban 
kezdtem megörökítésre érde-
mes keretekben gondolkodni. 
Nem volt olcsó a film és az elő-
hívás sem. Mégis szinte állandó 
vendég voltam a Villanyrendőr 
sarki, majd később az Antik-
várium mellé költöző Ofotért 
boltban. Megesett, hogy egy-
mást követő előhívás és nagyí-
tás után a nagy semmiért fizet-
tem. Meg is sajnáltak. Ezentúl 
nagyítás előtt kaptam egy apró 
csíkot, amelyről magam vá-
laszthattam ki a kidolgozásra 
érdemes képeket. El ne hall-
gassam, végül már sikereim is 
voltak. Kihoztam a Pajtásból 
a maximumot, hogy aztán az 
első leendő alkalommal sutba 
dobhassam, és keletnémet Ve-
rákra cserélhessem.

A természetes fejlődésben itt 
lett volna az pont, ahol választ-
hatok. Többen is ajánlották, 
megtanítanak a film előhívá-
sára, kacérkodtam is egy olyan, 
akkoriban szokásos fürdőszo-
bai kis laborral, vagy megpró-
bálkozhatok a szuper nyolcas 
mozgófilm technikájával.

Mindkettőbe belekóstoltam. 
Ám a sötétkamrában ácsorgás 
a lavórban fixálódó képek fe-
lett alaposan meghaladták a 
türelmi képességemet. A labor 
félhomályában addig áztat-
gatni, lögybölni a papírokat, 
mígnem kirajzolódik a kép, 

nem is olyan élvezetes. Még 
később, már szerkesztőként, 
sokszor szurkoltam a sötétla-
borban ügyeskedő kollégák-
nak. Az előhívás-technológia 
fázisait nem lehet gyorsíta-
ni, ám a lapzárta előtti láz-
ban minden perc számít, nem 
mindegy, mikor zúgnak fel a 
gépek, s kezdik az újságok ki-
szállításra való kötegelését.

A lapgyártásban a huszon-
negyedik órában váltottunk a 
digitális fotózásra. Ki kellett 
várni azt a pillanatot, ami-
kor az elektromos herkentyűk 
már képesek a hagyományos, 
százmilliós, tükörreflexes gé-
pek lepipálására. Végül ez 
is bekövetkezett. Egy jó ide-
je már mindannyiunk zsebé-
ben, táskájában ott lapul egy 
okostelefonnal kombinált fo-
tóapparátus. Egy olyan ké-
szülék, amely ezerszer többre 
képes, mint Manyika össze-
csukható Zeisse, amely borús 
időben a szekrényben lapult. 
Ám olyan gyermeteg, egysze-
rű árny-fényjátékos, kisdobo-
zos Pajtásom, amilyen nekem 
volt, már sosem lesz.

Olyan, amelyikkel 1962 ta-
vaszán utoljára örökíthet-
tem meg az avasi református 
templom előtt húzódó, kor-
hadó korlátnak támaszkodó 
édesapámat. Nincs többé az a 
pixelmilliárdos csilivili szuper-
kamera, amely azt a pillanatot 
képes lenne még egyszer nega-
tívra rajzolni.

Mi lenne velem, ha azon a 
májusi vasárnap délelőtt ott-
hon felejtem a Pajtásom.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Az első Pajtásom

Folytatódnak a közfoglalkoz-
tatási programok. A Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. a 
Belügyminisztérium két ki-
írására is sikeresen pályázott.

Ennek köszönhetően a tár-
saság a Nemzeti Foglalkozta-
tási Alap Start-munkaprogram 
forrásából 50 főt tud tovább-
foglalkoztatni annak az egye-
di közfoglalkoztatási program-

nak köszönhetően, amelyben 
helyi hajléktalangondozó in-
tézmények közreműködésével 
hajléktalanok dolgozhatnak a 
cégnél 2023. március 1-jétől 
egy éven át. A program részt-
vevői a korábbi évekhez ha-
sonlóan a többi közt a fasorok 
gondozását, tűzifakészítést, va-
lamint az útburkolati jelek fes-
tését végzik majd. Mindez az 
országos hajléktalan-minta-

program részeként valósul 
meg. A másik nyertes pályázat 
és a hozzá kapcsolódó, hosz-
szabb időtartamú program 
révén pedig további 140 fő 
közfoglalkoztatott dolgozhat 
a Városgazdánál 2023. márci-
us 1-jétől egészen november 
végéig a városüzemeltetéshez 
kapcsolódó feladatokat ellátva.

A Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. éves szinten több 

száz tartósan munkanélküli 
ember számára biztosít folya-
matos munkalehetőséget. A 
programok során a társaság a 
munkavállalókat napi 8 órában 
foglalkoztatja a Borsod-Aba-
új-Zemplén Vármegyei Kor-
mányhivatallal, valamint a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Vár-
megyei Kormányhivatal Mis-
kolci Járási Hivatallal kötött 
hatósági szerződések alapján.

Sikeresen pályázott a Városgazda Kft.

Amikor nem tudsz dönte-
ni, és nem változol, nem 
változtatsz az irányon, ak-
kor a kívülről jövő hatás 
fog téged formálni. Sok-
szor szinte erőből állunk 
ellen mindennek, ami más, 
és észre sem vesszük, meny-
nyire igaz az a mondás, 
hogy semmi sem állandó, 
csak a változás maga.

Ha magunk alkalmazkod-
nánk hozzá, ha mi kezdemé-
nyeznénk, talán könnyebb 
lenne először szépen lassan 
megszokni, majd nagyobbat 
lépni. Ezzel szemben, ami-
kor ellenállunk, akkor is be-
lép az életünkbe. De előfor-
dulhat, hogy sokszor sokkal 
fájdalmasabb módon. Vajon 
van-e egyáltalán rossz for-
dulat az életünkben? Lehet-
séges, hogy a nem tervezett, 
a váratlan fordulat nem is 
rossz? Tényleg minden vál-
tozás – változtatás alapvető-
en jó, csak ki kell várni türel-
mesen?

Gondoljuk végig, vissza-
tekintve milyen események 
hoztak valami újat, újsze-
rűt, átgondolnivalót az éle-
tünkbe! Hányszor költöz-
tünk, kerültünk új emberek 
közé, váltottunk munka-
helyet, esetleg országot is, 
ahol éltünk. Eleinte nehéz-
kes volt, talán bosszantó 
is? Hamar megszoktuk a 
váltás adta új helyzeteket, 
vagy tovább tartott, netán 
fel is adtuk idő előtt? A leg-
nagyobb, a legjelentőségtel-
jesebb változásokat akkor 
érezzük legtöbbször, ami-

kor párkapcsolatba lépünk 
vagy felbontjuk azt. Az es-
küvő, az elköteleződés új 
szerepeket hoz a minden-
napjainkba. A házastárs, a 
szülő szerepe sokszor ki-
szorítja azt, kik is vagyunk 
valójában, és a változás 
így vagy úgy, de fájdal-
masabb, ha ezek bomlani 
kezdenek. Ha a szívünkre 
tesszük a kezünket, a ha-
talmas változásokat min-
dig visszafelé tudjuk meg-
érteni, és talán elfogadni 
is. Ezzel együtt azt is kije-
lenthetjük még, hogy a po-
zitív fordulatok a legtöbb 
esetben visszavezethetők a 
múltbéli döntések soroza-
tára. Azok egymásra épült 
következményeire. Sokan 
mégis ellenállnak, és halo-
gatják egy – egy lépés meg-
tételét, pedig igaz, hogy aki 
megízleli a változás adta 
szabadságot, később már 
könnyebben hoz merészebb 
döntéseket is.

Amikor olyan jelen-
tőségteljes lépéseket ho-
zunk, melyekkel változást 
idézünk elő az életünk-
ben, fejlődünk, új dolgo-
kat is tanulunk. A szemé-
lyes növekedésünket az is 
elősegíti, ha a kellemetlen 
helyzetekből levonjuk a 
következtetéseket, és a kö-
vetkező alkalommal már 
másként lépünk. A gyako-
ri lépések megkönnyítik a 
helyzetünket, hogy új kör-
nyezethez, emberekhez al-
kalmazkodjunk. Ezek pe-
dig hozzájárulnak ahhoz, 
hogy sokkal könnyebben 

cselekedjünk ijedtség nél-
kül, ha külső változás lép 
az életünkbe.

Milyen területeken sze-
retnénk fejlődni mindany-
nyian? A pénzügyek, az 
állásunk, a beosztásunk, 
az emberi kapcsolataink, 
a párunk, az otthonunk és 
még sorolhatnánk. Egyik 
sem fog sosem magától 
megjavulni. Ahhoz, hogy 
bármi is történjen, nekünk 
kell lépéseket tennünk. Eh-
hez az értékrendünket ér-
demes felülvizsgálni, más 
szemszögből is rátekin-
teni a dolgokra. Számta-
lanszor azért adjuk fel idő 
előtt ezt, mert túl nehéz-
nek, fájdalmasnak érezzük 
a változást, pedig apró lé-
pésenként lehet, messzebb-
re jutnánk. Minden apró 
mozdulat egy mérföldkő az 
életünkben, ahonnan né-
hány dolog másként lesz az-
után. Egy fejezet lezárul, és 
nyílik egy másik, ami más-
féle. Ha mindig ugyanazt 
csináljuk, akkor igaz, hogy 
kiszámítható és tervezhető, 
de először unalmas, később 
veszélyes is lehet, hiszen 
pont a rugalmasság kerül 
ki az életünkből. Ezáltal mi 
magunk adunk lehetőséget 
az életnek, hogy helyettünk 
döntsön és késztessen ben-
nünket a változásra, de im-
már kívülről.

Minden apró mozdulat mérföldkő

Szirmán szedték 
a szemetet 

GALLAI JUDIT

COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM

WWW.GALLAIJUDIT.COM
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SzolgáltatóHÁZ

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

www.daykamedical.hu

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

}
}

előjegyzés: 
30/213-9469

előjegyzés: 
30/239-2424

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

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

l  MIKOM MISKOLCI KOMMUNIKÁCIÓS NONPROFIT KFT.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. sz.  
Tel.: +36 46 503-501 
info@mikom.hu, www.mikom.hu

A MIKOM Nonprofit Kft. munkatársat keres 
ÜGYVEZETŐI ASSZISZTENS POZÍCIÓBA
Téged keresünk, amennyiben igazak rád az alábbi állítások:
• Középfokú végzettséggel rendelkezel
• Hasonló munkakörben legalább 1 év tapasztalatod van
•  Magas szinten használod a Microsoft Office programokat
• Precizitás, pontosság jellemez
• Megbízhatóan, magabiztosan végzed a rád bízott feladatokat
• Jól kommunikálsz írásban és szóban egyaránt
• B kategóriás jogosítvánnyal és vezetési tapasztalattal rendelkezel

Előnyt jelent: felsőfokú végzettség

Ajánlatunk:
• Stabil vállalati háttér
• Felelősségteljes munkakör
• Igényes, modern munkakörnyezet
• Béren kívüli juttatás (br. 350 000 Ft/év)
• Kedvezményes üdülési lehetőség vállalati üdülőkben

Munkavégzés helye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

A jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával, a pályázni kívánt mun-
kakör és bérigény megjelölésével a https://miskolcholding.hu/karrier honlapon várjuk.

A Miskolc Csoport tagja

MIKOM 
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Hirdetés

Sáfrány Gy. József, az is-
mert miskolci ügyvéd életére 
nagy hatással volt nagyapja, 
Sáfrány Gyula József, aki a 
miskolci 10-es honvéd gya-
logezredben szolgált az első 
világháborúban, ott szerzett 
tapasztalatairól naplót veze-
tett. Ezt, valamint háborús 
érmeit, feljegyzéseit mai napig 
féltve őrzi a büszke unoka, aki 
a régmúlt idők iratai mellett 
a régi képeslapok szerelmese 
is, gyűjteményére épül 2021 
februárja óta „Akkor és most” 
rovatunk is.

„Isten segedelmével kezdem 
és végzem” – ezzel a mondattal 
kezdődik Sáfrány Gyula József 
harctéri naplójának első ol-
dala, mutatja nekünk Sáfrány 
Gy. József, a honvéd unoká-
ja, aki lapunknak elmondja, 
nagyapjára, aki alig 19 évesen 
került az orosz frontra, és a 10-
es honvéd gyalogezred, vagyis 
Miskolc legendás háziezredé-
nek tagjaként a hadifogságot is 
megjárta.

– Besorozás után tiszti isko-
lába került 1914-15 környékén, 
mivel felsőkereskedelmi iskolá-
ja volt, ami az érettségitől több 
és az egyetemi végzettségtől 
kevesebb. Ebben az időszak-
ban nevezték ki zászlósnak, és 

akkor vitték is a tűzvonalba, 
itt volt tizenegy hónapon át. 
Nagyapám részt vett a Gorli-
ce, Rosenbark, Biecz, Kromló, 
Korcsina és Breszt-Litovszknál 
lezajlott harcokban, 1915 máju-
sában srapnelgolyótól könnyeb-
ben megsebesült – idézte fel a 
már említett napló alapján ren-
delkezésre álló emlékeket.

Sáfrány Gyula József megkap-
ta a Kis és a Nagy Ezüst Vitézsé-
gi Érmet, a Károly csapatkeresz-
tet, és Sebesülési emlékérmet is 
kiérdemelt: a kicsit azért, mert 

a szakasza élén elsőnek foglalt el 
egy stratégiailag fontos magas-
latot. A nagyot pedig már szá-
zadparancsnokként azért, mert 
a breszt-litovszki harcoknál egy 
ellenséges őrjárat támadását bát-
ran visszaverte, és nagyon fontos 
és értékes információkat szerzett 
az ellenséges csapatok állásairól.

– Ezután nagyapám megbe-
tegedett és kórházba került, fel-
gyógyulása után, júliusban új-
ból visszatért az orosz frontra és 
1916. június 13-áig vett részt az 
ezred harcaiban, amikor is orosz 

hadifogságba esett – mond-
ta Sáfrány Gy. József, aki a hadi 
történések után a naplóról is 
részletesebben beszél.

A háború mindennapjai
Egy helyütt arról ír, „a musz-

kákat egy keveset visszanyom-
tuk”, de aztán szinte rezignál-
tan teszi hozzá: barátját fejlövés 
érte, átment rajta a golyó, azon-
nal meghalt. A harctéri esemé-
nyek mellett bepillantást nye-
rünk általa az akkori emberek 
gondolkodásába, és a számta-

lan személyes megjegyzés, be-
nyomások az akkori társadal-
mi és politikai viszonyokról is 
hű képet festenek. Kifejezet-
ten szívmelengető például az – 
mondja a büszke unoka –, mi-
kor Sáfrány Gyula József arról 
ír, hogy egy város utcáján sétál-
va megpillant a honvéd egy höl-
gyet, aki olyan számára, „mint 
egy porcelánbaba”. „Sokatmon-
dóak az oroszokkal folytatott 
baráti találkozások történetei is. 
Ünnepnapokon gyakran meg-
látogatták őket a lövészárkok-
ban a csont és bőrre lefogyott 
„muszkák”, és együtt ünnepel-
tek, aztán visszatérve a saját tá-
borukba, ismét kezdődött a há-
ború" – idézi fel a borzalmakat.

A napló a fogság idején meg-
szakad, de az még megtalálha-
tó benne, hogy hurcolták el az 
oroszok Szibériába. Leírja benne 
nagyapám, hogy hónapokon át 
szállították őket vonattal, néha 
megálltak, de ír arról is, hogy 
úton a hadifogság felé még a kí-
nai nagy falat is látták. Ha be-
legondolunk, ez még ma is nagy 
szó, nem hogy akkoriban! – me-
séli a büszke unoka. Mint mond-
ja, nagyapja Vladivostokban volt 
fogságban, naplójában részlete-
sen leírta azt a borzalmas nyo-
mort és szegénységet, ami akko-
riban ott tombolt.

„A leírások alapján a fal-
vakban nemhogy villany, de 
még petróleum sem volt, va-
lami kikent kanócot égettek. 
Éheztek az oroszok, de a rab 
tisztek, így a nagyapám is. Fi-
zetést viszont kaptak a hadi-
fogságban” – fűzi hozzá.

Megőrizni emlékét
Sáfrány Gyula József végül 

1920 végén kalandos úton, Japán 
felé tett kitérővel tért haza, és de-
cember 24-én szerelt le Csóton – 
mutatja a hiteles, eredeti leszere-
lési papírt az ismert ügyvéd.

– Mérhetetlenül büszke va-
gyok a nagyapámra. Ugyan én 
személyesen nem ismerhettem, 
születésem előtt sajnos elhunyt, 
de a családi legendáriumban 
él az emlékezete, és Sajókazán, 
ahonnan származunk, szintén 
nagy tisztelet övezte. Temeté-
sén 1956-ban egy bajtársa édes-
apámnak úgy fogalmazott: egy 
vitéz, régi vágású, talpig úriem-
ber ment most el – emlékezett 
az unoka, aki zárásként hoz-
záteszi, fő célja, hogy emlékét 
– a 10-es honvéd gyalogezred 
emlékével együtt – méltó mó-
don megőrizze az utókor, ezért 
is beszél mindig szívesen az ér-
deklődőknek nagyapjáról és az 
ő naplójáról.

TAJTHY ÁKOS

A régi képeslapok szerelmese háborús hős felmenővel 

Sáfrány Gy. József, az ismert miskolci ügyvéd féltve őrzött ereklyéje. Fotó: Mocsári László

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

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

Amikor úgy tűnik, hogy már minden lehetőség kimerült,
akkor még mindig van legalább egy.

Ha  
munkát  

keres, 
minket  
keres!

l Termelésvezető
l HR generalista
l Projekt mérnök
l Pénzügyi asszisztens
l Csomagoló
l Gépkezelő
l PLC technikus
l Olvasztókemence-kezelő 
l Alapanyagrendszer-kezelő 
l  Tapasztalt operátor (2-3 év tapasztalattal)

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

Akció! 2023. 03. 04-től 2023. 03. 10-ig 
Nicky papírtörlő, 2 tekercs, 184,5 Ft/db 469 Ft 369 Ft
Dove szappan, 100 g, 3990 Ft/kg 449 Ft 399 Ft 
Jade folyékony szappan 749 Ft 649 Ft
Ajax univerzális tisztító, 1 l 759 Ft 659 Ft
Flóraszept fertőtlenítő, 0% klór,  
750 ml, pumpás, 932 Ft/l 899 Ft 699 Ft
Duck WC-tisztító, 750 ml, 932 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Vanish szappan, 250 g, 2796 Ft/kg 799 Ft 699 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 1598 Ft/l 849 Ft 799 Ft
Well Done szőnyegtisztító koncentrátum, 1 l 1099 Ft 999 Ft
Well Done penészgátló, pumpás,  
   750 ml, 1598 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Air Wick Matic légfrissítő utántöltő,  
   250 ml, 5436 Ft/l 1459 Ft 1359 Ft
Sensodyne fogkrém, 75 ml, 18 653 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Coccolino öblítő, 1450 ml, 1800 ml,  
   1033 Ft/l, 832 Ft/l 1599 Ft 1499 Ft
Ariel mosópor, 1,17 kg, 1879 Ft/kg 2399 Ft 2199 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 3 rétegű 3999 Ft 2999 Ft
Héra falfesték, fehér, 15 l, 799 Ft/l 12 999 Ft 11 999 Ft

Jótékony Miskolc – önkormányzati adomány a Tüskevárnak
A Tüskevár Tagiskolának 
gyűjtött az elmúlt időszak-
ban a polgármesteri hivatal, 
az adományt Miskolc jegy-
zője adta át február 28-án az 
intézmény vezetőjének.

Mintegy 200 ezer forint ér-
tékű adományt ajánlott fel a 
miskolci polgármesteri hivatal 
a Miskolci Éltes Mátyás Óvo-
da, Általános Iskola Egységes 
Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény Tüskevár Tagis-

kolájának. A felajánlást kedden 
délután adta át Ignácz Dávid, a 
város jegyzője Emődi Márta in-

tézményvezetőnek. Ignácz Dá-
vid elmondta, februárban a mis-
kolci polgármesteri hivatalban 
rendeztek egy eseményt, amely-
nek részeként gyűjtést szervez-
tek a hivatali dolgozók között 
a Tüskevár Tagiskola részére. 
„Azért esett a választásunk erre 
az intézményre, mert itt általá-
nos iskolás korú, sajátos nevelé-
si igényű gyerekekkel foglalkoz-
nak hatalmas önfeláldozással az 
itt dolgozó pedagógusok. Mi azt 
gondoltuk, hogy ez egy támo-

gatandó dolog, így öröm szá-
munkra, hogy ezzel a kétszáz-
ezer forint értékű adománnyal is 
segíteni tudjuk őket” – mondta.

A Tüskevár Tagiskola a 
Miskolci Éltes Mátyás Óvo-
da, Általános Iskola Egységes 
Gyógy pedagógiai Módszerta-
ni Intézmény részeként műkö-
dik. Autizmussal élő, értelmileg 
akadályozott, valamint érzék-
szervi és mozgásfogyatékos 
gyerekek tanulnak itt első osz-
tályos kortól nyolcadikig.

A speciális igények miatt 
minden támogatást hálásan fo-
gadnak. „Szeretnénk az udva-
runkra egy kültéri játszóparkot 
létesíteni, az ugyanis most tel-
jesen üres, de régi vágyunk egy 
hangosító berendezés is, ami a 
gyerekeink színvonalas ünnep-
ségeit segítené” – mondta Emő-
di Márta. Céljaik megvalósítása 
érdekében további támogatáso-
kat is hálásan fogadnak a Tüs-
kevár Alapítványon keresztül.

TÁ

Módosult  
a CNG ára

Március 1-jétől, szerdá-
tól 1400 Ft/ kg-ról 990 Ft/
kg-ra csökken az MVK 
telephelyén található köz-
forgalmú CNG töltőállo-
más üzemanyagára – adja 
hírül a cég közleménye. 
Cím: Miskolc 3527, Szon-
di György u. 1. Nyitva-
tartás: hétfő-vasárnap 
0-24-ig. Fizetési mód: 
bankkártya.
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„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok 
írni. Miskolc ezernyi titkát 
csak elhullajtotta az emléke-
zet, hogy egyszer újra meg-
találjuk őket. Amint felemel-
jük és markunkban tartjuk, 
máris fényesedni kezdenek” 
– írja Miért Miskolc? című 
kötetében Fedor Vilmos. A 
lokálpatrióta 63 válaszban 
indokolja meg, hogy miért 
szereti Miskolcot.

A híd, ami a Kandia köz-
ből vezet át a Szinva patak fe-
lett, már több mint tíz éve 
Miskolc kulturális negyedé-
nek egyik legkedvesebb helye. 
Ezt a kedveltséget pedig an-
nak köszönheti, hogy a szerel-
mesek zarándokhelyévé vált. 
Sokan keresik fel, hogy örök 
szerelmük jeleként ráakasszák 
lakatjukat, melyre saját és vá-
lasztottjuk nevét vésik, hogy 
aztán mindkét kulcsát a Szin-
va patak vizébe dobják. Persze 
nem volt ez mindig így. A híd 
régebben egy volt a Szinva pa-
tak sok hídja közül, és valljuk 

be, nem is a legszebb. Akik a 
főutcán múlatták az időt, vagy 
színházi előadásról jöttek, vagy 
odamentek, jobbára ezt a hidat 
használták, lévén itt lehetett 
a leggyorsabban eljutni a pa-
takparti parkolóhoz. Aztán a 
helyzet egy csapásra megvál-
tozott, amikor a Szinva terasz 
megépült. Egyre több, a ven-
déglátásban érdekelt vállalko-
zó jelentkezett, hogy szívesen 
nyitna kávézót, sörözőt, étter-
met a híd környékén. Így aztán 
a híd rövid idő alatt a patak-
parti szórakozás fontos része 
lett. Már nem rohantak át rajta 
az emberek, sokan megálltak 
és a patakban az árral szemben 
úszó halakat nézték, vagy be-
szélgetni a közeli asztalokhoz 
telepedtek. De hogy lett ebből 
a szerelmesek hídja? – kérdez-
heti az olvasó. A válasz rop-
pant egyszerű. Mindössze egy 
éjszaka alatt.

2006 tavaszán az ország par-
lamenti választásokra készült. 
Választások idején gyorsabban 
intéződnek az ügyek, felgyor-
sul az élet, a nép jóvoltából ha-
talmat gyakorlók igyekeznek 

meggyőzni választóikat arról, 
hogy ismét őket bízzák meg az 
ország irányításával. Akkor, 
amikor ilyen lázban ég az or-
szág, a képviselők azon törik 
a fejüket, hogyan lehetne még 
utoljára valami olyat csinálni, 
ami elnyeri az emberek tetszé-
sét. Így történt ez Miskolcon is. 
Azzal kerestek meg képviselők, 

hogy jó lenne valamit kitalál-
ni. Valami olyat, ami tetszene 
az embereknek, és gyorsan meg 
lehet csinálni. A nyomaték ked-
véért még hozzátették, ezzel a 
polgármester is egyetért. Azt 
válaszoltam, hogy majd meg-
gondolom. Ebben maradtunk.

Este, amikor hazaértem, le-
ültem az asztalomhoz, és a ké-
résükön töprengtem. Az első 
pillanattól kezdve a belváros 
járt az eszemben, a kulturális 
négyszögnek nevezett vigalmi 
negyed, ahol a város legjelentő-
sebb épületei, kulturális intéz-
ményei találhatók. Egyre más-
ra múltak a percek, aztán az 
órák, és csak agyonfirkált váz-
latokig, áthúzott mondatokig 
jutottam. Pihenésként újságol-

vasásba kezdtem, és a szemem 
megakadt egy riporton, mely 
arról faggatta a megkérdezet-
teket, hogy hol töltik a Valen-
tin-napot. Azonnal letettem az 
újságot és leírtam a füzetembe 
egy mondatot. Szerelmes Mis-
kolc. Először Lillafüredre gon-
doltam, ahol József Attila az 
Ódát írta, aztán felidéztem a 
verset, és már tudtam, mi a fel-
adat. A költőre oly nagy hatást 
gyakorló természeti környezet, 
a csillámló sziklafal és az elfu-
tó patak hangulatát kell a bel-
városban megtalálni. Így esett 
a választásom a Kandia közből 
a Szinva teraszra ívelő hídra.

Mert ez ugyanaz a patak, 
mely a költőt szóra bírta, és a 
hídra zárt lakat két kulcsát vi-

zébe dobva arra gondolunk, 
hogy érzésünket, melyről hisz-
szük, örökké tart, a kristály-
tiszta, csillogó víz elviszi a fo-
lyóba, majd a tenger végtelen 
kékjébe, hogy ott őrizze örök-
kön örökké.

Már csak nevet kellett ad-
nom a hídnak, ami nem volt 
nehéz. Felírtam a lap tetejére: 
Szerelmesek hídja.

Másnap Fata György és Lit-
win József iparművészeket bíz-
tam meg a híd átalakításával, 
akik elkészítették az első laka-
tot. Erre az óriás lakatra ké-
résemre azt vésték: Szeretem 
Miskolcot. Ma is ott van a hí-
don, több száz „szerelmes la-
kat” társaságában.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 59. – „Lakatos híd” a Szinva felett 

Miskolc legnépszerűbb hídja a szerelmeseké. Fotó: Mocsári László

A Miskolcra érkező turisták közül szép számmal 
akadnak olyan párok, akik együtt, kéz a kézben 
szeretnék felfedezni városunk csak a „szerelme-
sek számára látható oldalát”. A Szinva terasz nyu-
gati végében nemcsak „csókváltó” padok, de egy 
kultikus híd is várja a szerelmeseket.
A Szerelmesek hídja az a hely, ahol egy kicsit szoro-
sabbá tehetik kapcsolatukat. A szokás szerint egy 
lakatot kell elhelyezni a híd korlátjára, majd a lakat 

két kulcsát a szerelmesek a víznek háttal a Szinvá-
ba dobják, ezzel szimbolizálva, hogy szerelmüknek 
semmi sem vethet véget.
Mára már több száz különböző méretű, formájú és 
feliratú lakat díszíti a hidat. A megannyi lakat közül 
az egyik, a legnagyobb mégis kitűnik a többi közül. 
Ez volt az első, melyet e könyv (Fedor Vilmos: Mi-
ért Miskolc?) írójának kívánsága szerint „Szeretem 
Miskolcot” felirattal helyeztek el.

Az Erste Liga negyeddöntő-
jének hatodik mérkőzése is 
szoros csatát hozott a DVTK 
Jegesmedvék és az FTC-Tele-
kom párharcában. A találko-
zó a hosszabbításban dőlt el 
a hazaiak javára, így 4-2-es 
összesítéssel megnyerték a 
párharcot, és bejutottak az 
elődöntőbe. 

Fodor Szabolcs: – Megmon-
dom őszintén, én nem voltam 
nyugodt, de azért itt, a hirtelen 
halálban mégis picit nyugod-
tabb voltam, azt nem tudom, 
hogy most ez hogy jött össze. 
De talán azért itt látszódott, leg-
alábbis én úgy éreztem belülről, 
hogy itt nekünk több helyze-
tünk volt a negyedik harmad-
ban, és nem volt akkora baj. De 
természetesen ez az egész széria 
nagyon komoly stresszfaktor 
volt, és ez szépen érződött is raj-
tunk. De a lényeg az, hogy meg-
érte az egész, mert itt vagyunk 
az elődöntőben, és egy rendkí-
vül jó csapatot vertünk meg, és 
mi tudtuk egyedül az Erste Li-
gában azt a bravúrt elérni, hogy 
rosszabb helyről bejutottunk a 
négy közé, mindenhol az esé-
lyes, a papíron esélyesebb csa-
pat jutott tovább.

Tokaji Viktor: – Talán azon 
múlt a mérkőzés, hogy egy hi-
bával többet csináltunk, mint 
az ellenfelünk, és ez tulajdon-
képpen a rájátszásunkba ke-
rült. És azt is mondhatnám, 
hogy talán egy kicsit a tapasz-
talatlanságunk is lehet ennek 
az oka. Nem szeretném egyén-
re kihegyezni ezt a dolgot, mert 
igazából csapatként jöttünk 

ide, és csapatként is távozunk. 
De még egyszer mondom, az a 
fajta hozzáállás és az a fajta ér-
zelmi töltet, amivel ide belejöt-
tünk, és eljöttünk erre a hato-
dik mérkőzésre, és eljutottunk 
a hatodik mérkőzésig, tudtuk, 
hogy nem lesz könnyű helyze-
tünk itt, a Tüskecsarnokban, 
mint ahogy az be is bizonyo-
sodott, de az az odaadó játék, 
az, hogy a hat mérkőzésen 100 
százalékkal zárt az emberhátrá-
nyos alakulatunk, a Ferencvá-
ros nulla gólt tudott lőni. Ez azt 
jelenti, hogy valamit nagyon jól 
csináltunk ebben a történetben. 
Azt tudtuk, hogy a góllövő po-
tenciálunk az bizonyos tekin-
tetben erős. Azaz mondhatjuk 
azt, hogy egy személyre, vagy 
talán másfélre van kiszabva, és 

egy góllal azért nehéz mérkő-
zést nyerni. És ez már másodíz-
ben fordult elő a hat mérkőzés-
ből, de én azt gondolom, hogy 
összességében büszke lehetek a 
srácokra, büszke lehetek a csa-

patra, a stábra, amit elértünk 
ebben a szezonban, ilyen-olyan 
nüanszokon múlott az egész 
sorozat, és én azt hiszem, hogy 
minden egyes mérkőzésnél 
azokon múlott.

Nüanszokon múlott az egész sorozat

A vezetőedző összességében büszke lehet a srácokra... Fotó: DVTK-EU

FTC-Telekom - DVTK Jegesmedvék 2-1 h.u.
Budapest, Tüskecsarnok, 1366 néző, játékvezetők: Babic Vladimir, 

Németh Márton, Kis-Király Barna, Váczi Dávid
FTC-Telekom: Arany (Nagy) - Hrabal, Kucsma, Betteridge, Kestila, 

Saillo, Karmeniemi, Seregély, Nagy, Kulmala, Sointu, Marva, Mesikam-
men, Kreisz, Turbucz, Tóth, Kozma, Galántai, Bán, Farkas, Tóth, vezető-
edző: Fodor Szabolcs

DVTK Jegesmedvék: Voris (Kiss B.) - Kiss R., Vojktó, Blasko, Mattya-
sovszky, Miskolczi - Wehrs, Ilvessuo, Razumnyak, Páterka, Kuleshov - 
Shkrabov, Szirányi, Berdnikov, Vas, Farkas - Bennett, Illés, Pecsét, Galaj-
da, Lövei, vezetőedző: Tokaji Viktor

1-0 06:18 Nagy (Sointu, Karmeniemi)
1-1 45:32 Berdnikov (Vas, Ilvessuo)
2-1 72:08 Turbucz

Elhunyt  
Sztahon József
Életének 60. évében el-
hunyt Sztahon József, 
aki az 1983/1984-es 
idényben 16 élvonalbe-
li mérkőzésen viselte a 
DVTK mezét. Emlékét 
megőrizzük!

S z t a h o n 
József 1963-
ban Sajó-
szentpéteren 
s z ü l e t e t t , 
ott kezdett 
el focizni, 
majd Kazincbarcikán lett 
ifjúsági válogatott labda-
rúgó. Teljesítményére Fe-
kete Ferenc is felfigyelt, 
aki a DVTK vezetőedző-
jeként Diósgyőrbe hívta. 
Egy évet játszott piros-fe-
hérben, összesen 16 él-

vonalbeli meccsen lépett 
pályára az 1983/1984-es 
idényben.

Ezt követően visszatért 
Kazincbarcikára, majd 
katonaidejét ismét Mis-
kolcon, a Honvéd Papp 
József SE-ben töltötte. Le-
szerelése után újabb tíz 
idényt húzott le megsza-
kítás nélkül sárga-kékben, 
nem véletlenül emlegetik 
a kazincbarcikai klub le-
gendájaként. Utána le-
vezetésként még játszott 
Tolcsván, Edelényben, 
Varbón és Sajókazán. Itt 
edzősködött is.

Pályafutása során össze-
sen 400-nál is több NB-s 
mérkőzésen játszott a vé-
delem közepén. Emlékét 
örökké megőrizzük!

A hölgyeknek ingyenes
A DVTK meghívja a höl-
gyeket a Gyirmót elleni 
meccsre. 

Hölgyeim és… Hölgyeim! 
A közelgő nemzetközi nő-
nap alkalmából a nők iránti 
tiszteletünk és megbecsülé-
sünk jeleként a női szurko-
lók a Gyirmót FC Győr el-
leni mérkőzést ingyenesen 
tekinthetik meg, a bérletes 
hölgyek pedig dedikált csa-

patképet kapnak ajándékba. 
A Merkantil Bank Liga 26. 
fordulójában, 2023. március 
6-án, hétfőn 19 órai kezdet-
tel fogadja a Diósgyőri VTK 
NB II-es labdarúgócsapata 
a 4. helyen álló Gyirmót FC 
Győr együttesét. A hölgyek 
számára ingyenes női tech-
nikai jegy váltása szüksé-
ges, amely a mérkőzés kez-
detéig a DVTK Shopban 
igényelhető. 
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A Whitney Houstonról ké-
szült életrajzi filmet nézhe-
tik meg a nyugdíjasok.

Folytatódik a Szépkorúak 
Film klubja. Az ingyenes vetíté
sekre továbbra is várják a film
kedvelő nyugdíjasokat. Márci
us 26án, vasárnap 13:30tól a 
Művészetek Háza Uránia ter
mében, 14 órától pedig a Béke 
teremben vetítik a Whitney 
Houston története című fil
met. A jegyek átvételére márci
us 13án 10:00 és 11:00 között 
nyílik lehetőség Szegedi Judit-
tól, a programot kezdeménye
ző Dr. Hilscher Rezső Szociális 
Közalapítvány kuratóriumi el
nökétől a polgármesteri hiva
tal aulájában.

MN

Egy különös pár története 
elevenedik meg márciusban 
a Művészetek Házában, a 
mozifilm után a színházban 
is tarol az Életrevalók.

Március 14én, kedden a 
Művészetek Házában egy iga
zi megható történetet látha
tunk majd. Egy különös pár
ról, egy kerekesszékre ítélt 
arisztokratának és ápolójának 
a külvárosi szegénynegyedben 
élő, börtönviselt fiatalember
nek történetét tárja a néző elé 
az Életrevalók, ami az őszinte 
barátságáról, kettejük előítéle
tekkel leszámoló kapcsolatáról 
szól. Több mint 10 évvel ezelőtt 

a mozikba került azonos című 
film megtörtént eseményt dol
goz fel. Philippe Pozzo di Borgo, 
a nagy múltú Pommery pezs
gőgyár ügyvezető igazgatója 

egy siklóernyős baleset követ
keztében nyaktól lefelé megbé
nult. A balesete után 42 évesen 
nemcsak a tehetetlenséggel, de 
a kirekesztettség érzésével is 

szembe kellett néznie. A beván
dorló Abdel, aki viszont szár
mazása és szociális helyzete 
miatt szembesült ugyanezekkel 
az érzésekkel és kettejük útja 
itt keresztezte egymást. Talán 
ezért is választotta Philippe az 
ápolójának Abdelt több tucat 
jelentkező közül. Az elfoga
dásnak és az igaz barátságnak 
a tanulságos meséje ez, a do
kumentum és nagyjátékfilm 
után most a színházba járó 
közönség is együttérezhet az 
Életrevalók hőseivel, melynek 
magyar színpadi adaptációját 
a Játékszín közönsége láthatja 
először márciusban Miskolcon, 
a Művészetek Házában is.

A Miskolc Televízió Hí
vőszó című műsorában 
március 5én, vasárnap, 
16 órától a avasi reformá
tus templomból közvetíte
nek. Igét hirdet: Hangó Ist-
ván lelkipásztor.

HARANG-HÍREK
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MÁRCIUS 6., 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 Szomszédvár (12) 19:00 

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

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

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

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

ság (12) 

MÁRCIUS 7., 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 8., 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 9., csütörtök 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma (hír-

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

18:25 Kvantum (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 19:15 Időjárás-je-

lentés (12) 19:25 Kvan-

tum ism. (12) 20:00 

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

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

ság (12) 

MÁRCIUS 10., péntek 06:00 Az előző esti 

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

18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-

járás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (közéle-

ti magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Ki-

látó ism. (12)  20:00 Miskolc Ma ism. (12) 

20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film 

(12) 21:30 Képújság (12) 

MÁRCIUS 11., 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 Szemtanú ism. (12) 20:00 Krónika 

ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12) 

MÁRCIUS 12., vasárnap 06:00 Az elő-

ző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-

ság (12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 Króni-

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

Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 

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

(12) 19:25 Szemtanú ism. (12) 20:25 Kró-

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

20:45 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

MÁRCIUS 4., szombat
Kocsonyafesztivál és régiségvásár, Mis-

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

Sándor előadóestje, Művészetek Háza
19:00 DVTK-Zugló röplabdamérkőzés, Női 

NB I. 16. forduló, DVTK Aréna

MÁRCIUS 5., vasárnap
10:30 A titoktündér, Csodamalom Bábszínház
Kocsonyafesztivál és régiségvásár, Mis-

kolc belvárosa

MÁRCIUS 6., hétfő
16:30 Halász Ágnes Vadkeleti édenjeim 

című kötetének bemutatója, II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtár

16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 DVTK-Gyirmót labdarúgó-mérkő-

zés, NBII. 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
16:00 Francia Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
18:00 Füst és Piknik - Pokorny Lia előadóest-

je, Művészetek Háza
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 9., csütörtök
10:00 Babusgató klub: karikázó mondókázó, 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16:00 Egy szebb holnapért – költői délután 

Malejkó Norberttel, Percze Miklóssal és 

legújabb versesköteteikkel, II. Rákóczi Fe-
renc Könyvtár

16:00 Francia Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
19:00 Zumba fitness, Ifjúsági Ház
19:00 Szimfonikus bérlet VI., MÜHA

MÁRCIUS 10., péntek
14:30 Spanyol Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16:30 Mazsorett Ovi, Ifjúsági Ház
17:30 Mazsorett Suli, Ifjúsági Ház
19:00 Nőnapi gála, Művészetek Háza

MÁRCIUS 11., szombat
9:00-18:00 Miskolci Nemzetközi Ásvány-

fesztivál, Miskolci Egyetem
19:00 Hőguta - A Veres 1 Színház előadása, 

Művészetek Háza

MÁRCIUS 12., vasárnap
9:00-17:00 Miskolci Nemzetközi Ásvány-

fesztivál, Miskolci Egyetem
10:30 Karagőz, Csodamalom Bábszínház
10:30 és 15:00 Rumini Ferrit-szigeten ze-

nés mesejáték, Művészetek Háza

MÁRCIUS 13., hétfő
14:00 Meseszerelő: ismerkedés Bubrik 

Zseraldina és Lengyel Zsófia meséivel, 
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

16:00 Bemutatkozik a Zuglói Alkotókör, II. 
Rákóczi Ferenc Könyvtár

16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Bereczki Zoltán-nagykoncert, MÜHA

MÁRCIUS 14., 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

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: MÁRCI-
US 2-8., csütörtök-szerda: 17:30 Hirtelen 70 
(kivéve március 8.) | 20:00 Eltűnt | MÁRCIUS 8., 
szerda: 17:00 I Wanna Dance With Somebo-
dy - Whitney Houston története | MÁRCIUS 
9-15., csütörtök-szerda: 17:30 Hadik (kivéve 
12-e, vasárnap) | 20:00 Creed III

• Művészetek Háza, Béke-terem: MÁRCIUS 
4-5., szombat-vasárnap: 17:00 Mások gyere-
kei | 19:00 Egy röpke románc naplója | MÁR-
CIUS 6., hétfő: 17:00 A gáláns Indiák | 19:00 A 
domb, ahol az oroszlánok üvöltenek | MÁR-
CIUS 7-8., kedd-szerda: 17:00 Konyhafőnök 
| 19:00 Éjszakai átutazók | MÁRCIUS 9., csü-
törtök 17:00 A gáláns Indiák | 19:00 A domb, 

ahol az oroszlánok üvöltenek | MÁRCIUS 10-
15., péntek-szerda: 17:00 Volt egyszer egy 
nyár | 19:00 Elveszett illúziók

• Cinema City: MÁRCIUS 2-8., csütörtök-szer-
da, naponta több időpontban – A bálna | A gép 
| A hangya és a darázs: kvantumánia | Aste-
rix és Obelix – A középső birodalom | Ava-
tar: A víz útja | Az almafa virága | Creed III 
| Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság | El-
tűnt | Fortune-hadművelet: a nagy átve-
rés | Hirtelen 70 | Kokainmedve | Kopogás 
a kunyhóban | Krokodili | Léna és a hógolyó 
| Magic Mike utolsó tánca | Mágikus állatok 
iskolája – Rejtélyes gödrök | Micimackó: vér 
és méz | The Woman King – Harcos

MOZIMŰSOR

MÁRCIUS 4., szombat 16:00 Férfi és nő 4x, Csarnok | 19:00 Bolha a fülbe, bérletszünet, Nagy-
színház | MÁRCIUS 8., szerda 17:00 A miniszter félrelép, Latabár ifjúsági bérlet, Nagyszínház | 
MÁRCIUS 9., csütörtök 19:00 A „K” ügy, Csarnok | MÁRCIUS 10., péntek 19:00 Producerek, 
bérletszünet, Nagyszínház | MÁRCIUS 11., szombat 15:00 Ének az esőben, bérletszünet, Nagy-
színház | 19:00 A színházcsináló, Csarnok | MÁRCIUS 14., kedd 19:00 A miniszter félrelép, 
Kazimir Károly-bérlet, Nagyszínház | MÁRCIUS 16., csütörtök | 18:00 Ének az esőben, Herman 
ifjúsági bérlet, Nagyszínház | MÁRCIUS 17., péntek 19:00 A „K” ügy, Csarnok | MÁRCIUS 18., 
szombat 19:00 Jézus Krisztus szupersztár, bérletszünet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Hirdetés

Filmklub

Az elfogadásnak és az igaz barátságnak a tanulságos meséje ez

Igaz történet a MÜHA színpadán 

A forralt italok és barbecue 
ételek jegyében telik már-
cius 4-én, szombat este a 
Kvaterka, melynek az Avasi 
Bortanya és környéke ad 
otthont. 

Március első hétvégéjén 
három, egyenként népsze
rű rendezvény karolt össze, 
hogy közös erővel tegye em
lékezetessé és varázslatossá 
ezt a néhány napot.

A régóta várt Kocsonya
fesztivál és a jól megszo
kott régiségvásár mellett az 
ugyancsak rendszeres szóra
kozást kínáló Avasi Kvaterka 
is újra a belvárosba csábítja 
a miskolciakat, a környékbe
lieket és a kíváncsi utazókat 
egyaránt.

A forralt italok és barbe
cueételek jegyében telik 
majd a következő Kvater
ka, melynek az Avasi Borta
nya és környéke ad otthont. 
A Bortanyán, este hét órától 
La Barriere Manouche han
gulatos jazzmuzsikájával biz
tosítja a hangulatot. Utánuk 
este kilenctől Találka Party, 

ahol DJ Sebastian retróbuli
jával melegíthetik fel magu
kat a résztvevők, ha a forralt 
finomságoknak addig nem 
sikerült volna. A nemrégiben 
elkeresztelt Miénk itt a téren 
(a Polgármester Pince előtti 
placcon) pedig LuiBig tol egy 
hatalmas utcabált, egészen 
este hét órától.

A Gallay Kézműves Pince, 
a Gere & Schubert Borászat, 
a Trautson Pince, a Csóbor 
Pince, Maul Zsolt Pincészete, 
a Gróf Buttler Borászat cso
dálatos nedűi és Miskolc vá
ros 2022es borai kerülnek 

majd a csilingelő poharakba. 
De lesz forralt formában is 
bor, illetve pálinka és sör is.

A finomságokért a Forró 
Kutya Barbecue lesz a felelős. 
Füstös boszorkánykonyhájuk
ban BBQoldalas, asado gril
len sült malac és brutál tépett 
húsos szendvicsek készülnek 
majd. Ha csak csipegetnének 
útközben, akkor a Polgármes
ter Pince tepertővel készül, a 
Nádler Pince kakastaréjt süt 
és friss kenyérrel kínálja. A Po
roszkai Pince pedig hurkával, 
kolbásszal, sült tarjával várja az 
éhes kvaterkázókat.              MN

Forraltságok és BBQ az Avasi Kvaterkán

A Bortanya és a Rácz sor környéke is fesztiválhelyszínként fog 
funkcionálni. Fotó: Mocsári László 
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Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is 
könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejté-
seiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék 
el, a levélben tüntessék fel postacímüket is! Beküldé-
si határidő: 2023. március 22. E-mail-cím: megfejtes@

mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sor-
solunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.

2

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Sudoku

Balmazújvárosban rendezték 
meg február 25-én a verseny-
tánc Kelet-Magyarország Te-
rületi Bajnokságát. A Ködmön 
Formációs Táncegyüttes 24 
táncosa indult el a rangos 
rendezvényen – írja az együt-
tes közleménye. Felidézik, a 
táncosok közül az Egri Kado-
sa és Kocsis Karolina páros 
(képünkön) két kategóriában 
is  – Junior II E standard és D 
latin osztályok – Kelet-Magyar-
ország területi bajnoka lett, 
valamint Tóth Zoltán és Debre-
ceni Rita a Senior E standard 
Kelet-Magyarország területi 
bajnoki címét szerezte meg. A 
táncosok a három területi baj-
noki címen túl sok kiváló dön-
tős eredménnyel tértek haza 
mind páros, mind pedig szóló 
lány kategóriában. Edzőik: Si-
mon Csaba, Szinyei Edina, Me-
zei Ágnes és Garabuczi Zsófia. 
Fotó: magán archívum

Ködmön- 
siker 

Gazdikereső
Ezen a héten Foltost (6354), 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: Győri kapu
Fajta: keverék
Kor: ~1 év
Neme: kan
Szín: fekete-fehér
Súlya: 9 kg
Magasság: 35 cm

Játékos, kedves kutya. Semmi 
agressziót nem mutat sem em-
berek, sem más kutyák felé. Fo-
lyamatosan bújik mindenkihez 
és simogatást követel. Kis ter-
mete és fiatal kora miatt való-
színű hamar talál gazdit.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Ne halogassa egy probléma 
megoldását, mert minél tovább dagad az ügy, annál 
nehezebb lesz kezelni. A legjobb, ha azonnal orvosolja 

a dolgokat, és így nem kell félnie a következő fordulattól.

Bika (04. 21.–05. 21.) Egyenes jellem, és ez hasznára 
is válik, amikor egy kényes szituációban nyíltan meg-
mondja, mit gondol. Ez elsőre ugyan meglepheti kör-

nyezetét, de végül értékelni fogják az őszinteségét.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) El kell hinnie, hogy képes va-
lamire, mert csak úgy tudja valóban meg is valósítani a 
tervét. Ha hagyja, hogy valaki elbizonytalanítsa, akkor 

az a teljesítményén is meglátszik majd.

Rák (06. 22.–07. 22.) Mindenkinek a maga terhe a 
legnehezebb, de ön a sajátját most túl súlyosnak ta-
lálja. Vegye észre, hogy a helyzete sokkal borúsabb is 

lehetne. Próbáljon hálás lenni azért, ami megadatott.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Tiltott helyekre vezető 
utakra téved, és olyan ajtókat próbál kinyitni, amelye-
ket nem lenne szabad. Ne akarjon mindent tudni, nem 

éri meg, a kémkedéssel viszont sok mindent veszíthet.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Ne feszítse túl a húrt, ha szeret-
ne elérni valamit, mert ha blöfföl, könnyen megütheti 
a bokáját. Haladjon kisebb lépésekben, és akkor biztos 

lehet benne, hogy sérülések nélkül ér el a céljához.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Úgy érzi, túl sokat fektetett 
valamibe, ami nem éri meg. Tény, hogy nehéz megfe-
lelni az elvárásainak, de az is, hogy jogosak az igényei. 

Lehet, hogy itt az ideje búcsút inteni valaminek vagy valakinek.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Próbál tapintatos lenni, de 
lehet, hogy még így is megbánt valakit, amikor a véle-
ményét kérdezi. Hazudni viszont ostobaság lenne, hi-

szen előbb vagy utóbb úgy is kiderülne, hogy mit gondol.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Valaki, aki nemrég eluta-
sította, rájön, hogy hibát követett el, de ön úgy érzi, 
már késő bánat. A megroggyant bizalmat ugyan nehéz 

helyreállítani, de egy próbát megér, ha a kapcsolat fontos önnek.

Bak (12. 22.–01. 20.) Sokan lesznek, akik megkérdő-
jelezik a döntéseit, pedig a lehető legjobb úton halad. 
Lehet, hogy le kell küzdenie néhány akadályt, de végül 

kiderül, hogy helyes döntéseket hozott.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Úgy érzi, hogy sehogyan 
sem tud megfelelni az önnel szemben támasztott elvá-
rásoknak. Vegye észre, ki az, akinek fontos ön, és rá for-

dítsa a figyelmét azok helyett, akiket erővel tudna csak megtartani.

Halak (02. 20.–03. 20.) Nincsenek véletlenek, ezt ön is 
tudja. Vegye észre a jeleket, és kövesse a számára kijelölt 
utat! Ne feledje, hogy bár a lehetőségek adottak, min-

denki képes arra is, hogy megváltoztassa a saját sorsát.

Akkor és most. A felvételpár a Széchenyi utca 24. szám alatti épü-
letből készült. A házban korábban Budapest, Abbázia és Arany Csil-
lag néven is üzemelt hotel. Most üresen áll, az új fotó is a tulajdo-
nos hozzájárulásával készülhetett el. A középpontban a Miskolci 
Nemzeti Színház épülete áll, ami címe szerint nem Széchenyi utcai, 
mégis a főutca egyik legfontosabb épülete. A Déryné utca 2. szám 
alatti Dálnoky-ház és a Széchenyi utca 25. szám alatt fekvő Lász-
ló-ház sem változott sokat, csak az üzletek cserélődtek az idők fo-
lyamán. Ugyanez mondható el a Silbiger-házról (Széchenyi utca 27.), 
és a Hitelintézeti palotáról (Széchenyi utca 29.) is. Nem így az erede-
tileg eklektikus Szabó-ház (Széchenyi utca 31.) a 20. században há-
romemeletessé alakították, homlokzatát pedig megfosztották dí-
szítésétől. A sort a Három Rózsa Szálló vagy Grand Hotel Széchenyi 
utca 33. szám alatti épülete zárja, melyben ma az emeleten lakások 
és irodák, a földszinten pedig üzletek sorakoznak. (Tajthy Ákos szö-
vege, dr. Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László 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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