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A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ. Négy hermanos diák látogatott múlt pénteken MIKOM-ba. Molnár Boldizsárnak, Mak-
ranczi Zoltánnak, Kereskényi Mártonnak és Hőrich Dominiknak Németh Csaba felelős szerkesztő és Ördög Ti-
bor operatőr tartottak gyorstalpalót a Miskolc Televízióról, a lapkészítést Kovács Attila, a grafikaistúdió vezetője, 
a minap.hu működését pedig Tajthy Ákos szerkesztő-újságíró ismertette nekik. Fotó: Németh Csaba

Megszépül a pavilonsor is 
Minden akadály elhárult a 
strand oldalán található pa-
vilonsor korszerűsítése elől.

Javában tart az őspark komp-
lex fejlesztése Miskolctapolcán. 
A felújítás egy újabb mérföldkő, 
aminek köszönhetően a város-
rész valódi csillogó ékköve lehet 
majd Miskolc attrakcióinak. A 
népszerű turisztikai övezet lá-
togatói azonban gyakorta illetik 
kritikával a strand oldalában ta-
lálható pavilonsort. Az nem kér-
déses, hogy szükség van ezek-
re a kisebb vendéglátóhelyekre, 
hiszen a parkban tett látogatás, 

egy-egy nagyobb tapolcai séta 
vagy kerékpározás után sokan 
ülnek le a büfésoron elfogyasz-
tani egy finom lángost, meginni 
egy csésze kávét, vagy elnyalni 
egy fagyit. Több olvasónk is ag-
gályait fejezte ki viszont a bódék 
kinézetével kapcsolatban. Mint 
mondják, megette őket az idő 
vasfoga. Leginkább küllemük 
felett járt el az idő. Szedett-ve-
dett hatást keltenek, az arculatuk 
nem egységes, a megújuló park-
ba nem illeszkedik. Ha már a tel-
jes ősparkot felújítják, ezt miért 
nem teszik rendbe? Mi lesz a sor-
sa a megkopott pavilonsornak?

A kérdéssel megkerestük a 
polgármesteri hivatal sajtóosz-
tályát. Mint megtudtuk, az el-
múlt években jogi nehézségek 
akadályozták a rendbetételü-
ket. – A strand oldalában ta-
lálható pavilonsornak tavaly 
rendezetté vált a jogi helyze-
te, a peres eljárások lezárul-
tak, kizárólagos tulajdonosa a 
miskolci önkormányzata lett. 
Így elkezdődhetnek az egyez-
tetések a bérlőkkel a pavilonok 
sorsáról – tájékoztatta szer-
kesztőségünket Szántó Rita, a 
hivatal sajtófőnöke.

MN

DEBRECENHEZ KÉPEST JÁRNAK A VILLAMOSOK
Cikk a 7. oldalon

ÜGYELETI RENDSZER AZ ORVOSOK SZEMÉVEL
Riport a 3. oldalon

FÁKLYÁS FELVONULÁSSAL EMLÉKEZTEK
Tudósítás az 5. oldalon

Korai virágok, a tavasz ígéretei 

Verőfényes pénteki napsütés, virágok, lányok, hat fok Celsi-
us. Csalóka napfény. A szobából nézve és a naptár szerint itt 
a tavasz. De amint kimegyünk, sapka, sál. Na jó, ha ezek már 
nem is, de a kabát még felfér. Különösen a város árnyékos 
oldalán. Talán a hétvége melegebb lesz, mint a nemzeti ün-
nepen volt, száz kilométer per órás északi szél és eső nélkül. 
Mindenesetre az aranyeső és a lányok már virágzanak. Kell 
ennél több? Fotó: Juhász Ákos

A tervezettnél bő két hónap-
pal később, várhatóan május 
végére készül el a miskolc-
tapolcai őspark komplex 
felújítása.  

Sajtónyilvános bejárást tar-
tott hétfőn reggel Szopkó Ti-
bor alpolgármester és Miklós 
Viktor, a polgármesteri hivatal 
pályázati főosztályának veze-
tője – a Velünk a Város-frak-
ció több tagjának jelenlété-
ben – Miskolctapolcán, az 
éppen komplex felújítás alatt 
álló őspark területén. Aho-

gyan arról korábban lapunk 
is beszámolt, a város egyik 
leglátogatottabb turisztikai 
övezetének komplex fejlesz-
téséhez egy évvel ezelőtt lát-
tak hozzá. A projekt részeként 
a Csónakázó-tó és az ahhoz 
kapcsolódó sétányok, a ta-
polcai őspark jelentős része, 
a terület víz-, szennyvíz- és 
csapadékvíz-csatornái, illetve 
elektromos hálózata is meg-
újul. A felgyülemlett, felesle-
ges iszaptól megszabadítják a 
Csónakázó-tavat, új pavilono-
kat, utcabútorokat, kandelá-

bereket telepítenek a területre, 
valamint napozóteraszokat és 
konzolos stégeket is létesíte-
nek. A felújítás egy újabb mér-
földkő Miskolctapolca életé-
ben, aminek köszönhetően a 
városrész valódi csillogó ék-
köve lehet majd Miskolctapol-
ca turisztikai attrakcióinak. 

– Az eredeti tervek szerint 
március végén be kellett vol-
na fejeződnie a kivitelezés-
nek, viszont felmerültek olyan 
akadályozó körülmények, 
amik miatt módosítani kel-
lett a határidőt. A projekt be-
fejezésének új dátumát ezért 
május 31-ére módosítottuk 
– tájékoztatta lapunkat Mik-
lós Viktor. Mint mondta, a 
csúszás egyik oka az a bobpá-
lyához vezető híd, amin ere-
detileg csak kisebb felújítást 
végeztek volna, a bontás so-
rán azonban kiderült, hogy 
mostanra teljesen szétkorhadt 
és balesetveszélyessé vált a fa-
szerkezet, ezért teljesen újat 
kell építeni a régi helyett.  

Folytatás a 2. oldalon

Május végére megújul az őspark

Tapolcai bejárás. Fotó: Juhász Ákos



Adománygyűjtő kampányt 
indít március 25-én az Észak 
Kilián Közösség Egyesület 
az Észak-Kiliánban.

Egy évek óta nem hasz-
nált épület felújítási mun-
kálataihoz való hozzájárulás 
érdekében kezd adomány-
gyűjtésbe az Észak Kilián 
Közösség Egyesület „Adj egy 
ötöst!” szlogennel, jelentette 
be csütörtökön Jakab Zsolt, 
az egyesület elnöke. – Civil 
szerveződésünk egy olyan 
helyiségegyüttest kapott 
használatba a miskolci ön-
kormányzattól, amely jelen-
legi állapotában csak „vissza-
fogottan” alkalmas komoly 
közösségi rendezvények le-
bonyolítására. A környéken 
ugyanis nincs művelődési 
ház, sem pedig közösségi tér, 
ahol összejöhetnének a vá-
rosrészben élők. Ezt a hiányt 
szeretnénk pótolni – mondta 
Jakab Zsolt a leendő közössé-
gi térben megtartott sajtótá-
jékoztatón.

A nemes célra az egyesü-
let tagjai tavaly másfél hó-
nap leforgása alatt 700 ezer 
forintot gyűjtöttek össze. Ez 
bizakodásra ad okot a mos-
tani kampányt illetően is, hi-
szen a tavaly befolyt összeg-
ből jelentős felújításra nem 
telik, az csak a bérleti díj fe-
dezésére elegendő. – A hasz-
nálatba kapott ingatlan több 
helyiségből áll. Jelenleg két 
helyiséget szeretnénk a lehe-

tő leghamarabb használha-
tóvá tenni, a nagytermet és 
a vizesblokkot. A vizesblokk 
felújításához az anyagok már 
rendelkezésre állnak. A víz-
vezeték szerelési munkálatai-
nak elvégzését pedig az egyik 
ismerősünk vállalta el térí-
tésmentesen. Szeretnénk ki-
cseréltetni a villamos hálóza-
tot és a villanyóraszekrényt, 
továbbá szeretnénk egy ál-
mennyezetet is létrehozni – 
sorolta a terveket Jakab Zsolt.

A kampány a Munkás utca 
1. sz. előtti téren, március 
25-én, délután 3 órakor in-
dul egy rendezvénnyel, ame-
lyen a Miskolci Nyitnikék 
Óvoda Szivárvány Tagóvo-
dájának csemetéi, valamint a 
MESZEGYI Bulgárföldi Szol-
gáltatási Központ és Gon-
dozóház Idősek Klubjának 
asszonykórusa lép fel. – A 
műsorokon kívül készülünk 
egy, a Kaffka Margit Általá-

nos Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény diák-
jainak rajzaiból összeállított 
kiállítással is. Az eseményen 
megjelenik majd „Nagy La-
jos király” is, aki felavatja a 
szomszédsági kapcsolatok ki-
építéséért és ápolásáért felelős 
lovagokat – mondta Zielem 
Ferenc. Az egyesület alapító 
tagja az elképzelésekről be-
szélve azt emelte ki, hogy az 
adománygyűjtéssel a közössé-
gi összejövetelek lehetőségét 
akarják megteremteni. Pezs-
gő közösségi életet szeretné-
nek kialakítani a telepen, ahol 
mindenki megtalálja a szóra-
kozási és kikapcsolódási lehe-
tőségeit, a társát, a barátait.

A pénzbeli felajánlásokat 
az egyesület számlaszámára 
banki átutalással, vagy egy 
erre a célra létrehozott QR-
kód lefotózásán keresztül le-
het elküldeni.

BALOGH CSILLA

Országszerte folytatódott a 
pedagógusok munkabeszün-
tetése, a szakszervezetek 
csütörtökre és péntekre is 
sztrájkot hirdettek.

A miskolci óvodapedagógu-
sok is igyekeztek felhívni a fi-
gyelmet a rendszer hiányossá-
gaira és problémáira, a MIÓVI 
nyolc intézményében tartottak 
munkabeszüntetést. A Bársony 
János Úti Tagóvoda pedagógu-
sai közül például csaknem hú-
szan vettek részt a délelőtti és 
délutáni 2-2 órás sztrájkban.

Az újabb sztrájkhullám ap-
ropóját – az évek óta fokozódó 
problémákon túl – a március 
2-án közzétett törvényterve-
zet adta, amely a pedagógusok 
szerint sem a gyerekek, a szü-
lők, sem a dolgozók érdekeit 
nem szolgálná.

Az egyik legfontosabb válto-
zás, hogy megszűnne a közal-
kalmazotti jogviszony, ehelyett 

köznevelési foglalkoztatotti 
jogviszonyt vezetnének be. A 
jövőben például az iskolák pe-
dagógiai programjairól a ne-
velőtestület csak véleményt 
mondhatna, a döntés az in-
tézményvezetőké lenne, amit 
a fenntartónak kellene jóvá-
hagynia. A tanév akár július 
15-éig is tarthatna, és ahol a 
tanárok munkabeszüntetése 
miatt nem lehet megfelelően 
oktatni, ott az intézmény fenn-
tartója az érintett intézmény-
től eltérő feladatellátási helyet 
jelölne ki.

Bendász Ildikó óvodape-
dagógus, a MIÓVI peda-
gógus-szakszervezeti tit-
kárhelyettese elmondta, a 
törvénytervezet után "nagy 
volt az elkeseredettség" a kö-
rükben, többen – különösen a 
fialatok – azt gondolták, nem 
maradnak tovább a pályán, 
ami már a nevelést veszélyez-
tetné.

A gyerekek felügyeletét – a 
sztrájktörvény előírásainak 
megfelelően – megoldották 
a miskolci intézményekben, 
de voltak olyan szülők, akik a 
munkabeszüntetést figyelem-
be véve később vitték a gyere-
keiket az óvodákba, ezzel is tá-
mogatva a pedagógusokat.

A Pedagógusok Szakszer-
vezete óvodai tagozatának 
megyei elnöke szerint fon-
tos az összefogás és tiltakozás, 
ugyanis az új törvénytervezet 
kizsákmányolná a pedagógu-
sokat, és szakmai tekintetben 
is negatív változást hozna.

– Akkor kaphat például valaki 
jó minősítést és valamennyivel 
több pénzt, ha erején és mun-
kaidején felül, önként teljesít. A 
gyerekekre azért veszélyes, mert 
nagyon "iskolásítja" az óvodákat, 
és "egyáltalán nem jó" a gyere-
keknek, hogy túl korán iskolás 
módszerekkel mérjék őket – fo-
galmazott.                                 MN
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Az óvodapedagógusok is sztrájkoltak. Fotó: Juhász Ákos
Sajtótájékoztató az Észak-Kiliánban. Fotó: Juhász Á.

Végéhez ért a több éven át 
tartó vasgyári társadalmi in-
tegrációt segítő program.

E hónapban zárul a több 
éven át tartó „Társadalmi in-
tegrációt elősegítő beavatkozá-
sok a Vasgyárban” című TOP-
6.9.1-15-MI1-2016-00001 
azonosító számú projekt, mely-
nek eredményeként a Vasgyár 
területén több ezer fő vett részt 
közösségi, foglalkoztatást, tár-

sadalmi felzárkóztatást segí-
tő programokban. A progra-
mokat, valamint a folyamatos 
szociális munkát a fő kedvez-
ményezett, Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és 
konzorciumi partnere, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület és a Miskolci Egye-
sített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény 
(MESZEGYI) közösen valósí-
totta meg. A projektben 158 fő 

számára egyéni fejlesztési terv 
is készült. A projekt célja volt, 
hogy elősegítse a TOP-6.7.1-
MI1-15-2016-00001 azonosító 
számú „Miskolc város lerom-
lott városi területeinek rehabi-
litációja – Vasgyári program” 
című projekt megvalósítását a 
felújított bérlakásokba történő 
költözések által, integráció se-
gítésével, valamint jövőképet 
nyújtson a Vasgyárban lakók 
számára. 

Átfogó célként került rög-
zítésre a vasgyári lakosság in-
tegrációjának támogatása, a 
közösségi kohézió erősítése, 
valamint a mentális problémák 
csökkentése. A program cél-
csoportjába a Vasgyárban élő, 
halmozottan hátrányos hely-
zetű, alacsony, illetve elavult is-
kolai végzettséggel rendelkező, 
jellemzően szociális és anyagi 
gondokkal küzdő egyének és 
családok tartoztak.                MN

Társadalmi felzárkóztatást segítő programok

Újabb sztrájkhullám Észak Kilián Közösség: Adj egy ötöst!

MEGRAJZOLTÁK NEMZETI ÉRTÉKEINKET. Idén is meghirdet-
te „Magyar vagyok… Határtalanul” című nemzetközi rajzpályázatát 
a Komlóstetői Általános Iskola. A rendkívül nagy múltú nemzetközi 
rajzversenyre idén több mint háromszáz pályamű érkezett, ezek kö-
zül 116-ot állítottak ki. A válogatott alkotásokból kedden délután nyílt 
kiállítás a polgármesteri hivatal aulájában. A tárlatmegnyitón 32 pá-
lyázó munkáját díjazták. A 24. alkalommal megrendezett verseny célja 
nemzeti hagyományainknak és értékeinknek a képzőművészet esz-
közével történő bemutatása. Fotó: Juhász Ákos

A tervezettnél bő két hó-
nappal később, várható-
an május végére készül el 
a miskolctapolcai őspark 
komplex felújítása.  

Folytatás az 1. oldalról

– A beruházás jól áll, ösz-
szességében 70-75 százalé-
kos készültségben van a teljes 
projekt. Az őspark 90 száza-
lékban kész van: itt már meg 
is építették az új nyomvona-
lakat, az új kandeláberek már 
csak a bekapcsolásra várnak, 
a komfortpontok pedig fél-
kész állapotban vannak. A 
kivitelező megrendelte az ut-

cabútorokat, viszont ezeket 
garanciális okokból csak az 
utolsó két hétben fogják tele-
píteni május közepén. A Ba-
rabits sétányon folyamatban 
van a térkövezés, és telepítik 
az új pavilonokat is, a Geo-
metrikus parkban és a Bar-
langfürdő előtt szintén most 
rakják le a burkolatokat és 
szegélyköveket – ismertette a 
beruházás jelenlegi állapotát 
a pályázati főosztályvezető.  

A Csónakázó-tó iszaptala-
nítása néhány héttel ezelőtt 
fejeződött be, ez már jól lát-
ható a tó színén is. – A tóból 
közel 2500 köbméter iszapot 

távolítottak el, ez szikkasztott 
állapotban 900 köbméter volt, 
a vállalkozó már el is szállí-
totta. A partfalakat is teljes 
mértékben felújították – tette 
hozzá Miklós Viktor.  

A bejáráson – Szopkó Tibor, 
fejlesztéspolitikáért felelős al-
polgármester invitálására – a 
Velünk a Város-frakció több 
tagja is részt vett, együtt te-
kintették meg a projekt jelen-
legi állapotát.  

– Frakciótársaimmal kör-
bejártuk a területet, megnéz-
tük a nehézségeket, megvitat-
tuk a fejlesztés legfontosabb 
kérdéseit. Az egyik ilyen, hogy 

egyáltalán meg tudtuk men-
teni a projektet, hiszen ez is 
nagyon sok energiába került. 
Szívesen büszkélkedem el ez-
zel a beruházással a frakci-
ónak, hiszen folyamatosan 
támogatják a városvezetést 
abban, hogy május 31-éig va-
lóban befejeződjön az őspark 
felújítása – fogalmazott. Szop-
kó Tibor kiemelte: a kivitele-
zés során zöldszempontokat 
is figyelembe tudtak venni, 
hiszen az eredetileg tervezett, 
körülbelül háromszáz körü-
li fa kivágása helyett elég volt 
harmadannyi fát kivágni.

CZIFFRA ANDREA

Május végére megújul a tapolcai őspark

Településszerkezeti terv és 
építési szabályzat módosítá-
sa miatt lakossági fórum lesz.
Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, Miskolc Megyei 
Jogú Város településrendezési 
eszközeinek módosítását kez-
deményezi, a 01428/23 hrsz.-ú 
ingatlanon megszűnő légimen-
tő bázis helyén (Köl) Különleges 
légiközlekedési területről, (Gksz) 
Kereskedelmi szolgáltató terü-

letre, és a Déli Ipari Parkban a 
0124/8 hrsz.-ú ingatlanon (Gipe) 
egyéb ipari területről (Zkk) Zöld-
területre, ami megtekinthető a 
főépítészi kabinetben vagy a 
város honlapján
A tervekkel kapcsolatosan 
2023. március 21-én 15 órai 
kezdettel lakossági fórumot 
tartunk a polgármesteri hivatal 
Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. III. eme-
leti ferdetetős tárgyalójában.

LAKOSSÁGI FÓRUM MÁRCIUS 21-ÉN



aktuális2023. március 18. 
11. hét | XX. évfolyam 10. szám 3Miskolci Napló

Nem bírtam megállni, néhány nappal ezelőtt ki-
tettem a frissen beszerzett balkonládát az erkélyre, 
arányosan elhelyezve benne a szintén most vásá-
rolt nárciszokat. Kedvtelve nézegettük őket a pá-
rommal a kora este hűvösében, egy pohár bor 
mellett, azon tűnődve, vajon bírni fogják-e a 
váltakozó időjárást; nem csípi meg az olykor 
még fagypont körüli hideg? Inkább maradja-
nak egyelőre a szobameleg biztonságában?

Valamiért úgy vagyunk vele, hogy a megújulást, a változást 
szimbolikus tettekkel is igyekszünk megerősíteni. Szakítás után 
a férfiak újra edzésbe állnak, a hölgyek hajszínt váltanak, az 
egészségesebb élet kedvéért az autót a garázsban hagyjuk és 
biciklivel járunk be dolgozni, kevesebb cukrot fogyasztunk, az 
erősebbek a csokiról is lemondanak; én balkonládát vettem – 
olyan dolgok, amik a külsőségekben is azt üzenik a környeze-
tünk felé, hogy belül valami megváltozott. Jobb esetben más-
ként gondolkozunk, máshová helyezzük a hangsúlyokat, talán 
még a hibáinkból is okulunk, és erősen hisszük, hogy egy jobb 
életet tudunk élni, ha végigjárjuk az újonnan kijelölt utat.

A friss szellők jeleként túrázást terveztünk idén március 
15-én. Igaz, a rossz időjárás miatt végül nem vágtunk neki a 
Bükknek, de hosszú évek után az idei volt az első olyan nemzeti 
ünnep, amikor nem dolgoztam, és a tévé képernyője előtt sem 
követtem figyelemmel a megfejtéseket, hogyan is kellene értel-
meznem '48-at, és milyen tanulságokat kellene levonnom a for-
radalomból és szabadságharcból, hogy alakítója lehessek a jelen 
folyamatainak.

Törekedjünk a békére – talpra, magyar! Minden rossz Nyu-
gatról jön – ruszkik, haza! Nemet mondunk a liberális demok-
ráciára – mentsük meg a liberális demokráciát! Hosszú évek 
óta ideológiák darálójában őrlődik a magyar, mintha nem len-
ne elég, hogy őrli ő magát is, amikor próbál nem csupán túlél-
ni, hanem megélni is – na, nem a fizetéséből, hiszen azt viszik 
az adók meg az infláció, hanem szó szerint megélni egy olyan 
pillanatot, amikor a szorongás felenged, érzi az Isten jelenlétét, 
és csodaként hat rá, ami vele történik. A festő extázisa, a stand-
upos jól eltalált improvizációja, a motorversenyző megdönthe-
tetlennek tűnő körideje, egy gyönyörű tekerés a ficakba...

Talán az individualizációba visszavonult magyar fiatal is 
erre vágyik. Ha nem is a csodára, de valamiféle megújulásra. 
Egy nemzetközi felmérés szerint az Y-generáció minden har-
madik tagja elégedetlen az életével, kiábrándultak a magyar 
közéletből, a politikából, és úgy érzik: csak magukra számíthat-
nak, ha változtatni akarnak a helyzetükön.

Jó helyen van az a balkonláda! Hiszem, hogy a tavasz ben-
nem is új energiákat fog megmozgatni – nézzük majd, hogyan 
cseperednek az újabb és újabb növények az erkélyen a melenge-
tő napsütésben. És talán egy újabb bort is kinyitunk, ünnepelve 
az életet, a lélek újabb megújulását.                           KUJAN ISTVÁN

NÉZŐPONT

Megújulás 

Szilágyi Szabolcs: a kormány 
a saját hibáit a brüsszeli 
szankciókkal magyarázza

Azokkal a szankciókkal – 
hangzott el Szilágyi Szabolcs 
pénteki sajtótájékoztatóján –, 
amelyeket rendre megszavaz-
nak a fideszesek is az EU-ban. 
Az okokat a Demokratikus 
Koalíció (DK) önkormányzati 
képviselője szerint sokkal in-
kább a kabinet elhibázott gaz-
daság- és energiapolitikájában 
kell keresni.

– Még a legutóbbi szank-
ciót is megszavazták, amikor 
már tudvalevő volt a szankciós 
nemzeti konzultáció eredmé-
nye – mutatott rá a Demokra-
tikus Koalíció miskolci poli-
tikusa, aki szerint ezzel nem 
csupán „a saját szavazóikat 
köpték szemen, de bebizonyí-
tották azt is, hogy teljesen fö-
lösleges volt erre milliárdokat 
eltapsolni, hiszen egyébként 
sem cselekszenek a nemzeti 
konzultációt kitöltők akarata 
szerint”. Szilágyi Szabolcs sze-
rint elmondható tehát, hogy ez 

nem valódi konzultáció, sokkal 
inkább „nemzeti inzultáció”. 
Számításai alapján a kormány 
bombás-szankciós plakátkam-
pánya 7,9 milliárd forintba ke-
rült, míg az erről szóló nemze-
ti konzultáció minimum 2,7 
milliárdba. „A jelenlegi kon-
zultáció eredményét hirdető 
plakátkampány költségei még 
nem ismertek, de ha a bombás 
plakátkampány összegeiből 
indulunk ki, akkor hozzáve-
tőlegesen húszmilliárd forint-
ra rúg az eltapsolt pénzek ösz-
szege, ami Miskolc egész éves 
költségvetésének közel a fele” 
– állapította meg a képviselő. 

Következtetése mentén – bár 
számos esetben a kormány a 
háborúra és a pénzszűkére hi-
vatkozik – valójában sok min-
denre lenne pénz.

– Ebből a pénzből például 
vígan fel lehetne újítani a 3-as 
számú főút Csabavezér úti és 
Zsolcai kapui szakaszát, amely 
jelenleg is állami fenntartás-
ban, ugyanakkor katasztrofá-
lis állapotban van. De lehetne 
normális tömegközlekedése 
Miskolcnak, hiszen újra meg-
kaphatnánk azt az állami 
normatív támogatást, amit a 
kormány pont a nagyváro-
sok tömegközlekedésétől vont 
el három éve – tért ki a helyi 
problémákra a DK-s képviselő.

Hozzátette: ebből a pénzből 
az Avasi lakótelepen számos 
panelházat fel lehetne újítani, 
ami valódi rezsicsökkentést 
jelentene. „Ha nem állandóan 
a kardcsörtetés menne az EU-
val, hanem józan ésszel a meg-
állapodásra törekedne a nem-
zetvesztő Orbán Viktor, akkor 
újra megnyílnának az uniós 
források.                BÓDOGH DÁVID

Sokkal inkább „nemzeti inzultáció” Sokkal inkább „nemzeti inzultáció” 
Vállalkozókkal egyeztetett 
március 14-én az önkormány-
zat az év első Turisztikai Ke-
rek asztal ülésén a városházán.

A Turisztikai Kerekasztal első 
ankétján a városban 2023-ban 
megvalósuló fejlesztésekről tájé-
koztatták a helyi turisztikai vál-
lalkozókat, értékelték a Kocso-
nyafesztivált, és szó volt a város 
idei kulturális tervéről és a beru-
házásokról is.

A grémiumot Miskolc pol-
gármestere köszöntötte. Veres 
Pál örömtelinek nevezte a Ko-
csonyafesztivál óriási sikerét, 
amelyről – mint közölte – ko-
moly kritikák nem fogalma-
zódtak meg. Elmondta, hogy az 
idegenforgalmi ágazatot érintő 
beruházások közül befejeződik 
például a miskolctapolcai őspark 
és Csónakázó-tó komplex felújí-
tása, és a folyamatban lévő négy 
kerékpárút építése is.

A polgármester a fejleszté-
sek között megemlítette a kilá-
tó felújítását és a Dayka átkötést, 
majd hozzátette: Miskolctapol-
ca pedig újragondolásra vár. – 
Szeretnénk újratervezni a für-

dők működését, és a városrész 
fejlesztéseibe akár magántőkét 
is bevonni – hangsúlyozta Ve-
res Pál. A városvezető kiemelte, 
hogy 2023 a kultúra éve lesz a vá-
rosban, számos kerek évforduló-
val és számtalan rendezvénnyel. 
– A szervezés és a források elő-
teremtése még folyamatban van, 
de az önkormányzat elkötelezett 
abban, hogy a programsorozat 
megvalósuljon – hangsúlyozta.

Varga Andrea, Miskolc hu-
mán területért felelős alpolgár-
mestere a városban tartandó ke-
rek évfordulókról beszélt.

Szopkó Tibor, a városi fejlesz-
tésekért felelős alpolgármester 
a Kocsonyafesztivált értékelve 

kijelentette: a „magas színvona-
lú” rendezvényen három napon 
át több mint 50 színpadi pro-
dukció, 160 árus, különféle ko-
csonyák, gasztronómiai külön-
legességek és civil programok 
várták az érdeklődőket. Elmon-
dása szerint a látogatók száma 
meghaladta a 250 ezer főt. A fej-
lesztésekkel kapcsolatban pedig 
arról beszélt, hogy a városveze-
tés kifejezett célja, hogy a négy 
meglévő turisztikai desztináció 
középtávon egyforma figyelmet 
kapjon. Az alpolgármester tu-
risztikai szempontból is külön-
legesnek nevezte a 2023-as évet, 
amelytől sokat várnak.

BALOGH CSILLA

Különleges év az idei Miskolcon Különleges év az idei Miskolcon 

Veres Pál a fejlesztésekről beszélt. Fotó: Juhász Ákos

Zökkenőmentes lehet az átállás Zökkenőmentes lehet az átállás 
Van elég háziorvos a miskolci 
járásban, ha mindenki aláírja 
a szerződést, akkor zökkenő-
mentes lesz az átállás április 
1-jén, amikor a vármegyé-
ben is elindul az egységes 
alapellátási ügyeleti rend-
szer – mondta lapunknak a 
Praktizáló Háziorvosok Szö-
vetségének elnöke. A Magyar 
Orvosi Kamara helyi elnöke 
szerint nem feltétlenül járnak 
jól az új renddel.

Április 1-jén Miskolcon és 
Borsod-Abaúj-Zemplén vár-
megye tíz háziorvosi ügyeleti 
telephelyén és nyolc éjszakai 
ügyeletén is elindul az egységes 
alapellátási ügyeleti rendszer, 
és nálunk is az egységes, 1830-
as telefonszámot kell majd hív-
ni ügyeleti időben.

Több vármegyében már az új 
rend szerint működnek, eddig 
nagyobb problémát Győr-Mo-
son-Sopronból jelentettek, 
ahol elenyésző azon háziorvo-
sok száma, akik aláírták ügye-
leti szerződésüket.  Breitenbach 
Gézától, a Praktizáló Házior-
vosok Szövetségének elnökétől 
arról érdeklődtünk, hogyan áll 
ebben a kérdésben Borsod.

– Az Országos Mentőszol-
gálat nálunk is megkezdte a 
szervezést, gyűjtik a jelent-
kezőket, épp a napokban tá-
jékoztatták a háziorvosokat a 
megyei központi kórházban 
– tudatta az elnök. Rámuta-
tott arra a polémiára, hogy 
egyelőre nem teljesen világos 
az orvosok körében, hogy kö-
telező-e, vagy sem beállni az 
ügyeleti rendbe, ő minden-
esetre úgy látja, hogy a szerző-
dések aláírását „végre kell haj-
tani”, „ezek a játékszabályok 
jelenleg”, fogalmazott.

– A miskolci járásban 130 há-
ziorvos van, jól állunk, zökke-

nőmentesen fog menni az át-
állás, nem velünk lesz a gond 
– vélekedett, hozzátéve azért, 
hogy tudomása szerint nálunk 
eddig alig pár háziorvos írta alá 
a szerződést, de véleménye sze-
rint amint ezt „egyértelműen 
elrendelik, akkor nem tudnak 
majd mást tenni”, és belépnek.

Szükség is lesz rájuk, hiszen 
– amint arra a 28 évig régi-
ós mentőigazgatóként dolgo-
zó Breitenbach Géza is felhív-
ta a figyelmet – nagy területen 
kell szolgálatot teljesíteni, mi-
vel például Emődön és Szir-
mabesenyőn is megszűnik az 
ügyeleti ellátás. Ezekre a te-
lepülésekre is Miskolcról kell 
majd kijárni. Nagyobb gondok 
lesznek azokban a járásokban, 
ahol alig néhány háziorvos lát-
ja majd el az ügyeletet.

Rámutatott arra is, hogy alig 
találni olyan példát a régióban, 
hogy a háziorvosokat bevon-
nák az ügyeleti rendszerbe.

– Sokkal inkább a szűrés, 
a prevenció, a gondozás a fel-

adatuk, a sürgősségi ellátás a 
mentőszolgálat és a sürgősségi 
osztályok feladata. A változta-
tásról mi is csak egy rendele-
tet láttunk, ami olyan gyorsan 
született meg, mint a Magyar 
Orvosi Kamara elsöprése – vé-
lekedett.

A háziorvosok, a célkereszt-
be került Magyar Orvosi Ka-
mara (MOK) alapvetően nem 
bojkottálja az ügyeleti rend-
szert, de azt elismerik, hogy 
az alapellátási ügyeleti rend-
szer reformra szorul – mond-
ta el érdeklődésünkre Csilek 
András, a MOK Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei területi 
szervezetének elnöke. Hoz-
zátette, látni kell azonban, 
hogy jóval kevesebb nappali 
és éjszakai ügyeleti pont lesz 
a vármegyében, a betegek-
nek távolabbra kell menniük, 
az orvosokra pedig nagyobb 
munkateher hárul.

Úgy fogalmazott, a kor-
mánnyal szemben a casus bel-
lit a február végén elfogadott, 

Látlelet a magyar egészségügy-
ről című dokumentum jelen-
tette, amiben egyebek mellett 
a szakdolgozói bérek emelését, 
a háziorvosi és fogorvosi ellátás 
megerősítését, és a szakellátás-
ban dolgozók munkafeltételei-
nek javítását követelik.

A kormány kezdeményezé-
sére az országgyűlés válaszul 
megszüntette az orvosok kö-
telező kamarai tagságát. A vál-
toztatás értelmében az orvosok 
a hatályba lépést követő har-
mincadik napig, tehát március 
végéig nyilatkozhatnak, meg-
tartják-e kamarai tagságukat. 
Aki nem tesz nyilatkozatot, 
annak tagsága a törvény erejé-
nél fogva szűnik meg.

Alig pár nap alatt azonban 
az aktív orvosok majdnem fele, 
körülbelül 18 ezren arról nyi-
latkoztak, hogy a kamara tag-
jai akarnak maradni – a me-
gyében dolgozó 1800 orvosnak 
a fele már megtette ezt Csilek 
András elmondása szerint.

KUJAN ISTVÁN

Az alapellátási ügyeleti rendszer reformra szorul. Fotó: Juhász Ákos



Jótékonysági futást szervez 
Pannáért a Panna Gyógyu-
lásáért Alapítvány március 
26-án, vasárnap, 10 órától 
Miskolcon, a népkerti re-
kortán futópályán.

Panna egy hosszan tartó 
lázgörcs folyamán veszítette 
el motorikus funkcióit, ami 
miatt folyamatos és komplex, 
kognitív és mozgásfejlesztő 
terápiára van szüksége.

A 4 éves koráig egészséges és 
korának megfelelően fejlődött 
kislány történetéről így számol 
be Panna édesanyja, Prekob 
Viktória: „Szeretett bölcsibe 
járni, szaladni, homokozni, raj-
zolni, motorozni, vízben lubic-
kolni. 2 és 3 évesen is elindult 
a miskolci Barátság Marathon 

gyermekfutamán. Mire betöl-
tötte a 4. életévét, megtanult 
magabiztosan, önállóan úszni 
a mély vízben. Még azon a nyá-
ron nagyon várta, hogy szep-
temberben elkezdje az ovit, 
amikor egyszer csak minden 
megváltozott…. Egy hosszan 
elhúzódó lázgörccsel az inten-
zív osztályra került, amit 3 hét 
kóma követett.”

A történtek után Panna nem 
tudott fogni, járni és beszélni, 
ami miatt a mai napig rend-
szeres fejlesztésekre szorul. A 
kislány az eddigi terápiáknak 
köszönhetően napról napra 
észrevehetően fejlődik. Már 
képes egy percig a falnak tá-
maszkodva megállni, és segít-
séggel járni. Kezeit használja, 
de csak támaszkodásra, tuda-

tosan valamit elvenni, megfog-
ni azonban még nem tud.

Az édesanya elmondása 
szerint a heti 3x3 órás keze-
lés 112 500 forintba kerül. 
A Panna Gyógyulásáért Jó-
tékonysági futás célja, hogy 
a fejlesztés költségeire ado-
mányt gyűjtsön, hogy Panna 
ismét felszabadultan sétál-
hasson és szaladjon.

A jótékonysági futásra va-
sárnap délelőtt 8 óra 45 perc-
től lehet jelentkezni az „On-
line regisztráció” feliratnál. 
Az esemény fővédnöke: Cseh 
László, olimpiai ezüst- és 
bronzérmes, világ – és Euró-
pa-bajnok úszó és Repka At-
tila, olimpiai- és Európa-baj-
nok birkózó.

BALOGH CS.

Örömmel tudatjuk, hogy 
a Sotheby’s évente rende-
zendő, közép-európai kite-
kintést nyújtó, 20th Century 
Art: A Different Perspective 
című aukciósorozatának 
2023-as kölni eseményén 
szerepel majd Seres László 
Japán (2009) című alkotá-
sa a szintén Miskolcon élő 
Pálfalusi Attila két korai ké-
pével együtt. Az évenkénti 
árverésre mindössze 60-70 
tételt válogatnak be a szak-
értők a régióból, így egyfajta 
elismerő értékítélet.
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Mint ismert, Miskolc lakói-
nak száma a rendszerváltás 
óta csökken, ennek okairól, 
a lehetséges ellenlépésekről 
kérdeztük Szarka Dénest és 
Borkuti Lászlót, a Velünk a 
város önkormányzati kép-
viselőit a Miskolc Televízió 
Kilátó című műsorában.

A rendszerváltás óta látvá-
nyosan lecsökkent a borsodi 
megyeszékhely népessége a vá-
rosból történt elvándorlás miatt. 
Míg a rendszerváltás előtt 210 
ezer fő volt Miskolc lakossága, 
addigra ma már csak 150 ezer. 
Feltűnő, hogy inkább a fiatalok 
hagyják el a várost. Ünnepek tá-
ján rengeteg külföldi rendszá-
mú autó lepi el a várost. Sokan 
Hollandiából, Németországból, 
Ausztriából, Svájcból térnek 
haza, hogy az itt maradó család-
tagokkal együtt ünnepeljék meg 
a karácsonyt és a szilvesztert.

Nemcsak az ünnepnapokon, 
hanem a szürke hétköznapo-
kon is megérzik a megyeszékhe-
lyen élők a három évtizede tar-
tó munkaerő-elvándorlást. Azt, 
hogy sokkal kevesebben végzik 
el ugyanazt a munkát, mint ko-
rábban. Mindez egy olyan vá-
rosban történik, ahol egy nagy 
múltú egyetem is működik sok 
fiatallal, akik közül sokan szinte 
be sem járnak a belvárosba, vagy 
tanulmányaik végeztével nem 
maradnak, legfeljebb a műsza-

ki végzettségűekből néhányan, 
akik az idetelepült, többnyire 
külföldi tulajdonú cégektől kap-
nak megfelelő állásajánlatot.

Borkuti László elmondta, 
hogy az elvándorlás valóban 
létező probléma, és a legutóbbi 
statisztika ugyan már többéves, 
de a tendencia valóban érezhe-
tő továbbra is, különösen a fia-
talok körében.

Szarka Dénes szerint ez a 
probléma már a nyolcvanas 
évek végén, a kilencvenes évek 
elején megjelent Miskolcon, 
a tendencia tehát már közel 
negyven éve tart. Ennek több 
oka van, leginkább az ipar és a 
helyi gazdaság súlypontjainak 

jelentős átalakulása. Azonban 
érdemes azt is látni, hogy a né-
pességcsökkenés és az elván-
dorlás nem csupán miskolci 
jelenség, hanem az egész orszá-
got érinti. Sőt, minden megye-
székhely veszített a korábbi 
lakosságszámából, még olyan 
jól prosperálók is, mint Győr. 
Miskolc helyzete ebben speci-
ális, mert itt előbb jelentősen 
leépült az ipar, amely nagyon 
sok munkahely megszűnésével 
járt, ez folyamatosan csökkenő 
pályára állította a lakosságszá-
mot. Ebben erősen benne van 
a fiatalok elvándorlása is, akik 
leginkább Nyugatra mentek 
dolgozni és boldogulni, ahogy 

az is, hogy sokan az agglomerá-
cióba, a környező falvakba köl-
töztek. A jelenlegi önkormány-
zat prioritásként kezeli ezt a 
kérdést és szeretné ezt a ten-
denciát megállítani – mondta 
az önkormányzati képviselő.

A kérdésre, hogy hogyan le-
hetne megállítani a népesség-
fogyást, tekintettel arra is, hogy 
a miskolciakban a mai napig 
erős a lokálpatrióta érzés, Bor-
kuti képviselő azt válaszolta, 
hogy mint gyakorló nagyapa, 
aki maga is érintett a kérdésben, 
problémának látja azt, hogy ami-
óta az iskolák állami irányítás alá 
kerültek, az önkormányzatok 
helyben nem látnak rá arra, mi-
lyen nevelőmunka folyik az in-
tézményekben, azokat hogyan 
tudnák támogatni, erősíteni. Egy 
város megtartóerejét növelhet-
né, ha az önkormányzat jobban 
be tudna kerülni ismét az iskolák 
falain belülre a programjaival, és 
ha befolyásolni tudnák az isko-
lán kívüli nevelést is, így hatva a 
fiatalokra.

Szarka Dénes hozzátette: 
„Sérül a szubszidiaritás elve, 
amikor egyre újabb hatáskörö-
ket von el a központi kormány-
zat az önkormányzatoktól. 
Különösen igaz ez az iskolák 
esetében, hiszen így elveszíti 
az önkormányzat a közvetlen 
kapcsolatot ezekkel a korosz-
tályokkal. Ez nem volt egy át-
gondolt lépés. Hatáskörök és 

lehetőségek híján nehéz előte-
remteni azt a helyzetet, amely-
ben egy fiatal szívesebben ma-
radna Miskolcon.”

Borkuti képviselő kitért a 
Miskolci Egyetem helyzeté-
re is, hiányolva azt, hogy az 
egyetemen nem valósult meg 
a korábban tervezett művésze-
ti képzés, amely további jelen-
tős vonzerőt jelenthetne. Újra 
a műszaki képzés erősödik, 
a humán területeken tanulni 
akarók inkább más városokba 
mennek tanulni. Ez is tényező 
egy város megtartóképességé-
ben – mondta.

Egy másik sajátos miskolci je-
lenség, hogy az Egyetemváros 

lényegében egy különálló város, 
ahol a hallgatók szinte minden 
szórakozási, vásárlási és ügyin-
tézési lehetőséget megtalálnak, 
ezért ritkán járnak be a belvá-
rosba – említette Szarka képvi-
selő, aki abban látja a megoldást, 
hogy be kell őket csábítani a vá-
rosba, ilyen próbálkozás például 
az Ifjúsági Közéleti Akadémia, 
amely felvehető szabadon vá-
lasztható tárgy is az egyetemen, 
és az előadások a belvárosban 
vannak. Ez lehetőséget teremt 
arra, hogy a fiatalok bejöjjenek 
a városba, jobban megismerjék, 
és ezáltal jobban kötődjenek 
Miskolchoz.

BACSÓ ISTVÁN

Tovább fogyatkozik a vármegyeszékhely népessége

Jótékonysági futás Pannáért

Elismerés

Borkuti László , önkormányzati képviselő. Fotók: Juhász Ákos Szarka Dénes, önkormányzati képviselő

A népi hiedelem szerint Sán-
dor, József, Benedek zsákban 
hozzák a meleget. Idén bevá-
lik a jóslat.

Az ilyenkor teljesen szok-
ványos szeszélyes, bolon-
dos időjárás ellenére hét-
végén tavaszias időjárás 
várható számottevő csapadék 
nélkül. Idén tehát beigazolód-
ni látszik a magyar népi idő-
járás-megfigyelés, miszerint 
legkésőbb március 21-én, Be-
nedek napján, beköszönt a ta-
vasz.

– Sándor, József, Benedek 
meleget hoz majd. A hőmér-
séklet maximuma 15 és 20 fok 
közé áll be, ami a jövő hét első 
felében lesz jellemző – nyilat-
kozta a Miskolci Naplónak Ko-
vács Attila, az Országos Mete-
orológiai Szolgálat miskolci 

meteorológusa. Az előrejel-
zések szerint Sándor napján, 
azaz szombaton, gyengén fel-
hős, napos, száraz idő várható 
élénk széllökésekkel. Napköz-
ben 15 fok közelébe meleged-
het fel a levegő, bár reggelente 
még gyenge fagy is lehet. Va-
sárnap, vagyis József napján, 
bár megnövekszik a felhőzet, 
a hőmérséklet egy-két fokot 
továbbemelkedhet. Benedek 
napján is hasonló lesz a hely-
zet, de helyenként záporok is 
előfordulhatnak. A jövő héten 
pedig továbbmelegszik majd a 
levegő.

– A tavasz gyakorlatilag a 
hőmérséklethullámzásokról 
szól. Ilyenkor, március első 
felében a legnagyobb a sark-
vidék környékén a hideg lég-
tömeg kiterjedése, ugyan-
akkor egyre hosszabbak a 

napok, a nap is melegebben 
süt, és a trópusok felől érkező 
meleg légtömeg is egyre kö-
zelebb van hozzánk. Az egy-
máshoz közel kerülő hideg és 
meleg légtömeg nagy légnyo-
máskülönbséget okoz, amely 
gyakran viharos erejű szele-
ket eredményez. Innen a ta-
vaszra jellemző „böjti szelek” 
népi elnevezés – nyilatkozta 
Kovács Attila.

Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat miskolci meteoro-
lógusa az év eddigi időjárási 
körülményeit mezőgazdasági 
szempontból kedvezőbbnek 
nevezte, mint az ezt megelőző 
néhány évét. – Most például a 
tavalyitól azért jobb a helyzet, 
mert a decemberi és januári 
esőzések következtében a talaj 
mélyebb rétegei is megteltek 
nevességgel. A légáramlás sem 
a hideg, száraz levegőt szállító 
északkeleti irányú, ami a hó-
nap végéig már jó eséllyel nem 
is vált át erre. A nyugatról ér-
kező időjárási frontok pedig 
hoznak valamennyi csapadé-
kot, így kisebb a valószínűsé-
ge, hogy a most kellően ned-
ves talaj gyorsan kiszáradjon. 
Kedvezőbb a helyzet Borsod-
ban azért is, mert itt jellemző-
en mindig hűvösebb van, mint 
az ország más területein, ami 
miatt egy kicsit később indul 
meg a növények fejlődése, így 
a növények kevésbé vannak ki-
téve a szélsőséges tavaszi lehű-
léseknek – fejtette ki a meteo-
rológus.

BALOGH CSILLA

Hamarosan újra beköszönt a tavasz
Újra kinyitnak a Miskolci 
Kulturális Központ tagin-
tézményei.

Az ősszel meghozott kény-
szerű döntések alapján a téli 
hónapokban, a fűtési idő-
szak alatt zárva tartott a Gár-
donyi, a Görömbölyi és az 
Ady Művelődési Ház, illetve 
a Vasgyári Közösségi Ház. 
A tavasz érkezésével azon-
ban végre ismét megindul 
az élet ezen közösségi terek-
ben: a Gárdonyi, a Göröm-
bölyi és az Ady április 17-én 

nyitja meg újra kapuit, míg a 
Vasgyárban május 2. ez a dá-
tum, innentől kezdve a há-
zak minden korábbi szolgál-
tatása igénybe vehető. Ennek 
megfelelően az intézmények 
munkatársai már most vár-
ják mindazok jelentkezését, 
akik valamilyen programot 
szeretnének itt tartani.

Ismét megindul az élet

Ismét ilyen pompás látvány lesz, ha megérkezik végre a tavasz. Fotó: J. Á.
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A 175 évvel ezelőtt történt 
forradalom és szabadság-
harc legnagyobb tanulsága 
az, hogy mekkora erő van az 
összefogásban és a szövetség-
ben – ezt hangsúlyozta ünne-
pi beszédében szerdán Veres 
Pál, Miskolc polgármestere 
és Hegedüs Andrea (DK) or-
szággyűlési képviselő is.

„A mi felelősségünk az, hogy 
erősítsük fiataljainkban, hogy 
Magyarország helye Európában 
van, hiszen ez nemcsak a jelen-
ről vagy a múltról szól, hanem 
a jövőnkről és a holnapunkról” 
– erről beszélt Hegedüs Andrea 
(DK) országgyűlési képviselő az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 175. évfordulóján 
szerdán, a Petőfi téren. A poli-
tikus úgy fogalmazott, minden 
alkalom lehetőséget nyújt arra, 
hogy elgondolkodjunk a mö-
göttünk lévő megtett úton és az 
előttünk álló tervezhető jövőn.

Mindig van választás
– Ma mindannyiunk hőse-

ire, a márciusi ifjakra is emlé-
kezünk, akik életüket adták a 
szabadságért, egy olyan Ma-
gyarországért, ami az egyenlő-
ségen, a szabadságon és a testvé-
riségen alapszik. Életüket adták 
a szabad sajtóért, a törvény előtti 
egyenlőségért, egy igazságosabb 
országért. Hiába tűnt úgy, hogy 
már nincs remény, hiába hitték 
azt, hogy nincs esély a válto-
zásra, a változást éppen az tet-
te lehetővé, hogy Petőfi és tár-
sai hittek benne. Nem adták fel, 
magyarok millióinak akarták 
elhozni a reményt. A márciusi 

ifjak tudták, amit ma is sokan 
elfelejtenek, hogy mindig van 
választás, és minden helyzetből 
van kiút, ha képesek vagyunk 
összefogni és kiállni egymásért 
– jelentette ki.

Hegedüs Andrea úgy érvelt: 
175 évvel ezelőtt a szabadságot 
nem egy arctalan tömeg vívta ki, 
hanem az alkotni képes, a közös 
célokért tenni tudó és tenni akaró 
egyének teremtették meg. A for-
radalom lehetőségét az egyes em-
berek összefogása vívta ki. Aka-
ratukat összekovácsolta, erejüket 
megsokszorozta, hogy tudták: 
nagy dolgokra képesek együtt. Ezt 
követően hozzátette, még nem 
adatott meg hazánknak az, amiért 
a márciusi ifjak küzdöttek, felada-
tunk van, nem is kevés. – Be kell 
teljesítenünk az ezeréves álmun-
kat, hogy Európához tartozzunk, 
és európaiként éljünk itt, Magyar-
országon és szűkebb pátriánkban 
Miskolcon is. Ez volt a márciusi fi-
ataloknak is a céljuk, ez a mi kül-
detésünk is! Az útról nem szabad 
letérni! – zárta gondolatait.

Az Erzsébet téren, Kossuth 
Lajos szobra előtt már Veres Pál, 

Miskolc polgármestere mondott 
beszédet, úgy fogalmazott: bár a 
leírások szerint 175 évvel ezelőtt 
hasonlóan esős, szeles, hűvös 
idő volt, az mégsem riasztotta el 
a pesti polgárokat, mert hitték, 
remélték, hogy lehet más, jobb, 
szebb és szabadabb a világ. A 
város első embere úgy fogalma-
zott, 1848 hőseinek célja a sza-
bad és független Magyarország 
elérése volt.

Együtt, szövetségben
– Március 15-e nem egysze-

rűen ünnep, hanem felkiáltó-
jel. Olyan emlékeztető, amelyet 
az egész nép, egy egész nemzet 
tett közös erővel és közös aka-
rattal kitörölhetetlen mementó-
vá. Félretéve a különbözőséget, a 
vitákat, alárendelve egyetlen kö-
zös célnak: a szabad és független 
Magyarországnak. Március 15-e 
szimbólum, jelkép és tanulság. 
Az egyetlen tanulság, amit a ki-
ontott vér, az elragadott életek és 
a rengeteg áldozat mártíromsá-
ga hordozhat. Az összefogásban 
és a szövetségben rejlő erő ta-
nulsága. Szövetség az ember és 

ember között, felülemelkedve a 
különbségeken, az ellentéteken, 
megmutatva a baráti kézfogásra 
nyújtott, szövetséget kínáló ke-
zek erejét. Mert ez az igazi erő, 
az egyetlen út, amely elérhetővé 
teszi a közös céljainkat – jelen-
tette ki a polgármester.

A túlerővel szemben – foly-
tatta a városvezető – az egyetlen 
esély az összefogás és a szövet-
ségkötés. „A közös célért nem 
haboztak félretenni mindazt, 
ami megkülönböztette, szétvá-
lasztotta őket, és azt nézni, csak 
arra odafigyelni, ami összekö-
tötte őket. Nekik ez a közös cél 
Magyarország volt. Nekünk ma 
Magyarország és Miskolc. A mi 
szabad és sikeres Miskolcunk. 
A város saját pillanatnyi érde-
keinken felülemelkedő szere-
tete, egy olyan városé, amelyért 
mi sem habozunk félredobni 
különbözőségeinket, és amit 
erős szövetségben, együtt, kö-
zösen építünk, és teszünk szeb-
bé, jobbá, szabadabbá, minden 
miskolci közös akarata szerint. 
Együtt, szövetségben – hangsú-
lyozta Veres Pál, aki hozzátette, 

a miskolciak igazi ereje mindig 
is az összefogásban rejlett.

Végül Lőrinczi Dávid Ben-
ce, Miskolc diákpolgármestere 
szólt az egybegyűltekhez.

– Büszke vagyok arra, hogy 
a márciusi ifjak között voltak 
olyan forradalmárok is, akik 
még nem töltötték be a tizen-
nyolcadik életévüket. A forra-
dalmi ifjúság kapcsán úgy gon-
dolom, hogy a mai fiatalokban 
is megvan a márciusi lendület, 
még ha az nem is olyan mér-
tékben. Ne kötelességből ünne-
peljük, hanem hazaszeretetből, 
ezért minden évben ilyenkor 

tűzzük föl a kokárdát, és kö-
szönjük meg hőseinknek, hogy 
mertek harcolni a mi szabadsá-
gunkért is! – mondta.

A beszédeket követően a Petőfi 
Sándor és Kossuth Lajos szob-
ránál is Miskolc város vezetése, 
a megyei kormányhivatal kép-
viselője, valamint intézmények, 
pártok és civilszervezetek emlé-
keztek koszorúval az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 
hőseire. Az Erzsébet téri ünnep-
ség a Miskolci Nemzeti Színház 
ünnepi műsorával zárult.

A hagyományoknak megfele-
lően az ünneplők felkeresték a 
fontosabb városi emlékhelyeket 
is. Ennek megfelelően a nap reg-
gel Görgey Artúrnak, a Herman 
Ottó Múzeum előtti mellszob-
ra koszorúzásával kezdődött. 
Hasonlóan emlékeztek az Ava-
si temetőben Szemere Bertalan, 
Palóczy László, Butykai József 
és Horváth Lajos sírhelyeinél, 
Deák Ferenc, Lévay József, Sze-
mere Bertalan és gróf Széchenyi 
István szobránál, valamint Gróf 
Batthyány Lajos és Petőfi Sán-
dor emléktáblájánál is.

TAJTHY ÁKOS

Március 15.: az összefogás és a szövetség ereje

Veres Pál beszédét tartja. Fotók: Juhász Ákos Hegedűs Andrea szerint feladat van, nem is kevés

Koszorúznak a város vezetői

Miskolc polgármestere 
megköszönte a rádió al-
kotóközösségének, hogy 
a mostani zűrzavaros és 
zajos időkben is a tiszta, 
emberi hangot képviseli.

Az Európa Rádió alkotó-
közössége kapta idén Mis-
kolc polgármesteri hivatalá-
nak sajtódíját március 15-én, 
a magyar sajtó napján – az el-
ismerést a szerkesztőség tag-
jai nevében Sike Gábor ügy-
vezető-főszerkesztő és Kojsza 
Péter főszerkesztő-helyettes 
vette át Veres Páltól, Miskolc 
polgármesterétől.

A városvezető a minap.
hu-nak elmondta, Miskolcon 
évek óta hagyomány, hogy a 
város önkormányzata meg-

köszöni a helyi sajtóorgánu-
mok munkatársainak mun-
káját. Egy-egy dolgozót vagy 
szerkesztőséget pedig külön 
is díjaz. A rádió, úgy gondol-
juk, hogy nemcsak egyetlen 
személy, hanem egy rádió 
maga a szerkesztőség. 

Veres Pál polgármester az 
elismerés kapcsán megkö-
szönte, hogy a rádió alko-
tóközössége a mostani zűr-
zavaros és zajos időkben is 
a tiszta, emberi hangot kép-
viseli, egyszersmind meg-
köszönte valamennyi Mis-
kolcon működő médium 
munkatársainak is a lakos-
ság tájékoztatásának érdeké-
ben végzett egész éves mun-
káját.

TAJTHY Á.

Sajtódíj: Európa Rádió
A várost vezető frakció párt-
jai – a hagyományokhoz hí-
ven – március tizenötödike 
előestéjén közösen emlékez-
tek meg az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc 
hőseiről.

A Miskolci Nemzeti Színház 
művészének, Fandl Ferencnek a 
szavalását követően a Herman 
Ottó Múzeum Görgey utcai 
főépülete előtt egybegyűlt ér-
deklődőkhöz Veres Pál intézett 
beszédet. A polgármester sze-
rint ismét olyan időket élünk, 
amikor a világra teljes erővel 
igyekszik rárontani a sötétség 
– ilyenkor pedig mindennél 
nagyobb szükség van a tiszta 
világosságra, amik mindazon 
értékeket fénybe borítják, ame-
lyek mellett 1848 tavaszán ki-
állt hazánk.

A városvezető kiemelte: már-
cius 15-e nem egyszerűen csu-
pán ünnep, hanem szimbólum 
és példa is. – Ez a tanulság pe-
dig az ember és ember közöt-
ti szövetség, felülemelkedve a 
különbözőségeken és az ellen-
téteken. Mert ez az igazi erő – 
hangzott el tőle.

Ezt követően a megemléke-
zők a szabadság szeretetét jel-
képező fáklyákat meggyújtot-
ták, majd átvonultak az avasi 
református templomhoz, Pa-

lóczy László emlékművéhez. A 
liberális politikus volt az, aki 
az ugyancsak Borsod várme-
gyei Szemere Bertalan mellett 
az ellenzék egyik legjelentő-
sebb képviselőjeként szólalt föl 
a reformországgyűléseken. Pél-
dának okáért ő javasolta, hogy 
magyar nyelven vezessék az or-
szággyűlés jegyzőkönyveit, de a 
vallásszabadság kérdését is na-
pirenden tartotta. Mementójá-
nál a Velünk a Város frakció-
szövetség pártjainak képviselői 
mondtak beszédet.

A Párbeszéd részéről felszóla-
ló Göröncsér Zsolt a Miskolchoz 
kötődő korabéli történelmi ala-
kok jelentőségét hangsúlyozta, 
majd azt fejtegette, hogy a nem-
zeti sors jobbulása a hozzájuk 
hasonló nagyságok nélkül nehe-
zen képzelhető el.

A Demokratikus Koalíció 
önkormányzati képviselője 
szerint a reformkori gondolók 
napjainkban is számos tanul-
sággal szolgálnak, annál is in-
kább, mivel bőven akad még 
feladatunk. Borkuti László sze-
rint nem adhatjuk fel azon 
ezeréves álmainkat, amikért ’48 
ifjai is küzdöttek, s melyeknek 
nyomán a polgárosodás meg-
indulhatott Magyarországon.

Varga László azokra emlé-
keztetett, akik az Avas olda-
lában nyugszanak, és akik a 
forradalom leverése után sem 
adták fel elveiket. Az MSZP el-
nökhelyettese úgy vélekedett, a 
passzív ellenállásban résztve-
vők szellemiségét is ápolnunk 
kell.

A Velünk a Város frakcióve-
zető-helyettese, egyben a Job-

bik-Konzervatívok miskolci 
elnöke a forradalom előestjé-
nek hangulatát hozta köze-
lebb hallgatóságához. Szarka 
Dénes történelmi visszate-
kintésében azt ecsetelte, hogy 
a forradalmi ifjúság miként 
óhajtott békét, szabadságot és 
egyetértést kiharcolni – taní-
tást, erőt és hitet adva ezzel 
számunkra.

A Momentum nevében szó-
nokló alpolgármester ’48 leg-
nagyobb érdemének azt tartja, 
hogy a politikai elit képes volt 
nemzeti egységet teremteni a 
társadalmat feszítő problémák 
megoldására – bármennyire is 
tűnt reménytelennek, hogy ha-
zánk a világ fejlettebb részéhez 
zárkózzon. Szopkó Tibor úgy 
látja, hogy az újkori feudaliz-
mus ellen és a valódi parlamen-
táris demokráciáért 2023-ban 
is küzdenünk kell.

Az LMP-Magyarország 
Zöld Pártjának társelnöke sze-
rint 1848-49 csupán tetteiben, 
ám eszméiben nem bukott el. 
 Schmuck Erzsébet hozzátette: 
a függetlenségért akkor kiállók 
célja nem volt egyéb, minthogy 
egy jobb országot hagyjanak 
hátra utódaiknak – ez a teher 
nehezedik ránk is, amikor egy 
fenntartható és élhető világot 
kell kiharcolnunk, fogalma-
zott.

Fáklyás felvonulással emlékeztek a forradalomra

Veres Pál vezetésével indult a menet. Fotó: Juhász Ákos

Veres Pál, Sike Gábor és Kojsza Péter. Fotó: Juhász Ákos



Bővítették a kapacitást, és ren-
delőket újítottak fel a gyermek-
sürgősségi és baleseti ellátás 
terén a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Központi Kórház 
és Egyetemi Oktatókórház 
Velkey László Gyermekegész-
ségügyi Központjában egy 
összesen mintegy 3 milliárd 
forintos beruházás részeként.

A március 10-ei sajtóbejárá-
son Breitenbach Sándor műsza-
ki igazgató elmondta, a gyer-
meksürgősségi és baleseti ellátás 
fejlesztése 2021 novemberében 
kezdődött, a projekt részét ké-
pezi a járóbeteg-ellátás fejlesz-
tése, az égési osztály felújítása, 
és épül egy összekötő folyosó a 
Gyermekegészségügyi Központ 
(GYEK) és a mentőhelikopter 
leszállópályája között. A projekt-
rész a műtők felújításával, bőví-
tésével zárul majd.

Részletezte: a gyermeksür-
gősségi és baleseti járóbeteg-el-
látásra szolgáló rendelőket 
mintegy 800 négyzetméteren 
újították fel, de az épületrészt 
bővítették is több mint 400 
négyzetméteren. Tíz szakren-
delőt, fektetőket, elkülönítőket, 
kiszolgálóhelyiségeket alakítot-
tak ki, és jelentősen bővültek 
a váróterek is. Elkülönítették a 
sebészeti és belgyógyászati jel-
legű gyermekellátási tevékeny-
ségeket, valamint kialakítottak 
egy triázs-előminősítő helyi-
ségcsoportot is, ahol a beérkező 

betegeket sürgősségi szempon-
tok alapján osztályozzák.

– Ezen beruházás megvaló-
sulásával a projekt harmadik 
részét zárhatjuk majd le. Még 
tart a terület használatba vételi 
engedélyezése, de a tervek sze-
rint április 1-jétől bevonhatjuk 
a betegellátásba – tette hozzá.

Révész János főigazgató „ki-
emelt és stratégiai jelentőségű-
nek” nevezte a gyermekgyó-
gyászati ellátást az intézmény 
életében, ennek megfelelően 
számos beruházást hajtottak 
már végre, a központ több osz-
tályát is felújították, bővítették 
az elmúlt években.

Hozzátette, a most zajló projekt 
a „legnagyobb ívű beruházás” 
ezek között, a mintegy 3 milliárd 
forintos európai uniós forrás 90 
százalékát építészeti jellegű fej-
lesztésekre, a többit a műszerpark 
korszerűsítésére fordítják.

Hauser Péter, a GYEK fel-
ügyeletéért felelős orvosigaz-
gató-helyettes elmondta, ezen 
a részlegen találkozhatnak a 

betegek először a kórházi kör-
nyezettel.

Felidézte, hogy a GYEK-et 
1976 novemberében nyitották 
meg, akkor úgy számoltak be 
róla a sajtóban, hogy ez Euró-
pa egyik legmodernebb gyer-
mekkórháza. Az épület 2026-
ban lesz 50 éves, bíznak abban, 
hogy a beruházásokkal halad-
nak ebbe az irányba.

Papp János, a gyermeksebé-
szeti, traumatológiai és égési 
osztály vezetője ismertette, a 
gyermeksebészet – az ország-
ban az ötödikként – 1956-ban 
alakult meg a Semmelweis 
Tagkórházban, a megyei köz-
ponti kórházba 1976-ban köl-
töztek át.

– Az osztály „az országban a 
legnagyobb alapterületű, a leg-
több betegággyal és a legszéle-
sebb profillal rendelkezik”, éven-
te 27-28 ezer járóbeteget látunk 
el, 4500-5000 osztályos beteget 
kezelünk, tavaly 2800 műtétet 
hajtottunk végre – mondta.

KUJAN ISTVÁN

A Bora 94 nyugalmazott 
ügyvezetője, Lenártek 
András vehette át idén a 
Lévay József-díjat a vár-
megyei önkormányzat 
ünnepi közgyűlésén, amit 
az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 175. év-
fordulója előtt tisztelegve 
tartottak meg hétfőn.

A területfejlesztési szakem-
ber, a Bora 94 Borsod-Aba-
új-Zemplén Vármegyei 
Fej lesztési Ügynökség nyugal-
mazott ügyvezetője, 1998 és 
2006 között országgyűlési kép-
viselő volt. Felsőfokú tanulmá-
nyait a Debreceni Agrártudo-
mányi Egyetemen kezdte, ahol 
okleveles általános agrármér-
nök diplomát szerzett. Később 
a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem mezőgazdasági kör-
nyezetvédelmi szakmérnö-
ki képzését végezte el sikerrel, 
majd pedig a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyete-

men szerzett agrárszakközgaz-
dászi képesítést. Pályája során 
a vármegye több térségében is 
élt és tevékenykedett. 

1994 és 2002 között két 
cikluson keresztül tagja volt 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlésnek.

2010-től a NORDA 
Észak-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit 
Kft. gazdasági vezetője, majd 
ügyvezető-helyettese, 2016-
tól a jogutód intézmény, 
a BORA 94 Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Fejlesz-
tési Ügynökség Nonprofit 
Kft. ügyvezetője volt 2022-
es nyugalmazásáig.

2021-től, annak meg-
szűnéséig, az Innováci-
ós és Technológiai Mi-
nisztérium Stratégiai 
Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkársága alatt műkö-
dő Északkelet-magyarorszá-
gi Gazdaságfejlesztési Zóna 
Miskolci Koordinációs Iro-
dájának vezetője.

„Közéleti-politikai szerep-
vállalásával, valamint a veze-
tésével sikerrel lebonyolított 
több ezer projekt megvaló-
sításával joggal kijelenthe-
tő, hogy Lenártek András-
nak jelentős szerepe volt és 
van Borsod-Abaúj-Zemp-
lén vármegye fejlődésében, 
munkásságával releváns 
nyomot hagy a vármegyé-
ben” - áll a díj indoklásában.

Lévay-díjat kapott
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Vállalkozói jótékonysági est-
jét a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Vármegyei Kereskedelmi és 
Iparkamara és az Első Mis-
kolci Lions Klub március 10-
én tartotta „Mert rajongok 
én Tháliáért” címmel.

Az ünnepélyes eseménynek, 
amelynek keretében kitünteté-
seket is átadtak, a miskolci Ze-
nepalota adott otthont. Az est 
bevételét a Miskolci Nemzeti 
Színház működésének támoga-
tására ajánlották fel a szervezők. 
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 
ünnepi megnyitó beszédét egy 
idézettel kezdte, mely szerint, 
„Színházba járni maga az élet.” 
Sőt, annál is több, a színház va-
rázslat, lelki utazás és közösségi 
élmény is. Ezek az alapgondola-
tok motiválták a kamarát arra, 
hogy megszervezze a Lions 
Klubbal közösen a jótékonysági 
esetet a Miskolci Nemzeti Szín-
ház támogatására – ismertette 
az elnök. Hozzátette, a 200 éves 
miskolci teátrum az erkölcsi 
talapzatunk egyik fontos táma-
sza, amely részben már akkor 
is vállalkozói támogatásokból 
épült. Büszke arra, hogy a mai 
vállalkozók is mint XXI. szá-
zadi utódok, tehetnek valamit 
a színházért. Tudja azt is, hogy 
sok helyi vállalkozó, cég és ma-
gánember adakozott már erre a 
nemes célra, most a kamara ne-
vében ők is felhívást intéztek a 
vármegye vállalkozóihoz, hogy 
további forrásokat tudjanak biz-
tosítani a színháznak.

Kovács Krisztián, az Első Mis-
kolci Lions Klub elnöke hang-
súlyozta, hogy régi a kapcsolat 
a klub és a kamara között, nem 
csak azért, mert személyi átfe-
dések is vannak, hanem azért, 
mert mindkét szervezet lokál-
patrióta elkötelezettségű, és így 
közös célokért hatékonyan tud-
nak együtt tevékenykedni. A jó-
tékonysági báljaikat is több mint 
egy évtizede együtt rendezik, így 
adta magát a lehetőség, hogy a 
színházért is közösen rendezzék 
meg a jótékonysági estet.

Béres Attila, a Miskolci Nem-
zeti Színház ügyvezető igazga-
tója hálás szavakkal köszönte 
meg a két szervezetnek az est 
megrendezését és a támoga-
tást, 3,5 millió forintot, ame-
lyet a teátrumnak nyújtanak. 
A direktor is visszaemlékezett 

a színház 200 évvel korábbi 
megalapítására. Elmondta, 200 
esztendeje, éppen március 10-
én, már álltak a falak, és a bel-
ső csinosításán dolgoztak az 
építőmunkások az első magyar 
kőszínháznak, amely az ország 
mai határain belül épült. Már a 
stukkókat készítették, és akkor 
a legbüszkébb polgárok e hazá-
ban a miskolciak voltak, ahogy 
ezt Széchenyi István feljegyez-
te. Béres Attila ma is érzi ezt a 
büszkeséget a miskolci embe-
rek részéről a színházuk iránt. 
Akik most is a színház mellé 
állnak és megmentik, hogy két-
száz év múlva is ünnepelhessék 
a fennállását és működését.

A vállalkozói jótékonysági es-
ten felléptek a Miskolci Nemze-
ti Színház művészei is. Az ün-
nepi műsorban közreműködött 

 Seres Ildikó Jászai-díjas színmű-
vész, Varga Andrea színművész, 
Harsányi Attila Jászai-díjas szín-
művész, Lajos András színmű-
vész, az Allegra Vonósnégyes, 
Sofia Sulpizi táncművész, vala-
mint Nagy Nándor zeneszerző, 
jazz-zongorista.

Az esemény a BOKIK kama-
rai díjainak átadásával zárult. 
A vállalkozói jótékonysági es-
ten kitüntetettek névsora: BO-
KIK támogatói díjat vehetett át 
prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci 
Egyetem rektora. BOKIK cégve-
zetői díjas lett Mari József, a Po-
lipack Kft. ügyvezető igazgatója. 
(Tiszaújváros), BOKIK vállal-
kozói díjban részesült Szendrei 
Mihály, a TOP-ROOM Kft. ügy-
vezetője és Cseh László, a Cs.L. 
Mobil Travel Kft. ügyvezetője.

BACSÓ ISTVÁN

A mai miskolci polgárok is szeretik a színházat. Fotó: Mocsári László

Lenártek András. Fotó: Juhász Á.

Révész János főigazgató beszéde. Fotó: Juhász Ákos

Színházba járni maga az élet

Kilencedik évadát kezdte 
meg március 11-én a garan-
tált városnéző séták prog-
ramsorozat

Újragondolt tartalmakkal és 
újonnan bevezetett tematikus 
sétákkal várja idén az érdek-
lődőket a Tourinform Iroda 
városnéző programja. Az első 
belvárosi sétával meg is nyitot-
ták a 9. évadot, amelynek kere-
tében most kerek évfordulókra 
emlékezhettek együtt a csatla-
kozók. A helyenként viharos 
szél sem szegte kedvét a hely-
ismeret iránt érdeklődő elszánt 
csapatnak, amelynek egyik 
tagja volt a város egyik alpol-
gármestere, Szopkó Tibor is.

Kupcsik Sarolta, a Tour-
inform Iroda vezetője, a vá-
rosnéző séták ötletgazdája és 
egyik idegenvezetője elmond-
ta, hogy a túra során azokat a 
helyeket keresik fel, amelyek-
hez olyan események kötőd-
nek, amelyeknek idén van a 
kerek évfordulója. Példaként 
említette az idén kétszáz éves 
színházat, a 60. évfordulóján 
éppen megújuló Avasi kilátót, 
vagy a szintén a hatodik ikszet 
felváltó szimfonikus zenekart, 
avagy azt, hogy május tizen-
egyedikén fogjuk ünnepelni a 
harmincadik város napját.

A túra kiindulópontja ha-
gyományosan a Tourinform 
Iroda volt, ahonnan a szín-

ház érintésével a Hősök te-
rére vonult a menet. Majd az 
avasi templom és a Zenepa-
lota következett, több kisebb 
látnivaló érintésével.

„Sok lokálpatrióta él a vá-
rosban, akik elkötelezettek 
Miskolc iránt, és a célom az, 
hogy a helyismereti túrák ré-
vén ne csak érzelmileg kö-
tődjenek jobban városunk-
hoz, hanem többet is tudjanak 
róla. Aki többet tud a városról, 
az jobban is fogja szeretni” – 
vallja Kupcsik Sarolta.

Tóth Julianna már 2015 má-
jusától vesz részt ezeken a tú-
rákon, és most sem riasztot-
ta el a csípős szél. Elmondta, 
hogy először csak ismerked-
ni szeretett volna a várossal, 
aztán beleszeretett ezekbe a 
városnéző sétákba, amelynek 
legalább annyira oka maga 
a város a sok látnivalójával, 

mint Sarolta, az idegenvezető, 
aki annyit tud a városról, hogy 
minden alkalommal valami 
újat mond róla.

„A garantált városi séták is 
azt mutatják, hogy a városunk-
ban továbbra is erős a turiz-
mus, ezek szimbolizálják azt 
is, hogy Miskolc foglalkozik 
a turistáival. A garantált vá-
rosi séták nemcsak az épített 
örökségünket és a történel-
münket, hanem a város cso-
dáit is bemutatják” – osztotta 
meg gondolatait a szombati 
túrán részt vevő Szopkó Tibor 
alpolgármester. Hangsúlyoz-
ta, hogy ezek a séták mindig 
nagyon népszerűek, nemcsak 
a turisták, de a miskolciak és 
a környéken élők körében is. 
Megjegyezte, ő maga is min-
dig felfedez valami újdonságot 
ezeken a városnéző sétákon.

BACSÓ I.

Miskolc foglalkozik a turistáival

Városunkban továbbra is erős a turizmus. Fotó: Farkas Ildikó

Hárommilliárdos beruházás 
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Bezzeg Debrecenben nem 
járnak hétvégén a villa-
mosok, Miskolcon igen, a 
kormánypártiak mégis itt 
akarnak „rendet teremte-
ni”. De ez csak egy a szá-
mos példa közül arra, hogy 
a Fidesz berkeiben belül is 
vannak, akik fordítva ülnek 
a buszon.

A miskolci Fidesz számára 
kiemelten fontos a város tö-
megközlekedése – mint poli-
tikai téma legalábbis biztosan. 
Az elmúlt években rendre ez 
volt a városvezetés munkáját 
kifogásoló megszólásaik alap-
köve. Most ismét ötösbe kap-
csolták az MVK-val kapcso-
latos aggályaikat: a legutóbbi 
közgyűlésen például hangza-
tos felszólalásokban taglalták 
a helyzetet. Röviden összefog-
lalva, úgy ítélik meg, hogy a 
tömegközlekedés Miskolcon 
nem működik. Molnár Péter, 
a KDNP helyi frakcióvezető-
je azt is kijelentette, hogy Ma-
gyarország kormánya 2019-től 
minden esztendőben anyagi-
lag jelentősen támogatta Mis-
kolc önkormányzatát és az 
MVK Zrt.-t is.

Kiss János országgyűlési 
képviselő egy bejegyzésében 
még tovább ment, amikor a 
jövőre esedékes önkormány-
zati választásokra utalva azt 
írta: „Miskolcot 2024-ben 
újra kell indítani! Új tömeg-
közlekedés, új biztonság, új 
kultúra. Ez a mi munkánk, 
és nem is kevés.” Posztjával 
a képviselő kimondatlanul 

is utalt arra, hogy szerinte a 
problémák megoldása nem 
lehet más, csak a Fidesz.

Szokatlan helyről jött  
a válasz

A tömegközlekedéssel kap-
csolatos kormánypárti felveté-
sekre a válasz nem maradt el, 
ám igen furcsa helyről érkezett 
a megyei jogú városok nehéz 
helyzetét leíró „védőbeszéd”. 
Debrecen fideszes polgármes-
tere, Papp László az Indexnek 
adott interjút a kínai akkumu-
látorgyár ügyében, amit a haj-
dúsági városban építenek majd 
– az átfogó lakossági tiltakozás 
ellenére. A hétfőn megjelent 
cikkben azonban van egy olyan 
rész, ami a helyi tömegközleke-
dés ügyét taglalja. A kormány-
zat mintatelepüléseként kezelt 
Debrecenben hétvégenként 
nem jár sem a villamos, sem a 
troli. Ezt a szabályozást az ener-
giahelyzettel összefüggő intéz-
kedések részeként hozta a DKV 
Debreceni Közlekedési Zrt. He-
lyettük vannak ugyan pótlóbu-
szok, ám azok egyes belvárosi 
megállók érintése nélkül közle-
kednek. Ahogy arról korábban 
mi is írtunk, a DKV tavaly be-
jelentette, hogy januártól csök-
kentik a járatszámokat is: a vil-
lamosok követési ideje például 
munkanapokon, csúcsidőn kí-
vül az eddigi 6-8 perc helyett 
12-15 percre, szabadnapokon 
és munkaszüneti napokon az 
eddigi 8-10 perc helyett 15 
percre módosult.

Bár Miskolcot ugyanúgy érin-
ti az energiaválság, az MVK vil-

lamosai hétvégeken is menet-
rendszerűen járnak.

Fordítva ülnek a buszon
Papp László a következőképp 

magyarázza a tömegközlekedés 
helyzetét az indexes interjúban:

„A város polgárai folyama-
tosan bombáznak bennünket 
az igényekkel, ami természetes. 
Debrecen hazánkban az egyik 
legnagyobb közigazgatási terü-
lettel rendelkező város, a közle-
kedési fejlesztések végeláthatat-
lan hosszúságúak.”

A polgármester azt is hoz-
zátette, rendkívül fontos a szá-
mukra a közösségi közlekedés 
fejlesztése, energiahatékonysági 
programok indítása, és az elke-
rülő utak megépítése.

Az lényegi mondatok azon-
ban ezt követően hangzanak el.

„A távoli jó érdekében a pil-
lanatnyi kellemetlen döntéseket 
is meg kell tudni hozni. Azt tud-
ni kell, a vidéki közösségi közle-
kedés – ellentétben a budapesti 
közösségi közlekedéssel – gya-
korlatilag központi támogatás 
nélkül működik. A megyei jogú 
városok erre nem kapnak tá-
mogatást, ráadásul az állam sok 
kedvezményt ad a diákoknak, 
nyugdíjasoknak, aminek a költ-
ségvonzatait az önkormány-
zatok viselik.” – hangsúlyozza 
Debrecen polgármestere, ezzel 
pedig alaposan szembemegy 
Molnár Péter állításaival. Papp 
László azonban ennél is tovább-
merészkedik.

„A közösségi közlekedés nem 
nyereséges Magyarországon. 
Két évig a koronavírus-járvány 
miatt gyakorlatilag nem lehe-
tett viteldíjat emelni. Tavaly au-
gusztusban emelhettünk 2020 
után először, de ezzel együtt is 
a debreceni polgárok mindösz-
szesen 30 százalékát fizetik meg 
a jegy- és bérletvásárláson ke-
resztül a közösségi közlekedés 
üzemeltetési költségének, a ma-
radék 70 százalékot a város biz-
tosítja. Amikor pedig egyik pil-
lanatról a másikra elszaladtak 
az energiaárak, akkor hirtelen 
azt láttuk, hogy a villamosok ál-
tal megtett egy kilométernyi út 
költsége az kétszer akkora, mint 
a dízelüzemű autóbuszok kilo-
méterköltsége.” – mondja Papp 

László. Ezzel pedig tulajdonkép-
pen reagál a miskolci párttársai 
aggályaira, rávilágítva arra, bár 
mindannyian kormánypártiak, 
mégis fordítva ülnek a buszon.

Hol a politikai felelősség?
Hollósy András, a KDNP mis-

kolci képviselője a múlt csü-
törtöki közgyűlésen tette fel a 
kérdést: „Kinél van a politikai 
felelősség?”.

Érdekes kérdés ez annak tük-
rében, hogy míg a fideszes Deb-
recenben megfelelő kifogás az 
energiaválság és az utóbbi évek 
globális megpróbáltatásai, addig 
Miskolcon ezt a kormánypárti 
frakciók terelésnek, ujjal muto-
gatásnak ítélik.

Még furcsább ez a fajta „po-
litikai empátiahiány” figyelem-
be véve, hogy a cívisváros tavaly 
rekordköltségvetést fogadott 
el, melynek mérlegfőösszege 
184,72 milliárd forint volt, ami 
13,6 százalékkal magasabb, mint 
a 2021-es keret. Ezzel szemben 
Miskolc költségvetésének főösz-
szege az előző évben valami-
vel több mint 40 milliárd forint 
volt. A két város mégis látható-
an ugyanazokkal a problémák-
kal küzd, ám Miskolcon járnak 
a villamosok hétvégén is, míg 
Debrecenben nem – ha a Hold-
ról nem is látszik a különbség, a 
megállókból kitűnően észreve-
hető. Felmerül tehát a kérdés: 
ha a Fidesz mintavárosában sem 
működnek a dolgok, akkor hi-
hetünk-e Kiss Jánosnak, aki sze-
rint 2024-től ők majd megoldják 
a gondokat Miskolcon?

MN

Debrecenhez képest nálunk járnak a villamosok

A miskolciak örülhetnek, mert például Debrecenben hétvégenként nem jár a villamos. Fotó: J. Á.

Teljesen normális jelenség, 
hogy napközben hűvöseb-
bek a radiátorok. Baj akkor 
van, ha csörög és zörög.

Az elmúlt hetekben sokan 
keresték a Miskolci Hőszol-
gáltató Kft. műszaki ügyele-
tét azzal kapcsolatban, hogy 
hűvösebbnek érzik a radiáto-
rokat, mint ilyenkor az elvár-
ható lenne.

Hivatalosan május 15-éig 
tart a fűtési idény, ugyanak-
kor a szokatlan enyhe időjá-
rás miatt előfordulhat, hogy 
a nappali órákban hűvösebb-
nek érezhetjük a radiátoro-
kat. – Ez teljesen normális, 
ugyanis a MIHŐ Kft. összes 
hőközpontja automatikus 
szabályozórendszerrel van 
ellátva, ami azt jelenti, hogy a 
külső hőmérséklethez alkal-
mazkodva a melegebb órák-

ban a radiátorokban kering-
tetett fűtővíz hőmérséklete 
lecsökken, viszont az éjszakai 
órákra, amikor a levegő le-
hűl, akkor a víz természete-
sen teljesen felmelegszik a ra-
diátorokban, ezzel biztosítva 
a gazdaságos és környezetkí-
mélő fűtésszolgáltatást – ma-
gyarázta Bernáthné Barczi 
Judit.

A MIHŐ Kft. koordináci-
ós főmunkatársa kitért arra 
is, hogy ilyen esetekben nem 
szükséges felhívni a műsza-
ki ügyeletet, hiszen az auto-
matikus fűtésszabályozás ter-
mészetes folyamat. Abban az 
esetben viszont, ha a radiátor 
nem melegszik fel egyenlete-
sen, és csörgő-zörgő hangot 
hallat, akkor levegő kerül-
hetett a fűtési rendszerbe, és 
légtelenítésre van szükség. A 
problémát ilyen esetben el kell 
hárítani. Amennyiben ez nem 
történik meg, korrózió miatt 
kilyukadhatnak a vezetékek. 
– Az épület belső fűtési rend-
szere a lakók saját tulajdona, 
így amennyiben az hibáso-
dik meg, akkor a közös kép-
viselő ad tanácsot, hogy me-
lyik szakcég végzi el a javítást 
– figyelmeztetett Bernáth né 
Barczi Judit.              BALOGH CS.

Nem baj, ha hideg  
napközben a radiátorGrandiózus előadásokkal 

ünnepli alapításának 200. év-
fordulóját a miskolci teátrum. 
A színházi olimpia keretében 
egyebek mellett a Comé-
die-Française és a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház tár-
sulata is fellép Miskolcon. 

Neves külföldi társulatokat lát 
vendégül a 10. Nemzetközi Szín-
házi Olimpián április és október 
között az idén 200 éves Miskol-
ci Nemzeti Színház – ismertette 
csütörtökön a teátrumban Veres 
Pál polgármesterrel közösen tar-
tott sajtótájékoztatóján Béres At-
tila igazgató. 

– Az idei év nemcsak a vá-
rosban, hanem az egész Kár-
pát-medencében a színházról 
fog szólni. A 10. Nemzetközi 
Színházi Olimpia és a Miskol-
ci Nemzeti Színház megnyi-
tásának kétszázadik jubileu-
ma is 2023-ra esik. A Színházi 
Olimpia gazdasági és művészi 
keretei lehetőséget adnak arra, 
hogy a Miskolci Nemzeti Szín-
ház születésének évfordulóján 
rendkívüli előadásokat tud-
junk Miskolcra hozni – jelen-
tette be a teátrum igazgatója. 
Mint mondta, az eseménysoro-
zat részeként olyan társulatokat 
hívtak meg, melyek nemcsak 
Miskolcnak rendkívüliek, ha-
nem bármely európai nagyvá-
ros büszke lenne arra, hogy ná-

luk vendégszerepelnek. – Ezek 
az előadások úgy valósulhatnak 
meg városunkban a színházi 
olimpia keretein belül, hogy a 
200 éves évforduló okán Mis-
kolc kicsit többet kapott. Erre 
nagyon büszke vagyok, mert 
amiért én dolgozom, az Mis-
kolc – hangsúlyozta Béres At-
tila. 

A 10. Nemzetközi Színházi 
Olimpia részeként április 21-én 
és 22-én Miskolcon vendégsze-
repel a Schauspielhaus Zürich. 
A Das Weinen (A sírás) című 
darabot Dieter Roth szövegei 
alapján napjaink legnagyobb 
rendezője, a színházi világ Lio-
nel Messije, Christoph Mart-
haler állította színpadra. Április 
29-én a Vertigo Dance Com-
pany a Pardes című táncelőa-

dással érkezik a Miskolci Nem-
zeti Színházba. Május 3-án és 
4-én a Miskolci Nemzeti „idő-
sebb testvére”, Európa egyik 
jelentős színháza, a Kolozsvá-
ri Állami Magyar Színház tár-
sulata lép fel városunkban. A 
teátrum 3-án Eugène Ionesco: 
Macbett című darabját adja elő 
Silviu Purcarete rendezésében, 
másnap pedig George Owell 
Állatfarmja elevenedik meg a 
deszkákon.

Október 13-án és 14-én a Co-
médie-Française látogat Mis-
kolcra. A francia állami szín-
házat 1680-ban alapították, a 
világ legrégebbi aktív színházi 
társulata. „Azt gondolom, hogy 
ha ők egy Tartuffe-öt hoznak el 
hozzánk, akkor tényleg a leg-
nagyobbjukat mutatják meg 

nekünk” – fogalmazott a fran-
cia társulat vendégjátéka kap-
csán Béres Attila. Október vé-
gén még egy jelentős európai 
színházi műhelyt lát vendégül 
a Miskolci Nemzeti: a Bukaresti 
Bulandra Színházat. A társulat 
Shakespeare Viharját, valamint 
Donald Margulies: Vacsora né-
gyesben című darabját adja elő. 

Veres Pál köszönetét fejez-
te ki a teátrum igazgatójának 
azért, hogy állhatatosan, ke-
mény harccal véghez viszi azt 
a tervet, amit erre az évre meg-
határozott. – A színházi olim-
pia egy nagy lehetőség, de azért, 
hogy ezek a produkciók Mis-
kolcra jöhessenek, Béres Attila 
nagyon sokat dolgozott. Rend-
kívül hálásak vagyunk Miskolc 
egész közössége nevében – fo-
galmazott a városvezető. 

A jubileumi évad műsorát és 
kiegészítő programjait május 
elején ismerteti a színház. Any-
nyit azért elöljáróban elárult 
Béres Attila, hogy augusztus 
24-én a Tatárok Magyarorszá-
gon című darabot mutatja be 
a teátrum: ezzel az előadással 
nyitott 200 évvel ezelőtt a Mis-
kolci Nemzeti Színház. Terveik 
szerint a premier után a Szent 
István téren a miskolciakkal 
közösen fújják el a teátrum ha-
talmas születésnapi tortáján a 
kétszáz szál gyertyát. 

CZIFFRA ANDREA

Ötcsillagos társulatok a színházi játékokon

Béres Attila és Veres Pál. Fotó: Juhász Ákos
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Szinte minden miskolci tud-
ja, kicsoda Szegedi Dezső, de 
arról kevesebben hallottak, 
hogy az idén 70 éves művész 
hogyan jutott el az Ital és 
Vegyicikk Gyárból a Jászai 
Mari-díjig.

A kétszázadik évadjára ké-
szülő Miskolci Nemzeti Színház 
Jászai Mari-díjas színművésze 
áprilisban szintén évfordulót 
ünnepel: negyvenegy éve lesz, 
hogy az idén hetven esztendős 
színész csatlakozott a társu-
lathoz. Ez annyit jelent, hogy a 
teátrum működésének egyötö-
dében volt itt, vállalt tevékeny 
részt az elért sikerekben. Bár 
szellemileg frissnek érzi magát, 
mára a visszavonulás gondolata 
is megfordult a fejében.

– A 70-es évek közepe táján 
mozgalmas kulturális élet folyt 
Miskolcon – kezdi a történetét 
Szegedi Dezső. – A legtöbb mű-
velődési házban működött pél-
dául valamilyen amatőr szín-
játszó klub. Akkor én az Ital 
és Vegyicikk Gyárban dolgoz-
tam. A cégnél rendeztek egy 
vers- és prózamondó versenyt. 
Engem is noszogattak, hogy je-
lentkezzek, ráálltam. József At-
tila Mondd, mit érlel… című 
versét szavaltam, és én döb-
bentem meg leginkább, hogy 
jól ment a dolog. A versenyen 
ott volt Noviczki József amatőr 
színjátszó, rendező, aki utána 
megkeresett, és elhívott a Gár-
donyiba, ahol szintén volt egy 
színjátszó klub. Addig rágta a 
fülem, amíg kötélnek álltam. 
Végül annyit jártam a klub 

foglalkozásaira, hogy amikor 
valaki lebetegedett, én ugrot-
tam be a helyére.

Az amatőr színjátszó kör 
élén vezetőváltás történt, ez a 
változás pedig Szegedi Dezső 
pályáját is magasabb fokozatba 
kapcsolta.

– Kalapos László, a Miskolci 
Nemzeti Színház színművésze 
vette át a csoportot. Vele már 
tényleg nagyon komoly mun-
kákba kezdtünk: Móricz Zsig-
mond darabjaitól kezdve Kato-
na Józsefig sok minden terítékre 
került. Például Bánk bán szere-

pét is játszottam. Így telt néhány 
év. Aztán egyszer a színház sta-
tisztákat keresett. Horváth Z. 
Gergely rendezésében mutatták 
be az Olasz szalmakalap című 
művet. Ehhez olyan statisztákat 
szerettek volna, akiknek némi 
fogalmuk már van a szakmáról. 
Amikor először álltam a szín-
padra, azt az érzést sohasem 
felejtem el. Később úgy fogal-
maztam, szurokba léptem, mert 
nem bírtam többé levenni a lá-
bam a deszkákról.

Akkoriban Csiszár Imre volt 
a Miskolci Nemzeti Színház 

művészeti vezetője. Ő rendezte 
az Angliai Erzsébet című da-
rabot, amiben Szegedi Dezső 
ugyancsak statisztált.

– Megkérdezték, lenne-e 
kedvem odaszerződni, rende-
sen tagja lenni a társulatnak. 
Erre egy szóban tudtam csak 
válaszolni: háthogyafenébene. 
Innentől három éven át kóris-
taként szerepeltem az ének-
karban, mert abban az időben 
még nem volt segédszínészi 
munkakör.

Most áprilisban lesz 41 éve, 
hogy Dezső bácsi a színház 

tagja. Ez idő alatt pedig szinte 
megszámlálhatatlan alakítását 
láthatták a nézők.

– Kisebb szerepek találtak 
meg először, aztán jöttek a 
nagyobbak. Ha az ember sta-
tiszta is, és a huszonötödik 
alabárdost játssza, majd egyik 
nap azt mondják neki, hogy 
mától te vagy a huszonegye-
dik alabárdos, hatalmas elis-
merésként éli meg azt. Éppen 
ezért egy főszerepet játszani 
igazi csoda egy színésznek. 
Az első főszerepem elég ké-
sőn jött: a Hegedűs a háztetőn 
Tevjéjét alakítottam.

Gyakran találkozni azzal a 
véleménnyel, mind a helyi né-
zők között, mind kritikai kö-
rökben, hogy Béres Attila igaz-
gatósága alatt aranykorát éli 
a Miskolci Nemzeti Színház. 
Szegedi Dezső is osztja ezt a 
véleményt, megtoldva annyi-
val, hogy benyomása szerint 
több aranykora volt a színház-
nak, mint mélypontja.

– Voltak erős időszakok, ki-
emelkedő darabokkal. Arra vi-
szont nem emlékszem, hogy 
nagyon visszacsúszott volna a 
színvonal vagy a népszerűsé-
ge a teátrumnak bármikor is 
az utóbbi negyven évben. Ha 
jött pár gyengébb darab, min-
dig volt valaki, aki olyat tudott 
rendezni, ami visszabillentette 
a mérleget. A sikerről viszont 
a publikum határoz. Vannak 
olyan darabok, amik befut-
nak, de erről nem mi döntünk. 
Kétféle csönd van a nézőtéren: 
a döbbeneté és az unalomé. A 
színpadról nehéz eldönteni, 

épp melyik miatt szorult bele a 
szusz a közönségbe.

2003-ban megkapta pályája 
legmagasabb fokú kitüntetését, 
a Jászai Mari-díjat.

– Természetesen örültem 
neki, mégsem ez érintett meg 
legmélyebben, hanem az, ami-
kor Miskolcon megkaptam a 
Déryné-díjat. Az számomra 
egy Oscarral felért. Igen ritkán 
szoktam alkoholt fogyasztani, 
de akkor bőven tettem az ar-
comba, ahogy mondani szo-
kás. Másnap elmentem Déryné 
Széppataki Róza síremlékéhez, 
és beszélgettem vele. Többek 
között arról, hogy remélem, 
a kitartásából tanulni tudok. 
Elmondtam neki, hogy az ő 
szakmai attitűdjét szeretném 
én is felvenni. Meg hát a ma-
gánéletéről is szót váltottunk, 
de hogy mit, azt megígértem, 
hogy köztünk marad.

Szegedi Dezső meglehetősen 
őszintén beszélt arról is, mi-
lyennek látja a jövőt.

– Az embernek tükörbe kell 
tudni nézni, ez fontos. Ahogy 
az is, hogy önreflexív módon 
lássuk, ki néz vissza ránk. A fi-
zikai teljesítőképességem nem 
ugyanaz, mint régen. Hetven 
fölött közelebb kerülnek az em-
berhez a korlátai. Szellemileg 
még nem érzek leépülést, bár a 
demencia első, legapróbb jele-
it már észrevettem magamon. 
Emellett tavaly hatalmas törés 
történt az életemben: ötvenegy 
év házasság után elveszítettem 
a feleségemet. Az ő hiánya min-
denre kihat, mindenre.

BÁJER MÁTÉ

Miskolci Nemzeti Színház 200, Szegedi Dezső 70 

Szegedi Dezsőt minden miskolci színházrajongó ismeri. Fotó: V. Cs.

JEGYZET

Jómagam már több olyan, 
hajdan még élettel teli mis-
kolci épületben jártam, ahol 
néhány évtizeddel később 
már igazi csernobili lát-
vány fogadott. A tapolcai 
Juno Szálló penészes padló-
szőnyegén hízott patkányok 
cikáztak, félelmetes látvány 
volt a szebb napokat látott 
táncparketten szétdobált 
korhadt, párnás székek és 
a körötte heverő törött pa-
lackok és poharak. Kísérteti-
esen ijesztő volt az időnként 
meglebbenő plüssfüggönyök 
suhogása. Átéltem ugyanezt 
a Kossuth és az Aranycsillag 
Szállodákban is. Barátom 
elbeszélése szerint hason-
ló élménye volt az elhagya-
tott Bató-ház irodáiban. Sok 
szobában máig az íróaszta-
lokon hevernek a porosodó 
akták. A fiókos szekrények 
tetején egymást érik a felbo-
rogatott csuprok, poharak, 
mintha csak egy hirtelen jött 
tornádó űzte volna el a dol-
gozókat.

Hetente többször is elau-
tózom vagy elsétálok a lábas 
ház alatt. A kocsiból is gyak-
ran felnézek a kívülről olyan 
háromszintesre saccolt épü-
letre. A talán évtizedek óta 
üres, poros ablakai átlátha-

tatlanok, soha semmi fényt, 
mozgást nem látni odafenn. 
Nemrégiben vettem észre, 
hogy a ház aljzatáról elriasz-
tották a galambokat, s az óta 
már nem kell tapicskolnunk 
a fehéres guanóban.

Mi tagadás, ez az épület-
komplexum már megszüle-
tésekor is belső vitákat gene-
rált az építészek körében. Egy 
olyan hierarchikus diktatúrá-
ban, amelyben minden beru-
házás tervéről a pártházban 
döntöttek, nem sok esélye 
maradt a 19. századból fenn-
maradt belvárosi ikonikus 
épületnek. Meggondolatlanul 
dózerolták el a Bató-házat, 
Eszter szobáját, amely a tör-
ténelmi legenda ismeretében 
egy soha meg nem bocsátható 
vétek, s mi több, bűn volt. Ám 
kellett a hely egy, a kornak 
és a szocialista realizmus ki-
forratlan ízlésének megfelelő 
székháznak.

Végül a hetvenes években a 
Korvin Ottó csak összefutott 
a Szentpáli utcával, a nyolc-
vanas évek elején elkészült az 
elsőre hídnak titulált lábas 
ház.

A kilencvenes évek végén és 
az ezredfordulón is végiglif-
teztem az épületet. Már ak-
koriban is kihaltnak tűntek 

a labirintusszerű folyosók, 
meglepett, hogy miközben 
kevés volt az iroda, ezt a bel-
városi házat sosem sikerült 
benépesíteni. Emlékszem, az 
Észak-Magyarországból ki-
vált Új Észak szerkesztősé-
ge is idefészkelte be magát. 
Néhányszor meglátogattam 
őket, hogy lebeszéljem Paulo-
vics Ágoston barátomat, a ki-
adó vezetőjét, nem érdemes 
továbbaprítani a helyi média 
meglévő szegényes tortáját.

A héten ismét körbejártam 
az épületet, a múlt század  
feelingjére hajazó, csupa vas, 
fakilincses bejárat zárva volt. 
A szürke lift is alszik, előtte 
pedig lom és kacat árválko-
dik. Látszik az elhagyatott-
ság.

Félhivatalos információ, 
már három éve elkészültek a 
ház felújítási tervei, amely-
ben tiszteletben tartják az 
eredeti építészeti stílust. A 
covid-járvány miatt a tu-
lajdonosi cégcsoport elha-
lasztotta a munkálatokat. 
Egyébként sem lesz egyszerű 
feladat, mivel a rekonstruk-
ció idején sem korlátozható 
az alatta zajló forgalom.

Ha felújítják, remélhetően 
szebb jövő vár a lábas házra.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Átok ülhet a lábas házon A birtoklási vágy talán az 
egyik legalattomosabb jelen-
sége életünknek, legyen szó 
a legújabb technikai készülé-
kekről, nagyobb házról vagy 
épp személyről – barátról, 
szerelemről, munkahelyről.

Személyes tapasztalatom, 
hogy egyre többen halmozzák 
maguk körül a tárgyakat, egy-
re rohamosabb tempóban, sok-
szor, mintha az életük múlna 
rajta. A skála széles: a könyvek-
től a ruhadarabokon át egészen 
a drágábbnál drágább, sokszor 
hasznavehetetlen dolgokig 
tart. Ha akciós, jöhet azonnal 
kettő is, hiszen úgy olcsóbb. 
Többen át sem gondolják, va-
lóban szükségük van-e az épp 
aktuálisan akciózott termékre, 
sokkal jobban örülnek annak, 
hogy végre hozzájuthatnak, 
még ha nem is fogják használ-
ni huzamosabb ideig. Valamire 
még jó lesz – ismerjük mind-
annyian a mondást. Való igaz, 
jó is néha előhúzni régi tárgya-
kat, de ha szívünkre tesszük a 
kezünket, be kell valljuk, ren-
geteg olyan dolog van körü-
löttük, amitől egyszerűen csak 
félnek megválni, akár a múltja 
miatt; pedig tudjuk, az utolsó 
útra nem vihetik magukkal.

Életüket meghatározzák a 
felgyülemlett, összegyűjtött 

emlékek, két kézzel, görcsösen 
ragaszkodnak a tulajdonuk-
hoz, legyen az tárgy vagy épp 
emberi kapcsolat. Gondot okoz 
nekik megosztani másokkal 
ezeket – kölcsönadni, elaján-
dékozni, elcserélni, akár elad-
ni -, hiszen félnek, rettegnek, 
hogy ezáltal kevesebbek lesz-
nek. Különféle indokokat eszel-
nek ki arra az esetre, ha valaki 
mégis segítséget kér tőlük, vagy 
épp szükségük lenne egy álta-
luk birtokolt tárgyra, eszközre. 
S talán ők vannak legjobban 
megdöbbenve, mikor hasonló 
esetben csupa elutasítást kap-
nak, amikor nekik lenne szük-
ségük valamire.

Sajnos nemcsak a tárgyak-
kal, de az általuk birtokolt sze-
mélyekkel is hasonlóan bánnak 
és éreznek. Féltékennyé, inger-
lékennyé, agresszívvá válnak, 
mikor valaki a körükben élő, 
családi – baráti kötelékbe tarto-
zó személlyel létesít kapcsola-
tot. Mindent megtesznek, hogy 
az adott kapcsolatot tönkrete-
gyék, a bizalmat megingassák. 
Semmi nem tartja vissza őket 
még a legalattomosabb eszkö-
zöktől sem. Mennyi hazugság, 
játszma van ezekben a kap-
csolatokban, a másik lelkének 
megdolgozása, lekicsinylése, 
zaklatás – a másik oldalon pe-
dig pont e félelem, a titkok.

Mind jobban ragaszkod-
nak ezekhez a kapcsolatok-
hoz, már – már megfojtva a 
másikat álságos szeretettük-
kel, nem veszik észre, hogy 
ezzel szép lassan minden szá-
lat megszakítanak vele. Az 
ilyen kapcsolatok élete soha 
nem lehet hosszú életű, hi-
szen mindenfajta őszinte-
séget és szeretetet nélkülöz. 
Félnek egyedül maradni, ret-
tegnek a magánytól, pedig 
épp társas magányban élik 
mindennapjaikat. Félelem 
tölti el őket attól, hogy pótol-
hatók, vagy attól, hogy titka-
ik, életük részletei napvilágra 
kerülnek.

A kulcs az önbizalom és az 
önismeret. A szeretet nem 
bújik álca mögé, és nem is 
követel. Olyan erős kapocs, 
mely áldás mindkét fél szá-
mára. Jó barátnak, jó társ-
nak lenni nem egyszerű fela-
dat, hiszen íratlan szabályok 
betartása szükséges hozzá. 
Szeretni pedig úgy tudunk 
jól, ha először önmagunkkal 
vagyunk rendben. Ha szere-
tünk, merünk elengedni is.

A szeretet nem bújik álca mögé

GALLAI JUDIT
COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
WWW.GALLAIJUDIT.COM
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A DVTK tulajdonosa, dr. 
Magyar Mátyás meghívta 
az MTK-szurkoló kisfiút, 
Varga Énokot és szüle-
it, valamint Énok minden 
MTK-s csapattársát Di-
ósgyőrbe, a DVTK egyik 
soron következő hazai 
mérkőzésére, amit ők el is 
fogadtak, a történet így po-
zitívan zárulhat.

Az esetről Kuznyecov Szer-
gej, a DVTK vezetőedzője, 
Varga Béla, Énok édesap-
ja és Senkó Zsombor nyilat-
kozott. Mindenekelőtt sze-
retném felmenteni Senkó 
Zsombort és a csapatot, az 
én kérésem volt, hogy ne en-
gedjék gólt lőni a kezdőrú-
gót, ő csak eleget tett ennek a 
kérésnek – nyilatkozta Kuz-
nyecov Szergej. – Ha bárki 
azt szeretné, hogy a DVTK 
partner legyen egy jótékony-
sági vagy egy születésnapos 
akcióban, akkor az a mini-
mum, hogy előzetesen tájé-
koztatnak bennünket róla. 
Itt ez nem történt meg. A vé-
leményem az, hogy egy ilyen 
akcióval kellemetlen hely-
zetbe hozzák a másik csapat 
játékosait, szakmai stábját és 
szurkolóit is. Képzeljük ezt el 
egy Diósgyőr – Nyíregyháza 
vagy egy Ferencváros – Új-
pest meccsen, nem életsze-

rű, hogy egy hazai drukker 
lövését beengedi a vendégek 
kapusa. A döntésemet fenn-
tartom, és ma sem dönte-
nék máshogy. Ugyanakkor a 
klub meghívta őket egy ha-
zai DVTK-mérkőzésre. Re-
mélem, ezzel az ügyet lezárt-
nak tekinthetjük.

Nagyon örülünk annak, 
hogy pozitívan zárulhat ez 
a történet, mi nem nehezte-
lünk Zsomborra, ő csak azt 
tette, amit kértek tőle – tet-
te hozzá Varga Béla, Énok 
édesapja. – Nem lenne sze-
rencsés, ha megbélyegeznék 
emiatt. Ez nem egy elterve-
zett akció volt, spontán ala-
kult így, az MTK egyik lab-
darúgója mondta Énoknak, 
hogy vigye végig a labdát. 

Dr. Magyar Mátyás, a DVTK 
tulajdonosa az elsők között 
hívott fel bennünket telefo-
non, hogy elhívjon minket 
Diósgyőrbe egy mérkőzésre, 
ahol elvégezhetünk egy kez-
dőrúgást és személyesen is 
találkozhatunk Zsomborral 
és a csapattal. Természete-
sen köszönjük a meghívást, 
eleget fogunk neki tenni. 
Nincs bennünk harag. Azt 
szeretném, ha a történet po-
zitív végkimenetele is lega-
lább akkora sajtóvisszhangot 
kapna, mint maga a sajnála-
tos eset.

Sajnálom az esetet, de 
mindent el fogok követni, 
hogy a megfelelő módon 
kárpótoljam Énokot – zárta 
a Senkó Zsombor, a DVTK 
kapusa. – Egy olyan ereklyét 
szeretnék neki szerezni, ami 
nem lóg minden kisfiú falán. 
Amikor megérkeznek Diós-
győrbe, személyesen fogom 
neki átadni. Várjuk szere-
tettel őt is és a szüleit is! Ad-
dig is kívánom neki, hogy 
soha ne adja fel az álmait, 
és ugyanígy harcoljon meg 
minden labdáért, mint hét-
főn este.

A történet tehát nem ért 
még véget. A budapesti 
szurkolók látogatásáról bő-
vebben is be fog számolni a 
DVTK hivatalos csatornáin.

A selmeci diákok jócskán 
kivették a részüket a forrada-
lomból és a szabadságharcból 
egyaránt. Az ő szellemi örök-
ségük él tovább Miskolcon.

Ahogy a legtöbb hasonló ese-
ménynél a világban, az 1848–
49-es forradalom és szabadság-
harc tevékeny résztvevői voltak 
a fiatalok. Márciusi ifjaknak tá-
gabb értelemben azokat a hu-
szonéves irodalmárokat szokás 
nevezni, akik ismertek voltak a 
radikális forradalmi szellemük-
ről, szűkebb értelemben pedig 
Petőfi baráti körét. Ők voltak a 
motorjai a forradalmi esemé-
nyeknek, miattuk lett a szabad-
ság műhelyeként ismert a Pilvax 
kávéház is. Ám önmagában ez 
a pár harcos szellemű ifjú még 
nem csinált volna nemzetszin-
tű megmozdulást. A pesti or-
vostanhallgatók például már az 
első pillanatokban fontos szere-
pet kaptak, de később is számos 
szálon kapcsolódtak a kibonta-
kozó eseményekhez. A Pilvax 
kávéházhoz ugyanis az egyete-
mi épületek közül az Orvoskar 
Hatvani utcai székháza esett 
legközelebb. Így a márciusi ifjak 
első útja is oda vezetett, hogy hí-
veket toborozzanak az ügyük 
mellé. Az amúgy is lelkes hall-
gatók körében a szabadságesz-
mék nyitott szívekre találtak. Az 
akció fényes sikerrel járt, és elin-
dult Pesten a forradalom.

Bár a Miskolci Egyetem előd-
je, a Selmeci Akadémia a magyar 
fővárostól messze volt, az ottani 
diákok is kivették a részüket a 
forradalomból. Erről az egyetem 
honlapja ír az intézménytörté-
net bemutatásában. A magyar-
országi hallgatók a forradalom 
és szabadságharc oldalára áll-
tak, az ausztriai és cseh-morva-
országi tanulók többsége pedig 
elhagyta Selmecet. Az akadémi-
át a magyar kormány vallás- és 
közoktatásügyi minisztere alá 
rendelték, és megkísérelték a 
magyar nyelv bevezetését az er-
dészeti oktatásban.

Azt, hogy a szabadságharc-
ban milyen szerepe volt az in-
tézménynek, melynek szellemi 
öröksége Miskolcon, Sopron-
ban és Dunaújvárosban él to-

vább, jól mutatja, hogy Buda 
védelmi sáncmunkálatait öt-
száz selmeci bányász végez-
te bánya-, kohómérnökök és 
akadémisták irányításával. A 
budatini csatában pedig a vert 
helyzetet egy negyvenegy fős, 
selmeci akadémistákból ala-
kult tüzérség és a bányavidéki 
újonczászlóalj fordította meg-
futamító győzelemre.

A hadi helyzet alakulása, majd 
az önkényuralmi politika követ-
keztében az oktatás 1850-ig szü-
netelt az akadémián – fogalmaz 
a honlap, hozzátéve, hogy a ta-
nárok és hallgatók közül sokan 
haltak hősi halált, illetve szen-
vedtek börtönt vagy elbocsátást, 
mert nemcsak szívükben, de ke-
zükben is hordozták a magyar 
szabadság zászlaját.                     MN

Tovább él a selmeci örökségA DVTK kárpótolja Énokot

A MIskolci Egyetem őse, a Selmecbányai Akadémia, sok diákszo-
kás bölcsője volt. Fotó: Mocsári László
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SzolgáltatóHÁZ

Komplex fejlesztést valósít meg  
Sajóbábonyban az ÉMK Kft. 
Veszélyes hulladék kezelési és ártalmatlanítási 
szolgáltatásainak komplex hatékonyságnövelését 
célzó fejlesztés megvalósításába kezdett sajóbá-
bonyi telephelyén az ÉMK Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi Kft. A jelentős beruházáshoz az 
Európai Unió és a Magyar Állam 287,4 millió forint 
feltételesen vissza nem térítendő támogatással 
járul hozzá. A projekt a Széchenyi Terv Plusz prog-
ramon belül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) keretein 
belül valósul meg.

A veszélyes hulladékok 
feldolgozásával és ipari 
szennyvíztisztítással 
foglalkozó ÉMK Kft. első-
sorban a feldolgozóipar, a 
vegyipar, az autóipar és az 
egészségügy szereplőinek 
nyújtja szolgáltatásait a 
Sajóbábonyi Vegyipari 
Park területén létesített 
professzionális hulladék- 
és szennyvízkezelő tech-

nológiái segítségével. Te-
kintettel a változó és egyre 
növekvő piaci keresletre, a 
jelen fejlesztés keretében 
egy innovatív technológiá-
jú, termikus oxidáció elvén 
működő berendezést léte-
sít és helyez üzembe, mely 
éves szinten mintegy 2500 
tonna – szilárd, folyékony, 
gáznemű és iszapszerű 
– hulladék ártalmatlaní-

tására és hasznosítására 
alkalmas.

A fejlesztés eredménye-
ként a társaság termelé-
kenysége jelentősen nő, 
az új technológia pedig 
lehetőséget biztosít a folya-
matosan növekvő kereslet 
rugalmas és színvonalas, 
valamint környezetbarát mó-
don történő kielégítésére.

A Nemzeti Intelligens 
Szakosodási Stratégia 
több célkitűzésének meg-
valósulását is támogató 
beruházás A mikro-, kis- és 
középvállalkozások mo-
dern üzleti és termelési ki-
hívásokhoz való alkalmaz-
kodását segítő fejlesztések 
támogatása című, GINOP 
Plusz-1.2.1-21 kódszámú 
felhívás keretében valósul 
meg.

A Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat  
által létrehozott és fenntartott

Várják a szervezők  
mindazok jelentkezését, akik:

l szeretnek énekelni,  
l  nyitottak a hagyományos  

népi énekekre,
l  vállalják a próbákon és a fellépé-

seken való rendszeres megjelenést.

SE A HANGSZER, SE A NÉMET NYELV ISMERETE  
NEM FELTÉTEL!   

ÉNEKKAR FELVÉTELT HIRDET.

Ha egy jó közösségre vágysz, szeretnél a tagja lenni,  
tarts velünk, jelentkezz a  

de.minderheit@gmail.com e-mail-címen! 

A KOROD NEM SZÁMÍT!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8 és 16 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

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

Akció! 2023. 03. 18-tól 2023. 03. 24-ig 
Baba szappan, 125 g, 2152 Ft/kg 299 Ft 269 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 3890 Ft/kg 429 Ft 389 Ft 
Denim tusfürdő, férfi,  
   250 ml, 1996 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Active mosogató, 1 l 749 Ft 649 Ft
Domestos fertőtlenítő,  
   750 ml, 932 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Domestos Power Duo WC-golyó 899 Ft 799 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 2122 Ft/l 949 Ft 849 Ft
Baba sampon, 400 ml, 2247 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Coccolino öblítő, 925 ml 1080 Ft/l,  
   1050 ml 951 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Palette Creme Color hajfesték 1099 Ft 999 Ft
Baba testápoló 400 ml, 2747 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 5196 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Zewa Jumbo papírtörlő, 1 tekercs 1749 Ft 1599 Ft
Zewa WC-papír, 8 tekercs,  
   237 Ft/tekercs 2099 Ft 1899 Ft
Active mosógél, 4,5 l, 510 Ft/l 2499 Ft 2299 Ft
Persil mosópor, 2,34 kg, 1281 Ft/kg 3199 Ft 2999 Ft
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MÁRCIUS 18., szombat
17:00 DVTK-Balmazújváros kézilab-

da-mérkőzés, NB II. Észak-keleti csoport 
15. forduló, Városi Sportcsarnok

MÁRCIUS 19., vasárnap
9:00-13:00 Miskolci Termelői Nap, Erzsé-

bet 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
19:00 Truváj és trécs: az est fellépője Har-

sányi Attila, MÜHA Kávézó

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

MÁRCIUS 22., szerda
16:00 Francia Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16:30 Kapusi Krisztián: Torinó mortále 

című könyvének bemutatója, II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtár

17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
18:00 (S)ikertörténetek - Páros beszél-

getés, vendég: Rakovszky Zsuzsa író, köl-
tő, műfordító és Grecsó Krisztián költő, író, 
moderátor: Kőrizs Imre, Művészetek Háza

19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 23., csütörtök
16.30 Kapusi Krisztián Torinó mortále 

című könyvének bemutatója, II. Rá-
kóczi Ferenc Könyvtár

19:00 Miskolc Dixieland Band klubest, 
Ifjúsági Ház

20:00 MÜHA Klub - Lázár Tesók, MÜHA Kávézó

MÁRCIUS 24., péntek
15:00 DVTK-Kelen labdarúgó-mérkőzés, 

női NBI. 15. forduló, DVTK Stadion
19:00 Latin Projekt Dance Klub, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 25., szombat
10:00 Játszóházak ünnepről ünnepre - a hús-

vét jegyében, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
10:30 Csalavári Csalavér, Csodamalom Báb-

színház
19:00 Cyla Turné VOL.3/ Kajdi Csaba előa-

dás, Művészetek Háza
19:00 DVTK-Veszprém röplabda-mérkő-

zés, női NB I. 18. forduló, DVTK Aréna

MÁRCIUS 26., vasárnap
17:00 Megyénk „virtuózai” – a Reményi Ede 

Kamarazenekar előadása, Zenepalota

MÁRCIUS 27., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Charley nénje - zenés vígjáték, a Man-

dala Dalszínház előadása, Művészetek Háza

MÁRCIUS 28., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
15:00 Angol Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: MÁRCIUS 
18-22., szombat-szerda: 17:30 A sziget szel-
lemei 19:45 Hadik | MÁRCIUS 23-29., csütör-
tök-szerda: 17:00 Múmiák | 19:30 Shazam! Az 
istenek haragja

• Művészetek Háza, Béke-terem: MÁRCIUS 18-
22., szombat-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 | MÁRCIUS 23-29., 
csütörtök-szerda: 17:00 Nyolclábú felügyelő és 
a rejtélyek rejtélye | MÁRCIUS 23-26., csütör-
tök-vasárnap: 19:00 A vád | MÁRCIUS 27-29., 
hétfő-szerda: 19:00 A csendes lány

MOZIMŰSOR

MÁRCIUS 18., szombat 19:00 Jézus Krisztus 
szupersztár, bérletszünet, Nagyszínház | MÁRCI-
US 22., szerda 10:00 Micimackó, bérletszünet, 
Nagyszínház | 19:00 Ének az esőben, Nagyszín-
ház | MÁRCIUS 23., csütörtök 10:00 Micimackó, 
bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 A „K” ügy, Csar-
nok | MÁRCIUS 24., péntek 17:00 Egy óra ver-
sek közt a színház művészeinek társaságá-
ban, Csarnok | 19:00 Feketeszárú cseresznye, 
bérletszünet, Nagyszínház | MÁRCIUS 25., szom-
bat 11:00 Kakaókoncert, Nagyszínház nézőté-
ri társalgó | 19:00 Feketeszárú cseresznye, bér-
letszünet, Nagyszínház | 19:00 Jobb későn, mint 

soha / Vörös napló – Marilyn Monroe történe-
te, Kamaraszínház bemutatóbérlet, Kamara | MÁR-
CIUS 28., kedd 19:00 Ének az esőben, Egyetemi 
bérlet, Nagyszínház | MÁRCIUS 29., szerda 18:00 
Ének az esőben, Ferenczi ifjúsági bérlet, Nagy-
színház | MÁRCIUS 30., csütörtök 18:00 Ének 
az esőben, Jezsuita ifjúsági bérlet, Nagyszínház | 
MÁRCIUS 31., péntek 19:00 A miniszter fél-
relép, Földes ifjúsági bérlet, Nagyszínház | ÁPRI-
LIS 1., szombat 19:00 A miniszter félrelép, bér-
letszünet, Nagyszínház | 19:00 Jobb későn, mint 
soha / Vörös napló – Marilyn Monroe történe-
te, Balikó Tamás-bérlet, Kamara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Az amigeleken.hu egy igazi 
csemegét kínál a diósgyőri 
kosárlabdázás szerelmesei-
nek. A 2017-ben indult Nyit-
va van a pálya – Történetek a 
DVTK legendás évtizedeiből 
című beszélgetéssorozat a 
diósgyőri kosárlabda öt iko-
nikus alakjával folytatódik.

Az amigeleken.hu a Herman 
Ottó Múzeummal és az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesü-
lettel közösen 2017-ben hív-
ta életre a Nyitva van a pálya 
– Történetek a DVTK legen-
dás évtizedeiből című beszél-
getéssorozatot a Herman Ottó 
Múzeum papszeri kiállítóépü-
letében. Az akkori beszélgeté-
sek témája a labdarúgás volt, 
meghívottjai a DVTK legen-
dás labdarúgói voltak. Az első 
beszélgetésnek Salamon József 
és Tatár György volt a vendé-
ge, majd az elfeledett generá-
ció tagjai következtek, Siko-
ra Ferenc, Vass László, Kovács 
Mustos István és Kovács Pál. 
A harmadikon görög napot 
tartottak, ott volt Teodoru Bo-

risz, az édesapja Szotirisz és 
Oláh Ferenc is. A negyediket 
az Észak-Keleti Átjáró Egye-
sület képviselője, Balogh Attila 
tartotta, ezen a DVTK indu-
ló történetét ismerhették meg 
az érdeklődők. Aztán mint-
egy ráadásként, bónuszként 
következtek a kapuslegendák, 
Tamás Gyula, Szabó László és 
Veréb György.

A Múzeum papszeri épüle-
te bezárt, így a beszélgetésso-
rozat a polgármesteri hivatal 
házasságkötő dísztermében 
folytatódik március 22-én, 
szerdán délután 5-től. A „Di-
ósgyőri kosárlabdázás hősko-
ra” című beszélgetésre a klub 
egyköri elnökét, Boros Árpá-
dot, az egykori vezetőedzőt, 
Király Sándort, és három ko-

rábbi közönség-kedvencet, 
Áronné Katalint, Medgyesi Ju-
ditot és Winter Ilonát hívták 
meg. A rendezvényt Veres Pál 
polgármester nyitja meg.

A részvétel ingyenes, de elő-
regisztrációhoz kötött. Re-
gisztrálni az info@amigele-
ken.hu e-mail címen vagy a 
30 2283471-es telefonszámon 
lehet.

A beszélgetésre a klub egykori vezetőedzőjét, Király Sándort is meghívták. Fotó: Sashalmi László

Hat év után újra Nyitva van a pálya

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
március 19-én, vasárnap, 
16 órától a belvárosi evan-
gélikus templomból köz-
vetítenek. Igét hirdet: Bu-
day Barnabás esperes.

Március 26-án, 15 óra-
kor Miskolc plébániai kö-
zösségei Városi Keresztutat 
végeznek Szent Annától a 
Kálváriáig tizennégy állo-
máson keresztül. Az ese-
ményt a Jézus szenvedése-
ire való emlékezés mellett 
a békéért és Ferenc pápa 
magyarországi látogatásá-
ért végzik.

HARANG-HÍREK
Varga Andrea alpolgármester lakossági fogadóórát 
tart március 22-én, szerdán, 14 órától a városháza 
alpolgármesteri tárgyalójában. Sorszámosztás: már-
cius 20-án, hétfőn, 8 órától a polgármesteri hivatal 
főportáján. A fogadóórára tíz sorszámot osztanak ki.

Szarka Dénes, az 5.sz. vk. önkormányzati képviselő-
je március 23-án, csütörtökön, 17 órától fogadóó-
rát tart a Herman Ottó Általános Iskolában (Gesz-
tenyés utca 23.).

FOGADÓÓRA

A Müha kávézó színpadán 
március 23-án Lázár Do-
mokos és Lázár Ágoston va-
rázsolja el a közönséget me-
lankolikus dallamaikkal.

A Müha klub márciusi ven-
dégeit, azaz a két testvért az Esti 
Kornél és a Pegazusok Nem 
Léteznek zenekarokból ismer-
hetjük. Koncertjeiket, dalaikat 
akusztikus, minimálhangsze-
relés jellemzi, hangulatában 
hozzák a két említett anyaze-

nekar melankolikus vonalát. 
Első koncertjük idestova 6 éve, 
2017-ben volt, akkor még csak 
alkalmi formációként, egy on-
line újság szülinapi buliján 
volt, de sikerük láttán később 
úgy döntöttek, hogy komolyan 
foglalkoznak majd ezzel a pro-
jekttel. Eddig több fesztiválon 
és budapesti klubban is fellép-
tek. Első nagylemezük 2020-
ban jelent meg, a Hullámtörés 
címet viseli, a második pedig 
éppen ez év tavaszára várható.

Márciusban Lázár Tesók  
a Müha kávézóban 

A Szimfonikus bérlet VI. 
koncerten Beischer-Matyó 
Tamás zenekari művét, Vi-
valdi g-moll kettősverse-
nyét és Csajkovszkij Manf-
réd-szimfóniáját játssza a 
Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar.

Beischer-Matyó Tamás Er-
kel-díjas zeneszerző új mű-
vet írt a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar számára, 
melynek ősbemutatóját tart-
ják április 3-án este héttől, a 
Szimfonikus bérlet VI. kon-
certen a Művészetek Há-
zában. Az előadáson a ze-

nekar cselló-szólamvezetői 
együtt lépnek színpadra An-
tonio Vivaldi kettősversenyé-
nek szólistáiként. A velen-
cei barokk mester mintegy 
harminc fennmaradt szer-
zeményében foglalkoztatott 
szólógordonkát, ám csak egy 
olyan versenyművet hagyott 
hátra, amely két gordonká-
ra és zenekarra készült: az 
áprilisi esten is fölcsendü-
lő g-moll darabot. Hallgatá-
sakor egyes taktusok és az 
azonos hangnemben megírt 
„Nyár”-concerto „Vihar”-fi-
náléja közötti megfelelésekre 
is figyelmes lehet a közönség.

A hangverseny második 
felében egy olyan sorszám 
nélküli szimfónia kerül előa-
dásra Pjotr Iljics Csajkovszkij 
– a romantika egyik legje-
lentősebb szimfonikus szer-
zőjének – tollából, amelynek 
ritka fölhangzása megma-
gyarázhatatlannak tűnik a 
mű nagyszerűségének fényé-
ben.

Tóth Sámuel budapesti, 
operaházi karmester több 
ízben állt már a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar élén, 
a bérletes közönség előtt vi-
szont ez alkalommal mutat-
kozik be.

Szimfonikus bérlet VI. a MÜHÁ-ban

Hirdetés
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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.

4

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

Kétéves kihagyás után tért vissza a Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál a múlt hétvégén. A Közép-Európa egyik legjelentősebb, tematikus ren-
dezvényének a Miskolci Egyetem adott otthont. Több száz kiállító és sok ezer látogató kereste fel a programot, melynek jelentőségét jelzi a rend-
kívüli népszerűség mellett az is, hogy a börzéhez mindig társítanak kiállításokat, előadásokat és előadóüléseket is. Fotó: Horváth Csongor

Tömegeket vonzott a visszatért Ásványfesztivál 

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Amíg hisz benne, hogy minden 
rendben fog alakulni, addig a gondok is elkerülik. Tart-
son ki, és még az is lehet, hogy másokban is képes lesz 

tartani a lelket, így közösen még többre vihetik.

Bika (04. 21.–05. 21.) Magára vállal egy feladatot, de 
lehet, hogy nem is tudja, mekkora terhet vesz ezzel a 
vállára. Gondolja át alaposan, mielőtt igent mond vala-

mire, mert később már sokkal nehezebb lesz visszafordulni.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Teli van érzelmekkel, és az is 
lehet, hogy erősebben érez valamit, mint ahogyan azt 
holnap fogja. Ezért ne tegyen elhamarkodott lépéseket, 

és ne siettessen semmit, várja ki, hogy az érzései valódiak-e!

Rák (06. 22.–07. 22.) Hiába próbált megkerülni va-
lamit, most már nincs több kifogás, de talán önnek 
is jobb lesz, ha sikerül szembenéznie a dolgokkal, és 

megszabadul ettől a tehertől, ami olyan régóta nyomasztja.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Szeretné kihozni valamiből 
a legtöbbet, és kiélvezni az utolsó cseppet is abból, ami-
ről tudja, hogy hamarosan véget ér. Nincs ezzel semmi 

gond, tegye azt, amitől jól érzi magát!

Szűz (08. 24.–09. 23.) Aki mindig az egyszerűbb uta-
kat keresi, és nem mer szembenézni a kihívásokkal, az 
könnyen lehet, hogy nem tanul meg elsajátítani olyan 

képességeket, amik egy éles helyzetben majd jól jönnének neki.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Úgy érzi, valaki nem fogalmaz 
meg világos elvárásokat, és ön sem tudja, mit kellene 
tennie, hogy megfeleljen az elképzeléseinek. Tegye azt, 

amit a legjobbnak ítél, hiszen ennél többet úgysem tehet.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Komoly célokat tűzött ki ön-
maga elé, de attól tart, hogy ezeket nem tudja majd olyan 
gyorsan megvalósítani, mint ahogyan azt eredetileg ter-

vezte. Törekedjen a legjobbra, és ne törjön le a lelkesedése!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Végre fellélegezhet egy kicsit 
egy komoly teher alól, ami nyomasztja már régóta, de 
ne hagyja, hogy most is utolérje a baj, inkább használja 

ki az előnyeit, és szerezzen egy kis könnyebbséget magának.

Bak (12. 22.–01. 20.) Nagyon komoly, felelősségteljes 
döntést bíztak önre, és ennek az lesz az eredménye, hogy 
nemcsak felelősség kerül a vállaira, hanem teher is, és fél, 

hogy nem a legbölcsebb utat választja. Bízzon a megérzéseiben!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Keményen kell dolgoz-
nia valamiért, de meg lesz a dolog eredménye, mert 
látja, ahogy egyre közelebb kerül a céljaihoz. Ez elég 

energiát ad majd a folytatáshoz is, bármilyen fáradt is.

Halak (02. 20.–03. 20.) Sikerül megoldania valamit, 
ami miatt azt gondolta, hogy lesznek még gondjai, de 
végül minden egészen jól alakul, és boldoggá teszi, 

hogy a kecske is jól lakott, és a káposzta is megmaradt.

Akkor és most. A Déryné utca 5. szám alatti épület ma szerves 
része a Miskolci Nemzeti Színház épületkomplexumának, itt mű-
ködik a Kamaraszínház és a Játékszín is. Az épület eredetileg az 
1901-től 1942-ig működő Kereskedők és Gazdák Körének szék-
háza volt, 1929-re készült el Hevesi Lajos miskolci mérnök, építé-
si vállalkozó tervei alapján. A megnyitón Márai Sándor működött 
közre előadói estjével. Az 1960-as évektől itt működött a Miskol-
ci Galéria, a Szabó Lőrinc Városi Könyvtár és a legendás Művész 
Klub is. A színházi épületegyüttes rekonstrukciója után az épü-
letben kapott helyet a Kamaraszínház és a Játékszín, előteréből 
nyílik a Nyári Színház. Az átalakítás során a belső tereket funkcio-
nális okokból átépítették, de a külső homlokzat változatlan ma-
radt. (Tajthy Ákos szövege, dr. Sáfrány Gy. József képeslapja, Ju-
hász Ákos fotója)

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

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Gazdikereső
Ezen a héten Leont (6377), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az 
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon 
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Miskolc,  
   Pozsonyi utca
Fajta: keverék
Kor: 1 év
Neme: kan
Szín: zsemle

Súlya: 23 kg
Magasság: 50 cm

Kedves, barátságos, játékos kis 
kamasz. Valószínűleg minden-
kivel jól kijön. Hebrencske, sok 
nevelést és törődést igényel.
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