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A KIS LÁMA CUMISÜVEGBŐL KAP PÓTLÁST. A Miskolci Állatkert legújabb kis jövevénye, a láma január vé-
gén látta meg a napvilágot. Élete első két hetében szépen fejlődött, köszönhetően az őt harciasan védő 
mamájának, és a gondozóinak, akiktől minden nap plusz táplálékot is kap, ahogy egy újszülöttnek kijár, 
cumisüvegből. Fotó: Horváth Csongor

Példa más önkormányzatoknak is 
A miskolci Részvételi Program 
példa az önkormányzatoknak. 
Ezt a Legjobb Önkormányza-
ti Gyakorlatok versenyén elért 
első helyezés jelzi.

A Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetségének 
(TÖOSZ) megmérettetésén 
olyan önkormányzati módsze-
rek mérettek meg, amelyek pél-
daértékűek lehetnek más telepü-
lések számára. A szakmai zsűri 
döntése alapján a miskolci Rész-
vételi Program ilyen.

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata több éve elkö-
teleződött a részvételi demok-
rácia mellett. Az önkormány-

zati és a hivatali működésbe 
Magyarországon újszerű ötlet 
volt részvételi elemeket bevon-
ni: olyan módszereket, amelyek 
egyre inkább lehetőséget bizto-
sítanak az állampolgárok szá-
mára, hogy becsatlakozzanak 
az életüket érintő döntések elő-
készítésébe. Egy járatlan útra 
lépett ezzel a városvezetés. En-
nek köszönhetően valósultak 
meg az olyan programok, mint 
a közösségi gyűlés, a Miskolci 
Ötletmaraton, a részvételi költ-
ségvetés, a közösségi tervezések 
vagy a Városi Estek. Ezt a szak-
mai munkát ismerte most el a 
mintegy háromévtizedes múltra 
visszatekintő Települési Önkor-

mányzatok Szövetsége. „Mis-
kolc városvezetése számára a 
Részvételi Program elkötelező-
dés egy olyan szemlélet mellett, 
ami számunkra nem kérdés, 
hogy a XXI. században az ön-
kormányzatiságot át kell járja” – 
magyarázta Varga Andrea alpol-
gármester, hogy miért nevezték 
be a Legjobb Önkormányzati 
Gyakorlatok versenyére a prog-
ramot. A városvezető hozzátet-
te, hogy meg akarták mutatni a 
többi önkormányzat számára, 
Miskolc hol tart ebben a folya-
matban, illetve inspirálni kíván-
ták azokat a településeket, akik 
nyitottak a részvételi demokrá-
cia módszerére. 

KORSZERŰ BÖLCSŐDE ÉPÜLHET HEJŐCSABÁN
Tudósítás a 3. oldalon

MISKOLC TELE VAN ENERGIÁVAL
Interjú a város polgármesterével a 2. oldalon

A DEBRECENI CIVILEK AZ AKKUGYÁRRÓL
Riport a 4. oldalon

Szerelmesek napja

Amióta hazánkban felmerült a Valentin Nap megünneplése igencsak megosztja 
a közvéleményt. Van aki lelkes híve, mások amerikai rózsaszín gumicukor hagyo-
mányként néznek rá. Egy biztos: minden adott ahhoz hogy február 14-én a sze-
relmesek éljenek ezzel a lehetőséggel. Azt már kevesen ismerik, hogy az Óperen-
cián túl a barátok is apró ajándékokkal kedveskednek egymásnak. Aki pedig nem 
tartja a Valentin Napot, ne feledkezzen meg február 14-én felköszönteni a Bálin-
tokat! Képünkön: Szilágyi Dorka és Horváth Csongor. Fotó: Szilágyi Zsófia

Kétnaposra bővített régi-
ségvásárral, koncertekkel, 
vásári forgataggal, gazdag 
étel- és italkínálattal és 
számos kulturális prog-
rammal tér vissza a kétéves 
szünet után a Miskolci 
Kocsonyafesztivál március 
első hétvégéjén.

Ahogyan arról korábban be-
számoltunk, Veres Pál polgár-
mester január 6-án jelentette 
be, hogy 2023-ban Miskolcon 
újra lesz kocsonyafesztivál. 
Mint emlékezetes: hétévnyi 

száműzetést és a jogviták ren-
dezését követően, 2020. feb-
ruárjában szervezték meg 
legutóbb a gasztronómiai fesz-
tivált, az utóbbi két évben vi-
szont a pandémia miatt nem 
volt lehetőség a rendezvény 
megtartására. Idén azonban 
március 3-a és 5-e között újra 
a kocsonya fővárosává avanz-
sál Miskolc. A program rész-
leteit Veres Pál polgármester 
és Lipták Ádám, a szervezés-
sel megbízott Uni-Garden Kft. 
ügyvezetője február 6-án sajtó-
tájékoztatón ismertette.

„A kocsonyafesztivál sok-
kal több, mint egy téli gaszt-
ronómiai és zenei fesztivál, 
hiszen annyira miskolci, any-
nyira hozzánk kötődik, hogy 
nem csak a városon belül, ha-
nem a város köré is egy kö-
zösséget szervez. Erősíti a vá-
roshoz való kötődést, Miskolc 
ismertségét, és közvetlenül is 
hozzájárul a város értékeinek 
bemutatásához és újrafelfede-
zéséhez. A fesztivál lényegét a 
miskolcisága adja” – fogalma-
zott Veres Pál. A polgármes-
ter elmondta: a város nagy 
erőfeszítéseket tesz azért, 
hogy a fesztivál megvalósul-
hasson. A Miskolcot is súj-
tó gazdasági nehézségek, az 
energiaválság, az infláció és a 
pandémia utóhatásai a kultu-
rális rendezvények megszer-
vezését is kérdésessé tették, a 
városvezetésnek komoly dön-
téseket kellett meghoznia, 
hogy milyen rendezvényeket 
és milyen színvonalon tud 
megszervezni.

Folytatás a 8. oldalon

Visszatér a kocsonyafesztivál 

Lipták Ádám és Veres Pál. Fotó: Juhász Ákos
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Veres Pál polgármester face-
book üzenetben jelentette be, 
hogy 2024-ben újraindul a 
polgármesteri székért. A város 
első emberét kérdeztük a vá-
ratlan bejelentése hátteréről, a 
város jövőjéről, egy új energia-
világról és Miskolc helyzetéről 
egy ilyen új világban.

– Némiképp váratlanul érke-
zett a múlt héten polgármester úr 
facebook posztja, amelyben beje-
lentette, hogy indul a 2024-es vá-
lasztásokon. Miért volt ez a hirte-
len bejelentés? 

– Hirtelen? Szerintem teljesen 
természetes, hogy a választott 
tisztségviselők egy ponton el-
döntik, hogy szeretnék-e folytat-
ni, vagy sem, hogy kérik-e újra 
a választók bizalmát, vagy sem. 
Ráadásul az elmúlt időszakban 
a legkülönbözőbb helyekről, po-
litikusoktól, civilektől, az utca 
emberétől is megkaptam már a 
kérdést. Most válaszoltam: in-
dulok 2024-ben. 

– Ha jól tudom, azért a szín-
falak mögött kritikaként merült 
fel, hogy nem egyeztetett a pár-
tokkal...

– Ők kérték tőlem leghango-
sabban, hogy döntsem el, aka-
rok-e indulni, vagy sem. Azt 
gondolom, hogy a szándékom 
már világos, a részletekről, a 
programról pedig majd egyez-
tetünk. A program lesz ugyan-
is az együttműködésünk kerete, 
alapja és feltétele is, ezen múlik 
majd, kivel, kikkel és hogyan 
dolgozom majd együtt. 

– Elképzelhető, hogy valakivel 
nem akar majd együtt dolgozni? 

– 2019-ben, mikor jelölt-
ként bemutatkoztam úgy fogal-
maztam, hogy a városnak nem 
pártpolitikára, hanem város-
politikára van szüksége, ami az 
itt élőkről, a miskolciakról szól. 
Hogy mindenkivel szeretnék 
együtt dolgozni, aki tenni akar a 
városért, legyen bármilyen pár-
tállású, bármilyen világnézetű, 
vallású, bármilyen végzettségű, 
bármilyen származású. Most 
is ugyanezt gondolom. Akivel 
egyezik a városról vallott elkép-
zelésünk, azokkal továbbra is na-
gyon szívesen dolgozom együtt. 

– Ezért a mondatért sokan 
bántották. 

– Így van, de ez olyan, mint-
ha azért bántanának, hogy kék a 
szemem. Ez alaptulajdonságom, 
így működöm és nem is fogok 
megváltozni – ráadásul megy-
győződésem, hogy a városnak 
is az jó, ha Miskolc érdekét min-
den egyéb elé helyezzük. Hogy 
ki, honnan jön, nem érdekel, 
ahogy a szeme színe sem. Az ér-
dekel, hogy mit tud a városért 
tenni. 

– Akkor kivel képzeli el az 
együttműködést? A jelenleg Önt 
támogató pártok még nem nyi-
latkoztak. 

– Nem, de nem is kértem és 
nem is dolguk most nyilatkozni. 
A közös dolgunk most az, hogy 
olyan programot tegyünk az 
asztalra, amire a választók igent 
tudnak mondani. Akivel ez sike-
rül, ők lesznek a szövetségeseim 
és a támogatóim. Ha ez megvan, 
jöhet a nyilvánosság. Ez ugyanis 
a helyes sorrend: előbb dolgoz-
zunk, aztán majd beszélünk. 

– De bárkivel képes elképzel-
ni az együttműködést a jelenlegi 
frakciójából? 

– Nézze, az én alapállásom 
nem változott. Szerintem Mis-
kolcnak szüksége van minden 
olyan emberre, aki első helyre te-
szi munkájában a városz, minden 
ideológia és elv, politikai hovatar-
tozás és pártérdek elé. Nálam így 
néz ki az elkötelezettség. Nehéz 
éveket éltünk meg a jelenlegi vá-
rosvezető csapattal. Sok tehetsé-
ges embert ismertem meg, so-
kukkal dolgoztam együtt, de volt, 
akikben csalódtam, néhányuk-
ban nagyot. De én nem felejtet-
tem el, mivel és miért kezdtük a 
városvezetői munkát, milyen cé-
lokat tűztünk magunk elé, és en-
gem ezek a célok most is inspi-
rálnak. A közös folytatást viszont 
nem elég csak nekem akarni. 

– Szóval számít rájuk?
– Számítok a mögöttem álló 

szövetségre, számítok azokra, 
akik kitartottak mögöttem és 
mellettem. Mindenkire számí-
tok, akik osztják a hitvallásomat: 
mindenkivel együtt dolgozni, 
aki tenni akar Miskolcért. Én tö-
retlenül hiszem, hogy ez a fela-
datunk, ez a munkánk. Mi több, 
erről szól az eskünk.

– Térjünk más témára. Mit 
gondol, milyen jövő vár Miskolc-
ra? Úgy értem, új uniós ciklus 
kezdődött, gazdasági visszaesés 
várható, hatalmas az infláció. Ho-
gyan fogja ezt Miskolc túlélni, ho-
gyan fog a városunk ilyen körül-
mények között fejlődni?

– Nem csak egy új uniós fej-
lesztési ciklus, hanem egy új vi-
lág kezdődik, mert maga a világ 
változott meg néhány év alatt. 
Szembesültünk a globalizáció 
durva hatásaival, legsúlyosab-
ban a járvánnyal és a már hét-
köznapokban is tapasztalható 
klímaváltozással. A háború és a 
változó világ miatt az energiavál-
ság és az energiaszektor átalaku-
lásának időszakát éljük. És ezek 
a mindennapi életünkre is ha-
tással vannak és lesznek, ezekre 
kell globális és lokális válaszokat 
adnunk. Hiszen ezek fogják be-
folyásolni a közlekedést, a fűtést, 
a városok működését, az ipart, a 
kereskedelmet, a munkahelye-
ket. Egyszerűen mindent. 

– De Miskolc mit tehet? Kis 
pont vagyunk. 

– Ezért mondtam, hogy glo-
bális és lokális. Figyelnünk kell a 
világ gazdasági változásait és ahol 

tudunk, alkalmazkodnunk kell, 
ahol pedig lehetőségünk van, ott 
az élre kell állnunk, jól használva 
az adottságainkat. 

– Mondana konkrétumokat?
– Miskolcnak minden eddigi-

nél tudatosabban és jobban ter-
vezetten kell kezelnie a város és 
a környék turizmusát, mert hi-
hetetlen adottságaink vannak. 
Válaszokat kell találnunk a tö-
megközlekedés kihívásaira, ami 
különösen fájó pont. De ami a 
legfontosabb, hogy az új világ-
nak az alapja az energetika, a 
zöld és a megújuló energiafor-
rások lesznek. Én ezt kulcsterü-
letnek látom. Olyan hosszú távú 
stratégiai akciótervet kell készí-
tenünk, amely évekre, sőt évti-
zedekre meghatározza a fejlesz-
tések alapelveit és irányait. 

– Az energiapolitikát? A meg-
újuló energiát? Klímapolitikát?

– Pontosan. Ebben a gyorsan 
változó világban – amelynek 
kedvezőtlen hatásait a gáz- és 
elektromos árakban mindenki 
látja – olyan irányt kell kijelöl-
nünk, ami Miskolc ellenállóké-
pességét megerősíti a válságok-
kal, a változó árakkal szemben. 
Az ellenálló képesség a követ-
kező időszak egyik legfonto-
sabb fogalma lesz. 

– Mondana rá példát, hogy 
könnyebben érthető legyen?

– Például, ha egy nagyváros 
kizárólag földgázra építi az ener-
giaellátását, akár hőszolgáltatás-
ban, akár közlekedésben, az ha-
talmas bajba kerül a mostanihoz 
hasonló energiaválságban, ahol 
a hagyományos energiahordo-
zók ára egyik napról a másikra 
a sokszorosára emelkedik. Mis-
kolcnak viszont szerencséje van, 
mert hőenergiájának csak a felét 
állítja elő földgázból, a másik fele 
a város egyik nagy kincsére, a 
geotermiára alapul. A távhőszol-
gáltatásban tehát elindultunk az 
ellenállóképesség irányába. A 
mostani városi buszok nagy ré-
sze viszont földgázt használ, így 
most ezekkel a buszokkal min-
den kilométer megtétele komoly 
veszteséget jelent a városnak, az 
új elektromos buszokból pedig 
egyelőre csak néhányat tudtunk 
beszerezni. Az ellenállóképes-
ség kulcsa Miskolc esetében te-
hát a közlekedés terén az, hogy 
egyrészt többféle energiaforrásra 
kell egyszerre támaszkodnunk, 
másrészt termelnünk kell saját 
áramot az elektromos buszok 

hajtására, például geotermiával, 
vagy napelemekkel.

– A zöld város kialakításában 
Miskolc eddig is kiemelt helyzet-
ben volt...

– Sok tennivaló van még, de 
nagy lehetőséget kaptunk egy 
éve, hogy közvetlen EU-s forrá-
sokhoz jussunk a klímasemle-
gesség elérése érdekében, és hi-
szem, hogy Miskolcnak egyedi 
adottságai miatt jobb esélyei van-
nak, mint a többi városnak.

– Mire gondol?
– Vegyük sorra. Ahogy már 

mondtam, egyedi kincsünk a 
geotermia, részben ki is van épít-
ve a rendszer. A hőenergiát vi-
szont nem használjuk ki teljesen, 
hiszen télen ugyan fűtünk vele, 
de nyáron például nem állítunk 
elő belőle áramot, vagy nem na-
gyon használjuk fel más hasz-
nos célra a hőenergiát. Másrészt 
Miskolc környékének nagyon 
jó adottságai vannak napener-
gia-termelésre. Emellett Miskolc 
vízkincse sokkal jelentősebb, 
mint a környező nagyvárosoké. 

– Debrecenre gondol?
– Ritkán gondolok más váro-

sokra, én Miskolccal foglalko-
zom. Azt keresem, hogyan kap-
csolódhatunk folyamatokhoz. 
Az EU következő 7-14 évének 
legfontosabb kérdése az energeti-
ka lesz, az EU országai előtt pedig 
világos már, hogy a jövő egyik al-
ternatív energiája a hidrogén. 
Képzeljünk el olyan járműveket, 
amik tiszta vizet bocsátanak ki, 
büdös füst helyett. A technológia 
már nem a jövő, hanem már ma 
is elérhető. A következő időszak 
egyik legfontosabb feladata, hogy 
Miskolcon néhány hidrogénnel 

működő buszt is üzembe állít-
sunk. Ilyen projektek sorát kell 
elindítani a következő években, 
ha a város tartja magát a zöld vá-
ros elképzeléshez. 

– Mit kell ehhez a városnak ten-
nie? Van egyáltalán ennek érdemi 
esélye?

– Ma a városüzemeltetés kul-
csa, hogy lesz-e hozzá elegendő 
elektromos áram, és azt az ára-
mot honnan vesszük, milyen 
áron. A legjobb lenne, ha a város 
üzemeltetéséhez szükséges ener-
giát saját magunk tudnánk előál-
lítani. Nem szeretném, ha értékes 
termőföldjeinket napelemek fog-
lalnák el, de meg kell találnunk 
azokat a megoldásokat, amelyek-
kel energiatermelő képességünk 
nő. Sajátos megoldásunk is lehet 
erre: Miskolcon van az ország 
egyik legnagyobb lakótelepe, 
óriási tetőfelületekkel. Az EU ki-
emelten támogatja az energiakö-
zösségeket, és mi jobb erre, mint 
az óriási lakótelepeink?

– Ezek tetszetős ötletek, de hogy 
lesz erre forrás? 

– Ezek csak példák. A napok-
ban több cikk is megjelent arról, 
hogy a kormány új energiastra-
tégia mentén kíván haladni. Mis-
kolc ennek az energiastratégi-
ának az új központja kell, hogy 
legyen a következő ciklusban. Ez 
az a logika, ami a város körfor-
gásos gazdaságát is erősíti, amire 
nagy szükségünk van, ha fenn-
tartható városfejlesztést akarunk 
végigvinni a következő években.

– Hogyan vezet erre út?
– Energiaközösség, összefo-

gás a helyi cégekkel és a városla-
kókkal, valamint a piaci szerep-
lőkkel, fejlesztőkkel. A hidrogén 
jelentőségét például nem sokan 
ismerték fel a nagyvárosok kö-
zül. Össze fogom hívni a témá-
ban érdekelt cégeket, és remélem 
hamar kialakíthatunk egy közös 
koncepciót, amelynek eredmé-
nye lehet a későbbiekben a Mis-
kolci, Észak-Magyarországi Hid-
rogénvölgy kialakítása is például. 

– Hidrogénvölgy? Ez alatt mit 
ért?

– Igen, hidrogénvölgy, ugyan-
is ez is egy kihasználatlan lehe-
tőség, kihasználtalan adottság 
volt. Eddig. Az EU ugyanis ezt 
is kiemelten kezeli, Miskolc és 
környéke pedig nevesített egy 
ilyen projektre, a Miskolci Egye-
tem pedig már jártas ehhez kap-
csolódó kutatásokban. A hidro-
génvölgy valójában egy adott 
helyre koncentrálódott, a jövő 
tiszta energiaforrását a köz-

pontba állító cégek, emberek 
közössége. Olyan, mint a Szilíci-
um-völgy, csak itt az energetika 
lesz a fókuszban. Ha az önkor-
mányzat és a város cégei ehhez 
kapcsolódnak, az minden részt-
vevőnek és az egész ügynek ad 
egy pluszt. Reményem szerint 
rövidesen egy kész és az ország-
ban egyedüli koncepciót mu-
tathatunk be az új Energiaügyi 
Minisztériumnak.  

– És számít is kormányzati tá-
mogatásra?

– Az Európai Unió és a Ma-
gyar Kormány is óriási össze-
geket kíván megújuló energia 
alapú fejlesztésekre költeni. Az 
elmúlt időszakban szinte min-
den egyes nap lobbiztunk an-
nak érdekében, hogy az ener-
giafüggőségünk csökkenjen. 
Kollégáim számtalan projektet, 
koncepciót készítettek elő a geo-
termikus energia arányának nö-
velésére, a körkörös gazdaságra 
való áttérésre, vagy akár a hid-
rogéntechnológiai fejlesztésekre 
vonatkozóan is. Mondhatnám 
úgyis: Miskolc tele van energi-
ával, használjuk ezt ki és ezen a 
pályán még kevesen vagyunk. 

– A gyakorlatban mit jelente-
ne egy ilyen új világ a Miskolci-
aknak? 

– Ezt azért ne úgy képzeljük 
el, hogy holnaptól ilyen lesz Mis-
kolc, de mondok gyakorlati pél-
dát. Reményeim szerint 2030-
ban már lesz értelme feltenni 
az akkori vezetőknek a kérdést, 
hogy lehet-e ingyenes Miskolcon 
a közlekedés? Látom, kerekedik 
a szeme a csodálkozástól pedig 
nem olyan nagy ördöngösség ez: 
vannak villamosaink, egyre több 
elektromos autóbusz jár Miskolc 
utcáin. Remélem, hogy az elekt-
romos autóbuszok aránya roha-
mosan nő majd, illetve lesznek 
egyéb alternatív hajtások is napi-
renden, például az előbb említett 
hidrogén. Amennyiben ezeknek 
a hajtásoknak az „üzemanyagát” 
magunk tudjuk előállítani, akkor 
eljöhet az a pillanat Miskolc éle-
tében is - mint ahogy a világ több 
városában -, hogy ingyenes lehet 
a tömegközlekedés.

– Azért ez a megritkított já-
ratok városában eléggé sci-finek 
tűnik... 

– 15 éve a mesterséges intelli-
gencia is annak tűnt, most meg 
beszélgethetünk vele a neten. 
Szóval a világ gyorsan változik. 
Nekünk kell eldönteni, hogy a 
változás élén járunk, vagy le-
maradunk róla. 

Miskolc tele van energiával

Veres Pál, Miskolc polgármestere. Fotó: polgármesteri hivatal
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Besüt a nap az ablakunkon, szinte tavaszt sej-
tet, de csak amíg ki nem megyünk a házból. A 
szabadban még igen csak röpködnek a mínu-
szok. Szépen csillogott a felkelő nap fénye ma 
reggel is az autók befagyott ablakainak jégvirá-
gain. Ha hinni lehet az időjósoknak, Miskolcon 
pénteken értük el a gödör alját mínusz tizenkét 
fokkal. Hogy mennyivel lesz jobb az időjárás a 
jövő héten, nem tudni még, de azt már igen, hogy a szíveknek lesz 
alkalmuk a felmelegedésre – talán olvadásra is, ha már nagyon 
megfagyott – mert kedden lesz az idei első jelentősebb ünnepe a 
szerelemnek. Nyakunkon ugyanis a Valentin nap.

Ha nem néznénk a naptárt, vagy nem jönne elénk a híre na-
pokkal korábban a sajtóban, akkor is tudnánk, hogy valami ké-
szül, mert a boltok megteltek akciós édességekkel, a virágárusok 
standjai roskadoznak a szebbnél szebb portékától.

Ifjabb koromban nekünk még semmit nem jelentett a nyuga-
ton már akkor is igen népszerű szerelmesek napja a Valentine’s 
Day. Ahogyan a Halloween is egy horrorfilm címe volt számunk-
ra, nem egy furcsa Mindenszentek. De a világ változik, az ame-
rikai filmek és zene után a tengerentúli kulturális sajátosságok 
is átszivárogtak lassan az óceánon. Amerikanizálódtunk, és ma 
már mindkettőt ünnepeljük itthon is. Bálint napon rohanunk a 
virágoshoz, Mindenszentekkor pedig jelmezt venni a gyereknek 
az iskolai Halloween-partyhoz. Azok is beállnak végül a sorba, 
akik eleinte ellenezték, mondván, meg vannak nekünk a saját ha-
gyományaink, nem kell mindent átvenni. A korszellemnek nehéz 
ellenállni, főleg gyerekkel, életünk szerelmetes párjával.

Hogy maradhatna ki a gyerek a partyból a suliban? Vagy a 
párunk ne kapjon virágot, amikor mindenki más kap? Remény-
telen. Tesszük, amit mindenki más, felvesszük az új szokásokat, 
és benyúlunk mélyen a pénztárcánkba. Mert lássuk be, a sze-
relem sincs mindig ingyen. Költeni kell rá. És miért is ne? Kikre 
költsünk, ha nem a szeretteinkre? A párunkra meg a gyerekekre. 
Nem ilyenkor kell eljátszani Harpagont.

Érdekesség egyébként, hogy Szent Bálint (Valentin, vagy 
Valentinus) a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziával élők 
védőszentje is. Tehát lehet, hogy voltaképpen mindhármat ünne-
peljük ezen a szép napon. Vagy talán más napokon is – átvitt ér-
telemben -, amikor az ember úgy érzi, diliház az ország, a város 
ahol élünk, vagy akár a munkahely is. Mert bárhová tekintünk, 
feszültség van a levegőben, az emberekben. Nyugalom, békesség 
alig van, talán csak az otthon a béke kicsiny szigete még, de az is 
csak akkor, ha hazaérve az ajtón kívül letesszük a nap minden 
feszültségét, konfliktusait, nyűgét s nyilait. Hogy legalább a csa-
ládunknak ne vigyük haza a mindennapossá váló háborút. Ami-
hez nem kell, hogy lőjenek, az emberek közötti meg nem értés is 
háború, hidegháború. És idegháború, amely kimerít, elkoptat, 
aztán eldob minket.

Persze mindez nyavalygásnak tűnik éppen most az ukrán-orosz 
harcok és a török-szír földrengés árnyékában. A hétköznapi nya-
valyáink eltörpülnek ezek mellett. Adjunk hálát, hogy mi csak 
idegesek, feszültek vagyunk, míg máshol életek érnek véget és 
mennek tönkre ezekben a percekben is.

A Valentin ugyan nem karácsony, de mégis egy szeretet ünnep. 
Miközben a saját szeretteinket köszöntjük gondoljunk azokra is 
kicsit, akiknek nem a virágcsokor beszerzése most a gondja, ha-
nem maga az életben maradás.                                   BACSÓ ISTVÁN

NÉZŐPONT

Ha kedd, akkor Valentin-nap 

Miskolc önkormányzata 
Velünk a Város frakciója az 
alábbi közleményt juttatta 
el szerkesztőségünkhöz.:

„Meghalt egy rendőr in-
tézkedés közben. Már a laká-
sunkban sem vagyunk biz-
tonságban?” Körülbelül így 
hangozna, ha ezzel a gátlásta-
lan riogatással reagálna vala-
ki az egész országot megrázó, 
rendőrök ellen elkövetett kö-
zelmúltbeli bűncselekményre. 
Sajnos van olyan politikai erő, 
amelytől ez nem áll távol. Ilyen 
a helyi Fidesz, amikor a villa-
moson, villamosmegállóban 
történt bűncselekmények kap-
csán veti fel képmutatóan köz-
biztonságot firtató kérdését.

A kérdése amellett, hogy ha-
zug és rosszindulatú, a cím-
zettje is rossz. Ha a Fidesznek 
a rend fenntartásával, a köz-
biztonsággal van baja, kérdez-
ze elsőszámú felelősét, Pintér 
Sándort. Miért nem teszi? Bi-
zonyára azért, mert a fidesze-

sekkel együtt az egész ország 
tudja, hogy semmire sem szá-
míthat tőle. Hogy is mondta a 
belügyminiszter a nyáron az 
általa többszörösen megalázott 
pedagógusoknak? „Nem ígé-
rek semmit, azt viszont betar-
tom”. A közbiztonság fenntar-
tása a rendőrség feladata. Nem 
vitatjuk, nehéz ezt úgy ellátni, 
hogy évente 2500 rendőr hagy-
ta el a pályát, mert elégedetlen 
megbecsültségével. Ennél töb-
ben is leszereltek, volt olyan 
negyedév, amikor 1400 rendőr 
távozott.

Miért hagyja ezt a Fidesz? 
Miért nem biztosítja megfelelő 
létszámban a rendőri jelenlétet? 
Miért nem fontos közbizton-
ság a Fidesz számára? Ezek az 
igazi kérdések. Ezeket kellene 
megválaszolni. Gátlástalanul 
cinikus-e az olyan politikus, 
aki előbb elismeri a rendvédők 
munkáját, aztán hátba szúrja? 
Szerintünk vitathatatlanul az. 
Ősszel a Fidesz politikusai elfo-
gadták a rendészeti, rendőrségi 

beszámolót, fokozott rendőri 
jelenlétet kértek a városban az 
új rendőrkapitánytól, mivel az 
növeli a közbiztonságérzetet. 
A feltételeket persze nem biz-
tosítja hozzá a rendőrségnek a 
Fidesz-kormány, a miskolci Fi-
desz mégis számon kéri őket. 
Végül a közbiztonsági tények-
ről a Fidesz hazug riogatásai 
helyett.

A rendelkezésre álló 2022-es 
adatok szerint 12 éve nem volt 
ennyire alacsony az elkövetett 
bűncselekmények száma. A 
kiemelt bűncselekmények 21 
százalékkal csökkentek, a fel-
derítési hatékonysága a köz-
területen elkövetett eseteknél 
a 83 százalékot meghaladta. 
Miért hazudik a Fidesz a köz-
biztonságról? Egyszerűbbnek 
tűnhet számukra, mint felelős, 
gerinces, korrekt politikusként 
megnyilvánulni.

Velünk a Város frakció ne-
vében

DR. SIMON GÁBOR
FRAKCIÓVEZETŐ

Miért hazudik a Fidesz a közbiztonságról? Miért hazudik a Fidesz a közbiztonságról? 
A nyolcvannégy fős bölcsőde 
több mint nyolcszázmilliós 
uniós forrásból valósulhat meg 
jövő nyárra.

Új bölcsőde épülhet Hejőcsa-
bán, a Mésztelep utca 1. szám 
alatti, jelenleg üresen álló telken. 
A több mint nyolcszázmilliós, 
uniós forrásból megvalósuló 
épület részleteiről tartott sajtó-
tájékoztatót csütörtökön Borkuti 
László, a terület önkormányzati 
képviselője és Miklós Viktor, a 
polgármesteri hivatal pályázati 
főosztályának vezetője.

A politikus úgy fogalmazott, 
hiánypótló beruházásról van 
szó, ami kiemelten fontos Hejő-
csaba életében. „Ezen az évek 
óta kihasználatlan területen ko-
rábban szükséglakások voltak, 
ezeket azonban állapotuk miatt 
már évekkel ezelőtt elbontották. 
Nagyon örülök annak, hogy az 
új bölcsődének, hiszen az, hogy 
a városrészben ilyen létesítmény 
épül, mutatja Hejőcsaba fejlődé-
sét, gyarapodását, de ugyanilyen 
fontos az is, hogy az új, a város-

részbe illő épületek és a parkosí-
tott udvar a városképet is alakít-
ják majd. Úgy gondolom, hogy 
ez a létesítmény Hejőcsaba egyik 
ékköve lesz” – mondta.

Miklós Viktor szerint a hat-
ezer négyzetméteres telken há-
romezer négyzetméteres épület 
valósulhat meg parkolóval, ját-
szótérrel. Ide, a Mésztelep utcára 
költözne át jelenleg egy társasház 
földszintjén üzemelő Petnehá-
zy Bölcsőde, azonban bővülne 
annak létszáma, így az új léte-
sítményben már nyolcvannégy 
gyermeket tudnának fogadni.

– Az épület létesítésére egy si-
keres pályázaton még 2019-ben 
nyert el forrást Miskolc a Terü-
let és Településfejlesztési Opera-
tív programkeretében. A kivite-
li dokumentáció körülbelül egy 
hónapja elkészült, így elindít-
hatjuk a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárást, ami több 
hónapos folyamat. Reményeink 
szerint a kivitelezés nyár végén, 
de legkésőbb ősz elején megkez-
dődhet, és jövő év júniusában 
végére el is készülhet az új épü-
let.

TAJTHY ÁKOS

Bölcsőde épülhet HejőcsabánBölcsőde épülhet Hejőcsabán

Miklós Viktor és Borkuti László. Fotó: Juhász Ákos

Felborított orvosi ügyeleti rendszer Felborított orvosi ügyeleti rendszer 

Zűrzavarról, az egyeztetés és 
a tájékoztatás elmaradásáról, 
növekvő terhekről beszélt la-
punknak az átalakuló orvosi 
ügyeletek kapcsán a Praktizá-
ló Háziorvosok Szövetségének 
elnöke.

Fokozatosan vezetik be az új, 
egységes alapellátási ügyeleti 
rendszert a magyar egészség-
ügyben, elsőként Hajdú-Bihar 
vármegyében történt válto-
zás február 1-jével, aztán Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg, majd 
márciustól Győr-Moson-Sop-
ron következik. Bár a rendszert 
már korábban is tesztelték, Bre-
itenbach Géza elmondása sze-
rint a háziorvosokat hivatalosan 
nem tájékoztatták a tapaszta-
latokról. „Kósza hírekből” és a 
sajtóból próbálnak tájékozódni 
arról is, mi vár rájuk Miskolcon 
és a vármegyében előrelátha-
tólag augusztustól (Miskolcon 
július végéig változatlan for-
mában, helyszínen és rendelési 
időben biztosítja az ügyeleti el-
látást az önkormányzat).

– Ennyire előkészítetlenül 
komolytalan az átszervezés –
vélekedett a Praktizáló Házior-
vosok Szövetségének elnöke.

Szavait alátámasztja, hogy 
a Magyar Orvosi Kama-

ra (MOK) is kongatja a vész-
harangot. Múlt szombati, 
rendkívüli országos küldött-
közgyűlésükön közel egyhan-
gúlag megszavazták, hogy a 
háziorvosok ne írják alá az új 
ügyeleti szerződéseket. Hatá-
sos lehetett, hiszen Breiten-
bach Géza arról értesült, Haj-
dú-Biharban több száz főből 
alig negyvenen szignózták a 
szerződést.

– Maximálisan egyetértek 
a MOK állásfoglalásával. Ha a 
kamarával érdemben, és nem 
csak látszatra, tárgyaltak vol-
na, akkor jó dolgok is születhet-
tek volna. De egy egészségügyet 
nem lehet erőből átszervezni – 
emelte ki.

A Belügyminisztérium 
egész ségügyért felelős államtit-
kára múlt vasárnap azonnal fe-
lelőtlennek és a betegbiztonsá-
got fenyegetőnek minősítette a 
kamara javaslatát. Takács Péter 
leszögezte azt is, hogy nem az 
orvostársadalommal és nem az 
egészségügyi dolgozókkal van 
konfliktusuk, hanem kizáró-
lag a kamarával. Cáfolta egyút-
tal, hogy ne egyeztettek volna a 
szakmai és érdekvédelmi szer-
vezetekkel.

Csató Gábor, az Országos 
Mentőszolgálat (OMSZ) fő-

igazgatója a sajtótájékoztatón a 
mentőszolgálat céljának nevez-
te, hogy „homogén, egységes, 
magasszintű ellátást tudjunk 
nyújtani mindenki számára”.

– „Nyugodtan és bizton ál-
líthatom, hogy az OMSZ által 
működtetett ügyelet most is 
működőképes” – jelentette ki a 
főigazgató, aki szerint ha a há-
ziorvosok nem írják alá a men-
tőszolgálattal a szerződést, ak-
kor a betegek fognak rosszul 
járni.

Lapunknak most Breitenba-
ch Géza azt mondta, Miskol-
con is egy jól működő, 24 órás 
ügyeleti rendszer tehermentesí-
tette a háziorvosokat. Most ezt 
teljesen felborították, „zűrza-
var az egész”, és olyan házior-
vosokat kényszerítenek bele a 
rendszerbe, akik 30-40 éve nem 
ügyeltek.

– Számomra kiszámíthatatlan 
a kimenetele ennek – tárta szét a 
karját Breitenbach Géza. Egye-
nesen úgy fogalmazott, sok ne-
hézséggel kell majd szembenéz-
ni, „nagyon sok orvos csalódik, 
és sokan lesznek elégedetlenek” 
az új rendszerrel – de a lakosság 
is kárát látja annak véleménye 
szerint, hogy az ügyeletes telep-
helyek számát a töredékére csök-
kentik.

– Jelentősen szűkül az esélye 
annak, hogy orvoshoz fordul-
hassanak – tekintett előre az el-
nök. Úgy vélekedett, hogy most 
„rendkívül sok terhet tesznek” 
a mentőtisztek vállára is, holott 
csak a jól működő ügyeleti rend-
szereket kellett volna jogszabályi 
szinten is megerősíteni, egy ilyen 
átszervezésre igazából komoly 
szükség nem mutatkozott.

KUJAN ISTVÁN

Egyelőre nem látnak tisztán a háziorvosok az ügyeleti rendszer átalakításában. Fotó: Juhász Ákos

Az egészségügy reformja
Szolidáris az orvosokkal, ápolókkal a Pedagógusok Demokrati-

kus Szakszervezete (PDSZ), támogatják az egészségügy reformjá-
ra irányuló követeléseket.

– Világosan látszik, hogy az Orbán-kormány a mindenki számára 
elérhető egészségügyi ellátást és az oktatást is elhanyagolja – ír-
ták közleményükben, hangsúlyozva: „a minőségi oktatás mellett a 
jó minőségű egészségügyi ellátás mindannyiunk érdeke”.

Hozzátették, ha az egészségügyi szakdolgozók sztrájkot szer-
veznek, akkor csatlakoznak.



A felújítási munkálatok 
több éven keresztül tar-
tottak, a munkálatok 870 
millió forintból valósultak 
meg.

Ünnepi szentmise keretében 
adták át február 4-én a megú-
jult Minorita-templomot. Az 
eseményen Soltész Miklós, a 
Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkára beszélt, aki 
kijelentette, a kormányzat az 
elmúlt tíz évben a Föld min-
den pontján segítette a keresz-
tény egyházakat.

A hálaadó szentmisét Ter-
nyák Csaba, az Egri Főegy-
házmegye érseke celebrálta, 
aki kiemelte, a mai alkalom 

is bizonyítja: a katolikus egy-
házban továbbra is fontos 
szerepe van a szerzetesi élet-
nek. Mint mondta, egy vá-
ros lelki megújulásában "ki-
emelkedő, helyettesíthetetlen 
szerepe van" a templomnak, 

tartozzon bármelyik keresz-
tény felekezethez. A szentmi-
sén részt vett Csöbör Katalin 
és Kiss János, a Fidesz-KD-
NP országgyűlési képviselői, 
valamint Veres Pál, Miskolc 
polgármestere.                       TÁ
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Debrecenben akkumulátor-
gyár épül, ami heves tilta-
kozást váltott ki helyben és 
országosan. Összeszedtük, 
mik a leggyakoribb érvek 
mellette, és kigyűjtöttük a 
cáfolatokat is.

Az állam a helyieket meg-
kerülve állapodott meg a kínai 
CATL-lel arról, hogy Debrecen-
be hozza Európa legnagyobb 
akkumulátorgyártó üzemét. 
2022 augusztusában jelentették 
be a beruházást, ami meglepe-
tésként érte a helyi lakosságot. 
A Civil Fórum Debrecen Egye-
sület kifogásolta, hogy nem volt 
nyílt vita az ügyben. Próbáltak 
olyan adatokat kikérni, ami a 
gyár környezetre gyakorolt ha-
tását mutatja: kevés sikerrel. 
Sem a rétegvíz-felhasználással 
kapcsolatban sem más, környe-
zetileg fontos szempontról nem 
adtak információt. Ennek oka 
csak később derült ki: a terület 
eladása megtörtént, de adatok 
helyett csak gigantikus ígérete-
ket kaphatott a debreceni város-
vezetés a kínai cégtől, és erre ala-
pozták a gyárépítést. Legalábbis 
erről beszélt a HVG podcastjé-
ben Gondola Zsolt, a Civil Fó-
rum Debrecen Egyesület önkor-
mányzati képviselője, aki szerint 
politikai döntés született, min-
denféle szakmai adat hiányában, 
a kockázatok mérlegelése nélkül.

– Meggyőződésem, hogy 
amikor december 3-án a kínai 
befektető benyújtotta a hatás-

tanulmányt, csak akkor derül-
tek ki ezek a számok – állítja 
Gondola Zsolt. Ezután jött a 
két országos hírű közmeghall-
gatás, ahol elszabadultak az ad-
dig láncon tartott indulatok. A 
gyárépítés eközben tervszerű-
en folyik. A kormány és az ön-
kormányzat együttesen eladta 
a hasznosítandó földterületet a 
CATL-nek, és kiadtak egy elő-
zetes engedélyt is a terepren-
dezésre. Ez történik most. Az 
engedélyeztetési szakaszba ért 
a beruházás: a környezeti ha-
tástanulmányt február 13-án 
bírálják el. Ezt követi az építé-
si engedély. A tervek szerint a 
gyár 2025-ben kezdi meg a mű-
ködését. Ekkor az engedélyez-
tetési folyamat több lépcsőjét 
meg kell ismételni, ám akkorra 
a falak már állni fognak.

A kormány érve, hogy a 
nagy értékű beruházás több 
fronton is jótékonyan hat 
majd a gazdasági mutatókra: 
elég, ha csak az építőipari és 
beszállítói feladatokat vesszük 
alapul. Emellett a munkahely-
teremtést is a pozitív vonzatok 
közé szokták sorolni – kilenc-
ezres számot mondtak be a 
szükséges munkaerő kapcsán. 
Akkumulátorokra pedig egy-
re nagyobb szükség van, így 
egy biztosan felfelé ívelő pia-
con nyerhet előnyt Magyar-
ország.

Kovács Gábor, a HVG gaz-
dasági újságírója szintén egy 
podcast során beszélt arról, 

ha a gyár nyereséges lesz, a 
befektető ennek a pénznek a 
nagy részét ki fogja vinni az 
országból. – Ez nem egy álla-
mi beruházás, nem arról van 
szó, hogy amit a cég megter-
mel, az a magyar államot, a 
magyar embereket gazdagíta-
ná. Más multikkal szemben a 
kormány is gyakran hangoz-
tatja, hogy kitalicskázzák az 
országból a profitot – hang-
súlyozta Kovács Gábor. A má-
sik probléma a gazdasági új-
ságíró szerint, hogy a 9000 
szükséges munkavállaló nem 
elérhető Debrecen közelében. 
A munkaerőpiac olyan érte-
lemben telített, hogy nincs 
annyi szabad ember, amivel 
fel lehetne tölteni a gyár üres 
posztjait. Más témák kapcsán 
a kormány is azt hangsúlyoz-
za, hogy Magyarországon 
megvalósult a teljes foglalkoz-
tatottság. Ha ez igaz, honnan 
akaszt le a CATL majd 10 ezer 

munkást? Milyen nemzeti-
ségű munkásoknak teremte-
nek munkahelyet?

Győrffy Dóra, az MTA dok-
tora, az Akadémia Közgaz-
daságtudományi Bizottságá-
nak elnöke is arról beszélt a 
HVG-nek, hogy az akkumu-
látor ott jó, ahol használják, 
nem ott, ahol gyártják. Úgy 
véli, önmagában az, hogy egy 
termékre van kereslet, nem 
jelenti, hogy itt kell gyárta-
ni, Magyarországnak pedig 
nincs olyan előnye más orszá-
gokkal szemben, ami alkal-
masabbá tenné az akkunagy-
hatalmi szerepre. Pedig az 
akkugyárak érdekében a kor-
mány forrásokat von el más 
területek fejlesztésétől, úgy, 
hogy eddig nem mutatta be 
adatokkal, előrejelzésekkel, 
objektív érvekkel, miért jó 
nagy számban letelepíteni az 
országba az ázsiai üzemeket.

M.N.

A különleges járműben lá-
togatható február 11-éig az 
„Átrepülök hosszában hazá-
mon” címet viselő kiállítás.

Miskolcra érkezett szerdán 
reggel a Petőfi-busz. Ahogyan 
arról korábban beszámoltunk, 
a költő születésének 200. év-
fordulója alkalmából egy moz-
gó múzeumbusz indult több 
mint egy évig tartó országjáró 
körútra, az interaktív tárlaton 
Petőfi élete, költészete és a töb-
bek közt a forradalom és sza-
badságharchoz fűződő viszo-
nya is megjelenik.

Az különleges kiállítást, il-
letve a szervező Petőfi Irodal-
mi Múzeum (PIM) Kollektí-
váját Miskolc polgármestere 
köszöntötte a helyszínen. Ve-
res Pál méltatta a kezdeménye-
zést, mint mondta, az irodalom 
szépségére felhívni a figyelmet 
közös feladatunk. Éppen ez-
zel a céllal szavalt el egy Petőfi 
verset az év elején a Velünk a 
Város frakció, a videó a közös-
ségi médiában volt látható.

– A város vezetésének fela-
data, hogy segítse a kulturá-
lis életet, az oktatást, ami iga-
zán értékessé teszi városunkat, 
és amire igazán büszkék va-
gyunk. Feladatunk az, hogy 
ápoljuk azokat az öröksége-
ket, azokat a kulturális értéke-
ket, amelyek igazán magyarrá 
tesznek bennünket, és amire 
igazán büszkék lehetünk. Én 
arra biztatok mindenkit, hogy 
szombatig jöjjön el és látogassa 
meg ezt a rendhagyó kiállítást 
– mondta a városvezető.

Petőfi Sándor 200 évvel ez-
előtt, 1823. január elsején lát-
ta meg a napvilágot Kiskőrö-

sön. Ez előtt az évforduló előtt 
tiszteleg a mozgó tárlattal a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum. A ki-
állítás egyedi megközelítésből, 
aktuális kutatásokra alapozva 
mutatja be a magyar nemze-
ti költészet legendás alakjának 
karakterét, életművének is-
mert darabjait.

Berkes Lívia, a PIM múze-
umpedagógusa elmondta, a 
buszban berendezett interaktív 
tárlat közel egy éven át készült, 
mielőtt 2022. szeptemberében 
útnak indult volna. Az elmúlt 
hónapokban körülbelül nyolc-
van településre jutottak el és 
mintegy huszonnégy ezren lát-
ták a tárlatot. Miskolcra Ózd-
ról érkezett a busz, és február 
11-e, szombat után Eger lesz a 
következő állomás.

– A kiállításon tíz állomás 
lett létrehozva. A többi között 
családi líra, a tájköltészet, a sze-
relmi líra, az Aranyhoz fűződő 
barátsága és természetesen a 
forradalom és szabadságharc 
is kapott egy-egy tematikus 
sarkot. A tíz állomáson tíz ki-
emelkedő gyűjteményi darab 

található meg, amelyek kö-
zött a Szendrey Júliától kapott 
gyöngyhímzéses pénztárca 
éppúgy megtalálható, mint Pe-
tőfi századosi kardja – mondta.

Berkes Lívia azt mondta, ta-
pasztalataik szerint a tárlatot 
fiatalok és idősek egyaránt él-
vezik, így kijelenthető: Petőfi 
Sándor élete, munkássága, köl-
tészete generációkat köt össze.

– A kiállítás a legkülön-
bözőbb korosztályokhoz tud 
szólni, tehát egész picik, má-
sodik osztályosok jönnek sza-
valva és hát még 90 év fölöt-
ti látogatónk is volt, aki fejből 
folytatta a verset. Ez talán an-
nak is köszönhető, hogy Petőfi 
annyira érthetően írt, alkotott, 
hogy azzal minden korosztályt 
meg tudott fogni és meg tud 
fogni ma is – mondta a múze-
umpedagógus.

„Átrepülök hosszában ha-
zámon” című tárlat február 
11-éig tekinthető meg a Vá-
rosháza mellett, a Hunyadi 
utcai parkolóban pihenő Pe-
tőfi-buszban.

TAJTHY ÁKOS

A debreceni civilek az akkugyárról

A megújult Minorita-templom

Miskolcon állomásozik a Petőfi-busz
TAKARÉKOSKODÓ MISKOLC

Négy darabbal kevesebb autó, 6 millióval kevesebb üzemanyagköltség, mint 2018-ban. Az előző 
városvezetéstől örökölt a hivatal 11 darab üzemképtelen, motorhibás járművet, amik között volt 
olyan is, ami 1 millió kilométert futott. Ezeket 2021-ben és 2022-ben a város meghirdette, és eb-
ből 4 330 000 Ft vételár folyt be.

18 617 901 18 436 624

7 670 824

9 515 003

12 303 065

Veres Pál beszédét tartja. Fotó: Juhász Ákos

A szentmisét Ternyák Csaba celebrálta. Fotó: Mocsári László

Miskolc önkormányzata 
Velünk a Város frakciója 
MSZP-s képviselői közle-
ményt juttattak el lapunkhoz.

A Velünk a Város frakció 
két MSZP-s képviselője, Bart-
ha György és Bazin Levente 
tavaly azonnali aláírásgyűj-
tésbe kezdtek, miután elter-
jedt a hír, hogy megszüntetik 
a diósgyőri járóbeteg-szak-
rendeléseket. A Belügymi-
nisztérium fenntartásában 
lévő Borsod-Abaúj-Zemplén 
Vármegyei Központi Kórház-
nak még nyáron megírt le-
vélben az önkormányzat arra 
kérte a Főigazgató Urat, hogy 
őszintén kommunikáljon. Ak-
kor azt a választ kaptuk, hogy 
szabadságolások miatt van-
nak zárva ideiglenesen egyes 
szakrendelések. Úgy tűnik 
azóta is... Az MSZP-s önkor-
mányzati képviselők több 
száz aláírást gyűjtöttek össze, 
hogy megmutassák a terület 
országgyűlési képviselőjének 
az emberek véleményét: szük-
ség van a rendelőintézetre! 
Sajnálattal vesszük azonban 
újra és újra tudomásul, hogy 
a felelős országgyűlési képvi-
selőt nem érdekli az emberek 
hangja. Az Orbán-kormány 
úgy tűnik, most olyanoktól 
veszi el helyben a legalapve-
tőbb egészségügyi szolgálta-

tásokat, akik mozgásukban 
korlátozottak, nehéz sorsúak, 
idősek, kismamák. Kénysze-
rűen átterelik őket a város má-
sik felében található közpon-
ti kórházba, esetleg Mészáros 
Lőrinc érdekeltségébe tartozó 
valamely magánegészségügyi 
intézménybe. Az államnak 
befizetett társadalombiztosí-
tási adóból joggal várhatjuk 
el a tisztességes egészségügyi 
ellátást. Megfelelő eszközöket 
és higiéniát, kórházi fertőzé-
sek helyett orvos- és páciens 
barát ellátást, roskadozó falak 
helyett megfizetett, elegendő 
számú személyzetet a hosszú 
várólisták helyett. A legsérü-
lékenyebb társadalmi rétegek 
életét keseríti meg a kormány 
például azzal is, hogy megvon-
ja a pelenka támogatását, il-
letve a csecsemőktől elveszi a 
tápszer támogatását. Spóroljon 
a rekord létszámúra duzzadt 
kormány saját milliós fizeté-
sein, de ne a magyar embe-
rek egészségén! Mi, szocialista 
képviselők, ha kell újra és újra 
a nyilvánossághoz fogunk for-
dulni a diósgyőri járóbeteg el-
látás megtartása érdekében, és 
azért a nagyjából 40.000 em-
berért, akik ehhez a körzethez 
tartoznak. Követeljük a járó-
beteg-szakellátások visszaállí-
tását és az emberek tájékozta-
tását!

Tisztességes  
egészségügyi ellátást!
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Miskolc előre menekül, a 
nehéz gazdasági helyzetben 
is fejlesztik a városrészeket – 
hangsúlyozta Veres Pál pol-
gármester a felújításra váró 
rendelő épületénél megtar-
tott sajtótájékoztatón csütör-
tökön.

A beruházás technikai rész-
leteiről Miklós Viktor, a polgár-
mesteri hivatal pályázati főosz-
tályának vezetője tájékoztatta 
lapunkat. Megtudhattuk, hogy 
két felnőtt háziorvosi, valamint 
egy-egy gyermekorvosi és védő-
női körzet feladatait látják el a 
Miskolctapolcai út 13. szám alatt 
található rendelőintézetben.

A fejlesztés azonban valójá-
ban nem egy, hanem két épüle-
tet érint, ugyanis a szomszédos, 
jelenleg üresen álló épületet is át-
alakítják. Az önkormányzat ter-
ve az, hogy a felújítások után ide 
költözik a védőnői szolgálat, va-
lamint a gyermekorvosi rendelő. 
A felnőttek továbbra is a meg-
szokott helyre járhatnak majd. 
A most is rendelőként üzemelő 
épület felújítására 132 millió fo-
rintot, a másikra pedig bő 100 
millió forintot fordítanak a Terü-
let- és Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) keretében 
elnyert forrásból. A főosztályve-
zető azt is elmondta, hogy a köz-
beszerzési eljárást már lefolytat-
ta az önkormányzat, elkezdték a 

kiviteli tervek elkészítését, ami-
nek egy hónapon belül kész kell 
lennie. Várhatóan tavasszal elin-
dulhat a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás, majd ősz-
szel átadhatják a munkaterületet 
a kivitelezőnek. 2024 nyarára el-
készülhet a rendelő.

Korszerűsítik az infrastruk-
túrát és az energetikai rendszert 
is: a rendelőben megújul a fű-
tésrendszer, kicserélik a nyílás-
zárókat, szigetelnek, festenek, 
megújul az épületgépészet, ki-
cserélik a burkolatokat és a te-
tőt. A szomszéd épület legalább 

70 éves, statikailag rossz álla-
potban van, sokáig egyébként 
a polgárőr egyesület bérelte az 
önkormányzattól, de ma már 
üresen áll. A tervek szerint csak 
a főtartófalak és az alapok ma-
radnak meg, a többi részt el-
bontják, hogy egy új épületet 
húzzanak fel.

– Miskolc előre menekül, a 
nehéz gazdasági helyzetben 
is fejlesztjük a városrészeket, 
ahogy azt a programunkban le-
fektettük – nyilatkozta a város 
polgármestere. Veres Pál em-
lékeztetett: komoly ráfordítás-

sal el tudták érni, hogy a Mis-
kolctapolca Barlangfürdő egész 
évben üzemelhessen, megújul 
az őspark és a csónakázótó, de 
pénzügyi ráfordítást igényelt 
az önkormányzat részéről az 
is, hogy újra kinyithasson a he-
lyi postahivatal. A városvezető 
hozzátette végül: a rendelő fel-
újítása évek óta húzódott, több 
közbeszerzési eljárást is kiírtak, 
de nem találtak megfelelő terve-
ket. Most ez sikerült, így rövid 
időn belül a rendelő is megújul-
hat Miskolctapolcán.

KUJAN ISTVÁN

Orvosi rendelők újulnak meg
Elindította az odútelepítés 
második ütemét a Város-
gazda – az énekesmadár 
populáció tavaly 60-100 fió-
kával bővülhetett.

Elkezdődött annak a száz 
új madárodúnak a kihelye-
zése, amelyeket a Városgazda 
tavaly indított odútelepítési 
programjának második üte-
mében telepítenek – adja hí-
rül a városháza közleménye. 
Az elmúlt hetekben pedig a 
korábban kihelyezett odúk 
tisztítása, karbantartása tör-
tént meg. Az ellenőrzéskor 
talált fészekmaradványok 
alapján a szakemberek úgy 
becsülik, hogy a tavaly kihe-
lyezett odúkban 60-100 éne-
kesmadár fióka születhetett. 
Az idei évben a Városgazda 
igyekszik olyan növényze-

tet is telepíteni az odúk kör-
nyezetébe, amely természetes 
táplálékot biztosíthat (ma-
gok, rovarok) az énekesma-
daraknak. Mindez illeszke-
dik ahhoz az elképzeléshez, 
hogy Miskolc egy madárba-
rát város legyen.

A Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. tavaly június-
ban indított örökbefogadá-
si programot. Első lépésben 
száz madárodút helyeztek ki 
városszerte, annak érdeké-
ben, hogy az énekesmada-
rak könnyebben találhassa-
nak búvó- és fészkelőhelyet. 
A fokozódó erdőművelés, a 
veszélyes és korhadt fák eltá-
volítása, valamint a vizes és 
szántóföldi élőhelyek átalaku-
lása miatt ugyanis szűkült az 
életterük, egyes fajok egyed-
száma csökkenésnek indult. 

Újabb madárodúk

Veres Pál és Miklós Viktor. Fotó: Mocsári László

Az alábbiakban olvashatják 
Veres Pál, Miskolc MJV pol-
gármesterének közleményét.

„Elkötelezett és büszke mis-
kolci polgárként eddigi életem 
és valamennyi megbízatásom 
során, pedagógusként és pol-
gármesterként is elsődleges fel-
adatomnak mindig a város és 
az itt élők, a miskolciak szolgá-
latát tartottam – és tartom ma 
is. Éppen ezért szeretném ismét 
nyomatékosan megerősíteni, 
hogy amennyiben a miskolci 
diákság, a város és az egyetem 
érdeke úgy kívánja, és ezáltal az 
egyetem hallgatói visszakerül-
hetnek az Erasmus-program-
ba, pedagógusként, miskolci 
lokálpatriótaként és felelős po-
litikai szereplőként késlekedés 

nélkül, azonnal kész vagyok le-
mondani kuratóriumi megbí-
zatásomról.

Szeretném ugyanakkor azt is 
hangsúlyozni, hogy őszintén hi-
szek abban, hogy nem ördögtől 
való, ha a mindenkori városve-
zetést és ezáltal a város érdekeit 
most, vagy a jövőben bármikor 
valaki képviseli az egyetemi ku-
ratóriumban, ezáltal hidat ké-
pezve az intézmény és Miskolc 
között, ápolva, erősítve és fej-
lesztve a két fél kapcsolatát. Ez 
a feladat számomra pedagógus-
ként nemcsak megtisztelő, ha-
nem eredeti hivatásomból adó-
dóan érthető és szakmába vágó 
is volt, hiszen magam is álltam 
az egyetemi katedrán, ismerem 
az egyetemi és a középiskolai 
oktatást is, így a diákság, a pe-

dagógusok helyzetét, gondjait 
és elvárásait ismerve kész vol-
tam és kész vagyok továbbra is 
legjobb tudásomat az egyetemi 
hallgatók és az universitas szol-
gálatába állítani.

A kuratóriumi megbízatással 
kapcsolatosan mindeddig sem 
jelzés, sem megkeresés nem ér-
kezett hozzám sem az uniós 
szervezetek, sem a kormányzat, 
sem az egyetem vezetése felől. 
Természetesen cselekvésre ké-
szen várom az érintett intézmé-
nyek, az uniós döntéshozók, a 
kormányzati szereplők állásfog-
lalását az ügyben, még egyszer 
hangsúlyozva, hogy a diákság 
érdekeit mindenek feletti prio-
ritásként szem előtt tartva, ha ez 
szükségessé válik, azonnal kész 
vagyok lemondani.”

Fontos, hogy a város érdeke képviselve 
legyen az egyetemi kuratóriumban 

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK. Az önkormányzat és a kormány nevében 95. születésnapja alkalmából köszön-
tötte Vass Lajost Veres Pál polgármester és Erdei Sándor önkormányzati képviselő. Vannak kortalannak lát-
szó emberek, akikre azt mondjuk, hogy már nem is öregszenek, mert nem fog rajtuk az idő. A közel egy év-
századot maga mögött tudó Vass Lajos is ilyen, aki 1928. február 6-án született. Korához képest jó erőben 
van, és bár a fia és annak családja naponta meglátogatja, gondját viseli, ő egyedül él saját otthonában. A 
napi dolgok elvégzésében önellátó. Igaz, a lakáson kívülre már nem megy egyedül. Fotó: Horváth Csongor

Az önkormányzat, a Miskolc 
Holding és a helyi foglalkoz-
tatási paktumiroda soron 
következő kerekasztal-be-
szélgetésén a járműiparban 
tevékenykedő miskolci cégek 
tevékenységeiről, az elmúlt 
évek megpróbáltatásairól, 
valamint az autóiparban vár-
ható jövőbeli változásokról és 
trendekről esett szó.

A Nemzeti Befektetési Ügy-
nökség (HIPA) aktív támoga-
tásával az országba és közöttük 
Miskolcra is számos külföldi 
tulajdonban lévő cég települt 
az autóipari szektorból. A jár-
műipar Magyarországon közel 
120 éves hagyományra tekint 
vissza. A magyar szakértelem, 
produktivitás és kreativitás, 
a kedvező földrajzi elhelyez-
kedés, illetve a versenyképes 
gyártási költségek eredménye-
ként Magyarország Európa 

egyik legvonzóbb autóipari be-
fektetési helyszíne. A legutób-
bi autóipari gyár betelepülése 
Miskolcra 2021-ben a Cher-
von Auto első Kínán kívüli 
gyáregysége volt. A járműipa-
ri vállalatok folyamatosan fej-
lesztik hazai tevékenységüket.

A tematikus találkozót meg-
nyitó Veres Pál felelevenítette: 
az elmúlt esztendőkben a Mis-
kolc Holdinggal milyen gazda-
ságfejlesztési irányokat jelöltek 
ki annak érdekében, hogy Mis-
kolc ipari kapacitása bővül-
jön. A polgármester úgy ítélte, 
hogy a pandémia óta új len-
dületet kapott a régió jármű-
gyártása. Hozzátette: habár az 
ország jelenleg legnagyobb au-
tóipari beruházása Debrecen-
ben zajlik, kalkulálni kell az-
zal, hogy mindebben a borsodi 
vármegyeszékhely is komoly 
szerephez jut. Ezért is rendkí-
vül lényeges, hogy a megfelelő 

kommunikáció álljon fenn a 
városvezetés és az érintett cé-
gek között.

Veres Pál örömtelinek ne-
vezte, hogy nem csupán a gép-
járműiparban, hanem a te-
hervasúti fejlesztésekben is 
érintett Miskolc a TS Hunga-
ria Kft. révén. A vállalat ügy-
vezetőjének a helyzetértékelése 
alapján a pandémia, majd pe-
dig a háború nyomán a meg-
rendelési állomány a közútról 
és a tengeri szállításról a vasút-
ra terelődött, így nekik is egyre 
több feladatuk támad a teher-
vagonok javításában. Lehócz-
ki Gábor elmondta: a digitális 
forradalom számos döntő vál-
tozást hozhat még munkavég-
zésükben, ezért is olyannyira 
lényeges, hogy a helyi techni-
kusképzés is támogassa a fel-
gyorsuló folyamatokat.

Ezt erősítette meg a Miskol-
ci Egyetem részéről Mészáros 
Péter, a Vállalati Kapcsolatok 
és Innovációs Igazgatóságának 
igazgatója, illetve Siménfal-
vi Zoltán, a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informa-
tikai Kar dékánja, aki szerint 
Budapest mellett itt, Miskolcon 
zajlik a leginkább versenyképes 
mérnöki képzés hazánkban.

BÓDOGH DÁVID

Fókuszban a járműipar 

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői. Fotó: Mocsári László

Miskolc az elsők között alakította ki befektetés-ösztönzési 
programját, amelynek célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, 
a foglalkoztatás elősegítése és a városban lakók életminősé-
gének javítása érdekében ösztönözze a vállalkozások Miskolc 
közigazgatási területén való letelepedését, fejlesztését vagy új 
befektetések megvalósítását. A befektetés-ösztönzési rende-
let alapján igénybe vehető szolgáltatásokat a Miskolc Holding 
Zrt. Gazdaságfejlesztési Igazgatósága biztosítja. 

Felhívás – a Városgazda 
munkatársainak adják ki 
magukat csalók!

Több lakossági jelzés érke-
zett a napokban olyan esetek-
ről, amelyek során ismeretlen 
személyek, csoportosan, mis-
kolci lakásokba csengettek 

be azzal az indokkal, hogy a 
hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díj befizetését 
ellenőrizzék. A Városgazda 
felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy a társaság tevékenysé-
gi köréből és jogosultságából 
fakadóan ilyen tevékenységet 
nem végez.

Vigyázat, szélhámosok!
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Az akció érvényes: 2023. 02. 11-től 2023. 02. 17-ig 
Palmolive szappan, 90 g, 2544 Ft/kg 279 Ft 229 Ft 
Nicky papírtörlő, 2 tekercs, 184,5 Ft/db 469 Ft 369 Ft
Denim tusfürdő, 250 ml, 1996 Ft/l 549 Ft 499 Ft
Lorin folyékony szappan, 1 l 699 Ft 649 Ft
Pur mosogató, utántöltő, 450 ml, 1533 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Baba sampon, 400 ml, 2247 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Baba testápoló, 400 ml, 2747 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft  
Taft hajlakk, 250 ml, 5196 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Axe deo, 150 ml, 8660 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Sensodyne fogkrém, 75 ml, 18 653 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Syoss Oleo hajfesték 1599 Ft 1499 Ft
Bref Trio Prémium WC-illatosító, 3x50 g 1599 Ft 1499 Ft
Silan öblítő, 1450 ml, 1800 ml 1699 Ft 1599 Ft
Zewa WC-papír, 8 tekercs, 237 Ft/db 2099 Ft 1899 Ft
Tytan purhab, 4 évszakos, 750 ml, 3198 Ft/l 2499 Ft 2399 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 2799 Ft/l 7799 Ft 6999 Ft

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

Apróhirdetés
Eltartási szerződést 
köt ne, illetve takarítást, 
vasalást vállal Miskolc 
területén becsületes, meg-
bízható hölgy. Tel.: +36-
20/584-0794

Gépi földmunka: alapá-
sás, vasbetonfúrás, kerítés-
építés, vízszintes talajfúrás. 
Tel.: +36-20/560-8939

Aranykalászos gazda 
(részszakma) képzés in-
dul februárban a DEKRA 
Akademie szervezésében. 
További felvilágosításért 
hívja a 06-30/524-4954-es 
telefonszámot!

BEFEJEZŐDÖTT A FIREPLACE KFT. 
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE
A „GINOP-1.2.16-22 – A mikro-, kis 
és középvállalkozások modern üz-
leti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések 
támogatása” tárgyú pályázati kiírás 
alapján 319,03 millió forint  feltétele-
sen vissza nem térítendő uniós tá-
mogatást nyert  a Fireplace Gyártó 
és Kereskedelmi Kft.  

A fejlesztés eredményeként esz-
közbeszerzés, ingatlan fejlesztés és 
napelemes rendszer kiépítése valósult 
meg, továbbá szakértői szolgáltatás 
igénybevétele és informatikai képzés 
is történt.  A projekt a Kistokaj, Állomás 
u. 7. sz. alatti székhelyen valósult meg.

A Fireplace Kft. tevékenységi terü-
lete a háztartási tüzelőberendezések, 
kiemelten a kandallókályhák fejleszté-
se, gyártása, értékesítése. Az 1994 évi 
megalakulás óta átlag évi 20-24 ezer da-
rab értékesítése történt, túlnyomórészt 
exportra. A növekvő igények kielégítése 
érdekében jelentős technológiai fejlesz-
tésre, kapacitás bővítésre van  szükség. 
Ezért a pályázat adata lehetőségek fel-
használásával lézervágó, élhajlító szem-
cseszóró, hegesztő, lemezhengerítő, 
eszterga beszerzése, üzembe állítása 
történt meg. A logisztikai, informatikai 
rendszer, a faanyagok csírátlanítására 
szolgáló  hőkezelő kemence, a bevizs-
gáló laboratórium fejlesztése is megva-

lósult. A dolgozók kulturált elhelyezésére 
szolgáló konténerrendszer  telepítésre 
került. A termékfejlesztést új formater-
vezési ötletekkel külső tanácsadó cég 
segítette. Dolgozóink a  fenntartható fej-
lesztéssel és az elektronikus ügyintézés-
sel kapcsolatos képzéseken vettek részt.

A fejlesztés eredményeként  a ver-
senyképesség fokozása, az árbevétel 
növelése, a munkavállalói létszám nö-
velése, a megrendelők igényeinek mi-
nél teljesebb kielégítése valósul meg.

A projekt indításkor 176 fő volt a dol-
gozói létszám, ez a 2022. december 
31-i tényleges megvalósítási határidő-
re 200 főre növekedett. 

Információ: www.fireplace.de

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

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

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

Ha  
munkát  

keres, 
minket  
keres!

l könyvelő
l PLC technikus
l műszakvezető
l építésvezető
l targoncavezető
l betanított gépkezelő
l fegyveres biztonsági őr
l összeszerelő operátor

Új vezérigazgató a MOL Petrolkémia Zrt. élén
2023. február 1-jétől Császár 
Péter vette át a MOL Petrol-
kémia Zrt. vezérigazgatói és 
a MOL Csoportszintű Down-
stream Vegyianyagok ügyve-
zető igazgatói feladatait.

Császár Péter a Budapes-
ti Corvinus Egyetemen szer-
zett MSC diplomát pénzügyi 
területen. 2013-ban csat-
lakozott a MOL-csoporthoz, 
ahol számos pénzügyi veze-
tői pozíció – köztük az olaszo-
roszági operáció igazgatósági 
tagság, valamint csoportszin-
tű DS pénzügyi igazgatói po-
zíció – betöltése után, 2019-
ben vette át a magyarországi 
logisztika irányítását. Közel 

két év sikeres működést kö-
vetően a magyarországi ter-
melés vezetőjeként folytatta 
pályafutását, ahol a Dunai Fi-
nomító és Zalai Finomító irá-

nyítása tartozott hozzá a vál-
lalaton belül. Az elmúlt másfél 
év alatt többek között nevé-
hez fűződik a Dunai Finomító 
történetének legkomplexebb, 
sikeresen lebonyolított nagy-
javítása, amelynek köszön-
hetően sikerült biztosítani az 
ország, valamint a régió üzem-
anyag-ellátását. 

Császár Péter Marton Zsom-
bortól vette át új pozícióját, aki 
a MOL-csoporton belül a kuta-
tás-termelésért felelős ügy-
vezető igazgatója lett szintén 
2023. február 1-jétől. A MOL 
Petrolkémia köszöni az elmúlt 
években nyújtott kiemelkedő 
teljesítményét és sok sikert kí-
ván az új pozíciójában.

Telefon: 30/9450-228
E-mail:  

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

Üléshuzat–  Üléshuzat–  
készítés,készítés,

kárpitjavításkárpitjavítás
Méretpontos,  

minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:  

az autós hálás lesz érte!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 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



Miskolcon is bemutatják 
a darabot, ami a gyűlölet 
ellen született.

Le lehetne írni a Romano 
Teatrot akár egy tőmondat-
tal is, például így: a Romano 
Teatro egy kulturális egyesü-
let. Vagy úgy, hogy „a Romano 
Teatro a színház ígérete”. Ki le-
hetne jelenteni, hogy roma fia-
talok vállalnak benne szerepet. 
Azt is, hogy nem roma fiata-
lok vállalnak benne szerepet. A 
Romano Teatro számára nem 
idegen Miskolc. Miskolc szá-
mára pedig nem idegen a Ro-
mano Teatro.

2005 szeptemberében ala-
kult Szegedi Dezső, Jászai Ma-
ri-díjas miskolci színművész 
szakmai útmutatásával. Me-
lyik állítás a legmegfelelőbb? 
Mit kell kiemelni a sok, lénye-
gesnek tűnő hangsúly közül? 
Horváth Zsolt szerint – aki 
jelenleg a művészeti vezető-
je az egyesületnek – a gyűlö-
let elkerülése, a gyűlöletkeltés 
felszámolása a legfontosabb. 
Ezt nyomatékosította akkor 
is, amikor a színtársulat kö-
vetkező miskolci fellépésé-
ről beszélt. A Romano Teatro 
zenés filmszínházi előadását, 
ami a Gyűlölet mosolya címet 
viseli, február 25-én mutatják 
be a Miskolci Csodamalom 
Bábszínházban. 

– A darabot a társulat írta, 
bár az alapsztori ismerős le-
het: két fiatalról szól, akiknek 

gyűlölniük kellene egymást, 
ehelyett azonban kölcsönösen 
szerelmesek lesznek a másik-
ba – ismerteti a Gyűlölet mo-
solya szüzséjét a művészeti 
vezető. Horváth Zsolt szerint 
a darab a magyarországi ro-
magyilkosságokra reflektál. 

– Ez egy fiktív történet, te-
hát nem a valós eseménye-
ket vittük színpadra, hanem 
azt a folyamatot dolgoztuk 
fel, hogy miért kell eljut-
nia addig egy attrocitásnak, 
hogy emberi életet követel-
jen. Miért nem lehet idő-
ben leültetni a feleket egy 
asztalhoz és megbeszélni a 
konfliktusokat?

Az előadás, mely ország-
szerte több színpadon is sikert 
aratott, belügyminisztériumi 
forrásból született. Az, hogy a 
miskolciak is megnézhetik a 
Romano Teatro bemutatóját, 
Varga Andrea alpolgármes-
ter és Borkuti László közmű-
velési és kulturális tanácsnok 
közbenjárásának köszönhető. 
Utóbbi elmondta, hogy régóta 
támogatója a roma művészet 
különféle ágazatainak és a kü-
lönböző művészeti ágak roma 
vonalainak.

– Miskolcon is szeretnénk, 
ha magasabb szintre emel-
kednének a kisebbség és a 
többség közötti kapcsolatok, 
ennek pedig jó lépcsőfoka 
lehet a február végén bemu-
tatandó darab – emelte ki 
Borkuti László.                     B.M.
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Kétnaposra bővített régiség-
vásárral, koncertekkel, vásári 
forgataggal, gazdag étel– és 
italkínálattal és számos kul-
turális programmal tér visz-
sza a kétéves szünet után a 
Miskolci Kocsonyafesztivál 
március első hétvégéjén.

Folytatás az 1. oldalról

– Bár csökkentett módon, 
szűkebb lehetőségekkel, de 
Miskolc városa támogatja a 
2023-as kocsonyafesztivál 
megrendezését. Büszke va-
gyok, hogy ez a rendezvény 
megvalósulhat ismét, még ha 
nem is tudunk annyi pénzt 
fordítani rá, mint amennyit 
szeretnénk – mondta Veres 
Pál. Hozzátette: a városveze-
tés bízik a rendezvény lebo-
nyolításával megbízott csa-
patban, ezért úgy döntöttek, 
hogy velük együtt megszer-
vezik a kocsonyafesztivált.

– Bízunk a jó időben, a si-
keres programokban, és ab-
ban is, hogy egy valóban 
nagyszerű fesztivált sikerül 
Miskolcon megvalósítani – 
hangsúlyozta a városvezető.

A sajtótájékoztatón elhang-
zott, a rendezvény jogtulajdo-
nosa, Rózsa Edit a kreatív ter-
vezésben szívvel-lélekkel vesz 
részt, de egyéb elfoglaltságai 
miatt idén a fesztivál opera-
tív szervezésében csak kisebb 
részben vállal szerepet, így 
ezzel a feladattal az Uni-Gar-
den Kft-t kereste meg. A mis-
kolci önkormányzat és a Mis-
kolc Holding Zrt. a mintegy 
120 millió forintból megva-

lósuló háromnapos fesztivál 
megszervezéséhez 80 millió 
forinttal járul hozzá. Az ön-
kormányzat az anyagi hozzá-
járuláson túl szolgáltatások-
kal és a terület rendelkezésre 
bocsátásával segíti a rendez-
vényt.

Az anyagi lehetőségek szű-
kössége miatt a három év-
vel ezelőttinél takarékosabb 
fesztivál megszervezésére 
van csak lehetőség – erről 
már Lipták Ádám beszélt. Az 
Uni-Garden Kft. ügyvezetője 
elmondta, a 2020-ashoz ha-
sonló nagyságrendű feszti-
vált idén 165 millió forintból 
lehetne megszervezni, eny-
nyi támogatással és bevétellel 
azonban idén nem számol-
hatnak.

– Új koncepciót állítottunk 
fel, és így esett a választásunk 

a március 3-5-ei hétvégére. 
Azon a hétvégén régiségvá-
sár is zajlik a városban. Ki-
dolgoztuk, hogyan tudunk 
együttműködni a régiség-
vásár a szervezőivel, aminek 
eredményeképp a régiségvá-
sár erre a hétvégére kétnapos-
ra bővül – ismertette.

A régiségvásár a Hősök te-
rére összpontosul, a Kazinczy 
és a Déryné utca köti majd 
össze. A kocsonyafesztivál te-
rülete a Szent István tértől a 
Villanyrendőrig tart, előbbin 
lesz majd a nagyszínpad is, de 
kerül egy-egy színpad a Vil-
lanyrendőrhöz és az Erzsébet 
térre is. A rendezvénybe az 
Avasi Kvaterka is becsatlako-
zik, így a történelmi Avas – a 
Bortanya és a Rácz sor kör-
nyéke – is fesztiválhelyszín-
ként fog funkcionálni.

– A kocsonyafesztivál te-
rületén végig vásár, gaz-
dag étel– és italkínálat várja 
majd a látogatókat. Folyama-
tos programokkal készülünk, 
nem csak a színpadokon, ha-
nem a fesztivál különböző 
pontjain is – hangsúlyozta 
Lipták Ádám. A már megszo-
kott vásári kavalkád mellett 
számos kulturális program-
mal is készülnek. És termé-
szetesen koncertekben sem 
lesz hiány: egyebek mellett 
fellép a Margaret Island, a 
Balkán Fanatik, a svéd Dr. 
Alban, Horváth Tamás, a Fi-
esta Csordás Tibivel, Krisz 
Rudi és Lotfi Begi is. A fesz-
tivál zárókoncertjén pedig az 
idén 75 éves Charlie szóra-
koztatja majd a kocsonyafesz-
tivál közönségét.

CZIFFRA ANDREA

Visszatér a kocsonyafesztivál

A Miskolci Konyonyafesztivál helyszínei

Ahogy közeledik a keddi 
Valentin nap, úgy nő a for-
galom a virágárusoknál. A 
trendek maradtak, az árak 
nőttek.

A hétvégéhez közeledve 
érezhetően fokozódik a keres-
let a virágok és édességek iránt. 
Városszerte készültek a virá-
gárusok is a rohamra, amely 
péntektől keddig éri el a csú-
csát. Az egyik legnépszerűbb 
beszerzési forrás Miskolcon 
a Búza téri piac, ahol számos 
árus kínálja a szebbnél szebb 
virágokat, kompozíciókat. Ér-
deklődésünkre a Jázmin Virág 
– Bolt & Webshop tulajdono-
sa, Gömöri-Nagy Alexandra 
virágkötő elmondta, hogy elő-
ször az online rendeléseknél 
volt érezhető, hogy közeleg a 
szerelmesek napja, sokan nem 
hagyták az utolsó pillanatra 

a virágok beszerzését a meg-
ajándékozni kívánt szerettük 
számára, hanem időben meg-
rendelték a kiszemelt virágköl-
teményeket.

„Az a tapasztalatunk, hogy 
személyesen aznap vagy az 
előtte lévő napokon jönnek 
vásárolni az emberek, akkor a 
legnagyobb a forgalom. Mi ké-
szítünk kifejezetten Valentin 
napi csokrokat is, ezeket fény-
kép alapján előre meg tudják 
rendelni a webshopunkban is. 
Ilyenkor főként a vörös rózsa 
és a tulipános, tavaszias kom-
pozíciók mennek legjobban. A 
trendek valamennyire mindig 
változnak, a vörös rózsa tartja 
a vezető helyét, de népszerűek 
most a tavaszias virágok is, a 
tulipán, a boglárka. Valentinra 
a régi klasszikus dobozos or-
chideát ma már nem viszik, ezt 
a virágot most inkább csok-

rokba kötve szeretik” – tudtuk 
meg Alexandrától, aki arról is 
tájékoztatott, hogy az árak bi-
zony náluk is nőttek, méghozzá 
jóval a hivatalos infláció fölött, 
akár 30 – 40 százalékkal is. Kü-
lönösen a rózsáknál, amelye-
ket részben Hollandiából, rész-
ben Ecuadorból szereznek be, 
a nagykereskedőkön keresztül. 
Mint mondta, a teljes emelke-
dést nem is tudják érvényesíte-
ni az eladási áraikban, mert az 
itt élő emberek árérzékenyek. 
A borsosabb árak ellenére szép 
számmal jöttek a megrende-
lések, az emberek az ilyen ün-
nepekre mindig rászánják a 
pénzt. Aki kevesebbet tud köl-
teni, az legfeljebb idén kisebb 
csokrot vásárol.

Az árak, szokás szerint na-
gyon különbözőek az egyes 
árusoknál. A szálas virágtól a 
malomkerék nagyságú csokro-
kig van, vagy rendelhető min-
denféle összeállítás. Ez valóban 
pénztárca függő. Alexandráék-
nál is széles a választék, ahogy 
az egész piacon, a kifejezetten 
Valentinra kínált csokraik kez-
dő ára alulról közelíti a tízezret, 
ám ezért már valóban ízléses 
és látványos ajándékot nyújt-
hat át a vásárló a kiszemeltnek. 
Az átlagos csokrétaárak azért 
inkább tízezer fölött vannak 
idén. De annak sem kell szé-
gyenkeznie, aki nem szán eny-
nyit virágra, egy szép, vegyes 
tulipáncsokor díszpapírban ki-
jön háromezer ötszázból is, és 
aki valóban szeret, az ennek is 
nagyon fog örülni.

BACSÓ ISTVÁN

Jön Valentin, fogy a virág

Fotó: Juhász Ákos

Rómeó és Júlia a  
magyar rögvalóságban

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

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

A kérelemhez csatolandó okmányok: 
Aranydiploma esetén:

•  az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél 
fénymásolata

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

• rövid szakmai önéletrajz

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

mánt- vagy vasoklevél fénymásolata
• rövid szakmai önéletrajz

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

A kitöltött kérelmek, a csatolt dokumen-
tumokkal együtt Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal, Szociális és 
Köznevelési Osztályára (3525 Miskolc, Vá-
rosház tér 8. sz.) is leadhatók (előzetes idő-
pontegyeztetés alapján), legkésőbb 

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

A kérelmek a felsőoktatási intézmé-
nyekhez közvetlenül is benyújthatók. 

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

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



Szenvedélyük a bor és a hagyo-
mány, küldetésük az értékte-
remtés és a jótékonykodás.

Magyarországon a nyugat-eu-
rópai példák alapján 1976-ban 
alakult meg az első borrend, 
1988-ban létrejött a Magyaror-
szági Borrendek Országos Szö-
vetsége, amelynek mára több, 
mint negyven tagja van. Kö-
zöttük az egyik a miskolci Ist-
ván Nádor Borlovagrend, amely 
egyre jelentősebb szerepet ját-
szik a város életében.

Czupper András borász, a 
borlovagrend elnöke és nagy-
mestere lapunk kérdésére el-
mondta, hogy az ötlet a lilla-
füredi Palotaszálló 1999-es 
felújításakor fogalmazódott meg 
benne, a szálló alatti pincerend-
szer renoválásakor. Létre is hoz-
ták a Bortársaság Klub Lillafüred 
társaságot, amely azonnal aktív 
munkába kezdett. Amikor 2022-
ben az országos szövetség meg-
hívta őket tagjai sorába, nevüket 
István Nádor Borlovagrendre 
változtatták. „Ez a név utalás a 
történelmi múltra, amelynek ré-
sze az is, hogy meg kell fogalmaz-
nunk a saját történetünket, a saját 
legendánkat. Egy borlovagrend-
hez mindez szükséges, ahogy az 
egységes öltözék és a medál is. A 
mi talárunk királykék, Anjou lili-
ommal díszítve” – tudtuk meg a 
nagymestertől, aki elmondta azt 
is, hogy István nádor idejében 

a város környékén már komoly 
szőlőtermesztés folyt, amely az 
idők folyamán változott. Mára a 
legtöbb ültetvény már eltűnt, de a 
szőlőtermesztő és borász hagyo-
mányokat őrizzük, és ebben úttö-
rő munkát vállalt a borlovagrend.

A bükki borvidék Magyar-
ország egyik legjobb borvidé-
ke, amelyről méltatlanul keve-
set tudnak az emberek, pedig 
Villánnyal van egy szinten 
minőségben. Czupper András 
szerint van remény arra, hogy 
ez a helyzet megváltozzon. Ma 
egyre több fiatal érdeklődik a 
borászat iránt. Küldetésük a 
borvidék és a helyi borok is-
mertségének növelése, ugyan-
akkor a bor tiszteletének, kul-
tuszának ápolása, amely egy 
kulturális és hagyományőrző 
cél is. Ezeken túl karitatív te-
vékenységet végeznek, többek 
között a gyermekkórházban 

ápolt kis betegeket támogatják, 
de élelmiszer adományt küld-
tek Ukrajnába is és nagycsalá-
dokat is segítenek.

A borlovagrend munkáját 
számos díjjal is elismerték, 2022-
ben, elsőként a borlovagrendek 
közül, megkapták a Pro Vino 
Hungarico díjat. És legalább 
ilyen büszkék a Miskolc Város 
Nívódíja elismerésre is, amelyet 
egy évvel korábban érdemeltek 
ki. A tagok külön is több ran-
gos díjjal büszkélkedhetnek. A 
nagymester felhívta a figyel-
münket az általa alapított Lova-
gok lovagja címre, amelyet éven-
te ítélnek oda a kiemelt munkát 
végzett borlovagoknak vagy 
bordámáknak. Közülük egy lesz 
adott évben a megtisztelő cím 
birtokosa, amelyet a Lillafüre-
den megrendezett jótékonysági 
gálavacsorán adnak át.

BACSÓ ISTVÁN
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Megmozdult a világ, 
hogy segítsen Törökor-
szágban és Szíriában a 
pusztító földrengés után.

Versenyt futnak az 
idővel a magyar mentő-
csapatok. A földrengés 
vasárnapról hétfőre vir-
radóra történt, ahogy az 
idő telik, egyre kevesebb 
az esély, hogy túlélőt ta-
láljanak. Lehoczki László 
és a Spider mentőcsoport 
már kedden a helyszínre 
sietett, szerdán pedig az 
első túlélőt is megtalál-
ták Adanában. Részt vesz 
a mentésben Mezősi Ta-
más, a Baráthegyi Vakve-
zető Kutya Iskola vezető-
je is, ő Antakya városában 
küzd az emberéletekért 
mentőkutyájával, Trafival. 
„Annyira elkapott minket 
a lendület, hogy életeket 
mentsünk, hogy szerdán 
még az előre eltervezett 
váltásokat sem tartottuk, a 
csapat minden tagja egész 
nap dolgozott. Az első na-
pokban a legnagyobb az 
esélye annak, hogy élő 
embereket találjunk a ro-
mok alatt, ami az idő múl-
tával sajnos egyre csök-
ken” – mutatott rá.       MN

A DVTK 113. születés-
napját ünnepelte február 
6-án, ugyanis 1910. február 
6-án néhány diósgyőri srác 
megalapította a Diósgyőri 
Vasgyár munkástermében a 
Diósgyőr-Vasgyári Testgya-
korlók Körét. A klub első 
elnökének Vanger Vilmost 
kérték fel. A többi már törté-
nelem…

– A 20. század elején Di-
ósgyőr-Vasgyárban is egyre 
többen ismerkedtek meg a 
labdarúgással, ezzel az akko-
riban hazánkban még újdon-
ságnak számító angol játék-
kal – mondta dr. Világi Péter, 
a DVTK kommunikációs és 
marketing igazgatója. 1909 
őszén a vasgyári fiatalokban 
megszületett az elhatáro-
zás, hogy szervezett keretek 
között folytassák és egy mi-
niszterileg jóváhagyott, alap-
szabályok szerint működő 
sportegyesületet hozzanak 
létre. December 8-án egy öt-
tagú bizottság (Ihring Antal, 
Waisz Árpád, Petrich Andor, 
Pavlánszky Károly, Soltiszek 
Árpád) felkereste korábbi ta-
nítójukat, Vanger Vilmost és 
kérték, hogy segítsen a terve-
ik megvalósításában. A nagy  
atekintélyű tanító elvállalta 

az alakítandó egyesület elnö-
ki tisztségét.

1910. január harmadik he-
tében a belügyminiszter ar-
ról értesített Vanger Vilmost, 
hogy a vasgyári sportegyesü-
let működését engedélyezi, az 
alakuló közgyűlés időpontjá-
ul február 6-át jelölte ki. 1910. 
február 6-án a vasgyári mun-
kásétteremben a hetven fős 
tagság részvételével megtar-
tott alakuló ülésen a jelenlé-
vők egyhangúan elfogadták a 
javaslatot, hogy a megalakuló 
egyesület a Diósgyőr-Vasgyá-
ri Testgyakorlók Köre nevet 
veszi fel, és azt is, hogy a csa-
pat színe piros-fehér lesz. Ez-
zel létrejött a DVTK, amely 
immáron jogilag is megfelelt 
minden szabálynak.

 Az Ultras Diósgyőr, a Diós-
győri Szurkolói Koordinációs 
Iroda és a DVTK a Tiszakécs-
ke elleni mérkőzés közben 
egy közös meglepetéssel, egy 
egyperces látványos tűzijá-
tékkal is készült a klub 113. 
születésnapjára. Az Ultras Di-
ósgyőr tagjai Lillafüreden, a 
Hámor-tónál is ünnepeltek. 
De a DVTK sportolói is ki-
tettek magukért, hiszen a klub 
minden látvány-csapatsport-
ágában diósgyőri győzelem 
született az előző hétvégén!

A 113. születésnapot 
ünnepelte a DVTK

Életeket 
mentenek

Borlovagok és bordámák

A megyei cégek várják a szakképzett munkaerőt
A jól képzett szakemberek iránt a 
gazdasági nehézségek ellenére 
sem csökkent a kereslet – nyilat-
kozta lapunknak Bihall Tamás, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara (BO-
KIK) elnöke. Elmondta: a kamara 
számára fontos a minőségi duá-
lisképzés, amely a naprakész tu-
dással rendelkező szakemberek 
biztosításának alapfeltétele.

„A kamara lassan 25 éve fog-
lalkozik a duális szakképzés ki-
alakításával, és az MKIK szak-
képzésért felelős alelnökeként 
büszkén mondhatom, hogy en-
nek a rendszernek a létrehozását 
mi indítottuk el. Meg kell jegyez-
nem, hogy a duális képzés nem 
egy új „intézmény”, a ’60-as, ’70-
es években jó színvonalon műkö-
dött Magyarországon – bár akkor 
még nem így hívták. Mai formá-
jában a ’94-es kamarai és szak-
képzési törvény fogalmazta újra, 
illetve 2011-ben a kormány és a 
kamara megállapodása indította 
el végleges magyarországi beve-
zetését” – foglalta össze röviden 
a kezdeteket Bihall Tamás. Hoz-
zátette: mára általánossá vált, 

hogy a tanulók a szakma elmé-
letét az iskolában, a gyakorlatát 
a cégeknél tanulják meg. A BOKIK 
a szakképzési centrumokkal és 
azok tagiskoláival kiváló együtt-
működésben mutatja meg a fi-
ataloknak a szakmatanulás 
előnyeit, szépségét.

Vonzó a technikum
Megtudtuk: a mai duális képzés 

lényege, hogy a diákok választhat-
ják a 3 éves szakiskolai képzést, 
vagy dönthetnek a technikum 
mellett, ami 4+1 éves. A tapasz-
talatok szerint ez az utóbbi igen 
népszerű forma lett, nagyban 
megnövelte a szakképzés iránti 
érdeklődést és igényt. Nem vélet-
lenül, hiszen szakmát és érettsé-
git is ad, és megfelelő tanulmányi 
eredmény esetén a szakirányú 
egyetemi továbbtanulás is ott le-
het a célok között.

„Bizton állíthatom, hogy egy jó 
szakmával rendelkező fiatal ma 
kiváló eséllyel boldogul az élet-
ben” – mondta Bihall Tamás. Eh-
hez kapcsolódva kiemelte, hogy 
a nehéz gazdasági körülmények 
ellenére a szakképzett munka-
erő iránti kereslet nem csökkent. 

Ez igaz a vízügyi szakmáktól az 
egészségügyön át az iparig min-
den ágazatra.

Versenyek itthon és a világban
A kamarának számos jogosít-

ványa van a duális képzés szerve-
zésére és megvalósítására. Ezek 
közül az elnök a gyakorlati képző-
helyek ellenőrzését, a vizsgadele-
gálást, a mestervizsgáztatást, 

és a vármegyénként több száz 
tanulót megmozgató tanulmá-
nyi versenyeket említette. Az idei 
Szakma Sztár verseny BOKIK által 
lebonyolított előválogatóin példá-
ul vármegyénkből 353 versenyző 
vett részt. Ennek a megmérette-
tésnek a komolyságát jelzi, hogy 
az országos döntő ünnepélyes 
megnyitását – amely ebben az év-
ben április 24-én lesz – Magyaror-

szág miniszterelnöke évről évre 
vállalja. Emellett fontosak az eu-
rópai és világversenyek is, vagyis 
a EuroSkills és a WorldSkills, ame-
lyeken a magyar fiatalok folyama-
tosan nagyszerű eredményeket 
érnek el. 

Új stratégia a képzésben
Bihall Tamástól megtudtuk, 

2019-től egy új szakképzési 

stratégia mentén folyik a szak-
képzés. A korábbi tanulószer-
ződést a munkaszerződések 
rendszere váltotta fel, vagyis a 
diákok munkabért kapnak havi 
100-160 ezer forintos nagyság-
rendben. Ezért a munkahelye-
ken természetesen követelnek, 
az elvárások nagyok. De akik 
teljesíteni tudnak, azok megala-
pozhatják az életpályájukat. 

A személy és vagyonőr eladó szakmák esetében  
távoktatási forma igénybe vehető.

Engedélyszám: E/2020/000324 

„Célunk, hogy nyitott szemléletű, önálló tanulásra és  
döntéshozatalra képes, felelőségteljes diákokat neveljünk.”

Látogasson el nyílt napjaink egyikére és nyerjen  
betekintést intézményünk gimnáziumi, általános  
iskolai, illetve óvodai oktatási programjába! 

Jelentkezés nyílt napjainkra február 13-ától  
a www.ais.hu weboldalunkon.

Leendő diákjainkat nemzetközi oktatási  
színvonallal és angol nyelvű képzéssel  
várjuk az AIS-ben!
Gondoskodjon gyermeke nemzetközi  
színvonalú oktatásáról időben!

www.ais.hu    
3516 Miskolc, Forrás u. 1.     
info@ais.hu 

Hirdetés

Czupper András. Fotó: minap archív/Végh Csaba



hirdetés 2023. február 11. 
6. hét | XX. évfolyam 5. szám10 Miskolci Napló



Fiataloknak szóló, ingyenes 
rendezvénysorozatot indít a 
Miskolci Egyetem Alkalma-
zott Társadalomtudományok 
Intézete közösen a miskolci 
önkormányzattal és a Miskol-
ci Akadémiai Bizottsággal.

A február 23-án kezdődő 
Ifjúsági Közéleti Akadémia az 
Alkalmazott Társadalomtudo-
mányok Intézetének korábbi 
szabadegyetemi előadásaihoz 
hasonlóan főként az egyetemis-
tákat célozza meg, de az intéz-
ménynek szintén fontos célja 
közelebb kerülni a város polgá-
raihoz, ezért az ingyenes ren-
dezvénysorozat épp annyira szól 
a középiskolásokhoz és a felnőt-
tekhez is. Az intézetnek számos 
összefonódása van a várossal, 
ahogyan az önkormányzat is ki-
emelt figyelmet fordít az ifjúság-
politikára, ezért is döntöttek úgy, 
hogy közösen nyitnak mind az 
egyetemisták, mind a közép-
iskolások felé, és célozzák meg 
őket a programmal.

– A demokratikus műkö-
dés egyik alappillére, hogy a 
fiatalok foglalkozzanak a köz-
ügyekkel, sok esetben azonban 
belefásultak a politikába. Nem 
fáradhatunk bele, főleg nem a 
fiatalok. Kell, hogy a vélemé-
nyüket kifejezzék a demokrácia 
adta kereteknek megfelelően és 
ezt megtanulják. Ez a közéleti 

akadémia olyan dolgokkal is-
merteti meg őket, ami ebben 
segít – fogalmazott Szabó-Tóth 
Kinga, a Miskolci Egyetem BTK 
Alkalmazott Társadalomtudo-
mányok Intézetének igazgatója.

Február 23-án a régiónk Y 
generációjáról tart előadást 
Fekete Sándor. A politológus 
négy ország kutatási eredmé-
nyeit hasonlítja össze. 

Március 9-én Csepeli György 
szociálpszichológus, a Miskolci 
Egyetem professor emeritusa a 
depresszióról, a szenvedélyekről 
és a rezilienciáról beszél majd. Az 
előadáson egyebek mellett az is 
kiderült, hogyan tudjuk az örök 
alkalmazkodás képességét elsa-
játítani, és egy-egy helyzetben lel-
kileg rugalmasak maradni.

Osváth Andrea előadásának 
fő témája a fiatalokat kézzel-
foghatóan érintő kapunyitási 

krízis lesz. A résztvevők gya-
korlati tanácsokat kaphatnak 
arra vonatkozóan, hogyan 
kezdjék el a nagybetűs életet és 
aknázzák ki az előttük álló le-
hetőségeket a húszas éveikben.

A programsorozat a helyi 
identitás, a lokális kötődés erő-
sítését is célként fogalmazta 
meg. Ezt segíti majd Fazekas 
Csaba egyetemi docens előa-
dása április 6-án. A történész 
azt mutatja be, hogyan járulnak 
hozzá Miskolc történeti moza-
ikjai a jelen megértéséhez. 

Az április 20-i előadást Hava-
si Virág tartja, témája a részvé-
teli demokrácia lesz. A szocio-
lógus arról beszél majd, hogy az 
ügyek társadalmasítása hogyan 
segíti a demokratikus műkö-
dést. Mint ismert, Miskolc ön-
kormányzatának egyik fontos 
célja, hogy bizonyos, a várost 

érintő döntések előkészítésébe 
és meghozatalába magukat a 
helyi polgárait is bevonják.

Az Ifjúsági Közéleti Akadé-
mia előadásai másfél órásak, 
ingyenesek, bárki által látogat-
hatók, egy részüket az Erzsébet 
téri MAB székházban, a má-
sikat pedig a MÜHA kávézó-
jában tartják. Az előadásokat 
követően beszélgetésre invitál-
ják a résztvevőket, a diskurzust 
Szabó-Tóth Kinga, valamint 
Kovács Boglárka, aki a város 
ifjúsági referens gyakornoka 
moderálja majd.

CZIFFRA ANDREA

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
február 12-én, vasárnap, 
16 órától a Deszkatemp-
lomból közvetítenek. Igét 
hirdet: Pásztor Dániel, a 
Tiszáninneni Református 
Egyházkerület püspöke. 

HARANG-HÍREK

Az Ifjúsági Közéleti Akadémia 
előadásai:
Február 23. 16:30 Az Y gene-
ráció a régióban, Fekete Sán-
dor, MAB Székház | Március 9., 
16:30 Függőség, depresszió, 
reziliencia, Csepeli György szo-
ciálpszichológus, MÜHA ká-
vézó | Március 23., 16:30 Kis 
miskolci demográfia, Mihályi 
Helga, MAB Székház | Április 6., 
16:30 Miskolci történeti moza-
ikok, Fazekas Csaba, MÜHA Ká-
vézó | Április 20., 16:30 Részvé-
teli demokrácia, Havasi Virág, 
MAB Székház | Május 4., 16:30 
Álomállás, de hogyan? Osváth 
Andrea, MÜHA Kávézó | Május 
18., 16:30 Maradjunk, srácok! 
Kunos Nóra, MÜHA Kávézó
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FEBRUÁR 11., szombat
10:00 Játszóházak ünnepről ünnepre - 

mesés farsangi készülődő a Mesebiroda-
lomban, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

10:00-13:00, 14:00-17:00, 18:00-21:00 Közön-
ségkorcsolya, Városi Szabadidőközpont

15:00, 19:00 Illúzió mesterei, MÜHA

FEBRUÁR 12., vasárnap
10:00-13:00, 14:00-17:00 Közönségkorcso-

lya, Városi Szabadidőcsarnok
18:00-21:00 Retro Valentin-napi jégdisco, 

Városi Szabadidőcsarnok
10:30 és 16:00 Ciróka babakoncert, a Miskol-

ci Szimfonikus Zenekar székháza, Malom

FEBRUÁR 13., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 14., kedd
10:00 Babusgató klub: karikázó mondó-

kázó, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
15:00 Angol Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 És Rómeó és Júlia, szereplők: 

Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter, MÜHA
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 15., szerda
18:00 (S)ikertörténetek - Páros beszélge-

tés, vendégek: Nádasdy Ádám és Winkler 
Róbert, moderátor: Kőrizs Imre, MÜHA

18:30 Pilates, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 16., csütörtök
16:00 Francia Klub, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16:30 Csontos László Az én megyém! Bor-

sod, Abaúj, Zemplén és egy csipet Gömör 
című könyvének bemutatója, II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtár

18:00 DVTK-BEAC kosárlabda mérkőzés, 
Magyar Kupa I. forduló, DVTK Aréna

19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

19:00 Szente Vajk-Galambos Attila: A Do-
minógyilkosság – krimi 2 részben, a 
Játékszín előadása, Művészetek Háza

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

Könyvtár
19:30 Illés Klub, házigazda a Nívódíjas Mis-

kolci Illés EmlékZenekar, Ifjúsági Ház

FEBRUÁR 18., szombat
13:00-17:00 VIII. Miskolci bagolyles, Miskol-

ci Egyetem előcsarnok és park
18:00-22:00 Valentin éjszakai fürdőzés, 

Barlangfürdő
19:00 DVTK-Balatonfüred röplabda mér-

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

Négy Arc Színház produkciója, szereplők: 
Xantus Barbara, Gregor Bernadett, Magyar 
Attila, Művészetek Háza

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

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

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

sokon, Dr. Görföl Tamás biológus előadá-
sa, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 DVTK-PMFC labdarúgó mérkőzés, 

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

fonikus Zenekar koncertje, közreműködik 
zongorán Jan Vojtek, Művészetek Háza

FEBRUÁR 21., kedd
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: FEBRUÁR 11-15., szombat-szerda: 17:30 és 20:00 Magic 
Mike utolsó tánca | FEBRUÁR 11-12., szombat-vasárnap: 15:15 Asterix és Obelix: A középső 
birodalom | FEBRUÁR 16-22., csütörtök-szerda: 17:30 A bálna | 20:00 Magic Mike utolsó tánca  

• Művészetek Háza, Béke-terem: FEBRUÁR 11-15., szombat-szerda: 17:00 Mágikus állatok is-
kolája 2. – Rejtélyes gödrök (kivéve 14-e) | 19:30 A titokzatos nő | FEBRUÁR 11-12., szombat-va-
sárnap: 14:45 Jóreménység-sziget | FEBRUÁR 14., kedd: 17:00 Az almafa virága | FEBRUÁR 16-
22., csütörtök-szerda: 17:00 Exhibition on Screen: Degas – A tökéletesség nyomában | 19:00 Tár

• Cinema City: FEBRUÁR 9-15., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – A bálna | A gép | As-
terix és Obelix – A középső birodalom | A sziget szellemei | Avatar: A víz útja | Az ember, akit Ot-
tónak hívnak | Babylon | BTS – Yet to Come in Cinemas | Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság | 
Fortune-hadművelet: a nagy átverés | Fura világ | Jack Mimoun és a rejtélyek szigete | Kopogás 
a kunyhóban | Krokodili | Léna és a hógolyó | Magic Mike utolsó tánca | Mágikus állatok iskolája 
– Rejtélyes gödrök | Menekülj! | M3gan | Mi köze ennek a szerelemhez? | Titanic: 25. évforduló

MOZIMŰSOR

FEBRUÁR 11., szombat 15:00 Ének az esőben, 
Déryné Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház | 19:00 
Ének az esőben, bérletszünet, Nagyszínház | FEB-
RUÁR 16., csütörtök 17:00 Férfi és nő 4x, Csar-
nok | 19:00 Ének az esőben, Móricz Zsigmond-bér-
let, Nagyszínház | FEBRUÁR 17., péntek 19:00 
Producerek, bérletszünet, Nagyszínház | FEBRU-
ÁR 18., szombat 15:00 és 19:00 Jézus Krisztus 
szupersztár, bérletszünet, Nagyszínház | 17:00 
Férfi és nő 4x, Csarnok | FEBRUÁR 23., csütör-
tök 10:00 Micimackó, bérletszünet, Nagyszínház | 

18:00 A miniszter félrelép, Jezsuita ifjúsági bérlet, 
Nagyszínház | FEBRUÁR 24., péntek 10:00 Mici-
mackó, bérletszünet, Nagyszínház | 17:00 Egy óra 
versek között a színház művészeinek társasá-
gában, Csarnok | 18:00 A miniszter félrelép, bér-
letszünet, Nagyszínház | FEBRUÁR 25., szombat 
11:00 Kakaókoncert, Nagyszínház nézőtéri társal-
gó | 15:00 A színházcsináló (A január 12-i előadás 
pótlása. A megvásárolt jegyek változatlanul érvénye-
sek.), Csarnok | 19:00 A miniszter félrelép, Nagy 
Attila-bérlet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Hirdetés

A Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület 
Bükki Helyi Csoportja idén 
nyolcadik alkalommal ren-
dezi meg a „Miskolci Bagoly-
les” elnevezésű programját.

A rendezők a családi isme-
retterjesztő esemény jelmonda-
tával – „a velünk élő vadvilág” 
– szeretnék felhívni a figyelmet 
a körülöttünk, így akár a váro-
si környezetben is látható élőlé-

nyekre. A rendezvény keretét 
egy pontgyűjtő játék adja, ahol 
a kiállítók az év fajait feldol-
gozva kérdőíveket készítenek. 
– A kiállítók bemutatják, nép-
szerűsítik tevékenységüket, 
mi magunk az egyesület be-
mutatásán kívül, madárvédel-
mi eszközök kiállításával, bag-
lyok életét bemutató tablókkal, 
gyermek foglalkoztató felada-
tokkal, játékokkal készülünk– 
írják a szervezők.

Egyebek mellett a Makogó 
Egyesület jóvoltából vadászgö-
rények és vadon élő rokonaik 
bemutatója, madárgyűrűzés, 
madármegfigyelő séták, ma-
dárfotó-kiállítás és madárvé-
delmi eszközök kiállítása várja 
az résztvevőket. 

Február 18-án, szomba-
ton 13-tól 17 óráig a Miskolci 
Egyetem főépületének előtere 
és parkja várja az érdeklődőket 
az ingyenes programon. 

Kérjük a következő bagolylest

Az előadásokra középiskolásokat és egyetemistákat is várnak. Fotó: H. Cs.

Közéleti Akadémia a fiataloknak

A hírportál
www.minap.hu



mozaik 2023. február 11. 
6. hét | XX. évfolyam 5. szám12 Miskolci Napló

Februárban sem maradt el a város miskolciak és környéken élők egyik kedvenc programja: ezúttal is a hónap első vasárnapján rendezték meg a 
Miskolci Régiségvásárt a Széchenyi utcán, az Erzsébet téren és a Városház téren. A rendezvény egyik különlegességeként a közelmúltban a Városház 
térre költözött Grizzly Music Pub jótékonysági vásárt rendezett régi otthonuk megunt dekorációjából és használati tárgyaiból. A vásár teljes bevételét 
a Magyar Vöröskeresztnek ajánlották fel. Talán nem meglepő, de a kultikus kocsmából ismerős tárgyak hamar elfogytak. Fotó: Mocsári László

Jótékonysági akció a régiségvásáron 

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

6322. Nokedli
Bekerülés helye: Miskolc, Szent-
péteri kapui Tesco parkoló
Fajta: európai házimacska
Kor: 9-11 hónapos
Neme: kandúr

Szín: fehér-szürke cirmos
Súlya: 3,2 kg

Két testvérével jött a telepre. 
Dorombolós nyugodt cica, be-
kerülésétől kezdve kezes. Vizs-
gálatokat, oltást szépen tűri.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Azt reméli, hogy jó híreket kap 
valakitől, de kiderül, hogy ő sem tud sokkal többet, mint 
ön. Ketten együtt azonban még képesek lehetnek arra, 

hogy olyan eredményeket érjenek el, amikre vágyik.

Bika (04. 21.–05. 21.) Valaki a segítségét kéri egy 
olyan dologban, amiből szívesen veszi ki a részét, és 
büszke arra, hogy önre gondolt a feladattal. Adjon bele 

mindent, hogy tényleg büszke legyen az eredményre.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Nem akar senkinek a terhére 
lenni, de közben azt is tudja, hogy muszáj most egy kis 
segítséget szereznie. Ne féljen azokhoz fordulni, akik 

igazán közel állnak önhöz, mert ők szívesen tesznek önért.

Rák (06. 22.–07. 22.) Elkapja a megfelelő ritmust, 
és jól halad a feladataival, de valami elbizonytala-
níthatja. Ha fáradtnak érzi magát, inkább pihenjen 

egy kicsit a hétvégén.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) El kell döntenie, hogy mi 
az, amit szeretne, mert máskülönben nehezen fogja 
tudni megtalálni az oda vezető utat. Ha már világos a 

cél, határozottan léphet az oda vezető utakra is.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Csak akkor induljon egy nagy 
feladatért, ha tudja, hogy képes lesz kitartani, és nem 
ijesztik meg az elvárások vagy a negatív hangok. Végig 

hinnie kell önmagában a cél érdekében.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Semmi sem olyan fontos az 
ön számára, mint az, hogy valaki képes legyen értékel-
ni a humort. Ha valaki nem képes nevetni valamin, ak-

kor a kritikáját sem látja, a szűklátókörűség pedig önnél kizáró ok.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Hiába próbálta kihasználni 
a hetet arra, hogy utolérje magát, úgy tűnik, csak még 
jobban lemaradt. Lehet, hogy a siker hajszolása helyett 

végre kicsit rá kell pihennie a feladatra.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nem ijed meg a saját árnyé-
kától, de felismeri a veszélyt, és képes józan döntést 
hozni. Fölöslegesen nem kockáztat, ez pedig nagyon is 

bölcs dolog, mert sokat veszíthetne vele.

Bak (12. 22.–01. 20.) Olyan közel van a célhoz, hogy 
most már úgy dönt, semmi sem állíthatja meg, és min-
denképpen véghez viszi a terveit. Az utolsó fázisban 

olyan is akad, aki a siker ízét megérezve ön mellé áll majd.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Örül, ha valaki olyannal ta-
lálkozik, akivel megoszthatja a terveit, és aki érti és érzi, 
miért is olyan fontosak az elképzelései. Még az is lehet, 

hogy a megvalósításhoz is segítséget kap.

Halak (02. 20.–03. 20.) Már nagy szüksége van arra, 
hogy alaposan kipihenje magát, ezt pedig nem érdemes 
tovább halogatni. Ha nem vigyáz, kimerülten olyan dön-

téseket hozhat, amiket később aztán még megbán.

Akkor és most. Az egri országút, a Lillafüred előtti alagút és a 
Palotaszálló egy részlete látható mindkét felvételen, szűk száz 
év eltéréssel. A régi képeslapról túl sok információ nincsen, az vi-
szont biztos, hogy a fotó 1929 után készült, ekkor adták ugyan-
is át az 1929-től épülő Palotaszállót. Lux Kálmán tervei alapján, 
neoreneszánsz stílusban felépített komplexum a kezdetektől 
szállodaként üzemelt, 1945-ig a vendégek elsősorban a korabeli 
elit köreiből kerültek ki. A II. világháború alatt előbb német, később 
orosz katonák szállása volt, az 1950-es évektől pedig SZOT-üdülő 
lett. Az épület 1993-ban a Hunguest Hotels szállodalánc tulajdo-
nába került, akik felújították és a szolgáltatásait jelentősen bőví-
tették. A 2010-es évek második felében újbóli rekonstrukció kez-
dődött, a munkát több ütemben végezték el és jelenleg is tart. A 
Palotaszállóval párhuzamosan épült ki a Miskolc és a Lillafüred 
közötti autóút mostani nyomvonala is. (Tajthy Ákos szövege, dr. 
Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

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

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

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

mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sor-
solunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Sudoku
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