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NEM CSAK GASZTRONÓMIAI HÍRESSÉG. A Kocsonyafesztivál sikerességét jól mutatja az, hogy a három 
nap alatt minimum megduplázódott a város létszáma. A változatos programokra még külföldről is ér-
keztek látogatók. Jelentős múltra tekint vissza e rendezvény. Egyszerre állít emléket Miskolc gasztro-
nómiai különlegessége, a kocsonya előtt, ugyanakkor felvillantotta turisztikai és kulturális sokszínű-
ségét is a vármegyeszékhelynek. Fotó: Horváth Csongor

2023 Miskolcon a kultúra éve 
Kiemelkedő évfordulókat 
ünnepel idén Miskolc. Ün-
nepi évvé nyilvánítja a város 
2023-at. 

Egészen szilveszterig szám-
talan kulturális eseményt tar-
togat az esztendő a miskolciak 
számára – jelentette be kedden 
Veres Pál polgármester azon a 
sajtótájékoztatón, amelyen Var-
ga Andrea alpolgármesterrel, 
Fedor Vilmos polgármesteri 
megbízottal és Majorné Bencze 
Tündével, a Miskolci Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. ügyve-
zetőjével közösen ismertették a 
kultúra évének főbb program-

jait. – Kiemelkedő évfordulókat 
ünnepelünk idén, ezekre joggal 
lehetünk büszkék. Augusztus 
24-én lesz 200 éve, hogy itt, Mis-
kolcon a kőszínház megnyitotta 
a kapuit, a mai Magyarország 
területén az első, a történelmi 
Magyarország területén a má-
sodik kőszínház volt az egyko-
ri Nagyboldogasszony utcában. 
Ötven esztendővel ezelőtt, 1973. 
június 10-én a Diósgyőri Stadi-
onban 20 ezer, az ország minden 
részéből ideérkezett fiatal előtt 
vette kezdetét Közép-Kelet-Eu-
rópa első rockfesztiválja, ame-
lyet a rocktörténetírók magyar 
Woodstock ként emlegetnek. 

Ezzel a város szintén történelmet 
írt. Novemberben lesz, hogy ép-
pen hatvan esztendővel ezelőtt 
megalakult a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar. Harminc évvel 
ezelőtt megszületett a miskol-
ci bábszínház, és idén augusz-
tusban ünnepli fennállásának 
negyvenedik évfordulóját a Mis-
kolci Vadaspark is. Az idei ese-
ményekkel tisztelegnünk kell az 
ősök előtt, akik megalapították a 
színházat, akik ott munkálkod-
tak a bábszínház, a szimfonikus 
zenekar vagy akár a vadaspark 
létrehozatalánál – jelentette ki 
Miskolc polgármestere.

Folytatás a 2. oldalon

20 MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS VALÓSULHAT MEG
Elemző írás a 3. oldalon

KÖTÉLPÁLYÁN A BELVÁROSBÓL AZ AVASRA
Cikk a 2. oldalon

A NŐKET ÜNNEPELTE AZ ORSZÁG
Riport a 4. oldalon

A nemzet ünnepén

Az 1848-49-es forradalom emlékezete ma is megdobogtatja 
a magyar szíveket. Március idusa a forradalmi hevületével fel-
emelő érzéseket, gondolatokat ébreszt minden generációban. 
A 4. oldalon arról olvashatnak, kinek mit jelent az életében ez az 
ünnep. A 6. oldalon pedig a miskolci emlékező programok idő-
pontjait és helyszíneit találhatják. Fotó : Horváth Csongor

Átadták az MVK Zrt. hat új, 
környezetkímélő, sűrített-
földgáz-üzemű midibuszát, 
már utazhatnak a miskolciak 
ezeken a járműveken az 5-ös, 
a 9-es, a 11-es, a 15-ös, a 28-
as és a 68-as vonalakon.

A mintegy negyven fő be-
fogadására alkalmas Iveco 
midibuszok klimatizáltak, és 
utastájékoztató eszközökkel, 
utasszámlálóval, valamint biz-
tonsági kamerarendszerrel lát-
ták el őket.

– A közlekedési társaság to-
vábbfiatalította és -zöldítette 
járműállományát – hangsú-
lyozta Veres Pál polgármester, 
aki rámutatott: a midibuszo-
kat alacsony költségekkel lehet 
fenntartani, hozzájárulnak a 
közösségi közlekedés színvo-
nalának emeléséhez is.

– Ez egy minőségi lépés a 
város közlekedése szempont-
jából, a jármű-korszerűsítési 
folyamatot folytatni szeret-
nénk – mondta. A polgármes-
ter elmondta azt is, hogy az 

elmúlt hónapokban „rákény-
szerültünk arra, hogy dízel-
buszokat állítsunk vissza a 
forgalomba”, mert ezek mű-
ködési költsége alacsonyabb 
volt, mint a gázüzeműeké, 
most azonban, hogy „kezd 
konszolidálódni az energia-
szektor”, így ismét fontos sze-
repet kapnak a gázüzemű bu-
szok Miskolcon.

Demeter Péter, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, az új 
midibuszok olyan vonalakon 
és azokban a napszakokban 
fognak közlekedni, ahol eddig 
kisebb kihasználtsággal és ez-
által nagyobb költségráfordí-
tással közlekedő szólóautóbu-
szok teljesítettek szolgálatot.

Hozzátette, folyamatosan fi-
gyelni, elemezni fogják az érin-
tett vonalak utasszámadatait, 
és ha azok indokolni fogják – 
például amikor egy hétvégén 
nagyobb turistaforgalom ala-
kul ki –, akkor nagyobb be-
fogadóképességű autóbuszt 
biztosítanak majd az érintett 
vonalon.                    KUJAN ISTVÁN

Forgalomban az új midibuszok 

A midibuszokat alacsony költségekkel lehet fenntartani. Fotó: H. Cs.



Március 18-án, szombaton 9 
órától önkéntesek takarítják 
teljes hosszában a Szinvát. 
Aki tenni szeretne a környe-
zetünkért, az még jelentkez-
het a feladatra a Magyaror-
szági Tisztasági Nagykövet 
Egyesület közösségi oldalán.

A tervezett programról 
Bartha György önkormány-
zati képviselő és Serbán 
Zsolt tisztasági nagykövet 
tájékoztatta a sajtót. A tő-
lük kapott információk sze-
rint a Szinva menti válasz-
tókerületek önkormányzati 
képviselői vállalták, hogy 
egy-egy szakasz „csapatka-
pitányaként” részt vesznek 
a munkában, sőt, a hulla-
dék elszállításának költségét, 
amely akár több százezer fo-
rint is lehet, közösen kifize-
tik a képviselői alapjukból. 
A takarítási akció koordiná-
tora, Serbán Zsolt elmond-
ta, hogy a Szinvát 15 sza-
kaszra osztották fel, ebből 
12 megtisztítását az egyesü-
let vállalta magára. Minden 
szakasznak van egy „kapitá-
nya”, aki a terület egyik ön-
kormányzati képviselője, és 
melléjük lesznek beosztva 
azok az önkéntesek, akiknek 
a jelentkezését folyamatosan 
várják. A tisztasági nagy-
követ szerint közel kétszáz 
fő részvétele lenne az opti-
mális, hiszen összességében 
hosszú szakaszokról van szó. 
Igaz, nem mindegyik egy-

formán szennyezett. Jelen-
leg a szükséges létszámnak 
megközelítőleg a felénél jár 
a jelentkezések száma.

„A Szinvatakarítás ötle-
te eredetileg Horváth Gá-
bor miskolci lokálpatriótától 
származik, Sok munkáskéz-
re lesz szükség. Ezen a szaka-
szon Bartha György és Deák 
Bárdos Mihály önkormány-
zati képviselők lesznek a csa-
patkapitányok” – tudtuk meg 
a tisztasági nagykövettől.

Az 5-ös busz lillafüredi vég-
állomásától a Vasgyáron át és 
a Tiszain keresztül egészen a 
Szinva torkolatáig, több sza-
kaszon takarítják március 18-
án a Szinvát. A sajtótájékozta-
tón elhangzott, hogy az Egri 
Főegyházmegye is csatlako-
zik bizonyos szakaszok meg-
tisztításához. A tervek szerint 
a 15 szakaszból hármat vagy 
négyet a főegyházmegye vál-
lal magára.          BACSÓ ISTVÁN

A tervek szerint év végén ve-
hetik újra birtokba a miskol-
ciak a megújult kilátót.

Újabb mérföldkőhöz érkezett 
a Kilátó ReStart projekt: már-
cius 6-án ünnepélyes keretek 
között adta át a megújuló Ava-
si kilátó munkaterületét Szopkó 
Tibor, Miskolc alpolgármestere 
és Miklós Viktor, a polgármesteri 
hivatal pályázati főosztályveze-
tője – a Velünk a Város-frakció 
több tagjának jelenlétében – a 
kivitelezéssel megbízott Épkar 
Zrt.-nek. A fejlesztés mintegy 
800 millió forint uniós forrás-
ból valósul meg. A beruházás 
részeként nemcsak az Avasi ki-
látót újítják fel, de sétányt alakí-
tanak ki az alatta lévő területen, 
megújul a Győri Nagy Lajos lép-
csősor és a Torony alja utca is. A 
projekt kivitelezési szerződését 
március 1-jén írta alá Veres Pál 
polgármester és Szeivolt István, 
a közbeszerzési eljáráson nyer-
tes ajánlatot tevő Épkar Zrt. ve-
zérigazgatója.

– Az Avasi kilátó immáron 
hatvan éve szimbóluma a vá-
rosnak, a miskolciak lokálpat-
riotizmusának és büszkeségé-
nek. Amikor az Avasi kilátót 
fejlesztjük, akkor ez jelképezi 
a város fejlődését is. Nem vé-
letlen az, hogy a frakciónk-
ból többen is itt vagyunk ma, 
hiszen ez a város számára 
egy fontos beruházás. Tuda-
tos döntés volt, hogy az ösz-
szes lehetséges fejlesztési for-
rást megmentsük az Avasnak, 
a miskolciaknak.

A felújítással várhatóan no-
vemberben készülnek el, a meg-
újult kilátót az év végére vehe-
tik újra birtokba a miskolciak 
– ismertette Miklós Viktor, az 
önkormányzat pályázati főosz-
tályának vezetője. A kilátó 444 
millió forintból, a hozzá kapcso-
lódó három sétaútvonal pedig 
161 millió forintból újul meg. A 
beruházás során Miskolc ikoni-
kus épülete egyebek mellett új 
padlóburkolatot kap, statikailag 
megerősítik, és a kávézó épület-
gépészeti és energetikai korsze-
rűsítése is megvalósul.

A munkálatok március 13-án 
elkezdődnek, ezért a kivitelező 
hétfő hajnaltól lekeríti a tévéto-
rony körüli területet. A lezárás 
érinti a kilátó közvetlen környe-
zetét, a Mendikás dűlő egy a ki-
látóhoz közel eső szakaszát. A 

kilátó előtti parkolót felvonulási 
területként használják majd, így 
itt a következő kilenc hónapban 
szünetel a parkolás. Azok, akik a 
felújítás ideje alatt autóval érkez-
nek a Horváth-tetőhöz, a Men-
dikás dűlőn tudnak parkolni. A 
Horváth-tető a Bormúzeum fe-
lőli lépcsősoron keresztül lesz 
megközelíthető, illetve a Mendi-
kás dűlő egy részén is lehet par-
kolni, és némi kerülővel a füves 
területen eljutni a játszó- és sza-
badidőparkba.

A tervek szerint az idén 60 
éves kilátó megújulásával az 
Avas-tető revitalizációja nem 
áll meg. Mint Miskolc alpol-
gármestere ismertette, a kö-
vetkező időszak forrásaiból to-
vább fejlesztenék az Avast.

– Az egyik leglátványosabb-
nak ígérkező beruházásunk 

a kötélpálya fejlesztése lesz. 
A város főteréről fel kívánjuk 
hozni egy kötélpályán keresz-
tül a miskolciakat az Avasra. 
Ezzel is egyre inkább össze-
kötni az Avasi kilátót, a város 
egyik legfontosabb szimbólu-
mát a belvárossal – jelentet-
te ki Szopkó Tibor. A libegőt 
a Városház tér és az Avas-tető 
között alakítanák ki, és össze-
kötnék az Avasi kilátó autó-
busz végállomással is. A 12 fős 
kapszulák kerékpár és babako-
csi szállítására is alkalmasak 
lennének. A 4-5 milliárd forin-
tos beruházás uniós forrásból 
valósulhat meg néhány éven 
belül. A projekt elindításához 
azonban előbb még szükség 
van az Építési és Közlekedési 
Múzeum jóváhagyására.

CZIFFRA ANDREA
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Átadták a megújuló Avasi kilátó munkaterületét március 6-án. Fotó: Juhász Ákos

Bartha György és Serbán 
Zsolt. Fotó: Juhász Á.

Az 1973-as diósgyőri rock-
fesztivál 50. évfordulójára 
újra rockfesztivált rendez-
nek június 10-én Miskolcon.

Folytatás az 1. oldalról

A kultúra évének legfon-
tosabb programjait Major-
né Bencze Tünde, a Mis-
kolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
ismertette. Március 15-én, a 
nemzeti megemlékezéseken 
kívül családi programokat 
tartanak a Szent István té-
ren és a Városház téren, dél-
után pedig Deák Bill Gyula 
és a Kelemen Kabátban kon-
certezik. A városi majálist a 
Majális parkban, a gyerekna-
pi programokat a Népkertben 

rendezik meg, Miskolc város 
napját nemcsak május 11-én, 
hanem egy teljes héten át ün-
nepeljük idén. Az MKK több 
napon készül koncertekkel, 
családi programokkal a bel-
városban, 11-én a 30Y zene-
kar lép fel. A városnapi ren-
dezvényekhez kapcsolódik 
a Borangolás és a Városjárás 
is. Idén első alkalommal a vá-
rosban több helyszínen ren-
dezik meg a Miskolci Szépko-
rúak Fesztiválját.

Június 9-én nagyzenekaros 
koncerttel lép fel Majka a Lo-
vagi tornák terén, másnap pe-
dig éppen 50 éve lesz, hogy 
1973-ban Miskolcon tartották 
meg az első magyar rockfesz-
tivált. A jubileum alkalmából 

egynapos fesztivált szervez a 
Miskolci Kulturális Központ a 
Lovagi tornák terén.

– A '73-as fesztivál résztve-
vői közül többen is itt lesznek 
a rendezvényen. Érkezik hoz-
zánk a P Mobil, LGT-dalokat 
játszik a Zenevonat formáció, 
és vendégül látjuk Karácsony 
Jánost és Solti Jánost is. Tátrai 
Tibor zenekara, a God father, 
valamint a Török Ádámmal 
kiegészülő Mini-Art-űr is ze-
nél. A régi nagyok mellett a 
mai fiatalok kedvencei is fel-
lépnek: Ivan and The Parazol, 
Péterfy Bori és a Love Band és 
a Bohemian Betyars is muzsi-
kál majd – tájékoztatott Ma-
jorné Bencze Tünde. Fedor 
Vilmos hozzátette, a rockfesz-
tiválhoz kapcsolódva, június 
9-én a városháza aulájában 
rocktörténeti kiállítást, a dísz-
teremben pedig nemzetkö-
zi rocktörténeti konferenciát 
rendeznek.

Júniusban ismét lesz Hang-
színhely fesztivál, júliusban 
kétnaposra bővül a Dixie 
Fesztivál, augusztusban 
Dzsúdló és Azariah ad szu-
perkoncertet, szeptemberben 
újra megrendezik a Szinva 
Örökség Napokat. Az MKK 
nyáron Gasztroplaccal, de-
cemberben adventi vásárral 
készül, az évet a Szent István 
téren a Kowalski meg a Vega 
szilveszteri koncertje zárja 
majd.

CZIFFRA A.

Újra rockfesztivál Miskolcon
Újra gyermekzsivajtól han-
gos a Stadion Úti Sport 
Tagóvoda. A korszerű in-
tézmény ezentúl több gyer-
meket képes fogadni.

A gyermekek és az óvodape-
dagógusok március 6-án vették 
ismét birtokba a MIOVI Sta-
dion Sport Tagóvodát a mint-
egy másfél évig tartó felújítási 
munkálatok befejezése után. Az 
épületben belső infrastrukturá-
lis átalakításokat, fejlesztéseket, 
bővítéseket, energetikai kor-
szerűsítést és akadálymentesí-
tést valósítottak meg. Mindezek 
mellett csoportbővítés is volt, 
melynek következtében az óvo-
dáskorú gyermekek nevelése 
már nemcsak 4, hanem 5 cso-
portban történhet.

A tagóvoda március 7-ei be-
járásán Bazin Levente önkor-
mányzati képviselő a Miskolci 
Naplónak a beruházást részle-
tezve kiemelte, hogy a bővíté-
sek, átalakítások és fejlesztések 
révén új csoportszobát és tor-
natermet, illetve ezeket kiszol-
gáló helyiségeket, egy folyosót 
és egy konyhát is kialakítottak. 
Megvalósult az épület külső és 
belső felújítása, energetikai kor-
szerűsítése, valamint hőszige-
telése, továbbá néhány parko-
lóhely kialakítása is megtörtént

Bár az épület tetőtől talpig 
megújult, „sportóvodaként 
mégis a legnagyobb örö-
münk a tornaszoba kialakí-

tása volt, de nagyon örülünk 
az ötödik csoportszoba létre-
hozásának is, hiszen így sok-
kal több gyermeket tudunk 
fogadni, ami azért fontos, 
mert az intézmény rendkívül 
népszerű mind a gyermekek, 
mind pedig a szülők körében, 
melynek köszönhetően az 
óvodában folyamatosan bő-
vül a létszám” – jelentette ki 
Tóth Edina tagóvoda-vezető.

Varga Andrea alpolgár-
mester a használatba vételi 
engedély megszerzéséhez a 
szakhatóságok által előírt hi-
ánypótlások teljesítésére utal-
va elmondta, hogy a gyönyö-
rű, tiszta, rendezett környezet 
feledtetheti a beruházás alatt 
elszenvedett kellemetlensé-
geket. Majd hozzátette, hogy 
az óvodafejlesztéseket a gyer-
mekek egészséges fejlődése 
miatt tartja nagyon fontos-

nak. – Nemrég adtuk át Kom-
lóstetőn a Szeder utcai óvo-
dát, és folyamatban vannak 
más fejlesztések is. A város 
32 tagóvodájának harmadát 
már felújítottuk, és a gyer-
mekek egészséges környeze-
tének, valamint a gazdaságos 
és hatékony működés meg-
valósítása miatt további tag-
óvodák felújítására is óriási 
szükség van – hangsúlyozta 
az alpolgármester, rámutatva, 
hogy a MIOVI Stadion Sport 
Tagóvoda mindennek kivá-
ló példája, hiszen itt kiépült 
a napelemes rendszer és a 
hőszigetelés következtében 
jó energetikai állapotokat le-
het fenntartani az épületben.

Az európai szintű beru-
házás összesen mintegy 200 
millió forintos európai uniós 
forrásból jött létre. 

BALOGH CSILLA

Birtokba vették az óvodát

Veres Pál sajtótájékoztatója. Fotó: Juhász Ákos

Varga Andrea és Bazin Levente az óvodában. Fotó: Juhász Ákos

Kötélpályán a belvárosból az Avasra Takarítsuk ki a Szinvát!
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Munkámból kifolyólag sok érdekes helyre el-
jutok, nem ritkán olyan előadásokra is, aho-
vá bizonyára nem mennék vagy mehetnék el, 
mert nem nyilvánosak. A minap is így vettem 
részt egy érdekfeszítő képzésen. Egyetemisták-
nak szánták, kreditet is kaphatott, aki részt vett 
rajta. Kreditet én nem kaptam, de gondolkodni 
valót annál inkább.

Az előadás témája mondhatni örökzöld: a búsongó, depresszi-
óra, sőt komoly önsajnálatra hajló magyar lélek. Ezzel még nem 
mondtak újat, hiszen ezt tudjuk magunkról. A csavar ott van 
ezekben a magunkról tett negatív kijelentésekben - és ezt a boga-
rat ültette a fülembe az előadó szakember -, hogy vajon azért tud-
juk ezt magunkról, mert valóban ez a mi sajátos magyar nemzeti 
karakterisztikánk, a sorsunk, avagy azért leszünk ilyenné, mert 
szocializációnk során ezt mondják nekünk, ezt sulykolják belénk, 
ily módon mintegy be is programozva minket a rosszkedvre? Ma-
gyarán, született pesszimisták vagyunk, vagy megtanuljuk ezt a 
világhoz való negatív hozzáállást miközben felcseperedünk, és az 
erre az útra terelő mintákat készen kapjuk drága eleinktől?

A szakirodalom ismeri a tanult tehetetlenség kifejezést. Ez arra 
a mentális állapotra utal, amikor az egyén az egymást követő ne-
gatív ingerek hatására feladja azt, hogy ezeket megpróbálja elhá-
rítani, még akkor is, ha egyébként elkerülhetők és kivédhetők len-
nének, mert arra a meggyőződésre jut, hogy ő nem is képes ezeket 
a bántó ingereket befolyásolni. A fogalmat Martin Seligman al-
kotta meg, amikor a jelenséget egy kondicionálási kísérlet során 
megfigyelte, amelyben kutyák áramütésre adott reakcióját vizs-
gálták. Arra lettek figyelmesek, hogy azok az állatok, amelyeket 
lekötöztek a kísérlet idejére, később szabadon sem éltek a mene-
külési lehetőségekkel. A kutyák ugyanis a kísérlet első szakaszá-
ban azt tanulták meg, hogy semmilyen erőfeszítést nem képesek 
tenni azért, hogy a fájdalmat elkerüljék, azaz semmilyen befo-
lyással nem rendelkeznek a problémáik megoldása felett. Ezért 
később nem is próbálkoztak. Azóta bebizonyosodott, hogy ez a 
„megkötözöttség” nálunk, embereknél is működik.

Félő tehát, hogy mi magyarok valójában egészen egyszerűen 
megtanultuk a rosszkedvet, a búsongást, sőt, ahogy ez el is hang-
zott az előadáson, a panaszkodás kultúráját. És szinte sportot 
űzünk abból, amikor találkozunk ismerősökkel, hogy egymást 
túllicitáljuk a bajainkkal, hogy de nekem jobban fáj, nekem még 
ez is fáj, én több gyógyszert szedek… bizony. Mintha egy bajnok-
ság lenne. Egyfajta negatívista nemzeti bajnokság. És ezt tovább 
is örökítjük. Így lett belőle nemzeti karakter.

Talán még humorosan is fel lehetne ezt fogni, ha nem lennének 
mellette a szomorú statisztikák a testi és lelki állapotunkról. Az 
élmezőnyben lévő öngyilkosságokkal, az európai átlagnál kétszer 
több gyógyszerfelhasználással, a táppénzen töltött napok számá-
val vagy akár a pusztító alkoholizmussal és droghasználattal, 
pszichoszomatikus betegségek sorával, tönkrement életekkel. Na-
gyon nem mindegy tehát, mit tanulunk meg a szüleinktől, ahogy 
az sem, mit adunk tovább gyermekeinknek. A jó hír, hogy a ta-
nult negatívizmus lánca megszakítható! Ahogy beprogramozhat-
juk magunkba a rosszat, ugyanúgy a jót is. Ez a tanult optimiz-
mus. Lehet tehát választani!                                          BACSÓ ISTVÁN

NÉZŐPONT

Búsul a magyar 

Az önkormányzat és a Mis-
kolc Holding Zrt. Gazdaság-
fejlesztési Igazgatóságának 
kétéves intenzív munkája 
nélkül nem valósulhatott vol-
na meg a Bosch közelmúlt-
ban bejelentett 70 milliárd 
forintos miskolci beruházá-
sa – mondta Szopkó Tibor 
alpolgármester.

Február közepén a Külgaz-
dasági és Külügyminisztéri-
umban jelentették be, hogy a 
Robert Bosch Power Tool Kft. 
új logisztikai és disztribúciós 
központot hoz létre a Miskolci 
Ipari Parkban. Az európai lép-
tékben is jelentősnek számító 
fejlesztés a tárca és a gyár szak-
emberei mellett a város segítő 
közreműködését is dicséri – 
vélekedik Szopkó Tibor.

A miskolci alpolgármester 
megkeresésünkre kifejtette: a 
Miskolc Holding Zrt. gazda-
ságfejlesztési igazgatóságán 
több száz munkaórát fordítot-
tak a beruházás előmozdítá-
sára – mindemellett Veres Pál 
polgármester közbenjárása is 
elengedhetetlenül fontos volt 

a siker eléréséhez. Korántsem 
egyértelmű, hogy egy-egy te-
lepülés legnagyobb foglalkoz-
tatója további beruházásainak 
helyszínéül is ugyanazt a város 
választja. A döntés is azt mu-
tatja, hogy az anyavállalat elé-
gedett az itteni üzemek telje-
sítményével, jól érzik magukat 
nálunk, a város, Miskolc vonzó 
befektetési helyszín számukra, 
látják gazdasági potenciálját, és 
számítanak a városvezetés és a 
Miskolc Holding munkájára.

Mint arra Szopkó Tibor fel-
hívta a figyelmet: számos en-

gedélyeztetést, tárgyalást és 
ügyintézést kellett lefolytatnia 
a városnak ahhoz, hogy az új 
Bosch-egységnek helyet bizto-
síthassanak az egykori sport-
repülőtér területén. Egy ilyen 
nagy volumenű, a cég és a vá-
ros életében egyaránt kiemel-
kedő beruházás esetén felér-
tékelődik az, hogy Miskolc 
dedikált csapattal rendelkezik, 
amely a beruházások megva-
lósításának szakmai támoga-
tását látja el, hiszen ez nagy-
ban megkönnyíti a befektetők 
munkáját.

Az alpolgármester úgy véli, a 
német gyáróriás miskolci elkö-
teleződése önmagán túlmutató 
jelentőséggel bír, amennyiben 
a borsodi vármegyeszékhely 
gazdaságszerkezete a jövőben 
– miként az az itteni döntésho-
zók stratégiai szándéka is – el-
mozdulhat egy olyan irányba, 
minek nyomán Miskolc elmúlt 
évtizedekben bejáratott ipari 
jellegéről a hangsúly némiképp 
átterelődne a város földrajzi el-
helyezkedéséből egyébiránt evi-
densen levezethető elosztói és 
kereskedelmi szerepére.          MN

A Bosch sikere a városé is A Bosch sikere a városé is 
Legfontosabb napirendi pont-
jaként tárgyalta az év első 
közgyűlése múlt csütörtökön a 
2023-as költségvetést. 

A Miskolc Televízió Kilátó 
című műsorában a Velünk a Vá-
ros frakcióvezetője, Simon Gá-
bor beszélt a kétszáz oldalas do-
kumentumról. – Minden évben 
elmondjuk ugyan, hogy kevés 
a pénz, ám nem mindegy, hogy 
mit értünk ez alatt. Ha épp egy 
százmilliárdos büdzséből hiány-
zik kétmilliárd, azt az év közbeni 
takarékoskodással ki lehet egye-
nesíteni. A mostani hiány azon-
ban nagyságrenddel nagyobb 
minden eddiginél – érvelt Simon 
Gábor stúdiónkban.

A Velünk a Város frakciószö-
vetségének vezetője szerint eb-
ben az esztendőben az önkor-
mányzat működőképességét és 
gazdasági stabilitását kellett leg-
főbb prioritásként megjelölni-
ük annak dacára, hogy az állam 
Miskolc felmért és jogos igényeit 
nem teljesíti.

A beszélgetésben Simon Gá-
bor felidézte, a borsodi megye-
székhely tizenhét milliárdot 
kap vissza a kormányzati új-

raelosztás révén, holott – véle-
kedett – az igazságos és a város 
ideális működtetéséhez szüksé-
ges tétel ötvenmilliárd volna. A 
mintegy 47,5 milliárdos főösz-
szeggel kalkulált költségvetést a 
városi politikus megítélése sze-
rint nagyjából 75-80 milliárdos-
ra kellett volna tervezni, hogy – 
ugyan továbbra is takarékosan, 
de – viszonylag zavartalanul 
el tudják látni feladataikat: így 
például annyi busz közlekedjék, 
amennyit a település megkíván. 
Simon Gábor levezetéséből ki-
derült: saját bevételeinek növe-
lésére nincs lehetősége az önkor-

mányzatnak, azok nagy része 
ugyanis jogszabályokban meg-
határozott díjtételek. Az érdemi 
bevételeknek az államháztartás-
ból kellene származniuk, ahová 
– jegyezte meg a frakcióvezető 
– a miskolci lakosok, dolgozók, 
vállalkozók és cégek több mint 
háromszázmilliárd forintnyi 
adót fizettek be a múlt évben.

– Nonszensz és felháborító, 
hogy az állam bevételei tavaly 22 
százalékkal növekedtek, ehhez 
képest semmivel sem ad többet 
a városnak. Az önkormányzat 
kiadásai hatalmas mértékben 
növekedtek meg, az energiavál-
ság brutálisan érintette. Az ön-
kormányzat szakembereit dicsé-
ri, hogy három fő szempontból 
nem engedve a közösségi közle-
kedés, a városgondnokság, vala-
mint a közbiztonság színvonalát 
sikerült megtartaniuk.

A várost vezető frakció első 
embere kiemelte: az idén lezá-
ruló EU-s fejlesztési ciklusban 
Miskolcnak előreláthatóan sike-
rül maradéktalanul lehívnia a 
rendelkezésére álló forrásokat, 
ennek köszönhetően egy húsz-
milliárdos fejlesztési csomag va-
lósulhat meg a településen.      MN

Húszmilliárdos fejlesztés lehetHúszmilliárdos fejlesztés lehet

Simon Gábor. Fotó: H. Cs.

Indul az új ügyeleti rendszer Indul az új ügyeleti rendszer 
Április 1-jén Miskolcon és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén várme-
gyében is elindul az egységes 
alapellátási ügyeleti rendszer 
– jelentette be Győrfi Pál, a 
munkát koordináló Országos 
Mentőszolgálat szóvivője csü-
törtökön a Petőfi utcai men-
tőállomáson.

A vármegyében tíz háziorvo-
si ügyeleti telephelyet alakítottak 
ki, éjszakai ügyeletet pedig nyol-
cat kereshetünk majd fel (lásd 
keretes írásunkat). Április 1-jétől 
Borsod-Abaúj-Zemplén várme-
gyében is az egységes, 1830-as 
telefonszámot kell majd hívni 
– felnőtteknél és gyermekeknél 
egyaránt – ügyeleti időben.

– Ha valaki rosszul érzi magát, 
súlyos panaszai, tünetei vannak, 
és nem várhat a következő ren-
delési időig, azoknak azt taná-
csoljuk, hogy mielőtt útnak in-
dulnának éjszaka, előbb hívják a 
1830-as telefonszámot – hívta fel 
a figyelmet Győrfi Pál.

A hívás a vármegye mentési-
rányító központjában, egy ügye-
letirányító munkaállomáson 
csörög majd – folytatta a szóvivő 
–, ahol egy szakember fogadja. 
Neki az a feladata, hogy a beteg 
panaszainak ismeretében taná-
csot adjon. Lehet, hogy pusztán 
ezzel is segíteni tud, de ha súlyos 
esetről – például vakbélgyulla-
dásról, lázgörcsről, stroke-ról, 
szívinfarktusról – van szó, akkor 
azonnal mentőautót riaszt a be-
teghez. Ha a probléma kevésbé 
súlyos, akkor az ügyeleti egység 
megy ki, és ellátja a beteget. De 
megmarad a lehetőség arra is, 
hogy valaki személyesen menjen 
be az ügyeletre éjszaka a várme-
gye nyolc pontján.

Orvosi ellátásra is van lehe-
tőség hétköznaponként délután 
4 és este 10 óra, hétvégén és ün-
nepnapokon reggel 8 és délután 
2 óra között: Miskolc, Mezőkö-
vesd, Encs, Szerencs, Kazincbar-
cika, Ózd, Sátoraljaújhely, Tisza-
újváros, Sárospatak és Edelény 
városában.

A betegek eloszlását, a demo-
gráfiai viszonyokat, az egész-
ségügyi ellátórendszer felépíté-
sét egyaránt vizsgálták, és ezek 
alapján határozták meg, hol in-
dokolt ügyeleti telephelyeket 
fenntartani, illetve létesíteni.

A koncepció része, hogy az 
ügyeleteket minél közelebb he-
lyezik a sürgősségi ellátóhe-
lyekhez, így Borsodban a me-
gyei központi kórházban lesz az 
ügyelet, és itt kap helyet a köz-
ponti gyermekügyelet is.

Győrfi Pál elmondta ugyan-
is, a gyermekek panaszai ese-
tén is bemehetünk a legkö-
zelebbi ügyeletre, a központi 
gyermekügyelet – ami eddig is 
Miskolcon volt – marad a vár-
megyeszékhelyen, csak a köz-
ponti kórházban fog áprilistól 
működni.

A szóvivő hangsúlyozta, egy 
„egységes, betegközpontú, ellen-
őrizhetően működő rendszert” 
hoztak létre. Hajdú-Bihar vár-
megyében másfél éven keresztül 
tesztelték a rendszert, ahol azt 
tapasztalták például, hogy dél-
után 4 és este 10 óra között főleg 
háziorvosi jellegű problémákkal 
keresték meg az ügyeleteket. Az 
éjszakai órákban telefonálóknak 
viszont már valóban akut egész-
ségügyi problémájuk volt, ami 
sürgősségi ellátást igényelt.

– Meggyőződésünk, hogy 
az egységes ügyeleti rendszer a 
betegek javát szolgálja, hiszen 
a neki leginkább megfelelő el-
látást kapja mindenki, ez lehet 
telefonos tanácsadás, ügyeleti 
ellátás a lakásán vagy a telephe-
lyen, de lehet azonnali mentő-
küldés is – húzta alá.

Kádár Balázs, az Országos 
Mentőszolgálat regionális igaz-
gatója hangsúlyozta, a vármegye 
mentőellátása „rendkívül jó”, 22 
mentőállomásról és 2 mentési 
pontból 66 mentőegység végez 
szolgálatot minden nap, és ez 
az ellátás éjszaka is biztosított. 
Hozzátette, 16 kiemelt mentő-
egységgel rendelkeznek a vár-
megyében. A mentési kapacitás 
megmarad, és ezek mellett ala-
kítják ki az ügyeleti pontokat a 
vármegyében – a gyerekügyelet-
tel együtt – tíz helyen.

– A betegbiztonság folyama-
tosan fenntartható – emelte ki, 
hozzátéve: a vármegyében min-
den tárgyi és személyi feltétel 
rendelkezésre áll, tehát „fele-
lősséggel” azt tudják mondani, 
hogy minden feltétel adott lesz, 
a betegbiztonságot garantálni 
tudják.

Győrfi Pál, az Országos Men-
tőszolgálat szóvivője kérte végül, 
hogy délután 4 és este 10 óra kö-
zött, ha nem akut a probléma, 
akkor a saját háziorvosnál, ren-
delési időben vegyék igénybe az 
orvosi ellátást.          KUJAN ISTVÁN

Győrfi Pál az új ügyeleti rendszerről tájékoztatta a sajtót. Fotó: Juhász Ákos

Azok számára, akik személyesen keresnének fel egy éjszakai 
ügyeletet, azoknak a vármegye nyolc pontján lesz majd erre lehe-
tőségük, hétköznap este 10 és reggel 8 óra között, hétvégén és 
ünnepnapokon délután 2 és reggel 8 óra között: Miskolc, Mezőkö-
vesd, Encs, Szerencs, Kazincbarcika, Ózd, Tiszaújváros és Sátoralja-
újhely városában.

Szopkó Tibor alpolgármester. 
Fotó: Juhász Ákos



Az alapvető élelmiszerek 
áfájának eltörlését javasolja 
az MSZP. 

Varga László elnökhelyet-
tes, megyei elnök a csütörtö-
ki sajtótájékoztatón elmondta, 
országjárásukon is pontosan 
látják, milyen „nehéz a helyzet 
sok millió magyar számára”. 
Ennek elsődleges oka vélemé-
nyük szerint „az elképesztő 
magaslatokban lévő infláció”.

„A Fidesz megszegte vá-
lasztási ígéreteit, és felelőtlen 
politikája, az Európa-csúcsot 
jelentő áfa, a gyenge forint és 
a különadók miatt inflációs 
csúcs van Magyarországon” – 
fogalmazott.

A hétköznapi problémákra 
kínálnak megoldásokat, elin-
dították az élelmiszer árstop-
kampányt, ami arról szól, 
hogy az alapvető élelmiszerek 
jelenlegi 27 százalékos áfakul-
csát csökkentsék nullára.

Varga László szerint meg 
kell szüntetni a plusz áfaterhet 
is, ez 4,1 százalékkal tovább 
növeli az alapvető élelmisze-
rek kiskereskedelmi árát. Az 
intézkedések jótékony hatá-
sait „egyértelműen éreznék a 
pénztárcájukon az emberek”, 
de főként a leginkább rászo-
rulókon segítene, akik számá-
ra egy-egy bevásárlás ma már 
„lassan a luxus kategóriája”.

Komjáthi Imre, az MSZP 
társelnöke elmondta, az ut-
cai fórumok mellett az álta-
luk szervezett szakszervezeti 
konferencián is arról számol-

tak be neki a tagok, hogy egy-
re nehezebb megélni Magyar-
országon. Magas az infláció, 
ráadásul a munkáltatók nem 
tudnak olyan fizetésemelése-
ket adni, amire szükség van 
az áremelkedések miatt.

– Azokat az embereket kell 
segíteni, akik átlag alatt keres-
nek, családalapítást terveznek, 
alacsony nyugdíjat kapnak – 
mondta, hozzátéve: „mi em-
berpártiak vagyunk”.

Fontosnak tartja, hogy kap-
janak kompenzációt a kis-
kereskedők, mert egyébként 
tönkremennek. Az élelmi-
szereken lévő ársapkát pedig 
csak akkor lehetne kivezetni 
véleménye szerint, ha az em-
berek meg tudják venni az 
alapvető élelmiszereket. Amíg 
azonban nem emelik a csalá-
di pótlékot és a nyugdíjakat, 
a minimálbért pedig nem te-
szik adómentessé, addig „azt 
látjuk, hogy az infláció mege-
szi az emberek asztaláról a ke-
nyeret”.                                       KI
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Március 15-e az az ünnep, 
amelyik a magyarok többségé-
ben felemelő érzéseket és gon-
dolatokat ébreszt.

Március idusa a tavasz érke-
zésének, a természet ébredésé-
nek az időszaka. – Ilyenkor fel-
frissül a környezet, mindenki a 
tavaszra készül, ami megmutat-
kozik az ünnephez való hozzáál-
lásunkban is – nyilatkozta a Mis-
kolci Naplónak dr. Olajos István. 
A Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Civilisztikai 
Tudományok Intézetének egye-
temi docense a leginkább ma-
gyar ünnepnek tartja március 
15-ét. Mint mondta: ez a nap, il-
letve az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc talán a legko-
molyabb nemzeti egységet hoz-
ta el történelmünk során, mert 
az azt megelőző reformkor során 
kialakult nemzeti minimumok-
hoz akkorra már mindenki ra-
gaszkodott. Ahhoz viszont, hogy 
ezeket a nemzeti minimumokat 
jogi formába is lehessen önteni, 
március 15. kellett – fejtette ki 
az egyetemi docens. – Alapvető-
en ez a forradalmi megmozdulás 
mozdította ki a régi, konzervatív 
országgyűlést abból a lényegé-
ben folyamatos jogalkotási me-
netből, amelynek a reformkor-
ban nem volt sok eredménye. A 
többéves reformküzdelemnek 
az 1848-1849-es magyar forra-
dalom és szabadságharc volt a 
csúcspontja. Kossuth Lajos fel-
irati javaslatában alkotmányt 
követelt a birodalom népeinek, 
majd elkészül a 12 pont, és kitör 
a pesti forradalom, ami egy régi 

kor lezárásának és egy új kezde-
tének minősül, de lehetett volna 
a nemzet fölvirágoztatásának a 
kezdete is. Bár ez nem így tör-
tént, nekem és az én generációm-
nak mégis pozitív a viszonyulása 
az eseményhez. Jogászként azért 
szeretem, mert megvan benne az 
a lendület, ami minden dolog ke-
resztülviteléhez szükséges.

A forradalmi események 
sorsfordító hatása vitathatat-
lan, hiszen utána ehhez viszo-
nyították az ezt követő magyar 
történelmet. Fandl Ferenc szín-
művész szerint március 15. az a 
nap, amikor mindig felpislákol 
a magyarokban az a rég elhalvá-
nyult tudás, ami szerint a NÉP 
nemcsak emberek tömege, ha-
nem mindent elsöprő, könyör-
telen ősanyag, olyan, mint a vi-
har, a tűz vagy a tenger, mely ha 
föltámad, emberi erő nem bír 

vele, nem uralkodik rajta. Már-
cius 15-e a színművész életében 
is fontos változást indukált, a 
meghatározó élményre így em-
lékezik vissza: 1988-ban közép-
iskolás voltam. A színjátszó kör-
rel ünnepi műsort készítettünk 
a 140. évfordulóra. A kommu-
nizmus a végét járta, a tanárunk 
úgy döntött, lehetünk kicsit bát-
rabbak. Sok volt az áthallás, sok 
az '56-os utalás, a párhuzam. 
Amikor a diáktársam, Balázs 
sokadszor ordította nagy átélés-
sel, hogy „Akasszátok föl a kirá-
lyokat” a nézőtérről egy hang azt 
válaszolta: „Úgy is van, az istenit 
neki!”, majd amikor H. Zsuzsi 
azt mondta: „Ne lőj fiam, mert 
én is ott leszek”, egy néni (aki-
nek mint később kiderült, a fér-
jét felakasztották ’56-ban) sírva 
kiment a teremből, akkor érez-
tem meg, hogy az irodalomnak, 

a kultúrának, a művészetnek 
micsoda ereje van. Azt hiszem, 
akkor dőlt el, hogy színész aka-
rok lenni.

– Nekem március 15. mind 
közül a legszebb ünnep – mond-
ja N. Vanda. – Azt csodálom a 
’48-as forradalomban, hogy a 
márciusi ifjak egymással váll-
vetve küzdöttek egy nekik fontos 
eszme megvalósulásáért, amit 
lelkesen, szépen és romantiku-
san csináltak. Ez a fajta küzdeni 
akarás szerintem a mi generáci-
ónkból már hiányzik – mondta 
a miskolci gimnazista.

A magyar történelemben 
már cius 15. a nemzeti felemelke-
dés szimbóluma, nemzeti iden-
titásunk egyik alapköve. 1848 
eszméinek, gondolatiságának 
és szellemiségének fenntartása 
mindannyiunk feladata. 

BALOGH CSILLA

A legszebb nemzeti ünnepünk Kenyérevő infláció

A magyar történelemben március 15. a nemzeti felemelkedés szimbóluma. Fotó: Mocsári László
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332%-OS ÁREMELÉS!

Sőt, a világ nagyobb része, 
ahol megemlékeznek a mun-
kásmozgalmak által egykor 
kiharcolt női jogokról is, de 
az ünnep fókusza ma már 
sokkal inkább magán a nőisé-
gen, a nők tiszteletén van.

Körkérdéseinkre válaszolva 
három hölgy avatott be min-
ket abba, hogy mit jelent nekik 
a nőnap és milyen nőnek lenni 
a munkahelyükön vagy a hét-
köznapokban, most 2023-ban.

Engem boldogsággal tölt el 
az, hogy nő vagyok – avat be a 
kommunikáció területén dol-
gozó Csilla. Talán azért, mert 
az eddigi életciklusaimban 
többnyire zökkenőmentesen 
sikerült és sikerül megélnem 
és szóhoz juttatnom a nőiség 
legkülönfélébb formáit, arca-
it, a fiatal lánytól kezdve a fel-
nőtt nőn keresztül az érett asz-
szonyig. Szerencsére többnyire 
olyan férfiakkal találkoztam, 
akik mellett könnyedén élhet-
tem meg a mindennapjaimat 
nőként, ami persze megfelelő 
önismeret és bölcsesség nél-
kül nehezen menne, hiszen 
nem mindegy, mikor melyik 
arc kerül előtérbe, melyik vá-
lik segítő erővé önmagam vagy 
mások javára. Éppen ez ben-
ne az egyik legszebb. Úgy ösz-
szerendeződni, hogy mások is 
számíthassanak rám. Vannak 
azonban árnyoldalai is annak, 
hogy az ember nő. Személyes 
tapasztalataim alapján bizo-
nyos tekintetben a női munka-
vállalók még mindig hátrányos 

és kiszolgáltatott helyzetben 
vannak a munkaerőpiacon, a 
diszkrimináció lépten-nyomon 
tetten érhető nyílt vagy burkolt 
formában – vallja Csilla.

Kovács Lászlóné, a Miskolc 
Városi Közlekedési Zrt. villa-
mosvezető munkatársa már 
harmincöt éve dolgozik a vál-
lalatnál, ebből huszonnyolc éve 
vezeti a villamosokat. Bősé-
ges tapasztalata van arról, mi-
lyen nőként élni a városban, 
és teljesíteni a kihívásokat egy 
meglehetősen férfias munka-
helyen. A nőnappal kapcsolat-
ban beavatott, hogy neki ez a 
nap a tavasz közeledtét is jel-
zi. Ezen a napon kedvesebbek 
a kollégák, sőt még az utasok 
is, látva, hogy nő vezeti a villa-
most, ami más napokon talán 
fel sem tűnik mindenkinek. Ez 
a nap tehát kiemelkedik a töb-
bi közül, nem lehet azt mon-
dani, hogy minden nap nőnap, 

de jó, hogy van, mert ilyenkor 
azoknak a figyelme is a nőkre 
irányul, akik az év többi nap-
ján észre sem veszik, hogy nők-
kel dolgoznak együtt vagy nők 
várják őket otthon. „Ilyenkor 
a férfi kollégák is figyelmeseb-
bek és a család férfitagjai is. 
Van egy nagy fiam, aki a fér-
jemmel együtt virággal, csoko-
ládéval kedveskedik. Szerintem 
ez nagyon jó dolog. De nem is 
az ajándék a lényeg, hanem a 
gesztus” – mondta. Hozzátet-
te: Az is jó dolog ezen a napon, 
hogy a vállalat és a szakszerve-
zet is számon tartja, és kisebb 
ajándékokkal lepik meg a női 
dolgozókat. Elmondta, hogy 
a munkájában nem érzékeli, 
hogy más lenne a nők megítélé-
se, mint a férfi kollégáké. Min-
denkinek ugyanazt a munkát 
kell elvégeznie hasonló bérért. 
A fizetés nem attól függ, hogy 
milyen nemű a dolgozó, hanem 

a ledolgozott évek számától az 
adott munkakörben.

Örülök, hogy így tavasz ele-
jén van ez a nap, ráadásul ilyen 
közel a Valentin-naphoz, mert 
ez egy újabb alkalom arra, 
hogy az engem szerető férfi-
ak, a családunkban és a mun-
kahelyen is, meglepjenek egy 
kis virággal. A csokit is szere-
tem, de nekem a virág a ked-
vencem – tudtuk meg Renátá-
tól, aki középiskolai tanárként 
dolgozik Miskolcon. Aki tehát 
örömet akar neki okozni, az jól 
teszi, ha egy kisebb, vidám cso-
korral vagy legalább egy szép 
szál virággal a kezében állít be 
hozzá nőnapkor. Ha szép a vi-
rág, talán már csokoládé sem 
kell mellé. A munkahelyéről 
elmondta, hogy sokan szere-
tik a munkatársak és a diákok 
közül is. Nem feltétlenül azért, 
mert nő, hanem mert jó a kö-
zösség és az iskola szellemisége, 
ahol nem érzékel semmilyen 
hátrányos megkülönbözte-
tést a nők és férfiak között. A 
munkáját legjobb tudása sze-
rint minden tanárnak és más 
dolgozónak el kell végeznie. 
Őket közalkalmazotti bértábla 
alapján fizetik, ezért a jövede-
lemnél sem lehet különbség az 
alapján, ki, milyen nemű. An-
nak azért örül, hogy nőnapkor 
azért mégis van egy kis pozitív 
diszkrimináció, és őket, a nőket 
felköszöntik, ünneplik kicsit. 
Édesanyaként pedig már ké-
szülhet a szintén nem túl távoli 
anyáknapi virágokra.

BACSÓ ISTVÁN

A nőket ünnepelte az egész ország

Kovács Lászlóné Éva. Fotó: Juhász Ákos
Nyolc darab diffúzort és a ké-
szülékhez szükséges olajokat 
adományozott az István Nádor 
Borlovagrend a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktató-
kórház Gyermekegészségügyi 
Központjának.

A speciális inhalátorok a 
gyermekek gyógyulását oly 
módon segítik, hogy fertőt-
lenítik a szobák, a kórtermek 
levegőjét, könnyebb légzést, 
nyugodtabb alvást és pihenést 
biztosítanak. A készülékek se-
gítségével gyógyszerek, hör-

gőtágítók juttathatók be a gyer-
mekeknek, amelyek elsősorban 
azoknak a betegeknek tesznek 
jót, akik valamilyen felső lég-
úti vagy allergiás megbetege-
désben szenvednek. A gyógyí-
tó hatású eszközöket nemcsak 
Európában, hanem a világ szá-
mos országában alkalmazzák. 
Az István Nádor Borlovagrend 
a felajánlást a Magyarországi 
Borrendek Országos Szövet-
sége lovagrendjeinek, illetve a 
doTERRA közreműködésének 
köszönhetően adta át kedden 
délelőtt. A támogatás összérté-
ke 1 millió forint.                  B. CS.

Beteg gyermekek kapták

Az István Nádor Borlovagrend adománya. Fotó: Horváth Csongor

Varga László. Fotó: M. L.
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Miközben szívből vonzódom 
a repüléstechnikához, már a sok
emeletes házak hosszú gangjain 
is elfog a tériszony. A komputeres 
játékok szimulátoraiban bármi
kor vállalom akár az első pilóta 
szerepét is Ferihegytől Izlandig. 
Mégis, csak akkor ülök repülőre, 
ha elkerülhetetlen, ha az úti cél 
az ezerszer nagyobb kockázat
tal járó autóval sem lehetséges. 
Megesik, hogy a kerti teraszun
kon elbóbiskolva égből leszürem
lő motorzajra ébredek. Látom a 
szétterülő sárkány ölében a bá
tor Ikaroszt a házunk felett kö
rözve, aki mit sem törődve a még 
fénylő nap sugaraival, szembe
repül. Irigylem a bátorságukat, 
magam is szívesen bámészkod
nék a város felett.

Hogy ki volt az első miskol
ci Ikarosz és milyen véget ért, 
most Ferenc József nyugalma
zott informatikussal, barátom
mal, a máig is aktív sárkányre
pülőssel közösen idézzük meg az 
emlékét. Büszkék vagyunk, hogy 
még az életében ismerhettük Ve
res Zoli bácsit. Jómagam még a 
 Széc he nyi utcai közben lévő la
kásuknál gyakran láttam, ho
gyan bütyköli a legömbölyített 
Skodáját. Tudtuk, az alacsony, 
keszeg alkatú, olajos overallos 
ember mindene a motorver
senyzés, a repülés, vitorlázik, s 
autókatmotorokat bütyköl. So
kat jártam ki lődörögni a kiet
lenül nagynak tetsző miskol
ci reptérre, s ha lehetett, a többi 
gyerekkel együtt lehordtam az 
Esti Hírlap kötegeket az esti Ma
lév járatról, csak hogy belesza
goljak a fedélzeti utastér levegő
jébe. A busz végállomása után 
sokszor Zoli bácsit stoppoltam le, 
hogy elvigyen a hangárokig.

Emlékeink szerint Zoli bácsi 
rakta össze az első Trabantmo
toros sárkányrepülőt a régió
ban. Miközben ezeknek a bar
kácsolt repülőknek a felszállási 
engedélyéhez minden létező ha
tóság és hivatal pecsétje kellett, 
valójában a légi közlekedésben 
nem tudták hová besorolni. 
Nem tiltották, viszont sokáig 
csak megtűrték. Hosszú időbe 
telt, amíg a magyar Honvédel
mi Sportszövetség integrálta a 
sárkányosokat, és helyet kaptak 
a hangárokban.

Veres Zoltán 1988. április 
25én a nem éppen jó időben 
másodszorra készült felszállni, 
hogy ejtőernyőst vigyen ugrás
ra fel. Gajdán József úgy em
lékszik erre a tragikus napra, 
hogy Zoli bácsinak nem aka
ródzott még egyszer felmen
ni a viharos időjárásban. Va
laki, meg ne bántsunk senkit, 
először kérlelte, majd az öreg 
hiúságára építve kapacitál
ta újabb felszállásra. Zoli bá
csi mérgesen a földhöz vágta 
a sisakját, majd megadta ma
gát a sorsnak és a CZ1100as 
sárkányával vitte fel Fodor Ist
ván üzemgépészt, ejtőernyőst. 
Egymás mellett ültek a lélek
veszejtő masinában, egymás 
szavát nem értették, földi rádi
ós kapcsolatuk sem volt, így a 
túlélő utas rekonstruálta a bal
esetet. Ő volt az, aki kérte vol
na, emelkedjenek magasabbra, 
de észlelte, a gép egyre jobban 
süllyed. Fodor István azonnal 
kiugrott, mert a kis repülő már 
bizonytalanul billegett. Talán 
Zoli bácsinak is lett volna esé
lye, hogy a rajta lévő vitorlázó 
gépeken rendszeresített ernyő
vel megmeneküljön. Állítólag, 

a földi szemtanúk szerint a 
jobb oldali vezetőülés foglyul 
ejtette és légörvénybe került, 
már a magasban vergődő gép 
fél szárnyának a rögzítése is 
megadta magát. Ezek együtte
sen okozhatták a zuhanást.

Gajdán József elsőnek ért a 
csaknem földbe fúródott sár
kányrepülőhöz. Zoli bácsit sú
lyos sérülésekkel vitték a kórház
ba, ahol 65 esztendősen elhunyt.

Akkoriban tudósítóként Cser
vák Jánost, a megyei kapitány
ság alezredesét kerestem a bal
eset ügyében. Ő volt abban a 
félévben a katasztrófa vizsgála
tának a vezetője, ugyanis ebben 
az időszakban a légi rendészet 
megyékként szerveződött. A bal
eset okát nem sikerült szakszerű
en kideríteni, ám a körötte lévő 
repülősök sejtései is sántítottak. 
Feltételezhetően a szerkezet mű
szaki hibáinak egyszerre történő 
jelentkezése okozhatta az akkor 
mér fél évszázada repülős sport
ember végzetét. Ő volt a leggya
korlottabb ebben a sportágban, 
éppen a balesete előtt vehette át 
az MHSZ kitüntető emlékérmét. 
Szerénységével, szakmai tudásá
val, oktatói munkájával az ak
kor még létező összes légi sport
klubban jelen volt. Halála óriási 
veszteséget jelentett a miskolci 
repülősport életében.

Sokat repülő barátaim sze
rint erős akarattal leküzdhető a 
tériszony. Ferenc József szerint 
semmihez nem hasonlítható, 
mámoros élmény a légi sárká
nyon lovaglás. Több ajánlatom 
is van egy ilyen röpke utazásra. 
Mivel már eléggé koros lettem, 
ideje lenne felszállni. Végül is sok 
vesztenivalóm már nincsen….

SZÁNTÓ ISTVÁN

Az első miskolci Ikarosz

Miskolcon tartotta országos 
nagyrendezvényét a Demok-
ratikus Koalíció: múlt vasár-
nap a Művészetek Házában 
telt ház előtt Dobrev Klára, a 
DK árnyék-miniszterelnöke 
bő egyórás beszédében kije-
lentette: a kormány unió– és 
NATO-ellenessége a magyar 
érdekek végzetes elárulása.

Mintegy negyedórás csúszással 
indult a rendezvény, annyi érdek-
lődő érkezett ugyanis a Művésze-
tek Házába, hogy a szervezőknek 
végül már a színpadon is pótszé-
keket kellett elhelyezniük, így több 
tucatnyian a DK prominensei – 
országgyűlési és önkormányza-
ti képviselők, az árnyékkormány 
több tagja – mellől, mögül hall-
gathatták meg a felszólalókat.

Reményt és forrást adni
A magyar egészségügy hely-

zetének tarthatatlanságát kívánta 
a párt hangsúlyozni azzal, hogy 
Dobrev Klára előtt az egészségügyi 
árnyékminiszter szólalt fel. Komá
romi Zoltán szerint reményre van 
szüksége minden magyar állam-
polgárnak, betegnek és orvosnak, 
ápolónak egyaránt. A DK pedig 
– folytatta – gyógymódot kínál 
a magyar egészségügyet emésztő 
betegségre.

– Mi nem megszorítani aka-
runk, hanem befektetni a ma-
gyar rendszerbe. Újra vonzóvá 
kell tenni az egészségügyi pá-

lyát, rangot kell adni az ápolói 
szakmának, és újra partnerként 
kell kezelni az egészségügyi 
dolgozókat, a szakmai szerve-
zeteket be kell vonni a döntések 
előkészítésébe – hangoztatta.

Szólt arról is, hogy a magyar 
egészségügy működése „már 
az alapoknál sérül”: közel 700 
háziorvosi körzet betöltetlen 
– csak a vármegyénkben több 
mint 70-, 935 ezer embernek 
nincs praktizáló háziorvosa. 
Miskolcon öt házi gyermekor-
vos hiányzik, de a vidéki járá-
sokban sem jobb a helyzet: az 
encsiben például hat orvos pró-
bálja ellátni tizenhat munkáját.

A háziorvosokra rákénysze-
rített új ügyeleti rendszer egye-

nesen azt fogja eredményezni 
– mutatott rá -, hogy bizonyos 
járásokban megszűnik majd az 
orvosi ügyelet.

Dobrev Klára vastaps köze-
pette vonult be a Művészetek 
Háza színpadára, majd beszé-
dében kifejtette, a nyelvünk és 
a történelmünk mellett szük-
ség van arra is, hogy a vágya-
inkban, az álmainkban is meg-
találjuk a közös jövőt. Már a 
rendszerváltáskor közös aka-
rat volt például, hogy a bol-
dogulást, az előrelépést ne a 
pártállamhoz való dörgölőzés 
határozza meg, hanem a tehet-
ség és a szorgalom.

De „ezer éve közös vágy” az 
Európához való tartozás is.

– Európában mi otthon va-
gyunk, ezt nem lehet a magyar 
emberekből kitörölni. Az uni-
ós és a NATO-csatlakozással is 
egy tisztességes, kiszámítható, 
európai életet akartunk elérni. 
Az a feladat, hogy ezt a vágyat 
beteljesítsük – tette hozzá.

„Kétségbeesetten és dühösen” 
nézte aztán, hogy 2010 után meg-
adatott az a nagy lehetőség, hogy 
európai jólétben élhessünk, hi-
szen „annyi európai támogatás 
érkezett hazánkba, amiből két or-
szág is meggazdagodhatott volna”.

– Bevezethettük volna az eu-
rót, rendbe lehetett volna tenni az 
egészségügyet, az oktatást, vagy 
éppen fel lehetett volna újítani 
minden panelházat – mondta.

Úgy fogalmazott, „még egy 
középszerű kormány is megte-
hette volna” ezeket, a történel-
mi lehetőség adott volt. De nem 
ez jött, hanem „a fideszes elit 
lett olyan gazdag, hogy az tény-
leg látszik a Holdról”. Dobrev 
Klára véleménye szerint újra 
a párthoz való hűség és lojali-
tás dönt mindenről, és „közben 
vittek mindent”.

– Ha ezt hagyjuk, elveszítjük 
az utolsó esélyünket az Euró-
pához való tartozástól. Nem 
mondhatunk le ezeréves ál-
munkról – hangsúlyozta.

Az árnyékkormányt azért is 
állították fel, mert meg akarják 
akadályozni „a magyar nemze-
ti érdek végleges elárulását”. Az 
alternatíva puszta léte is egyen-
lő a reménnyel, vélekedett.

Azt is hangsúlyozta az ár-
nyék-miniszterelnök, hogy az 
európai jólét most, a háború 
miatt elsősorban a biztonsá-
got jelenti. Véleménye szerint a 
mostani orosz vezetés az egy-
kori szovjet birodalmat akar-
ja visszaállítani, ez pedig „ne-
künk komoly aggodalomra ad 
okot”.

– Az a feladat, hogy megőriz-
zük az ország békéjét. Ez pedig 
azt jelenti, hogy Putyin orosz 
elnök ezt a háborút nem nyer-
heti meg – mondta nyomaté-
kosan, hozzátéve: „a magyar ér-
dekek végzetes elárulása, amit a 
kormány csinál”.

Kívül tágasabb
Dobrev Klára arról is szólt, 

hogy az európai biztonság a bé-
kés hétköznapokat, a jólétet is 
jelenti. Magyarországon azon-
ban ma sokaknak okoz fejtörést 
a bevásárlás, az államnak pedig 
meg kellene védenie a polgára-
it, de „megrabolják őket”. Azt 
mondta, a miniszterelnök állí-
tásával szemben nem a háború 
és nem is a szankciós politika 
miatt ilyen magas az infláció, 
ez a kormányzat rossz döntései 
miatt alakult így.

– A Fidesz felmondta a közös 
álmunkat, hogy Európához 
csatlakozzunk. Nincs szankci-
ós infláció, az Orbán-rendszer 
árát fizetjük meg a piacon, a 
benzinkútnál, ez az, ami ilyen 
brutális áremelkedést szaba-
dított az országra. Ez a  rossz 
kormányzás következménye 
– emelte ki Dobrev Klára, aki 
szerint szándékosan tartják 
alacsonyan a béreket, a nyug-
díjakat, kiszolgáltatottá téve 
ezzel a magyar munkavállaló-
kat.

Azzal zárta, hogy van jövője 
Magyarországnak Európában, 
még akkor is, ha a jelenlegi mi-
niszterelnök úgy érzi, hogy el-
fogyott körülötte a levegő az 
Európai Unióban, és úgy érzi, 
hogy kívül tágasabb. „Ő mehet, 
mi azonban maradunk Európá-
ban” – mondta Dobrev Klára.

KUJAN ISTVÁN

Dobrev Klára: nem mondhatunk le ezeréves álmunkról

Dobrev Klárára igen sokan voltak kíváncsiak. Fotó: Mocsári László

Vajon tényleg ismerjük ön-
magunkat? Figyelemmel 
kísérjük a változásokat, 
melyek fokozatosan men-
nek végbe bennünk, hiszen 
a világ, a társadalom folya-
matosan változik körülöt-
tünk?

Ahhoz, hogy jól ismerd 
magad, elengedhetetlen, hogy 
tisztában légy alapvető érté-
keiddel, szükségleteiddel, vá-
gyaiddal. Ha ezek hiányában 
vagy, előfordulhat, hogy ne-
hezen telnek a mindennapok, 
és nem könnyű olyan életutat 
találnod, ami boldoggá és elé-
gedetté tesz. Talán a kapcsola-
taidban sem áll igazán hozzád 
közel senki, ami miatt magá-
nyosnak érzed magad. A ma-
gas érzelmi intelligencia segít 
abban, hogy érzéseid felis-
merd, azonosítsd és kezeld. 
Abban is támogat, hogy job-
ban fókuszálj arra, ami neked 
jó, békélj meg azzal, aki vagy 
és tudd, merre tartasz. A sze-
mélyiség alapvető megisme-
réséhez hozzátartozik, hogy 
megfigyeljük viselkedésün-
ket, reakcióinkat, naplózzuk 
az érzéseinket vagy megvála-
szoljuk az alábbi kérdéseket. 
Hogyan látom magam, ho-
gyan látnak engem azok, akik 
közel állnak hozzám? Meg 
tudom e fogalmazni öt szó-
val, ki vagyok? Melyek azok a 
döntések, melyek jónak bizo-
nyultak és melyek jártak fáj-
dalommal? Adok-e a gyöke-
reimre? Mi fontos számomra 
életem során? Azt is érdemes 
számba venni, milyen dönté-
seket hoztunk meg a múltban, 
és azok milyen súllyal változ-
tatták meg az irányt, amer-

re haladunk. A gyermekként 
átélt események kulcsfontos-
ságúak, sok esetben a jövő 
mintázatának, szükségletének 
alapjai. Azt tartja egy mondás, 
hogy nem több mint nyolc 
alapvető értékünk van, és ezek 
játsszák a legnagyobb szere-
pet döntéseinkben a mun-
kahelyünkön és a magánéle-
tünkben. Érdemes kipróbálni, 
hogy készítesz egy listát, me-
lyekről úgy érzed, döntő sze-
repet játszanak mindennap-
jaid során. Mire gondolok? 
Őszinteség, együttérzés, nyi-
tottság, elfogadás, vagy éppen 
olyan érték, mint a tanulás, 
a szórakozás vagy élmények 
gyűjtése. A sor végtelen. Amit 
még fontosnak tartok, hogy 
vizsgáld meg, vajon otthonról, 
a szülői mintákból hozod ezt, 
vagy felnőttként tapasztal-
tad már meg és alakítottad az 
alapján az életed, ezáltal pedig 
a személyiséged is.

Amikor önismeretről be-
szélünk, beleértjük azt is, 
hogy ismerjük a testünket, a 
szervezetünk működését. Ez 
ugyanolyan fontos, mint az el-
ménk, vagy a lelkünk bonyo-
dalmainak megismerése. A 
testünk nem ellenség és nem 
utólag kellene a tüzet olta-
nunk. Amikor időt és energiát 
fektetünk abba, hogy többet 
tudjunk meg róla, akkor reális 
célokat tűzhetünk ki, megis-
merjük a határainkat, és job-
ban is fogjuk magunkat érez-
ni. Legyünk nyitottak az új 
dolgok kipróbálására, gyako-
roljunk mindfulness meditá-
ciókat, foglalkozzunk a helyes 
légzéssel, fektessünk hang-
súlyt arra, hogy a légzésünk 
és a mozgásunk összhangba 

kerüljön. A reális testkép ki-
alakítása nehéz feladat a mai, 
közösségi médiával átitatott 
mindennapokban, mégsem 
lehetetlen vállalkozás.

A naplózásról már tettem 
említést korábban, hiszen 
kulcsszerepe van az önisme-
ret fejlesztésében. Az önref-
le xió megláttatja a felszínes 
reakciókat, a mögöttes szük-
ségleteket és érzelmeket. A sa-
ját belső hangunk kel életre, 
sokszor jóváhagyást kérve. Az 
írás helyett rajzolhatunk, ké-
szíthetünk kollázsokat is. Ha 
bizonytalanok vagyunk ab-
ban, melyik válna be nekünk, 
akkor váltogathatjuk, amíg 
kialakul az, amelyik a legered-
ményesebb számunkra.

A jövőre vonatkozó vágyak, 
tervek és célok éppolyan fon-
tosak önmagunk megismeré-
séhez, mint a múlt mintázata 
és történései. Tedd fel e kér-
dést magadnak: mit tekin-
tesz életfeladatodnak. Milyen 
örökséget szeretnél magad 
után hagyni? Hol látod ma-
gad három év múlva, öt év 
múlva, hogy látod az utolsó 
tíz éved? Amit fontos észben 
tartani, az életfeladatnak nem 
kell valami hatalmas, drámai 
dolognak lennie. Sőt, nem kell 
a világot sem megváltanod. 
Elég, ha számodra hiteles. Az 
sem gond persze, ha közben 
másoknak is segítesz vele – 
pozitív visszajelzés és a hála 
érzése is kíséri, melyek téged 
is építenek újra és újra.

Őszinteség, együttérzés, nyitottság

GALLAI JUDIT
COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
WWW.GALLAIJUDIT.COM
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Dobranyban is épülne 
akkugyár, azonban az ot-
tani polgármester a város 
érdekeit nézi. A magyar 
önkormányzatokon eddig 
könnyedén átfutott min-
den terv.

Az akkumulátorgyárak kér-
dése nem csak a közbeszéd-
ben számít rendkívül forró 
témának, február 27-én, a ta-
vaszi ülésszak első parlamen-
ti ülésén is rendre felbukkant. 
Orbán Viktor nagyjából féló-
rás beszédben foglalta össze 
évadnyitó gondolatit. Azon-
ban egy szót sem ejtett az ak-
kumulátorgyárak kérdéséről. 
Erre a hiányosságra szinte 
mindegyik ellenzéki párt rea-
gált. A DK-s Varga Zoltán ki-
fejtette: a kormánypártok azt 
hiszik, hogy Debrecen Orbán 
Viktor magánbirtoka, „az ott 
élők pedig zsellérek, akiknek 
kuss a neve”. Az LMP szerint 
Orbánék akkumulátorgyar-
mattá akarják tenni Magyar-
országot, ezzel pedig a hazai 
vízkészletet tulajdonképpen 
eladják a kínaiaknak. A Mo-
mentum úgy látja, gigantikus, 
vízzabáló akkumulátorgyárat 
akarnak Debrecenben állami 
támogatásokból felépíteni az 
ott élők megkérdezése nél-
kül. A Mi Hazánk képviselő-
je arról beszélt, az akkumulá-
torgyárak telepítése növeli az 
ország kitettségét, és szembe-
megy Orbán menekültpoli-
tikájával is, hiszen tömegével 
hoznak majd be miattuk ven-
dégmunkásokat.

A miniszterelnök úgy ér-
velt minderre, hogy „szükség 
van a nemzeti tőke megerő-
sítésére, és szükség van kül-
földi befektetőkre is, utóbbi 
nélkül ugyanis nem tudnák 
növelni a magyar gazdaság 
teljesítményét”.

A vita azonban nem maradt 
bent az országházban. A Pár-
beszéd ugyanis panaszt is tesz 
az Európai Bizottságnál a deb-
receni akkumulátorgyár miatt.

– Egy potenciálisan 20-25 
ezer, de egyes becslések sze-

rint akár a napi negyvene-
zer köbmétert is meghaladó 
vízigényű üzem engedélyezé-
se ellentétes a vízkeretirány-
elvvel – emelt szót a beruhá-
zás ellen Jávor Benedek, a párt 
uniós tanácsadója, aki szerint 
a felszín alatti vízbázisokra 
gyakorolt negatív hatás káro-
sítja az ettől függő ökosziszté-
mákat is.

Vakon döntöttek?
Eközben a Bács-Kiskun 

és Csongrád vármegye ha-
tárán fekvő Kistelek önkor-
mányzata arról szavazott a 
napokban, hogy elad egy 12 
hektáros területet az Euró-
pa-Center-Miskolc Kft.-nek. 
A cég egy olyan kínai–koreai 
vállalatnak értékesítette volna 
tovább a földet, amely akku-
mulátor-részegységeket ké-
szít német autógyártóknak. 
Ám kiderült, a gyár üzemel-
tetéséhez a városban nincs 
elég elektromos kapacitás, és 
csak hosszabb idő alatt lehet-
ne kiépíteni, ezért az ázsiai 
cég visszalépett az üzlettől. Az 
ügy pikantériája az volt, hogy 
az eladásról a kisteleki önkor-
mányzat úgy dönthetett, hogy 
sem a lakosság, sem a képvi-
selők nem tudhatták meg az 
500 milliárdos projekt beru-
házójának nevét, illetve a terv 
részleteit.

Míg hazánkban ennyire 
egyszerű átnyomni a döntés-
hozatalon a hasonló beruhá-
zásokat, Csehországban ko-
moly botrányt váltott ki egy, a 
debrecenihez hasonló ügy. A 
Skoda Dobranyba tervez ak-
kumulátorgyárat építeni, ám 
a beruházásról szóló döntést 
elhalasztották. A helyi pol-
gármester is szembement a 
kormány döntésével. A vá-
rosvezető Martin Sobotka a 
Frankfurter Allgemeine Zei-
tungnak azt mondta, nem el-
lenzi teljes egészében a tervet, 
de egy környezetkímélő, mér-
tékletes beruházást támogatna, 
és ennek érdekében komoly 
feltételeket támaszt.     

MN

Az árusokkal történt egyez-
tetést követően a Zsarnai 
piacot működtető Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. 
módosítja a nyitvatartási 
rendet. Így a piac 2023. már-
cius 11-étől hosszabb ideig 
tart nyitva.

A változással a piacnapokon 
(szombat és vasárnap) a keres-

kedők 5:00 és 17:00 között tar-
tózkodhatnak a Zsarnai pia-
con, ahová a vásárlókat 7:00 és 
15:30 között várják.

A Városgazda idén januárban 
egy, a bérlés időtartamától és 
folyamatosságától függő, egész 
éves kedvezményrendszert ve-
zetett be. Ennek részleteiről bő-
vebben a varosgazda.hu olda-
lon olvashatnak.

A Tiszántúli Mentőkutyás 
Egyesület elnöke kutyájával, 
Zsozsóval segített a török-
országi földrengés mentési 
munkáiban.

Lehoczki László és Binda Ni-
koletta, a Spider Mentőcsoport 
speciális mentői, valamint Me-
zősi Tamás, a Baráthegyi Vakve-
zető Kutya Iskola vezetője mel-
lett szintén Miskolcról indult 
segíteni Törökországba a föld-
rengést követően Farkas Pé-
ter. A Tiszántúli Mentőkutyás 
Egyesület elnökének és kutyá-
jának, Zsozsónak csütörtökön 

mondott köszönetet a város ne-
vében Veres Pál, és adott át egy 
díszdobozos emlékplakettet.

Farkas Péter a Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat 
égesze alatt teljesített szolgá-
latot Törökországban, ahol egy 
hétfős csapat tagjaként a föld-
rengés epicentrumában, Ana-
kyában kutattak.

– Elsősorban a túlélők fel-
kutatásában és kiszabadításá-
ban segítettünk, ötnapos kint 
tartózkodásuk alatt hat embert 
tudtunk élve kiszabadítani a 
romok alól.  

CZIFFRA ANDREA
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A Demokratikus Koalíció 
(DK) helyi országgyűlé-
si képviselője csütörtökön a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórház előtt is-
mertette pártja álláspontját a 
magyar egészségügyet övező 
közelmúltbéli történésekről.

– Bosszúállás a kamara ellen, 
mert szakmailag kifogásolta a 
kormány tervét az egészségügyi 
rendszer átalakításáról – érté-
kelte Hegedűs Andrea a közpon-
ti kabinet döntését. Mindannak 
nyomán ugyanis – fejtette ki a 
DK miskolci képviselője – hu-
szonnégy óra leforgása alatt, 
előkészítés nélkül, a MOK véle-
ményét és javaslatait sorozato-
san figyelmen kívül hagyva „da-
rálta le a fideszes kétharmad a 
Magyar Orvosi Kamarát”, majd 
pedig annak etikai ügyeit a bel-
ügyminiszter által kinevezett 
testület hatáskörébe rendelte.

– Aki a kormány ész nélküli 
száguldását próbálja megállítani, 
az úgy jár, mint a MOK – hang-
zott el a parlamenti képviselőtől, 
aki szerint világossá vált, hogy 
nem szabad tiltakozni, de még 
csak véleményt sem lehet mon-
dani. Márpedig – jegyezte meg – 

a MOK összefogó és koordináló 
szerepe szakmai, etikai és erkölcsi 
szempontból is nélkülözhetetlen. 
Értelmezése szerint a MOK vol-
taképp csak az ellen lépett fel, 
hogy a kormány életveszélybe 
sodorja a lakosságot és veszélyez-
tesse a betegellátást hazánkban.

A DK szerint a magyar egész-
ségügy a működőképessége ha-
tárán egyensúlyoz – azzal pedig, 
hogy „az állami egészségügyet 
lerohasztják, egyre fokozódó 
mértékben terelik át a betege-
ket a magánegészségügybe”. Az 
előzetes tervek szerint – hang-
zott el a Népszava információi-
ra hivatkozva – a vármegyében 
tizennégy településen (egyebek 
mellett Felsőzsolcán, Szirma-
besenyőn és Sajószentpéteren) 
szűnne meg a háziorvosi ügye-
let. Emellett áprilistól mindössze 
egyetlen gyermekügyeleti pont 
maradna Miskolcon, a megyei 
kórházban. Háziorvosi ügyelet a 
székhelyen kívül pedig mindösz-
sze kilenc településen lenne on-
nantól.

– Erős állami egészségügy-
re van szükség, ahol helye van a 
magánegészségügynek, de nem 
úgy, hogy abba bekényszerítik 
az embereket – összegezte mon-

dandóját a miskolci képviselő, 
leszögezve: pártjának szakem-
berei több szakmai szervezettel 
konzultáltak már, javaslatokat 
is kidolgoztak az egészségügy 
rendbetételére, hogy a magya-
rok és a miskolciak minél előbb 
európai színvonalú egészség-
ügyi ellátáshoz juthassanak.

Az ellenzéki politikus vége-
zetül szóba hozta azt a szerdai 
sajtóhírt is, mely szerint az it-
teni megyei kórház főigaz-

gatója főorvosaitól azt kérte, 
hogy csak azokat a dolgozó-
kat engedjék másodállásba a 
magánszektorba, akik közre-
működnek az önként vállalt 
túlmunkában is. Márpedig – 
emlékeztetett Hegedűs Andrea 
– az orvosi kamara szerint az 
egészségügyi dolgozók között 
tilos hátrányos megkülönböz-
tetést tenni a többletmunka 
vállalásával összefüggésben.

BÓDOGH DÁVID

Hegedűs Andrea: a kormány  
egy nap alatt végezte ki a MOK-ot

Hegedűs Andrea. Fotó: Horváth Csongor

Veres Pál és Farkas Péter. Fotó: Juhász Ákos

Itt átnyomják,  
a cseheknél nem

A Zsarnai piac új  
nyitvatartási rendje

Hat embert mentettek ki a romok alól
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Pusztító földrengések Török-
országban és Szíriában, egy-
mást követő földrengések Ro-
mániában és Horvátországban 
– ezek után talán nem csoda, 
hogy nem csupán a sajtó, de az 
átlagemberek is a szokottnál 
többet beszélnek ilyen és ehhez 
hasonló természeti katasztró-
fákról. Meg persze arról, mit 
történne akkor, ha Magyaror-
szágon következne be hason-
lóan erős földrengés, hogyan 
reagálnánk, egyáltalán meg-
történhet-e mindez velünk.

Nos, a rövid válasz az, hogy 
nem, vagyis pontosabban in-
kább az, hogy igazán pusztító 
rengésnek igen kicsi a valószínű-
sége hazánkban – mondta el ér-
deklődésünkre Mónus Péter, a 
GeoRisk Földrengés Mérnöki 
Iroda szeizmológusa, az MTA 
Szeizmológiai Obszervatóriu-
mának (mai nevén: ELKH FI 
Kövesligethy Radó Szeizmológiai 
Obszervatórium) nyugalmazott 
tudományos munkatársa. 

– A kutatói társadalom sze-
rint Magyarország jelenlegi 

területén a legnagyobb föld-
rengés, amire valaha is számí-
tani lehet, az 6,5-ösnél nem 
nagyobb. Erre is nagyon kicsi 
az esély, és csak az ország bi-
zonyos területein alakulhat ki. 
Ennek az az oka, hogy az iga-
zán nagy földrengések mindig 
a nagyobb kőzetlemezek talál-
kozásánál, a lemezhatárokon 
alakulnak ki, hazánk pedig 

nem ilyen területen fekszik – 
mondta a szakember.

Ellenben például két szomszé-
dunknál, ahol az utóbbi évek-
ben, sőt a közelmúltban is voltak 
erősebb földrengések. „Hozzánk 
legközelebb a mediterrán tér-
ségben van ilyen lemezhatár, ez 
okozott az utóbbi időben erő-
sebb földrengéseket Horvátor-
szágban, illetve van egy külö-
nös lemezszegély Romániában a 
Kárpátok délkeleti kanyarulatá-
ban, Vrancea megye környékén. 
Ott keletkeznek gyakran mély 
fészkű, nagy energiájú rengések: 
ilyen volt az 1977-es 7,5-ös mag-
nitúdójú rengés, ami még Buka-
restben is követelt áldozatokat, 
és a mostani romániai rengések 
is a Kárpátokban, de annak egy 
másik kanyarulatában keletkez-
tek” – részletezte Mónus Péter.

Földrengések persze kiala-
kulhatnak a lemezhatároktól 
távolabb is – folytatta a szeiz-
mológus – azonban jóval keve-
sebb és kisebb, mint azokon a 
területeken. „Ha ránézünk pél-
dául egy földrengéstérképre, 
látható hogy például Horvátor-
szágban évente rengeteg moz-
gás van, hazánkban viszont 
jóval kevesebb, tőlünk északra 
pedig még kisebb ez a szám” – 
tette hozzá.

A Magyarország alatt lévő 
törésvonalak mentén azonban 
évente akár 80-100 rengést is 
észlelnek a szakemberek, a la-
kosság viszont ennek csak tö-
redékét érzi meg. Az pedig, 
hogy mikor mennyi földrengés 
van, csupán attól függ, meny-
nyi feszültség halmozódik fel a 
tektonikai lemezekben. Mónus 

Péter elmondta: a világon sehol 
nem tudják előre jelezni a föld-
rengéseket, egyszerűen nem 
tart itt ma még a technika. Azt 
viszont meg tudja mondani a 
szeizmológia, hogy 10-100 éves 
időtartamban hol valószínűsít-
hető rengés, és annak a maxi-
mális erőssége is megbecsül-
hető. Ezt teszi többek között a 
GeoRisk Kft. is.

Tehát bár előrejelezni nem 
tudják a földrengéseket, Mó-
nus Péter szerint az is hatalmas 
eredmény, hogy valószínűsíteni 
tudják a helyszínt ilyen időin-
tervallumban, ugyanis ez alap-
ján például építtetők dönthetnek 
olyan technológiák mellett, me-
lyek földrengésállók.

– Az Európai Unió országa-
iban egységes földrengésszab-
vány (Eurocode 8) van ér-
vényben, mely részletesen 
meghatározza a földrengésbiz-
tos tervezés módszereit. Ennek 
melléklete egy szeizmikus zóna-
térkép, ami leírja, hogy ötven év 
alatt kilencvenszázalékos való-
színűséggel mi az a legnagyobb 
megrázottság, amit egy várha-
tó földrengés okozhat, és amit 

ki kell bírnia egy épületnek – 
mondta el a szeizmológus.

Ezek tükrében a szakember 
szerint, bár egy 6,5-ös földren-
gés már okozhatna károkat az 
épületekben, azért olyan pusz-
títást talán nem okozna, mint a 
február eleji 7,8-as rengés és az 
azt követő utórengések Török-
országban. „Ha egy épület jól, 
a szabványoknak megfelelő-
en van megépítve, abban károk 
ugyan keletkezhetnek, de nem 
dől össze kártyavárhoz hason-
lóan, mint történt Törökország-
ban. Pontosabban ott is csak 
egyes épületekkel, mert ha fel-
idézzük a képeket, emlékezhe-
tünk: az összeomlott épületek 
mellett gyakran sértetlen lakó-
házak is álltak. Belátható, hogy 
a földtani körülmények ugyan-
olyanok voltak, szóval csak az 
épületekkel lehetett a hiba” – 
vélekedett Mónus Péter, aki fel-
hívta a figyelmet arra is: a rossz 
minőségű építőanyagok, a rosz-
szul megépített épületek miatt 
volt olyan hatalmas az 1999-es 
törökországi földrengés általi 
pusztítás is Izmitben.

TAJTHY ÁKOS

Kell-e tartanunk hazánkban egy pusztító földrengéstől?

A törökországi földrengés híre megdöbbentette a világ lakosságát. Fotó: illusztráció

További információ:
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  
hulladékszállítás rendje  

nem változik a március 15-ei  
ünnepnap alkalmával. 

A hulladékot változatlanul,  
a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket  
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb  
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Az ügyfélszolgálati irodák  
és a hulladékudvarok 2023. március 15-én 

ZÁRVA TARTANAK.

BMH Nonprofit Kft.

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

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

Ügyfélszolgálat  
ünnepi nyitvatartási rendje

A MIHŐ Kft. telefonos és személyes ügyfélszolgálatának ünnepi nyitvatartása – összhang-
ban a Miskolc Holding Zrt. és a MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálatával – az alábbiak szerint módosul: 

2023. március 15-én (szerda)
ZÁRVA TART

2023. március 16-án (csütörtök)  
hosszabbított munkarend szerint 8-20 óráig NYITVA TART

A többi munkanapon a megszokott rend érvényes.

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását megelőző negyedórában már nem lehetséges.

Hirdetés

A GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda Kft. 1990-ben alakult, földren-
gések megfigyelésével foglalkozik, kiemelt partnerük a Paksi Atom-
erőmű, melynek részére 1990 óta folyamatosan végeznek szakér-
tői munkát. Földrengésjelző állomáshálózatot is üzemeltetnek az 
ország egész területén, de a középső országrészre fókuszálva. Ha-
vonta adnak le jelentéseket a regisztrált földrengésekről, illetve min-
den esztendőben elkészítik az úgynevezett földrengésévkönyveket. 
Utóbbiak a rengeteg hasznos információval egyetemben a GeoRisk 
által üzemeltetett foldrenges.hu oldalon érhetők el.

Hogyan alakul ki a földrengés?
Köztudott tény, hogy a föld szilárd burka nem egységes, hanem 

kisebb-nagyobb kőzetlemezekből áll. Ezek egymáshoz képest el-
mozdulnak évente néhány centit. Van, ahol a szomszédos lemezek 
egymáshoz közelednek, van, ahol távolodnak, megint máshol oldal-
irányba mozdulnak el. „A lemezek tehát mozognak, ám a szegélyük 
nem igazán jól kent, szorosan össze vannak préselve. Tehát a leme-
zek ugyan mozognak, de a szegélyeik egy helyben maradnak egy 
ideig, addig, ameddig bírják. Amikor már nem, akkor pattan ki a föld-
rengés – mondta Mónos Péter.
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Miskolciak és turisták ez-
reit mozgatta meg a két év 
kihagyás után végre újra 
megrendezett Kocsonya-
fesztivál. Hogy az emberek 
a kocsonyára vagy egy közös 
bulizásra voltak-e jobban ki-
éhezve egy koncerten vagy a 
vásári forgatagban, azt dönt-
se el mindenki maga.

Családok, kicsik és nagyok, 
idősek és fiatalok gomolyog-
tak a múlt hétvégén a Széche-
nyi utca széltében-hosszában. 
Volt, aki kocsonyáért állt sor-
ba, talán remélve, hogy pislog 
benne egy béka is, akadt, aki 

az utcai festőművész munká-
it csodálta, másokat a gólyalá-
basok produkciója varázsolt el, 
vagy leült kicsit beszélgetni egy 
tányér finom sült és egy pohár 
forralt bor mellé a haverok-
kal. A forró ital nem jött rosz-
szul, mert bár sütött a nap is, a 
hideg levegő jelezte, hogy csak 
pár napja érkezett meg a tavasz. 
Szerencsére a hangulatot forró-
sították a koncerteken fellépő 
előadók is, akik mindent meg-
tettek, hogy a közönség ne fáz-
zon. Együtt mozgott, tapsolt és 
csápolt ütemre a sok rajongó. 
Fellépőkből nem volt hiány, há-
rom nap, több mint 40 koncert, 

a Pipás zenekartól a Perecesi 
Bányász Fúvószenekaron és az 
Animal Cannibalson vagy Lotfi 
Begin át a külföldi sztárvendég, 
a Groove Coverage-ig. A 15. 
Miskolci Kocsonyafesztiválra 
vasárnap este a kellemesen re-
kedtes hangú énekes, a 75 éves 
Charlie jubileumi nagykon-
certjével tette fel a koronát.

Talán nem túlzás azt állítani: 
úgy hiányzott már a miskolciak-
nak ez a fesztivál a két év járvá-
nyos, karanténos kihagyás után, 
mint egy falat kenyér, vagy stíl-
szerűen: egy jó tányér miskolci 
kocsonya. 

BACSÓ ISTVÁN

Népszerű volt a Kocsonyafesztivál

Fotók: Horváth Csongor, Mocsári László
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Az akció érvényes: 2023. 03. 11-étől 2023. 03. 17-éig 
Palmolive szappan, 90 g, 2544 Ft/kg 279 Ft 229 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 4653 Ft/kg 449 Ft 349 Ft
Tropicana elektromos légfrissítő-utántöltő, 260 ml, 2111 Ft/l 649 Ft 549 Ft
Perfex Jumbo papírtörlő, 1 tekercs 699 Ft 599 Ft
Jar mosogató, 450 ml, 1486 Ft/l 769 Ft 669 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 2796 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Well Done hajlakk, 500 ml, 2598 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Frosch textilöblítő, 750 ml, 1865 Ft/l 1499 Ft 1399 Ft
Well Done hidegzsíroldó, pumpás, 750 ml, 1865 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Bref Perfume Swich WC-golyó, 3x50 g, 29 980 Ft/kg 1899 Ft 1499 Ft
Tomi Kristály mosópor, 1,17 kg, 1366 Ft/kg 1799 Ft 1599 Ft
Fiorillo mosógél, 2,5 l, 679 Ft/l 1799 Ft 1699 Ft
Syoss Oleo hajfesték 1799 Ft 1699 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 79 Ft/db 1999 Ft 1899 Ft
Héra Ceramic színes falfesték, 2,5 l, 2159 Ft/l 8999 Ft 5399 Ft

Vetőmagok, virágmagok széles választékban érkeztek!

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

Szolgáltatásaink: 
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók • redőnyök, reluxák  
• rovarhálók • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek   
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk 

Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!  
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás. 

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

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

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!

LAKÁSSZERVIZ MISKOLC

KIRÁLY ISTVÁN l 06 20/246-5072

TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés, burkolás, fürdőszobák, 

konyhák átalakítása, felújítása.

Apró javításokkal, cserével  
és szereléssel is hívjon bizalommal!

SzolgáltatóHÁZ

Telefon: 30/9450-228
E-mail:  

info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat–  Üléshuzat–  
készítés,készítés,

kárpitjavításkárpitjavítás
Méretpontos,  

minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:  

az autós hálás lesz érte!

A tavaszi munkák között a 
legtöbb helyen a metszés az, 
aminek következményeként 
több-kevesebb kerti hulladék 
is keletkezik, amivel hirtelen 
nem tudunk mit kezdeni.

Első ötlet talán az, hogy a le-
vágott gallyakból máglyát kell 
pakolni és égetéssel gyorsan 
meg lehet tőlük szabadulni. 
Ez azonban nem jó ötlet, mert 
Miskolcon 2020 szeptemberé-
től tilos mindenféle kerti hulla-
dék égetése, sőt pénzbírsággal is 
sújtható ez a tevékenység.

Mit lehet tenni mégis a fás 
maradványokkal?

– egyszerűen a kert egy félre-
eső részében fel lehet halmozni, 
ahol szép lassan elkorhad, köz-
ben életteret biztosít pl. sünök 
vagy épp madarak számára;

– a levágott ágakból, galy-
lyakból sövényt, kerítést lehet 
építeni, mely véd a hívatlan lá-
togatóktól, de új élőhelyet és 
menhelyet is teremt számos élő-
lény számára; 

– ágyások köré keret fonható 
belőlük;

– karókat, futtató támokat 
lehet belőlük kiválogatni pl. a 
borsónak, babnak;

– ágakból-gallyakból készí-
tett fonatokkal a rézsűk is meg-
védhetők;

– fel lehet aprítékolni és az ap-
rítékot már jóval kisebb helyen 
lehet tárolni;

– magaságyásokhoz, dom-
bos ágyásokhoz a vastagabb és 
vékonyabb faanyag különösebb 

aprítás nélkül is egyaránt fel-
használható;

– az aprítékot mulcsnak (ta-
lajtakaró anyag) lehet használ-
ni, hogy a talaj tovább meg tud-
ja őrizni a nedvességtartalmát, 
s a faanyag lassú bomlása révén 
tápanyagot is biztosít a növé-
nyek számára;

– az apríték kiszárítva, majd 
szellős helyen tárolva télen ki-
váló gyújtós a fatüzeléshez;

– a tavasz végi, nyári időszak-
ban keletkező zöld, lédús kerti 
hulladékot a faaprítékkal réte-
gezve jobb minőségű komposzt 
készíthető;

– a vastagabb ágdarabokat fe-
dett helyen téli tüzelőnek is el 
lehet raktározni, hiszen a fűté-
si idényig lesz idő a száradásra, 
így télen nyugodtan élvezhet-
jük a kellemes meleget anél-
kül, hogy a levegőbe szennyező 
anyagokat juttatnánk;  

– s ha minden felsorolt lehe-
tőséget kihasználva még min-
dig maradt „fölösleges” nye-
sedék, a Miskolcon található 3 
hulladékudvarban leadható a 
szerves hulladék.

Mindezt elősegítendő Mis-
kolc városa idén is oszt ingyene-
sen komposztkereteket a Hun-
gAIRy LIFE IP támogatásával. 

Igénylés és feltételek:
– Miskolc MJV Polgármeste-

ri Hivatal Ügyfélszolgálatán és 
az Ökomenedzser Irodában,

– a hungairy@miskolc.hu 
e-mail-címen,

– a www.miskolc.hu-ról le-
tölthető igénylőlapon.

Mi legyen a metszési nyesedékkel?
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MÁRCIUS 13., hétfő 06:00 Az előző esti 

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

18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 

Időjárás-jelentés (12) 18:25 Szomszéd-

vár (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 

Időjárás-jelentés (12) 19:25 Szomszéd-

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

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

(12) 21:30 Képújság (12) 

MÁRCIUS 14., kedd 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 Sportpercek (12) 

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

rás-jelentés (12) 19:25 Sportpercek ism. 

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

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

Képújság (12) 

MÁRCIUS 15., szerda 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 16., csütörtök 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma 

(híradó) (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 17., 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 18., szombat 06:00 Az előző esti 

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

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

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

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

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

ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12) 

MÁRCIUS 19., vasárnap 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 

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

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

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

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

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

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

20:45 Film (12) 21:30 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

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

fesztivál, Miskolci Egyetem
18:00 Nőnapi éjszakai fürdőzés, Bar-

langfürdő, Előzetes regisztráció: 0670-
338-4534

19:00 Hőguta - A Veres 1 Színház előadá-
sa, 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, Mű-

vészetek Háza
19:00 Zorán-turné 2023, Generali Aréna

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 Eric Toledano - Oliver Nakache: 

Életrevalók, a Játékszín előadása, Művé-
szetek Háza

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

MÁRCIUS 16., csütörtök
16:00 Francia Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

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

17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
19:00 Zumba fitness, Ifjúsági Ház
19:00 Ne most, drágám!, a Veres1 Színház 

előadása, Művészetek Háza

MÁRCIUS 17., péntek
14:30 Spanyol Klub, II. Rákóczi Ferenc 

Könyvtár
16:30 Mazsorett Ovi, Ifjúsági Ház
17:30 Mazsorett Suli, Ifjúsági Ház
19:00 Jazz Inside Band-koncert, Pocsai 

Krisztina énekes, MÜHA Kávézó
19:30 Miskolci Illés Klub, Házigazda a nívódí-

jas Miskolci Illés EmlékZenekar, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 18., szombat
17:00 DVTK-Balmazújváros kézilabda-mér-

kőzés, NB II. Észak-keleti csoport 15. fordu-
ló, Városi Sportcsarnok

MÁRCIUS 19., vasárnap
9:00-13:00 Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér
10:30 Csalavári Csalavér, Csodamalom Báb-

színház
11:00 és 15:00 Kicsi Gesztenye Klub, Mű-

vészetek Háza
15:00 DVTK-Szentlőrinc labdarúgó-mér-

kőzés, NB II. 28. forduló, DVTK Stadion

MÁRCIUS 20., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 21., 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: MÁRCIUS 11-15., szombat-szerda: 17:30 Hadik (kivéve 12-e, va-
sárnap) | 20:00 Creed III | MÁRCIUS 16-22., csütörtök-szerda: 17:30 A sziget szellemei | 19:45 Hadik

• Művészetek Háza, Béke-terem: MÁRCIUS 11-15., szombat-szerda: 17:00 Volt egyszer egy 
nyár | 19:00 Elveszett illúziók | MÁRCIUS 16-22., csütörtök-szerda: 17:00 Belle és Sebastian 
– Egy új kaland (kivéve 22-e, szerda) | 19:00 Egy röpke románc naplója | MÁRCIUS 22., szerda: 
17:00 Vad víz: Múlt és jelen

• Cinema City: MÁRCIUS 9-15., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – A gép | A han-
gya és a darázs: kvantumánia | Asterix és Obelix – A középső birodalom | Avatar: A víz útja | 
 Creed III | Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság | Hadik | Hirtelen 70 | Kokainmedve | Kroko-
dili | Léna és a hógolyó | Magic Mike utolsó tánca | Mágikus állatok iskolája – Rejtélyes göd-
rök | Micimackó: vér és méz | Múmiák | Sikoly VI. | The Woman King – Harcos

MOZIMŰSOR

MÁRCIUS 11., szombat 15:00 Ének az esőben, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 A színház-
csináló, Csarnok | MÁRCIUS 14., kedd 19:00 A miniszter félrelép, Kazimir Károly-bérlet, 
Nagyszínház | MÁRCIUS 16., csütörtök 18:00 Ének az esőben, Herman ifjúsági bérlet, Nagy-
színház | MÁRCIUS 17., péntek 19:00 A „K” ügy, Csarnok | MÁRCIUS 18., szombat 19:00 
Jézus Krisztus szupersztár, bérletszünet, Nagyszínház | MÁRCIUS 22., szerda 10:00 Mici-
mackó, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 Ének az esőben, Nagyszínház | MÁRCIUS 23., csü-
törtök 10:00 Micimackó, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 A „K” ügy, Csarnok | MÁRCIUS 
24., péntek 17:00 Egy óra versek közt a színház művészeinek társaságában, Csarnok 
| 19:00 Feketeszárú cseresznye, bérletszünet, Nagyszínház | MÁRCIUS 25., szombat 11:00 
Kakaókoncert, Nagyszínház nézőtéri társalgó | 19:00 Feketeszárú cseresznye, bérletszü-
net, Nagyszínház | 19:00 Jobb későn, mint soha / Vörös napló – Marilyn Monroe törté-
nete, Kamaraszínház, bemutatóbérlet, Kamara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Újragondolt tartalmakkal, 
valamint újonnan bevezetett 
tematikus sétákkal várja idén 
az érdeklődőket a Tourin-
form Iroda városnéző prog-
ramja. Most szombaton meg 
is nyitják a kilencedik évadot.

Kedden, a Tourinform Mis-
kolc főutcai irodájában tartottak 
sajtótájékoztatót, ahol Orosz Esz-
ter, a MIDMAR ügyvezetője be-
jelentette, március 11-én,  szom-
baton elindulnak a garantált 
városnéző séták. Az iroda 2015 
óta szervezi meg a programot, 
ami évről évre egyre népsze-
rűbb. A turisztikai szezonban, 
márciustól novemberig minden 
hónap második szombatján a 
belváros látnivalóit ismerhetik 
meg az érdeklődők különbö-
ző izgalmas tematikák mentén. 
Immár harmadik éve színesítik 
a programsorozatot a Miskolc 
más részeiben szervezett séták, 
így idén a belváros mellett hat 
másik városrészt is bemutatnak 
az iroda idegenvezetői.

– Vannak olyan városrészek, 
amelyek szintén felfedezésre vár-
nak, és rengeteg érdekes látniva-
lót, történetet tartogatnak – mu-
tatott rá. Az előző nyolc évadban 
összesen 108 garantált városné-
zést indítottak el, csak az utóbbi 
három évben közel félszáz ilyen 
eseményük volt, amelyeken több 
mint 1200-an vettek részt. 

Kupcsik Sarolta, a Tourinform 
Iroda vezetője, a városnéző séták 
ötletgazdája és egyik idegenveze-
tője rámutatott, a program iránt 
érdeklődők száma folyamatosan 
nő. Az előző év legsikeresebb ga-
rantált városnézésén közel szá-
zan vettek részt, ahol az Orgonák 
éjszakája országos programsoro-
zat keretében szervezett város-
nézés közben orgonamuzsikát is 
hallgathattak két templomban.

– Törekszünk arra, hogy 
olyan helyszíneket is felkeres-
sünk, amelyek egyébként nem 
látogathatók vagy csak külön 
engedéllyel. Így lehetett például 
a színfalak mögé nézni a tűzol-
tóság és a vám-és pénzügyőr-
ség miskolci épületében vagy az 
MVK Zrt. telephelyén – sorolta.

Tóth-Bodnár Krisztina ter-
mékfejlesztési és marketing-
vezető – aki szintén idegenve-
zetőként vesz részt a sétákon 
– elmondta, a hagyományok-
hoz híven az idei tematika is 
tartogat néhány újdonságot. 
Júniusban például az igazság 
nyomába eredhetünk a bel-
várostól a Zsolcai kapuig, míg 
júliusban két új városrész – 
Martinkertváros és a Vasgyár 
– értékeit fedezhetjük fel szak-
avatott idegenvezető segítségé-
vel.

A sétaévad tehát március 
11-én, 10 órakor indul a Tou-
rinform Irodától, és a város 
történetében nevezetes esemé-
nyekről szól, „10, 50, 200, 700 – 
Emlékezés kerek évfordulókra” 
címmel. A városnézésekre elő-

zetes regisztráció nem szüksé-
ges, jelentkezni, jegyet váltani 
a helyszíneken lehet indulás 
előtt 10-15 perccel. A külső 
helyszíneken kizárólag kész-

pénzzel lehet jegyet venni. A 
séták időtartama 1,5-2 óra.

A séták éves menetrendje a 
hellomiskolc.hu-n tekinthető 
meg.                   KUJAN ISTVÁN

Tóth-Bodnár Krisztina, Orosz Eszter és Kupcsik Sarolta. Fotó: Horváth Csongor

Indulnak a városnéző séták

Az energiatakarékossági vi-
lágnap apropóján a MIHŐ 
Kft. rajzpályázatot hirdetett.

Ki gondolná, hogy a korsze-
rű távfűtésnek mennyire fon-
tos szerepe van a levegő tisz-
taságának megőrzésében és 

az energiatakarékosságban? 
A miskolci távfűtés földhővel 
(geotermia), faaprítékkal (bi-
omassza) és földgáz elégetésé-
vel működik, melyek kevesebb 
szennyezőanyagot bocsátanak 
ki, mint az egyéb fűtési rend-
szerek. Az energiatakarékossá-

gi világnaphoz kapcsolódóan a 
MIHŐ Kft. rajzpályázatot hir-
detett, melynek célja, hogy fel-
hívja a figyelmet arra, hogy egy 
kis odafigyeléssel sok energi-
át, ezáltal pénzt spórolhatunk 
meg. Ráadásul ha tudatosab-
ban, takarékosabban bánunk 
az energiával, a környezetün-
ket is óvjuk.

A pályázat március 3-án zá-
rult, a felhívásra több mint 
40 pályamű érkezett a MI-
HŐ-höz. A beküldött pá-
lyaművek elbírálásában köz-
reműködött Drozsnyik István 
Kondor Béla-díjas, Gálffy Ig-
nác-életműdíjas, valamint Ma-
gyar Arany Érdemkereszttel 
kitüntetett képzőművész. A 
nyertesek már átvették a nye-
reményüket, továbbá minden 
résztvevő kapott egy kis meg-
lepetést.

MN

A nyertesek: I. helyezett: Huszár 
Enikő, Kossuth Lajos Evangélikus 
Általános Iskola 2.a. | II. helyezett: 
Putz Levente Dániel, Kossuth La-
jos Evangélikus Általános Iskola 
2.a. | II. helyezett: Séra Marcell, 
Miskolci Könyves Kálmán Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Kaffka Margit Tagis-
kolája 4.o. | III. helyezett: Köteles 
Olivér, Miskolci Könyves Kálmán 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola 3.b.
Legtöbb rajzot beküldő osztály: 
Miskolci Könyves Kálmán Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 3.b. Küldöndíjasok: 
Bereznay Dóra (Kossuth Lajos 
Evangélikus Általános Iskola 
3.c), Kiss Barbara (Kossuth La-
jos Evangélikus Általános Iskola 
6.b), Kovács Alexandra (Kossuth 
Lajos Evangélikus Általános Is-
kola 8.a)

Több mint negyven rajzot küldtek be a gyerekek. Fotó: MIHŐ Kft.

Megrajzolták az energiatakarékosságot

Városnéző séták: 
Március 11. 10, 50, 200, 700 – Emlékezés kerek évfordulókra
Április 8. Mulandóságunk emlékei – séta a tetemvári temetőkbe
Május 13. Templomok, szakócák és a kocsonya – vármegyei értéktár
Június 10. Az igazság nyomában a belvárostól a Zsolcai kapuig
Július 8. Nyüzsgésből a csendbe – séta az Avasi Arborétumba
Augusztus 12. Céhek, kamarák, mesterek – ipartörténet a belvárosban
Szeptember 9. Újragondolt vagy eredeti? – belvárosi házak egykor és ma
Október 14. Az egykori Urak utcája és az Avasalja titkai
November 11. Pick, Hercz és Ferenczi – belvárosi zsidó emlékek
Garantált séták más városrészekben:
Május 27. A kisvonattól a kohászokig - séta Lillafüreden és Hámorban
Indulás 10 órakor a lillafüredi kisvonat állomásépületétől
Június 24. Mocsárciprustól a tavirózsáig – séta Miskolctapolcán
Indulás 10 órakor az Ellipsum Élményfürdő főbejáratától
Július 22. Telep, tanya vagy kertváros? Séta Martinkertvárosban
Indulás 10 órakor a Martinkertváros központi buszmegállótól,  
a köztéri órától (Kisfaludy utca)
Július 29. Munkástróntól a templomokig – séta a Vasgyár környékén
Indulás 10 órakor a Munkástrón-szobortól (Újgyőri főtér)
Augusztus 26. A püspökségtől a borospincékig – séta Görömbölyön
Indulás 10 órakor a Görömbölyi Művelődési Háztól
Szeptember 23. Selmecbányától Miskolcig – séta az Egyetemvárosban
Indulás 10 órakor az Uni-Hotel főbejáratától.

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
március 11-én, vasárnap, 
16 órától a görömbölyi 
görögkatolikus templom-
ból közvetítenek. Nagyböjt 
harmadik, kereszthódoló 
vasárnapján a szent litur-
giát bemutatja: Galambvá-
ri Péter parókus.

HARANG-HÍREK

A helyi adók első félévre 
esedékes összegeit március 
16-áig, az első félévi telek-
adó összegét pedig június 
15-éig fizethetik meg az 
adózók pótlékmentesen.

A polgármesteri hivatal 
adóosztálya március elején 
küldi ki az adózóknak azokat 

az értesítéseket, amelyekben 
az első félévre vonatkozó fize-
tési kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatosan adnak tájékoz-
tatást. Az E-önkormányzat 
portálon elérhető szolgálta-
tás használatával valamennyi 
adónem tekintetében lehe-
tőség van a kiválasztott ön-
kormányzati adóhatósághoz 

tartozó helyi adóegyenleg 
(adószámla és a felszámított 
késedelmi pótlék) elektroni-
kus lekérdezésére, illetve az 
adó-, díj- és illetékfizetési kö-
telezettség elektronikus úton, 
bankkártyával történő meg-
fizetésére. Az adóügyekről 
bővebben a www.miskolc.hu 
honlapon olvashatnak.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Sudoku

A Miskolci Állatkert új lakója januárban jött világra. A kölyök hathetesen esett át az első állatorvosi vizsgálatán, melynek során megkapta a kötelező 
védőoltásokat, valamint az azonosítására szolgáló microchipet, és megmérték a súlyát is, amely azt igazolja, hogy jól fejlődik. Kiderült az is, hogy egy 
kis hímről van szó. Az állatkert első perzsa leopárdja, Tareca 2012-ben a Lisszaboni Állatkertből érkezett. Jelenlegi párját, Azhart tavaly hozták Augs-
burgból az európai tenyészprogram keretében. Frigyük eredményeként január 25-én reggelre született meg első kölykük, ami nevet azonban még 
nem kapott. Azok, akik március 15-én ellátogatnak az állatkertbe, aznap szavazhatnak majd a kis leopárd nevére. Fotó: Mocsári László

Perzsa leopárd született Miskolcon

Gazdikereső
Ezen a héten Mustár -t (6375), a Miskolci Állategészségügyi Te-
lep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltá-
sokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az 
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon 
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye:  
   Miskolc, Kabók Lajos u.
Fajta: keverék
Kor: ~8 hónapos
Neme: kan
Szín: zsemlesárga, szürke pofa

Súlya: 13,5 kg
Magasság: 40 cm

Pórázon szépen sétál, más 
kutyákkal válogatós. Embe-
rekkel barátságos, jutalomfa-
lattal jól motiválható.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Nagy kihívások várnak önre, de 
úgy érzi, felkészült, készen áll a feladatokra, és semmi 
nem állhat az útjába. Ha biztos magában, és a cél előtt 

sem retten meg, akkor senki sem állíthatja meg.

Bika (04. 21.–05. 21.) Itt az ideje tiszta vizet önteni a 
pohárba, és megbeszélni valakivel, milyen szándékai is 
vannak, mit tervez, és önnek milyen szerepet szán eb-

ben a tervében. Megkönnyebbül, ha tudja, mire számíthat.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Úgy érzi, végre fellélegezhet, 
nagy kő esik le a szívéről, amikor valaki egy vallomás-
sal áll elő, és noha eleinte talán félhet a reakciójától, de 

nem haragszik annyira, mint amennyire örül a kiderült igazságnak.

Rák (06. 22.–07. 22.) Óvakodjon azoktól, akik a sze-
mébe dicsérik, a háta mögött azonban rosszakat mon-
danak önről. Az ilyen emberek nem őszinték, és csak a 

saját pecsenyéjüket akarják sütögetni a ön tüzénél.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Rosszabb formában érzi 
magát, mint amilyenben kellene, pedig egyáltalán nincs 
oka a szégyenkezésre. Mindenki hibázik néha, az igazán 

mértékadó az, hogy hogyan vagyunk képesek kezelni ezeket a hibákat.

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.) Kellemetlenül érzi magát, pe-
dig nem történt komolyabb gond, csak egy kis kommu-
nikációs hiba csúszott a számításaiba. Lehet, hogy valaki 

túlreagálta a dolgot, és a probléma sokkal kisebb, mint most látszik.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Szeretne egy kis visszajelzést 
kapni, örülne, ha valaki megerősítené abban a hitében, 
hogy jó úton jár, helyes nyomot követ. Erre azonban nem 

biztos, hogy sor kerül, most csak követnie kell a megérzéseit.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Értékes leckét kaphat ma, de 
csak akkor, ha nem túl büszke ahhoz, hogy lenyelje az 
igazságot, vagy elismerje, ha tévedett. Bölcsebb dolog 

most belátónak lenni, és okosabban távozni ebből a helyzetből.

Bak (12. 22.–01. 20.) Úgy érzi, hiába dolgozik kemé-
nyen, valaki mindig többet és többet követel öntől. 
Mégis érdemes még kitartani egy kicsit, mert a sok 

munka végül meghozza majd a gyümölcsét.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Örül a sikereinek, de ön is érzi, 
hogy még sokkal több feladat van ön előtt, mint azt el-
képzelni tudná. Egy kis ünneplés persze belefér, de utána 

térjen vissza a munkájához, hogy ne maradjon el a terveivel.

Halak (02. 20.–03. 20.) Szeretné, ha valaki úgy érezne 
ön iránt, ahogyan ön iránta, de sajnos a dolgok nem így 
működnek. Az elengedés éppen olyan fontos része a sze-

relem tanulásának, mint a kitartás.

Akkor és most. A Palóczy utcai zsinagógáról Dobrossy István 
Miskolc írásban és képekben című könyvében találtunk adato-
kat. A városi jegyzőkönyvek 1795-ben tesznek először említést a 
zsinagógáról, ez nem azonos azzal, amit a 20. századi felvétele-
ken láthatunk. Az építmény alaprajzát 1817-ből, Miskolc első tel-
kes térképéről ismerjük. A földszintes imaház 1843-ban leégett, 
majd újjáépítése után az 1878-as árvíz pusztította el. A hitközség 
ismét újjáépítette, s ez folyamatosan működött a századfordulót 
megelőző évekig. Lebontásáról azért döntöttek, mert 1856-1863 
között felépült a ma is álló Kazinczy utcai zsinagóga. Helyén 1901-
ben avatták fel az új zsinagógát, ez egyszerre történt az Erzsé-
bet elemi iskola átadásával. Az épület a második világháborúban 
bombatámadás során sérülést szenvedett, és ezután raktárként 
használták. Végül 1963-ban elbontották, a helyén autóparkoló 
van. (Tajthy Ákos szövege Dobrossy István nyomán, 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.
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