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VESZÉLYES KERESZTEZŐDÉSEK
A gyalogosokat is megkérdeztük

Koreny György a Miskolci
Fürdők Kft. új vezetője. Az
elmúlt 25 évben foglalkozott
befektetésekkel, dolgozott a
bankszektorban, majd 2010
után egy magyar tulajdonú
nagykereskedelmi kft. ügyvezetőjeként tevékenykedett
a versenyszférában.

Vannak Miskolcon olyan kereszteződések, amelyek gyalogos szempontból is veszélyesek. Ezek is szerepelnek a
város átfogó vizsgálatában,
amelyet a rendőrséggel közösen végeznek el.
A közlekedési szakemberek
ugyanakkor hangsúlyozzák,
a legtöbb baleset elkerülhető
lenne, ha a közlekedők szigorúbban betartanák a szabályokat. Ugyanakkor jelzőlámpából sem kell nagyságrendekkel
több Miskolcra, hiszen a folyamatos és biztonságos haladást többféle eszközzel lehet
szabályozni.
– A tűzoltóság és a Dózsa
György utca sarka az egyik
ilyen kereszteződés. Többször
volt már, hogy zöld volt a lámpa a gyalogosoknak, én szerettem volna átmenni, és egy autó
átszáguldott előttem – így ös�szegezte tapasztalatait Nagy
Tamás.
– A Zenepalotánál, ahol a
villamossín van, elég nehéz átmenni, mert minden irányból
kanyarodnak, jönnek-mennek
az autók – mondja Jánvári Istvánné. Hébe-hóba jár gyalogosan Váry Zsolt, aki szerint
nemcsak autós, hanem gyalogos szempontból is a Malomszög utcánál van egy veszélyes
kereszteződés. – Itt rendszeres volt a halálos gázolás, azóta
voltak közlekedési változások,

Az avasi gyalogátkelők is több figyelmet igényelnének a közlekedőktől. Fotó: Végh Csaba

így biztonságosabb lett a csomópont. Szerinte elég sok a felelőtlen sofőr, és a gyalogosok
is gyakran körültekintés nélkül
lépnek le a járdáról.
– Ráérek, általában megvárom, hogy elmenjen az autó a
gyalogátkelőknél, ahol nincs
lámpa – mondja Pitroff Pálma.
– Az Avason sok olyan hely van,
ahol azt tapasztalom a zebráknál, hogy vannak autósok, akik
nemhogy nem állnak meg, de
még gyorsítanak is. Ilyen például a Szentgyörgy út, ahol sok
ilyen átkelő keresztezi az utat.
A rendőrség által vezetett
statisztikákban a gyalogosbalesetek is szerepelnek. Ezeket az
adatokat is kiértékelik a város
közlekedési szakemberei, majd

egy döntéselőkészítő anyagot
terjesztenek Miskolc polgármestere elé – mondta el Nagy
László, a városüzemeltetési és
műszaki osztály vezetője. Hozzátette, két főszempont van: a
balesetveszély megszüntetése és
a közlekedés rendjének fenntartása. Nagy változásokra mindenesetre nem kell számítani.
– Természetesen figyelembe
vesszük a gyalogosok kéréseit
is. Kiemelten kezeljük azokat a
helyeket, ahol a villamosmegállókat közelítik meg – hangsúlyozta, hozzátéve: minden miskolci közlekedőnek – legyen az
autós, gyalogos – csak a legjobbat szeretnék.
Ez nem jelenti azt, hogy
mindenhová lámpát fognak ki-

Nem fogja elmosni az Avast az eső
Megkezdődött az Avas északi oldalán a csapadékvíz-elvezetés kiépítése, amely 800 millió forintból valósul meg a
domb északi oldalán. 2021 januárjára több mint hét kilométeren csatornát, hordalékfogókat és több helyen térkőburkolatot kapnak a történelmi Avas utcái. A beruházásnak köszönhetően a magasabban fekvő területekről a
csapadékot vezetékeken át fogják a Szinvába eljuttatni.
Erről lakossági tájékoztatót
is tartottak. A környéken ingatlannal rendelkezők többen
is elpanaszolták, hogy szinte
már az egész domboldalt lemosta az esővíz a Rácz soron.
Az Avasalja utca pedig olyan

meredek, hogy nagyobb esőzéskor rengeteg törmeléket visz
a víz az úttestre, többen úgy fogalmaztak, hogy az esőzések
„lassan elmossák” az Avast.
Annak érdekében, hogy ez a
jelenség megszűnjön, uniós és

Fotó: Végh Csaba
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kormányzati forrásból rendbe
teszik a történelmi Avas csapadékvízelvezető rendszerét.
A kivitelező március elején elkezdte a munkát.
A több mint 800 millió forintos program 15 százaléka fordítható útburkolatok és
útszakaszok helyreállítására.
Szunyogh László, Miskolc főépítésze arról beszélt, hogy ez a
beruházás az Avas északi oldalának a vízelvezetését remélhetőleg 90 százalékban megoldja
majd.
A Rácz soron és a Mélyvölgy
utcában 15 ember dolgozik
földmunkákat végző gépekkel.
Ez némi kellemetlenséggel is
jár, ezért kérik a területen élők
és a pincetulajdonosok megértését. Erről Fischer Ferdinánd,
a FEDRID Kft. ügyvezetője
beszélt. Varga Tibor, a Miskolc
Holding Zrt. projektvezetője ehhez hozzátette, hogy már
épülnek a földárkok és előregyártott elemekből az övárkok,
ezek vezetik majd el a vizet az
Avasról a mindenhol meglévő csapadékvíz-csatornákba.
A munkákat nehezíti, hogy a
domboldal szűk utcái macskakövesek, és a járművekkel nehezen megközelíthetők.

A versenyszférából
a miskolci fürdők élére

rakni. A rendőrséggel egyetértésben a közlekedési szakértők
is azt állapították meg, hogy
nem minden esetben gyorsítják a forgalmat. Sőt, a várakozás türelmetlenebbé teszi az
autósokat. A közlekedési kultúránkon pedig van mit javítani, mondják.
– A figyelem és a jogszabályok betartása a legfontosabb,
továbbra is ezt kérjük az autósoktól. Jobban kellene segítenünk egymást, a fővárosban
például sokkal előzékenyebbek
az autósok. Mindezekkel együtt
a baleseti statisztikáink messze
nem a legrosszabbak a megyei
jogú városok között – hangsúlyozza Nagy László.
KUJAN ISTVÁN

Nagy szerelme a Bükk
és a kerékpározás, a diósgyőr-mezt pedig külföldi útjaira is elviszi, és erről soha
nem felejt el fotót is készíteni.
Vezetői tapasztalatait most a
Holding egyik tagvállalatánál
kamatozatja.
A cég átvilágítása még tart,
most tekintik át a meglévő
szerződéseket, felmérik, milyen lehetőségeik vannak a
költségek lefaragására, az árbevétel növelésére. A racionalizálást azonnal meg kell kezdeni, nyereségessé kell tenni
a fürdőket, hangsúlyozta az
ügyvezető. Tavaly több tízmilliós veszteséggel zárt a cég,
az önkormányzattól kapott
több millió forintos működési támogatást elsősorban a két
szezonális – miskolctapolcai
és selyemréti – fürdőre fordították.
Az új Miskolctapolcai
strandfürdő megnyitása sokat javíthat majd a helyzeten
– mondta Koreny György –,
hiszen az egész évben várja
majd a vendégeket. – Meggyő-

ződésem, hogy sok munkával
fenntarthatóan nyereségessé
tudjuk tenni a Miskolci Fürdők Kft. működését.
– Kollégáimmal együtt
megújult lendülettel fogtunk
neki a munkának. Új elképzelésekkel és programokkal
kívánjuk a vendégeinket kiszolgálni. Célunk a folyamatos, magas szintű, minőségi
szolgáltatás biztosítása, a Barlangfürdő exkluzivitásának
kiemelése – fogalmazott.
Koreny György Miskolcon
előbb a Bányamérnöki, majd
a Gazdaságtudományi Karon szerzett diplomát. – Az
országban egyedülálló selmeci hagyományok nagyon
erős kötődést adtak a Miskolci Egyetemhez és a városhoz
– mondta. – Nagyon szeretek
itt élni. Véleményem szerint ez
egy élhető, folyamatosan fejlődő, nagy perspektívával bíró
település.

JÓL HALAD A LUFTHANSABERUHÁZÁS MISKOLCON

Megkezdte a miskolci dolgozók képzését a Lufthansa. A
mérnökök felkészítése Németországban és Írországban
történik. A toborzás folyamatos, a cég tervei szerint 2022-re
körülbelül 100-150 ember felvételét tervezik.
A Lufthansa Technik tavaly
jelentette be, hogy Miskolcon
építi fel azt az új üzemét, ahol
repülőgép-hajtóművek alkatrészeit szervizelik majd. A vállalat
száz helyszín közül választotta
a borsodi megyeszékhelyet. Az
építkezés az év végén kezdődhet meg a Szentpéteri kapuban
található Mechatronikai Ipari
Parkban. A cég 20 ezer négyzetméteren kezdi meg a csaknem 43 milliárd forint értékű
beruházást. Toborzóirodájuk tavaly szeptember óta működik a
Széchenyi utcán. Eddig hét em-

bert vettek fel, vezetőket és négy
mérnököt, akiket a németországi Hamburgban és az írországi
Shannonban képeznek tovább.
Első körben 100-150, 2025-ig
pedig összesen 400, magasan
képzett szakembert vesznek fel.
A cég az Andrássy-szakgimnáziummal kötött megállapodást.
A tervek szerint itt hoznak létre

Dominik Giugno, a Lufthansa
Technik Miskolc Kft. vezérigazgatója. Fotó: Juhász Ákos

egy Lufthansaosztályt, amelyben a repülőgépek alkatrészeinek a javítását a gyakorlatban sajátíthatják el a diákok.
– Tavaly óta óriásit léptünk
előre. Már hét embert alkalmazunk, de még idén jelentős létszámnövekedés várható. Kellemes meglepetés volt látni, hogy
milyen sok tapasztalt munkavállalót találunk itt Miskolcon.
2022-re egyébként 100-150 főt
szeretnénk alkalmazni. Őket a
következő 1-2 évben vesszük fel
és oktatjuk – nyilatkozta Dominik Giugno, a Lufthansa Technik
Miskolc Kft. vezérigazgatója, aki
hozzátette, főutcai irodájukat
már most kinőtték, így hamarosan új helyre költöznek. Az
építkezés a tervek szerint év végén kezdődhet el a Mechatronikai Ipari Parkban, a szervizbázis
működése pedig 2022-ben indulhat el.
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VESZÉLYHELYZET: MÉG NINCS VÉSZ
ÉS NINCS JÁRVÁNY, DE FONTOS A MEGELŐZÉS

A kormány bejelentése után
ülésezett a miskolci operatív
törzs, ahol a legfontosabb helyi feladatokat tekintették át.
Az ülés után Veres Pál, Miskolc polgármestere nyilatkozott a megelőzés legfontosabb kérdéseiről.

Veszélyhelyzetet hirdetett a
kormány, ez azt jelenti, hogy
még nincs vész és nincs járvány,
szeretnénk ezt megelőzni - nyilatkozta Veres Pál polgármester. – Ez azt jelenti, hogy valódi
veszély van, de körültekintően
meg tudjuk előzni azt, hogy ennek bármilyen következménye

legyen. Éppen ezért a miskolci
lakosok körében tájékoztatókampányt indítunk, most még
intenzívebben, mint eddig.

Ha külföldön járt
vagy tünetei vannak
Ebben a kampányban felhívjuk a figyelmet arra is, hogy
akik külföldön tartózkodtak,
ha hazaérkeznek, akkor kérjük, hogy hívják fel a háziorvosukat. Mondják el, hogy
milyen tüneteik vannak. A
háziorvos egy pontos protokoll szerint fog eljárni ebben az
esetben. Ugyanez vonatkozik
azokra miskolciakra is, akik

Koronavírus – további intézkedések Miskolcon
l Az önkormányzat által szervezett kültéri és beltéri
a Petőfi utca 39. szám alatt található szociális oszrendezvényeket is elhalasztják, mint például a Rétály nem fogad ügyfeleket, sürgős esetekben a vágiségvásár, termelői piac stb.
rosházán van ügyfélfogadás, de kizárólag olyan
l A Zsarnai piacot is bezárták ideiglenesen.
ügykörökben, amelyek személyes megjelenést igél Az óvodák, bölcsődék továbbra is működnek, minyelnek. Minden egyéb esetben papíralapú, illetve
vel a kormány ezek bezárásáról nem rendelkezett.
elektronikus ügyintézés biztosított.
l A Miskolci Önkormányzat és a Miskolc Holding l 
Bezárnak a miskolci fürdők: a Miskolci Fürdők
Zrt. tagvállalatai a napokban készítettek egy járKft. az általa üzemeltetett Miskolctapolcai Barványmegelőzési tervet, melyet a szerdai kormánylangfürdő, a Miskolctapolcai Strandfürdő és a Sedöntés értelmében aktiváltak, és a dokumentum
lyemréti Strandfürdő nyitva tartását 2020. márcialapján felkészülnek a további lépésekre, intézkeus 13-tól határozatlan időre felfüggeszti.
désekre.
l
Az MVK Zrt. március 13-tól határozatlan időre felfüggeszti az első ajtós felszállásra vonatkozó
l A polgármester arra kéri a miskolciakat, hogy az
önkormányzati ügyintézést csak sürgős esetekben
szabályokat, vagyis a járműveken mostantól minden ajtót használhatnak fel szállásra az utasok.
vegyék igénybe. Az operatív törzs döntése alapján

Elmaradnak a
kulturális programok
Bizonytalan időre bezár a
Miskolci Nemzeti Színház, a
Miskolci Csodamalom Bábszínház, a Generali Aréna és
a Művészetek Háza. Ez utóbbi kivételével a művelődési
házakban csak az időseknek
szóló csoportos foglalkozások maradnak el. Nem tart-

ják meg a Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenyeit
és a frankofónia ünnepéhez
kapcsolódó megnyitót. A már
megváltott jegyek sorsáról az
intézmények adnak felvilágosítást. Nem lesz régiségvásár
és termelői piac sem. A Diósgyőri vár sem nyitja ki kapuit
az ünnepek alatt és utána sem.
Bezár a Helynekem, a CinemaCity termeibe vetítésenként csak kilencven főt engednek be. A II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
és fiókkönyvtárainak alapszolgáltatásai továbbra is működnek, de minden közösségi
programot, rendezvényt, terembérletet szüneteltetnek.

esetleg valamilyen tünetet tapasztalnak magukon, szintén
keressék fel háziorvosukat.
Oktatás
A tankerületi központ, illetve a kormány tájékoztatása szerint az óvodákban és az
iskolákban folytatódik a tanítás. A kormányzati szervek
és az intézményfenntartó azt
kérték, hogy a nagy rendezvényeket ne tartsák meg az iskolákban és az óvodákban.
Miskolc intézményei
Egyelőre minden nagyobb
tömeg befogadására alkalmas

– Az általános tisztítószereket fertőtlenítőszerekre váltottuk. A reggeli és a délutáni
csúcsforgalomban közlekedő
járműveinket naponta többször is áttöröljük, mikor vis�szaérkeznek a telephelyre.
Autó- és villamosvezetőinket ellátjuk kézfertőtlenítővel
és törlőkendőkkel, amiket a
napi munkavégzésük közben
tudnak használni – mondta
el Juhász János, az MVK Zrt.
üzemgazdálkodási és szolgál-

Megelőzés, vigyázzunk
az időseinkre
– A legfontosabb a megelőzés, éppen ezért szeretnénk
felhívni újra a figyelmet arra,
hogy lehetőség szerint tartsák

be azokat az intézkedéseket,
amiket minden állampolgár
meg tud tenni: csökkentsük a
testi kontaktusokat, kerüljük a
nagyobb tömeget. A legveszélyeztetettebb korosztály az idősek: a családban, a baráti körben segítsük őket. Vásároljunk
be helyettük, intézzük el az
ügyeiket, hogy minél kevesebbet kelljen ilyen helyekre menniük. Újra szeretném kihangsúlyozni, hogy nincs vészhelyzet,
nincs járvány, de hogy ez így
is maradjon, ez a veszélyhelyzet megfelelő kezelésén múlik
– hangsúlyozta Miskolc polgármestere, Veres Pál.

A koronavírus a sportban is mindent felülír
Zárt kapuk mögött rendezik meg az összes labdarúgómérkőzést, a szűk körű
rendezőgárda mellett kizárólag a játékosok és a stábtagok lehetnek jelen.
A televíziókban azonban
továbbra is láthatjuk a mec�cseket. A röplabda- és kosárlabdamérkőzéseken sem
lesznek nézők – erről döntöttek a szakági szövetségek. A
vízilabdázóknál is ugyanez a
helyzet: valamennyi felnőtt
és utánpótlás, országos és
regionális bajnoki mérkőzés
zártkapus lesz. A mérkőzést
megelőzően mérik a sportolók testhőmérsékletét. Pozitív
eredmény esetén a mérkőzés
nem tartható meg. A szövet-

ség azt javasolja, hogy külföldi ellenfeleket, edzéspartnereket ne fogadjanak most a
magyar csapatok. A Magyar
Amerikai Futball Szövetség – szintén összhangban a
kormány március 11-én beje-

Fertőtlenítik a közösségi járműveket
Telephelyre érkezésüket követően minden nap fertőtlenítőszerekkel takarítják a villamosokat és autóbuszokat.

intézményt, így a színházat,
a bábszínházat, a Művészetek
Házát, a Sportcsarnokot most
nem üzemeltetjük. Azoknál a
területhasználati engedélyeknél, amiket már kiadott a város, azt kérjük a szervezőktől,
hogy saját belátásuk szerint
és a kormány utasításainak és
kéréseinek megfelelően járjanak el.

tatási igazgatója. A takarítás
során az utastér, az utastérhez tartozó tárgyak, eszközök,
műszerek fertőtlenítő áttörölése történik meg. A koronavírus-járványt megelőző intézkedés keretében különösen
nagy hangsúlyt helyeznek az
utasokkal közvetlenül érintkező felületek, például a kapaszkodók fertőtlenítő takarítására.
Folyamatosan figyelemmel
kísérik a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott
tájékoztatókat, eljárásrendet,
ennek függvényében szükség
szerint szigorítani fogják az
érvényben lévő protokollt.

lentett intézkedéseivel – határozatlan időre elhalasztja
a bajnokságok mérkőzéseit.
A határozatok visszavonásig érvényesek. Még komolyabb
következményekkel
járt a koronavírus terjedése a

Tipsport Ligában: már márciusban véget ért a szezon, és
április 15-éig felfüggesztették a 2019-20-as tanév diák
olimpia-versenysorozatát is
mind körzeti, megyei, mind
országos szinten.

A TURIZMUS LEHET
A LEGNAGYOBB VESZTES
A koronavírus gazdasági
hatásai egyelőre felmérhetetlenek, de a borsodi cégek igyekeznek felkészülni a problémák hatékony kezelésére. Ezt
szolgálta az a gyorsan összehívott és szerdán este megtartott megbeszélés, amelyet a
BOKIK koordinált – mondta
el lapunknak Bihall Tamás, a
szervezet elnöke.
Ezen olyan nagy cégek vezetői vettek részt, akik akár
több száz vagy akár ezer körüli munkavállalót is alkalmaznak. Bihall Tamás szerint

jó volt látni, hogy az igazgatók, tulajdonosok mennyire
felelősségteljesen, felkészülten érkeztek a megbeszélésre, amelyen több témakört
és problémát is érintettek. A
BOKIK a sajátos eszközeivel
igyekszik segíteni a cégeknek,
vállalkozásoknak a problémák minimalizálásában. A
munkaszervezeten belül egy
erre kialakított csapat foglalkozik a témával kapcsolatos
naprakész információk összegyűjtésével, közvetítésével és
megosztásával.
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BARÁTAI KÖSZÖNTÖTTÉK VERSEIVEL Farkas Gyula fotói
a Feledy-házban
A SZÜLETÉSNAPOS KÖLTŐT
Meglepetést szervezetek barátai, pályatársai a 72. születésnapját ünneplő Fecske
Csabának a Feledy-házban.
A miskolci Pro Urbe és József Attila-díjas költő saját
verseit is meghallgathatta,
természetesen barátai előadásban.
– Ez nagy meglepetés volt
számomra, mert a barátaim
és a családom is titokban tartotta. A lányom szólt, hogy öltözzek, majd megtudom, hova
megyünk. Csak akkor kezdtem
sejteni a helyszínt, mikor leparkoltunk a Feledy-ház előtt. Így
legalább megúsztam, hogy izguljak. Meglepődtem és meghatódtam, hogy ilyen sokan itt
vannak, még Mátészalkáról és
Győrből is jöttek ismerőseim.
– Mi volt első élménye a
versírással kapcsolatban?
Kedves történetem, mikor
általános iskola alsó tagozatába jártam, a tanító néni elkapott olvasásórán, hogy nem a
feladattal foglalkozom. Szóval,
amikor lebuktam, akkor derült ki az iskolában, hogy én
verselgetek. Az elkobzott zsengét bevitte az igazgatónak, akiről szintén ekkor tudtuk meg,
hogy maga is próbálkozik költemények fabrikálásával. Ez a
nagyon szigorú ember szembesített a tettemmel: Csaba, te
óra alatt verseket írsz? Csak
hebegni-habogni tudtam, nagyon féltem, hogy megbuktat,
mert ő tanította a számtant nekünk. De aztán nem harapta
le a fejemet, sőt, próbára tett:

Utazások térben és időben
címmel nyílt meg szerdán
Farkas G
 yula fotográfus
kiállítása a Feledy-házban.

Nagy meglepetés érte Fecske Csabát. Fotó: Juhász Ákos

a következő órán megadott
egy témát – Tavaszi hóesés,
ez lett a címe –, és erről kellett alkotnom óra végéig egy
művet. Kisajtoltam magamból, s mikor elolvasta, elismerte, hogy költő vagyok. A lányok lecsaptak rám, hogy írjak
az emlékkönyvükbe szerelmes
és hazafias verseket, amiket elkezdtem gyártani attól a naptól
kezdve.
– Vagyis azóta alkot, amióta
megtanult betűt vetni?
Kamaszkoromban fél évig
nem hagytam, hogy megcsókoljon a költészet múzsája,
mert egy nagy traumát éltem
át: az akkori szerelmem elkérte
a hozzá írt verses füzetet, amit
én jó szándékúan odaadtam,
bizonyítván mély érzelmeimet.
Hiába kértem vissza, már egy
barátnőjénél volt, majd annak
egy barátjánál, aztán még továbbjárt kézen közön, hogy vé-

Sajtónapi elismerések
„Az év újságírója 2020.”
díjat Illésy Sándor, az „Az
év fotósa 2020.” elismerést Ádám János kapta a
magyar sajtó napja alkalmából tartott szűk körű
rendezvényen.
A magyar sajtó napját
1990 óta ünnepeljük március 15-én. Miskolc önkormányzata pénteken emlékezett az ünnepről, ennek
keretében Veres Pál polgármester köszönte meg a helyi
média két jeles képviselőjének munkáját.
Illésy Sándor több mint
négy évtizede van a pályán,

dolgozott az Észak-Magyarországnál, alapítója volt az
Új-Észak napilapnak. Írásai jelentek meg a Magyar
Nemzet, a Népszabadság, a
Népszava, a Magyar Hírlap,
a Magyar Ifjúság és a Napi
Gazdaság hasábjain. 2002-től
az MTI megyei tudósítója.
Ádám János 20 éve dolgozik sajtófotósként az
Észak-Magyarország és a
Borsod Online szakembereként. Új szerelme, az okostelefonnal és az új megoldások
alkalmazásával történő fotózás. Az így készített képei
jövő keddtől láthatóak az
Ifjúsági Házban.

Ádám János, Illésy Sándor és Veres Pál. Fotó: Végh Csaba

gül nyomaveszett. Ez annyira
elvette a kedvemet, hogy hónapokig nem írtam verset. Aztán
mióta újrakezdtem, szakadatlanul, folyamatosan ontom
a műveket magamból. Büszke voltam két legkisebb unokámra is az ötből, mikor részt
vettek egy kötetbemutatón, és
közönség előtt mondták el néhány versemet. A kedvenc művem mindig a legutóbbi.
De még soha nem számoltam meg, hogy mennyi költeményem van, nagyon sok,
lehet, több is, mint amennyit
kellett volna írni.
Arra azonban emlékszem, mi
volt az első motivációm: híres
akartam lenni, mint a forradalmi Petőfi Sándor vagy a megfontolt, míves Arany János, aki
példaképem volt kisgyerekkorom óta. Később Weöres Sándor lett a kedvencem, akinek
el is küldtem néhány versemet.

Dicsérte rímjeimet és a ritmust,
ez pedig inspirált engem újabb
és újabb költemények megírására. Nyomtatásban akartam
látni a nevemet, ez 1962-ben
megtörtént, ugyanis a Szabad
Földben ekkor jelent meg első
versem A madárijesztő dala
címmel. Ekkor még csak tizennégy éves voltam. Ez igen nagy
élmény volt, mérhetetlen nagy
boldogság, büszkeség töltött
el, hogy emberek ezrei, tízezrei
olvashatják a Fecske Csaba nevet az újságban. A hiúságon túl
fontosnak tartottam azt is, hogy
ki tudom fejezni, amit gondolok, amit érzek, hogy megmutassam az én világomat. Ezt én
csak versben tudom megtenni,
mert ennek különleges nyelvezete van. A költészet számomra
az élet, elrugaszkodás a hétköznapi dolgoktól, a szabadság érzését adja.
RÉPÁSSY OLÍVIA

Több mint hét évtizede a
mindennapjai része a fényképezés, hivatalos fotográfussá azonban sosem vált
Farkas Gyula. A hobbi még
1950-ben indult, amikor
megvette első dobozgépét.
Orosz–földrajz szakos pedagógusként végzett a főiskolán, több mint hat évtizeden
át tanított. A hatvanas évektől az utazás, az országjárás
és az idegenvezetés is egyre
fontosabb szerepet játszott
az életében.
Az utazásai alatt készült
fényképeket mindig feldolgozta, ezekből tartott évtizedeken keresztül hatalmas
népszerűségű előadásokat.
Alapító tagja az 1953-ban
létrejött Miskolci Fotóklub-

nak, a tanítás mellett fotószakkört vezetett az iskolában. Soha nem szűnő
lelkesedéssel járta az utcákat
és kereste a témákat, dokumentálta a miskolci pillanatokat évtizeden át. Fotói
mintegy száz kiadványban,
folyóiratban, útikönyvben
jelentek meg, képeit rendszeresen állították ki bel- és
külföldi tárlatokon, pályázatokon, ahol több oklevelet,
plakettet nyert.
A művészi jellegű fényképeiből szerdán nyílt kiállítás
a Feledy-házban. Az idén 88
éves Farkas Gyula fizikailag már nem annyira fürge,
de szellemileg még igen, és
nagyon nagy lelkesedéssel
tervezte, alakította ezt a kiállítást, mely a fotóművészt
mutatja be. A tárlat előzetes
bejelentkezés alapján látogatható május 13-áig.
CZIFFRA ANDREA

Farkas Gyula fényképeiből szerdán nyílt kiállítás.
Fotó: Mocsári László

Helyi védettséget kérnek
Védetté szeretnék tenni az
egykori Kuti István Általános
Iskola külső homlokzatát.
A főépítészt kérte fel a terület önkormányzati képviselője,
hogy bejáráson nézze meg a
perecesi épületet.
Méteres gaz fut fel a falakon,
egyedül ez zavarja az összképet. Egyébként egy egészen jó
állapotban lévő téglaépületet
látunk, ahogy körbejárjuk az
egykori iskolát. „Jól illik a Pereces-vasgyári kolónia egyedi,
homlokzati téglás, egységes
arculatába”, jegyzi meg a város
főépítésze. Szunyogh László a
felső részeket vizsgálva aztán
hozzáteszi: mivel középületről van szó, így érthető módon
a lakóházakhoz képest több
díszítést látunk, ugyanakkor
nem ez a legdíszesebb épülete
a kolóniának.
– Ez egy alapvetően nagyon is
jól megtervezett épület – mondja. – Azt leszámítva, hogy nincs
aulája, tornaterme, alapvetően még ma is alkalmas lehetne
akár iskolának, kultúrháznak,
idősek otthonának is. Azonban
továbbra sem látjuk, milyen
funkciót adhatnánk neki, hiszen
a 21. századi követelményeknek

nem minden esetben felel meg.
Nincs megoldva például az akadálymentes közlekedés, és a lift
is hiányzik.
Egy kis iskolatörténet
Az első perecesi egytantermes iskolát 1884-ben nyitották
meg, de ez hamar kicsinek bizonyult, így 1910-re megépítettek egy új, emeletes intézményt
a Szén utcában, ahol már közel
négyszázan tanultak. A hajdan
nagyhírű intézmény a 2000-es
évek vége óta lezárva áll, most
is csak azért nyitották ki, hogy
a főépítész felmérhesse állapotát. Az egykori tantermek vagy
üresen állnak, vagy plafonig
feltöltötték őket lommal, leszerelt ajtókkal és még ki tudja, mi
mindennel.
A bejárati ajtók fölötti „Kabinet” táblák fogadják a látogatókat: Kuti István ’60-as
években bevezetett módszerére, az ún. kabinet- és tálcás
rendszerre utalva. A szaktantermekben számtalan „tálcás”
– a témákhoz illő – szemléltetőeszközt is használhattak a
diákok. Ez a módszer oktatók
ezreinek keltette fel érdeklődését, és gyakorlati tudásuk
miatt a középiskolák is szí-

Bejáráson mérték fel az épület állapotát. Fotó: Juhász Ákos

vesen fogadták egykor a Kuti-iskola végzős diákjait.
Mai funkciót kellene találni
Bazin Levente, a terület önkormányzati képviselője azt
szeretné, hogy helyi védettséget kapjon legalább az épület
külseje. Ez azért lenne fontos,
mert így nem lehetne később
sem alakítani rajta, kötelezően karban kellene tartani,
bárki is használná az épületet.
Néhány évvel ezelőtt egyébként volt szó arról, hogy idősek
otthonát, nevelőotthont alakítanának itt ki, de ezek a tervek
végül meghiúsultak. Többször

a helyiek sem járultak hozzá.
Egy alkalommal pedig az is felmerült, hogy a Miskolc Holding pályázik az épület felújítására, de ebből sem lett semmi.
A politikus szerint jó lenne ismét nekifutni ennek a kérdésnek, de tudja, hogy ilyen anyagi helyzetben, jelen pillanatban
a városnak nincs lehetősége az
épület felújítására, illetve hasznosítására. Szunyogh László
hozzáteszi: a helyi védettség
önmagában inkább jelképes, a
közösségnek kellene kitalálnia,
hogyan tudja hasznosítani az
épületet.
KUJAN ISTVÁN
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„NEM BUKTAK EL
1848 ESZMÉI”
Amíg a magyar történelmet írni fogják, addig
1848 mindig viszonyítási
pont lesz. Március 15., a
forradalom és szabadságharc emléke jóval több egy
jelentős történelmi eseménynél. Sokrétű üzenetet
hordoz – mondja Fazekas
Csaba történész.
Az a szabadságeszmény,
amelyet 1848 nagy alakjai
törvényekbe foglaltak – ilyen
mások mellett a jobbágyfelszabadítás, az alapvető szabadságjogok biztosítása, a
közteherviselés –, az elmúlt
bő másfél évszázadban meghatározóak maradtak a mindenkori magyar közgondolkodás számára – fogalmaz
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének docense.
Fazekas Csaba hozzáteszi, ugyanakkor talán ez az a
nemzeti ünnepünk, amelyik
leginkább személyessé vált
az elmúlt évszázadok során.
– Tudunk azonosulni Petőfiék lelkesedésével, a forradalom lendületével, azokkal
a gondolatokkal, amelyek
mind a mai napig meghatározzák az egyéni életünket
és a szabadságjogainkat. Van
egy személyes „rétege” is ennek az ünnepnek: amikor
családok beszélgetnek erről,
akarva-akaratlanul átérzik a
48-as nemzedék teljesítményét – mondja a szakember.
A szabadságharc az áprilisi
törvények megvédésére tett,
heroikus, óriási erőfeszítést
igénylő, és végül a katonai
túlerő miatt levert kísérlet
volt. – De a leverésével sem
lehetett már kitörölni a közgondolkodásból az áprilisi
törvényeket. „Jottányit sem a
48-ból”, ma már közmondásként szoktuk emlegetni. Ez
mind a mai napig egy jó üzenet lehet, ebből bizony nem
szabad engedni – teszi hozzá.
Nagy alakokat is adott a
magyar történelemnek a forradalom és szabadságharc,
Kossuth Lajos a 19. század
meghatározó jelentőségű magyar államférfija volt. Emlékét
a miskolciak mindig is ápolták, mindig büszkén mondjuk, hogy az ország első egész
alakos Kossuth-szobrát itt állították fel. – Politikusként

persze lehettek megkérdőjelezhető döntései, de ha összességében nézzük, azt látjuk,
hogy a nagy 48-as forgatag
középpontjában mindig Kossuth alakja magasodik. Végig ragaszkodott ahhoz, hogy
működjön az országgyűlés,
ugyanakkor tudta azt, hogy
a magyar polgári állam sorsa
a csatatereken fog eldőlni –
mondja a történész.
A vidék és Miskolc is meglepően gyorsan értesült a
pesti, bécsi, pozsonyi eseményekről. Szemere Bertalan országgyűlési követként rendszeresen tájékoztatta Borsod
vármegyét, 48 márciusában
megszaporodnak a levelei. –
A liberális reformeszmék nálunk nagyon is termékeny talajra hullottak, hiszen ennek
a térségnek a megyéi, a helyi
közélet mindig is fogékony
volt rájuk – mutat rá Fazekas
Csaba. Hozzáteszi: minden
vidéki helyszínnek megvolt a
maga 48-a, megvoltak a helyi
Petőfijei, a helyi Kossuth Lajosai. Nekik nagyon komoly
szerepük volt abban, hogy az
országban rend és nyugalom
maradhasson a forradalmat
követően is. Palóczy László is
nagyon sokat tett azért, hogy
a szentesített törvénycikkelyek, majd a szabadságharc
eseményei a kor információtechnológiai lehetőségeinek
maximális kihasználásával
minél szélesebb néptömegekhez eljussanak, mondja az
egyetemi docens.
Miután a bécsi udvar meg
akarta nyirbálni az áprilisi
törvényeket, a forradalom
szabadságharccá alakult. – A
magyar honvédsereg megszervezése, a győztes csaták
– Hatvan, Isaszeg, a budai
vár bevétele – azt mutatták, hogy a menet közben
felállított magyar állam, és
a magyar honvédsereg egy
nagyon is működő- és ütőképes konstrukció volt – vélekedik Fazekas Csaba.
A világosi fegyverletételről
szólva végül kifejti: gyakran
használják a tankönyvek és
a közbeszéd is a „bukás” kifejezést a szabadságharc lezárására. Ennél azonban árnyaltabb a kép. – 1848 eszméi
nem buktak el, és hosszú idő
után, megváltozott formában
újjáéledtek – hangsúlyozza.
KUJAN ISTVÁN
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ÍGY ÜNNEPEL MISKOLC

Az országban és Miskolcon is elmaradnak a központi ünnepségek, azonban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről
a Miskolc Televízióban is megemlékezünk: március 15-én 18 órától Veres Pál polgármester ünnepi köszöntőjét láthatják, majd a
forradalom és szabadságharc miskolci eseményeiről Fazekas Csaba történész beszél. Ellátogatunk a levéltárba, ahol Rózsa György
korabeli dokumentumokat mutat be, és felvételről láthatják a Fazekas Utcai Általános Iskola ünnepi műsorát, helyi fiatalok pedig
versekkel emlékeznek a történelmi eseményekre.

A legkisebbek is ünnepeltek
Fejből szavalták a Nemzeti
dalt azok a gyerekek, akik
a Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvodába
járnak. Szerda délelőtt ők
még megtarthatták az ünnepségüket.
– Most ünnepeljük Magyarország szabadságát – mondta az Őzike csoportos Adél. –
Kossuth Lajosra emlékezünk
– csatlakozott hozzá Csongor.
A Katica csoportos Véda és

A tárogatót is megismerhették a gyerekek Boncsér Gábortól

Noémi azt mondta, „Emlékezünk a harcokra, és köszönjük
a bácsiknak, hogy megvédték
Magyarországot, az otthonunkat.”
Az ovisok ünneplőruhában,
kokárdával a mellkasukon
színeztek, a kész alkotásokat
pedig kiállították az oviban.
Munka közben is énekeltek,

például a Kossuth-nótát, és
elmondták együtt a Nemzeti dalt is. Az óvodai foglalkozások is felkészítették őket az
ünnepre, tudják, hogy Petőfi
Sándor verseket írt, a magyar
zászló színe piros-fehér-zöld
és a magyar földet jelképezi.
Az óvoda vezetője úgy nyilatkozott, mivel intézményük

– ahogy az a nevében is benne van – néphagyományőrző,
kiemelt jelentőséggel kezelik
a magyar néppel kapcsolatos
ünnepeket. – Szeretnénk megtanítani a gyerekeknek az „ünnepelni tudást”, ennek alapja,
hogy ruházatukkal, magatartásukkal tiszteljék hagyományainkat. Próbálunk mindig új és
új műsort szervezni nekik: az
egyik évben huszárok jönnek,
a másikban zenészek. Vannak
állandó programjaink is: a kicsik zászlót készítenek, amivel elsétálunk a Kossuth- vagy
a Petőfi-szoborhoz – mondta
Dőry Péterné, a Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző
Óvoda és Tagóvoda vezetője,

aki fontosnak tartja az ünnep
előtti felkészülést is, így a gyerekek már a múlt héten hallgathattak történeteket erről a
korról, és táncolhattak például
toborzózenére.
Boncsér Gábor népzenész
és társa szórakoztatta a csoportokat. – Játékos formában
könnyen magukba szívják az
ünnep mondanivalóját már az
ilyen kicsi gyerekek is, pedig
nem biztos, hogy megértik.
Játszani azonban mindenki
szeret, így nekik olyan műsort
hozunk, amiben aktívan részt
vehetnek, táncolhatnak, énekelhetnek – mondta az előadó,
aki a tárogató hangját is megmutatta az ünneplő kicsiknek.

Az első szirmai koszorúzás, jelképesen
Szirma idén először kerülhetett volna be Miskolc
március 15-ei koszorúzási
rendjébe a Hősök emlékművénél.
Március 15-e több mint egy történelmi esemény. Fotó: Végh Csaba

A helyiek és a civilszervezetek is jelezték, hogy nagy

örömmel közreműködnek
és gesztusértékűnek tartják ezt a kezdeményezést.
Cseléné Figula Edina, a körzet (Velünk a Város-Jobbik)
önkormányzati képviselője, nagy örömmel fogadta,
hogy több helyi polgárral és

közösséggel együtt a Szirmocska Egyesület is jelezte,
készül az ünnepre. A képviselő elmondta, ez is mutatja, hogy Szirmán igény van
a közösségi találkozókra,
az együtt emlékezésre. Sajnos ezt megvalósítani jelen-

leg nem lehet, mert fontos,
hogy a betegség terjedését
a lehető leghatékonyabban
meggátoljuk. „Most ezzel az
üzenettel tűzzük ki a kokárdát és emlékezünk hőseinkre" – hangsúlyozta Cseléné
Figula Edina.

6 Várostörténet

Miskolci Napló

Miskolci portrék 5. rész

EGY ÉLET A HAZA ÉS A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

A korabeli sajtó nagy ajándéka az utókor számára,
hogy egy-egy példás életű
személyről hosszas nekrológokban emlékeztek meg.

Erre szükség is volt, hiszen
ez volt az egyetlen kommunikációs csatorna, amely ellátta
a város lakosságát a legfontosabb hírekkel. Bár „a halottról
jót vagy semmit” elvet szem
előtt tartva gondolhatnánk
azt is, hogy a helyi lapok íróinak tolla szépen fogott akkor,
amikor egy közéleti személyiség életútját kellett bemutatni,
azonban Horváth Lajos esetében ez egészen biztosan nem
volt így, hiszen róla már életében is csupa pozitív hangvételű írás látott napvilágot a helyi és országos lapok hasábjain.
A jogász-politikus pályájának
egy szakasza pedig komolyan
kötődik az 1848-as forradalom
és szabadságharchoz, amelyre
március 15-én emlékezünk.
Horváth Lajos 1824-ben
született Alsózsolcán. Iskoláit Miskolcon, Debrecenben,
majd Pozsonyban végezte, ahol
már joggyakornokként vett
részt az 1843-44-es reform
országgyűléseken. 1848-tól a
városunkhoz is több szállal kötődő Szemere Bertalan vezette Belügyminisztérium titkára
volt. 1849-ben a kormánnyal
együtt Debrecenbe költözött,

ahol Lévay Józseffel együtt
szerkesztette a hivatalos közlöny számait. Ez év júniusában,
amikor az osztrákok megsegítésére siető orosz hadsereg
már megindította intervencióját, a Szemere-kormány menekülésre kényszerült. Bár sokan
ekkor már a „régi rendszer”
kelletlen jelképeként tekintettek a koronázási ékszerekre, a
miniszterelnök fontos küldetésének tartotta, hogy az ne kerüljön az osztrák császár kezére, így magával cipelte a szó
szoros értelmében vett súlyos
terhet. Az út egy részén pedig
elkísérte hű titkára, Horváth
Lajos.
A korona viszontagságos útját Horváth elbeszéléseire támaszkodva Jókai Mór a „Hon”
egyik számában írta meg. Eszerint a korona Budapestről előbb
Kecskemétre, majd Szegedre
került. Innen adnám át a szót
Horváth Lajosnak: „Szegedről julius 31-én vagy augusztus
1-én együtt távoztam el Szemerével s vele mentem a Váczról,
Losonczon, Miskolczon, Tokajon, Debreczenen át visszavonuló Görgey táborába. Velünk
volt-e a korona, nem tudom,
de azt hiszem, hogy igen. Csak
arra emlékszem tisztán, hogy
szekeremen volt a fekete vastag
bőrből készült nagy elnöki bőrönd, melyben az elnöki iratok
helyeztettek el. (…) A Görgey

táborából aug. 9-én értünk be
Aradra, Szemere saját fogatán,
én Debreczen városa négy szép
lován.” Ekkor azonban egy nem
várt esemény történt. „A 2 vagy
3 erős vaspánttal lezárt nehéz
vasszekrényt Szemere rendeletére felnyitottuk s a szent koronát, a királyi jelvényeket kiszedtük s azoknak a Szeiverth János
hü belügyminiszteri szolga által
előteremtett könnyű vasszekrénybe való áthelyezését megkíséreltük. A müvelet meghiusult. A korona és a jelvények a
vasszekrénybe be nem fértek s
valamennyit ősi helyére visszatettük és a vaspántokkal gondosan elzártuk. Időközben a
koronát a fejemre tettem, a jelvényeket kézbe vettem s a palástot fölöltöttem. Így lettem én
a koronás fő, mégpedig olyan,
minő Vilmos császár, ki mint
porosz trónörökös tudvalevőleg maga tette fejére a porosz
koronát.” A koronát saját vis�szaemlékezése alapján Szemere is felpróbálta, majd megállapította, hogy nagysága miatt „e
föveg nem emberi fejre való”.
A temesvári csata után, augusztus 11-én Kossuth úgy
nyilatkozott, hogy nem érdemes továbbszállítani a koronát,
Szemere ennek ellenére nem
mondott le a kimenekítésről.
Lugoson, majd Karánsebesen
is el akarták rejteni, végül Orsován sikerült. Szemere három

A korona azonosítása az Erzherzog Albrecht hajó fedélzetén 1853-ban

Magyar honvédtiszt átadja a kardját az oroszoknak

megbízható
munkatársával
augusztus 23-án egy füzesben
ásta el a koronázási ereklyéket
tartalmazó ládát. Ide nagy valószínűséggel már nem követte őket Horváth, aki ekkor már
más megbízást kapott.
Bár a titkárt a korona hollétével kapcsolatban kihallgatták 1851-ben, a szabadságharcot követő megtorlások őt
közvetlenül nem érintették.
Ennek ellenére egy időre vis�szavonult a közéletből, majd
ügyvédi irodát nyitott Miskolcon. A politika világába 1865ben tért vissza, mint Miskolc
országgyűlési képviselője. Bár
a kiegyezést követő, 1869-es
parlamenti választásokon nem
indult, ezt követően 23 éven
keresztül (1873-1896) elismert országgyűlési képviselője volt városunknak, aki élharcosa volt annak a törekvésnek,
hogy Miskolc törvényhatósági
joggal felruházott város legyen
(ez végül 1909-ben sikerült is).
1896-ban Horváth véglegesen visszavonult a nagypolitikától, de Miskolc közügyeit
továbbra is szolgálta. Elnöke
volt a Miskolci Nemzeti Színház Rt.-nek, a Miskolci Takarékpénztárnak és az Önkéntes
Tűzoltó Egyletnek. 1898-ban
Ferenc József kinevezte a fő-

rendiház tagjává. Megbecsültségét jelzi, hogy még a függetlenségi beállítottságú miskolci
Ellenzék című napilap sem
tudott róla negatív felhanggal
írni: „A politikai harczok mezején mi, mint ellenfelei nem
fejezhettük ki hódolatunkat,
de – mint a városi és megyei
közügyek elsőrendű harczosa
előtt – mindig meghajtottuk
a zászlónkat, mindenkor elismertük és elismerjük, hogy
Horváth Lajos városunk és
vármegyénk legkiválóbb férfiai sorában foglal helyet, s neve
a Szemere és Palóczy mellett
örökké ragyogni fog vármegyénk és hazánk történetében”.
Megbecsülésének tagadhatatlan jelképe, hogy még életében,
1910-ben Miskolc díszpolgárává választották barátjával,
Lévay Józseffel együtt.
Halálát követően, 1911. március 14-én nekrológjában így
írt róla a már emlegetett, elviekben ellenzéki Ellenzék: „Kidőlt a miskolczi közélet leghatalmasabb kaliberű alakja, aki
egykor vezér alakja volt a magyar politikai világnak is. Nevét nem csak közéleti szereplésével, a város érdekében 28
évi képviselői működése ideje
alatt szerzett érdemeivel tette
maradandóvá, hanem nagy-

Horváth Lajos (1824-1911)

stílű alapítványaival is, melyekben méltóan nyilatkozott meg
a városát, egyházát, a kulturát szerető europeér, melegen
érző, nemesen gondolkozó jótékonysága.”
A javadalmak java azonban csak ezután jött, hiszen a
nagy vagyonra szert tevő politikus végakaratában is tett
arról, hogy ne csak életében
legyen a haza és a város szolgálatára. Hagyatékából mintegy 100.000 koronát hagyott a
városra, amelynek nagy részét
városrendezési,
-szépészeti,
közművelődési célokra fordították. Mivel egy korábbi, 1000
forintos adományából valósult
meg az Avas-tetőn egykoron
megtalálható platók kiképzése is, így sokáig a domb felső
része a Horváth-tető nevet viselte. Síremléke nem messze
innen, az avasi temetőben található, az egykori harcostárs,
Szemere Bertalané mellett. Ide
jelképes napon, március 15-én
kísérték utolsó útjára.
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Jegyzet

Elmaradt a pacsi és a puszi
Úgy fél évszázada, egy reggeli, kibővített szerkesztőségi
megbeszélésen mesterem, Bekes
Dezső elég izgatottan elárulta, hogy mit olvasott a kőnyomatosban. Ezt az MTI hetente
adta ki alig néhány száz, számozott példányban, tele olyan
titkosított információval, amelyet csak a megbízható elvtársak vehettek a kezükbe. Külön
szabályzat szerint a stencilezett,
kőnyomatos brosúrákat a páncélszekrényben kellett tárolni.
Hajtott a kíváncsiság, mi a fene
foglalkoztatja az ország vezetőit, s mi az, amiről politikai éretlenség címén nem tudhatunk.
Időnként, egyszerű slapajként

magam is belelapozhattam,
ha éppen egy-egy példányt a
főszerkesztői íróasztalon felejtettek. Egy idő után magamtól
jöttem rá, hogy a hírek, az írások zöme a Szabad Európa Rádióból lett lejegyezve.
Emlékszem, mikor összegyűltünk, Dezső körbenézett, együtt
vagyunk-e, majd személyesen ellenőrizte le, nincs-e idegen a folyosón, s zárva-e a szoba ajtaja.
Majd elmondta, hogy a Duna
deltájában Románia és Bulgária szegényebb régióiban tombol a kolerajárvány. Hozzátéve, maradjon köztünk. S nekem
jutott a feladat, hogy a könyvtárban mindent tudjak meg

a járvánnyal kapcsolatos ös�szes tudnivalóról. Teljesítettem
a titkos megbízatásomat. Feljegyeztem az összes tüneteit, sőt,
még küldetésem okát leplezve a
Köjál vezetőjét is kifaggattam.
Különösnek tartotta a kíváncsiságomat, jómagam meg nem
készültem fel hihető alibire, mégis jobbnál jobb hasznos tanác�csal felvértezve mentem vissza
a Bajcsy-Zsilinszky utcai sajtóházba. Expozémban kifejtettem,
hogy a himlő és a kolera között
mi a különbség. Kiokosítottak a
fekete- és a bárány- vagy a rózsahimlő közötti különbségekről, de
még a mumpszról is tájékoztattam a kollégákat. Amikor szóba

került, hogy az utóbbi esetében
még a férfiasságunk is rámehet,
magunkban pánikoltunk.
Dezső akkor cserébe már
azt is elmondta, hogy az újságírószövetség jóvoltából több
Észak-Magyarország-os kollégánk mostanában érkezett
haza a csereüdülésről Bulgáriából és Romániából. Azt is
kinyomoztuk, hogy kik voltak
azok a szerencsések.
Ilyen rádiókon hallgatták a Szabad Európát
Talán ez volt az egyetlen
Talán ez volt az egyetlen kőidőszak a sajtóházban, ami- puszilkodás is kiment a divatkor mindannyian törölköző- ból. A harmadik emeleten. Mi nyomatos, aminek a hasznát a
vel, szappannal vonultunk a ugyanis erről a titkos akciónk- bőrünkön érzékeltük. Tisztába
folyosó végi mosdóba. Jó ideig ról egy szót se ejtettünk az egy jöttünk a kézmosás összes rejkülönböző trükkökkel kerültük emelettel lejjebb dolgozó kollé- telmeivel…
a pacsit, és a hátbaveregetős gáknak.
SZÁNTÓ ISTVÁN
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ÁSVÁNYOK, ÉKSZEREK
ÉS A TUDOMÁNY VILÁGA
Az idei Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválon több mint száz
hazai és külföldi kiállító mutatta be a természet élettelen csodáit. Számos ismeretterjesztő program is volt: az érdeklődők kipróbálhatták az aranymosást, részt vehettek geofizikai mérésben és régészeti bemutatókon egyaránt. Fotók: Mocsári László

MENJÜNK VILÁGGÁ...! UTAZÁSI KIÁLLÍTÁS

A külföldi díszvendég ezúttal a vietnámi partok közelében fekvő Hainan volt. A belföldi célpontok között - szintén
díszvendégként - Edelény nevezetességeit, többek között a felújított kastélyt, a tájházát, a borsodi földvár maradványait és a Császtát is az érdeklődők figyelmébe ajánlották a kiállítás két napján. Fotók: Mocsári László

Társaság és élet
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8 Hirdetés

hivatásos (tiszthelyettesi) beosztás betöltésére.

Jelentkezzen ingyenesen
hívható telefonszámunkon:
+36 80 212 000,
vagy személyesen, új irodánkban:
Miskolc · Széchenyi út 64. · 1. emelet 5-6.

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

Felvonó Trade Kft.

JELENTKEZÉS
szakmai
önéletrajzzal az
info@felvonotrade.hu
e-mail-címen vagy
a 06-30/9435-005
telefonon
vagy a Miskolc,
Besenyői u. 4.
szám alatt.
Felvonó Trade Kft.

428-0/2020

Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes
áron a Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és
16.00 óra között!

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

keresünk
szerelési munkára
kiemelt
bérezéssel.

keresünk
kiemelt
bérezéssel.
JELENTKEZÉS
szakmai
önéletrajzzal az
info@felvonotrade.hu
e-mail-címen vagy
a 06-30/9435-005
telefonon
vagy a Miskolc,
Besenyői u. 4.
szám alatt.

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén
Tel.: 46/344-454

VILLANYSZERELŐKET

#hosszútávratervezünk

#családbarátmunkahely

#jócsapatbandolgozom

#előrelépésilehetőségek

21. századi gyárat építünk!
Építsd velünk Te is a jövőt!

Operátori és egyéb nyitott pozícióinkra az alábbi
elérhetőségeken várjuk a jelentkezésedet:
Tel.: 06 70 684 3939
vagy

https://seg-automotive.hrfelho.hu/

MISKOLCI BÉRBEADÁSRA KÍNÁLT INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. pályázatot hirdet kiemelt önkormányzati ingatlan bérbeadására.
Cím

Helyrajzi
szám

Alapterület
(m2)

• földszint 285,06
• fedett terasz 50,37
Nagy-Avas
• pince 483,21
Alsó sor
12054
• alagsor 53,00
(BORTANYA)
• emelet 215,84
Összesen 1087,48

243-2/2020

Kedves Olvasóink!

SZERKEZETI
LAKATOSOKAT

428-0/2020

a Miskolci Naplóban

TOVÁBBI TAVASZI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN
VAGY HONLAPUNKON!

e-mailen: miskolc.uk@bv.gov.hu
levélben: B
 orsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
3525 Miskolc, Fazekas u. 4.

338-0/2020
338-0/2020

APRÓHIRDETÉSEK

Amennyiben rendelkezik állami középfokú
iskolai végzettséggel,
betöltötte 18. életévét,
és büntetlen előéletű
magyar állampolgár,
várjuk fényképes önéletrajzát:

275-2/2020

BIZTONSÁGIÉS KÖRLETFELÜGYELŐ

• k ét- és négyműszakos munkarendek
• versenyképes bérezés és cafeteria
• 100%-ban támogatott munkába járás
• 30%-os műszakpótlék
• túlórakifizetés és teljesítmény alapú bónusz

Szülőként szívesen segítenél más
kisgyermekes családoknak? Itt a helyed a csapatunkban! +3630 386 5885,
miskolciotthonsegitunk@gmail.com.

Légy egy fiatalos, családokat segítő
önkéntes szervezet tagja! Téged is vár
a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány!
+3670 521 0913 miskolciotthonsegitunk@gmail.com.

l SZATMÁRNÉMETI
ÉS NAGYKÁROLY
2020. 03. 28.: 5.900 Ft/fő
l REPTÉRLÁTOGATÁS
ÉS AEROPARK
		
2020. 04. 04.: 5.900 Ft/fő
l ZAKOPANE
ÉS NOWY TARG-I PIAC
2020. 04. 04.: 8.900 Ft/fő
l DÉL-DUNÁNTÚLI KINCSEK
(KAPOSVÁR ÉS KÖRNYÉKE)
2020. 04. 18.: 13.900 Ft/fő
l SZÉCSÉNY, HOLLÓKŐ, MOHORA,
SZKLABONYA
2020. 04. 18.: 6.900 Ft/fő
l KRAKKÓ, A KIRÁLYI FŐVÁROS
2020. 04. 25.: 9.900 Ft/fő

431-0/2020

430-0/2020

Térítésmentes informatikai képzés
indul 65 éves korig Miskolcon 2020.
áprilisban. A képzést teljesítők tabletet kapnak ajándékba! További információ: +36-70/638-9900; +36-20/4282239.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet felvételt hirdet

Minimális
ajánlati bérleti
díj (Ft/hó+áfa)

Letéti díj/
Bánatpénz
(Ft)

Pályázatok
beadásának
határideje

Pályázatok
bontásának
időpontja

587 100

2 982 468

2020. 03. 20.
12.00 óra

2020. 03. 23.
10.00 óra

Az írásos pályázatok benyújtásának és bontásának helyszíne: Miskolc Holding Zrt.,
Miskolc, Széchenyi u. 107. III. emelet 310. sz. iroda. Részletes pályázati hirdetmény és ismertető cégünk honlapján
megtekinthető: http://ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu/palyazatok.
Az ingatlanról és a pályázati eljárásról bővebb tájékoztatás az 516-295 miskolci telefonszámon kérhető.
Az ingatlan 2020. március 16-án 14:00 és 16:00 óra között tekinthető meg.

424-0/2020

Apróhirdetés

JELENTKEZZEN MOST
ÖSSZESZERELŐ, CSOMAGOLÓ ÉS GYÁRTÓSORI
KARBANTARTÓ ÁLLÁSLEHETŐSÉGEINKRE!

378-2/2020

Tel.: +36 20 405 5895 (h-p: 7-15h)

ÁLLÁSHIRDETÉS

SZERETNE EGY HÉTEN BELÜL MUNKÁBA ÁLLNI?

423-0/2020

Feltétel: szakirányú műszaki előképzettség, műszaki végzettség.
Szakmai önéletrajzokat a
szolosi.tamas@inter-v.hu
e-mail címre várjuk

404-0/2020

Inter-V Kft. keres
GÉPSZERELŐ LAKATOS,
betanítással CNC-MARÓS
és SZIKRAFORGÁCSOLÓ
munkakörbe munkatársakat.

Miskolci Napló
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Hazai győzelem az Újpest ellen
Nem csökken
a DVTK támogatása
A városvezetés elkötelezett
a Diósgyőr mellett, nem
csökken a DVTK támogatása – hangsúlyozta Veres
Pál polgármester a sajtótájékoztatón, ahol együttműködési megállapodást
írt alá az önkormányzat, a
Miskolc Holding, a DVTK
labdarúgócsapatát működtető Diósgyőr FC Kft. és a
Borsodsport Invest Kft.
A DVTK olyan értéke,
olyan közösségformáló ereje a városnak, amit erősíteni
kell – mondta a városveze-

szerepet vállalni a DVTK-nál
folyó sportszakmai munka,
utánpótlás-nevelés és közösségformálás fenntartásának
megfelelő színvonalú biztosításában. Ennek érdekében
az együttműködési megállapodás aláírói a jövőben közösen fogják megvizsgálni az
együttműködés konkrét területeit és a megfelelő támogatási formákat, lehetőségeket.
Tamás Gábor, a Diósgyőr
FC Kft. cégvezetője hangsúlyozta: az elmúlt hónapok tárgyalásai konstruktívak voltak, örömmel látja,

Magabiztos játékkal győztek a DVTK labdarúgói az
Újpest ellen. A piros-fehérek már az első félidő elején
előnybe kerültek, amit a
második félidőben megdupláztak, a vendégek erejéből pedig csak a szépítésre
futotta. A hétvégi találkozón
megdőlt az idei nézőcsúcs, a
diósgyőri stadionban több
mint 8300-an szurkoltak.

Az OTP Bank Liga 24. fordulójában a Diósgyőr hazai pályán fogadta az Újpestet. A 7.
percben Kiss Tamás tört be a
16-oson belülre, ahol szép lövést eresztett meg. Ezt még sikerült a vendégek kapusának
bravúrral hárítania, ám a kipattanóra Ivanovski érkezett, aki a
labdát közvetlen közelről a kapuba tessékelte: 1-0. A DVTK
a gól után is irányította a játékot, ám az eredmény a játékrész
végén nem változott. A máso-

Magabiztos győzelmet aratott a DVTK. Fotók: Mocsári László

dik félidőt a vendégek kezdték
jobban, a 48. percben gólt is
szereztek, ám ez a találat lesről
született, így nem adta meg a
játékvezető. Az 58. percben az
egyik újpesti volt szabálytalan
a 16-os előtt, így a hazaiak következtek szabadrúgással. Egy
gyönyörű kombinációt bemu-

tatva, Rui Pedro talált a kapuba az eredményt 2-0-ra módosítva. A vendégek a 78. percben
betaláltak a hálóba, ám a találat ismét lesről született. A 88.
percben Balázs Benjámin szabálytalankodott utolsó emberként, így a játékvezető kiállította. Az Újpest nem adta fel, az

Fotó: Juhász Ákos

tő. Veres Pál úgy fogalmazott,
nem létezhet miskolci sportélet DVTK nélkül, és a DVTK
sem létezhet Miskolc nélkül. Közölte azt is, hogy nem
csökken a DVTK támogatása,
az idei évben 108 millió forinttal segítik a csapat munkáját. Elkötelezettek a klub
mellett, ezért az önkormányzat teherbíró képességének
megfelelően igyekszik minél
hatékonyabban és aktívabban

hogy nyugvópontra jutottak a felek, és folytatódhat
az együttműködés. Veres
Pál végül érdeklődésünkre
elmondta, ha a lehetőségek
engedik, a következő években nőhet a támogatás ös�szege. – Reméljük, hogy
ezzel egy hosszú és gyümölcsöző kapcsolat veszi kezdetét a város és a klub között
– fogalmazott.
KI
Több mint 8300-an szurkoltak a diósgyőri stadionban

Épül a multifunkciós csarnok
Legkésőbb januárban szeretnék átadni a világesemények lebonyolítására is
alkalmas új, multifunkciós
csarnokot.
A háromszintes és 3500
fős csarnokot elsősorban a
DVTK női kosárlabdacsapat
és annak utánpótlása használja majd. A beruházást a
kormány és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége finanszírozza, és mintegy
5 milliárd forintba kerül.
Folyamatosan
dolgoznak a szakemberek a DVTK
multifunkciós sportcsarnokán. Tavaly nyáron tették le
az alapkövét, jelenleg pedig
már a vázszerkezet jelentős

Öt szabvány méretű pálya és két félpálya fér el a csarnokban

része a helyén van. A beruházás összegének nagy része
direkt állami támogatás kormányhatározat alapján, illetve egy része a Magyar Kosárlabdázók Szövetségének
TAO-támogatása. A csarnok
háromszintes lesz, a játékte-

A vázszerkezet jelentős része a helyén van

ret behúzható lelátók határolják majd mind a négy oldalról. Behúzott állapotban
öt szabvány méretű pálya és
két félpálya fér el a csarnokban. Ezeket leereszthető függönyök választják majd el
egymástól. Mérkőzésnapon a
lelátók kihúzásával a középső
főpálya kerül a tér középpontjába. A második emelet
lesz a szurkolóké.
– Legkésőbb januárban
szeretnénk ünnepélyesen át
adni az új létesítményt. Ötven éve adták át a városi
sportcsarnokot. Ez egy jelentős esemény a város életében, amire nagy szeretettel
várunk minden érdeklődőt
– nyilatkozta Szabó Tamás, a
DVTK főtitkára.

utolsó percben Novothny szépített, ezzel kialakítva a 2-1-es
végeredményt.
Feczkó Tamás szerint egy nagyon jó Újpestet győztek le egy
közönségszórakoztató mérkőzésen.
– Mind a két csapat támadni és győzni akart. Minden elismerésem az Újpesté, hogy
ilyen nehéz helyzetben, ilyen
jól összeszedték magukat. Nagyon szeretem a játékosaim,
mert amikor kell, akkor focizunk, amikor kell, akkor küzdünk. 90 perc alatt mind a
kettőre szükség van, ma bebizonyítottuk azt, hogy tudjuk
ezt is és azt is. 2-0 után lett volna lehetőségünk, hogy lezárjuk a mérkőzést, de nagyon
boldogok vagyunk, hogy sikerült megszereznünk a 3 pontot
– nyilatkozta a DVTK vezetőedzője.
Az OTP Bankliga 25. fordulójában a Diósgyőr idegenben
lép pályára, szombaton este a
Fehérvár ellen zárt kapuk mögött játszik.

Hírek röviden
Vereséggel indítottak
Vereséggel kezdte a középszakaszt a PannErgy Miskolci VLC. A csapat kedden,
idegenben találkozott az
egri együttessel. A mérkőzés félidejéig szoros volt az
eredmény, de a második játékrészben visszaesett a miskolciak lendülete, és rosszul
használták ki emberelőnyös
helyzeteiket, az egriek viszont éltek a lehetőségeikkel.
A mérkőzés végeredménye
12-7 lett a hazaiak javára. Az
MVLC legközelebb április
1-jén, ismét idegenben szerepel majd, az ellenfél a Metalcom Szentes lesz.
Véget ért a Tipsport Liga
idei szezonja
Véget ért az idei Tipsport
Liga kiírása, így a DVTK
Jegesmedvék szezonja is.
A
koronavírus-járván�nyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán
felfüggesztették a liga mérkőzéseit. A klubok azonban
szerdán úgy döntöttek, befejezettnek tekintik az idényt.
A bajnokság felfüggesztése a
Jegesmedvék számára jelentős anyagi kárral jár, nagy
bevételtől esik el a csapat. A

DVTK Jegesmedvék csapata
55 forduló után, az alsóház
3. helyén fejezte be a bajnokságot.
Ismét nyertek a röpis
lányok
A DVTK FUX együttese
Budapestre utazott szombaton, ahol a Palota vendégeként magabiztos, 3:0-ás győzelmet aratott. Toma Sándor
lányai immár hatodik győzelmüket szerezték meg sorozatban, amivel megszilárdították második helyüket a
bajnoki tabellán.
– A mérkőzés előtt mindkét csapat tagjait virággal
köszöntették a hazai ve-

zetők, köszönjük a kedves
gesztust. Próbáltam játéklehetőséget biztosítani mindenkinek, ebből kifolyólag
szorosabbak lettek a szettek,
de győzelmünk nem forgott veszélyben – értékelte
Toma Sándor vezetőedző. A
DVTK FUX legközelebb hazai pályán lép pályára. A Budaörs elleni mérkőzés március 14-én, szombaton, 18
órakor kezdődik a Generali Arénában. A koronavírus
terjedése miatt elrendelt veszélyhelyzet következtében
a mérkőzést nézők nélkül,
zárt kapuk mögött játsszák.
További részletek a 3. oldalon.

Újabb győzelem a DVTK-FUX-tól. Fotó: dvtk.eu
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MISKOLCI ELADÓ INGATLAN

369-0/2020

386-0/2020

398-1/2020

424-0/2020

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdet 2020. április
2-ai beadási határidővel a Győri kapuban 7 db, Hejőcsabán 2 db garázsépítésre
kijelölt, valamint az Avasalja utcában 1 db 3 lakásos társasház ingatlant.
Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, a Miskolc,
Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában, valamint
a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.

85-5/2020
311-5/2020

215-3/2020
89-4/2020

Apróhirdetés

376-0/2020

Refit Abroncs Kft. felsőzsolcai telephelyére keres férfi munkatársat betanított gumiabroncsszerelői
munkakörbe. Magas kereseti lehetőség (300 ezer Ft/hó).
Fényképes önéletrajzokat a
beresgumi@beresgumi.hu
e-mail-címünkre várjuk.

Háromfogáso

s menünk 4900

Ft-ért!

397-1/2020

DiningCity Országos Étteremhét a megújult Öreg Miskolcz Étteremben!
Új résztvevőként találkozhatnak velünk az Étterem Hetén március 6. és 15. között, ahol több mint
150 étterem mutatja meg elképzelését a gasztronómiáról.
Vendégeink a felsorolt fogásokból a helyszínen kedvük szerint válogathatják össze a 3 fogásos ebédvagy vacsora-összeállítást.

Asztalfoglalás kizárólag online: www.etteremhet.hu. További információ +36 30 337 7159

Nincs edénye hozzá? Mi adunk.*
További részletek: www.mirehu.hu, tel.: 46/200 327
*A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
felhatalmazása alapján a MiReHu Nonprofit Kft. végzi el az edények kiosztását.

MIREHU MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
3527 Miskolc, József Attila u. 65.
levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 509
info@mirehu.hu
www.mirehu.hu

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530336

Az akció érvényes: 2020. 03. 14-től 2020. 03. 20-ig
AKCIÓ! TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS!
Star kéztörlő, 2 db-os, 74,5 Ft/db
Pur mosogató, 450 ml, 553,33 Ft/l
Clin ablaktisztító, szórófejes, 500 ml, 798 Ft/l
Baba tusfürdő, 400 ml, 1422,50 Ft/l
Palette hajfesték
Biopon takarékos, 1,4 kg, 642,79 Ft/kg
Bref Power Aktív Trio
Surf mosógél, 1 l, 849 Ft/l
Silán öblítő, 1850 ml, 485 Ft/l
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/db
Paradontax fogkrém, 75 ml, 13319,99 Ft/l
Jar Platinum kapszula, 18 db-os, 55,5 Ft/db

189 Ft
299 Ft
559 Ft
569 Ft
799 Ft
899 Ft
1099 Ft
999 Ft
999 Ft
1099 Ft
1299 Ft
1449 Ft

149 Ft
249 Ft
399 Ft
499 Ft
599 Ft
799 Ft
799 Ft
849 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft

267-3/2020

Az Ön vállalkozása is szeretné szelektíven gyűjteni a hulladékát?

2020. március 14. | 11. hét | XVII. évfolyam 10. szám

Mozaik

Miskolci Napló – A város lapja

EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
március 15-én 16 órai
kezdettel az Alsóvárosi
református templomból
közvetítenek. Igét hirdet
Orosz István református
lelkész.
Vasárnap, március 15-én
a 8 és negyed 12 órai szentmiséken Puskás Antal pálos atya tart ismertetést a
lelki adoptálásról a Minorita templomban. A görögkatolikus egyház Nagyböjti
templomi találkozások sorozatának következő alkalma
március 16-án hétfőn, 17.30
órakor lesz a szirmai görögkatolikus templomban.
A Szent liturgiát
bemutatja Papp
András parókus.
Március 21-én,
szombaton egyházmegyei napot szerveznek a

Borsod-Gömöri Református
Egyházmegyében szolgálóknak Miskolcon az Egyházkerületi Székház Nagytermében és a Kossuth utcai
református
templomban.
A részvétel regisztrációhoz
kötött, a jelentkezést 2020.
március 15-éig várják a borsod-gomori.em@reformatus.hu e-mailre.
Tiszáninneni lelkészcsaládokból származók találkozóját tartják március 28-án,
szombaton délelőtt 9 órától
a Kossuth utcai Református
Egyházkerületi Székházban.
Jelentkezni március 20-áig
lehet.
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Szezonnyitó az állatkertben
A Miskolci Állatkert és Kultúrpark immáron hagyományosan állatkerti szezonnyitó napot tart március 15-én.
Ezen a napon - a szokásostól
eltérő látványetetéseken - a
ragadozóké lesz a főszerep.
Az állatkert oktatótermében
a „nemszeretem” állatokkal kerülhetnek közelebbi kapcsolatba az érdeklődők. Testközelből
ismerkedhetnek meg azokkal
az állatokkal, amelyektől sokan már kisgyermekkoruktól

PROGRAMOK:
10:00 és 15:00 óra között: Barátkozás a „nemszeretem” állatokkal az oktatóteremben | 10:00 és 15:00 óra között: Íjászkodás a szoborparknál
Etetések: 9:15-től: Bundermajom | 9:30-tól: Barna medve |
10:00 órától: Szibériai tigris | 10:30-tól: Perzsa leopárd | 11:00
órától: Gyűrűsfarkú maki | 11:30-tól: Észak-amerikai kúszósül
| 12:30-tól: Vörösorrú ormányosmedve és örvös pekari | 13:00
órától: Vörös róka | 13:30-tól: Farkas és hiúz | 14:00 órától: Mosómedve | 15:00 órától: Mocsári macska | 16:00 órától: Kétpúpú
teve | 16:30-tól: Tanyaházi állatok | 17:00 órától: Huszármajom
Rossz idő esetén a programok elmaradhatnak.

Fotó: Mocsári László

rettegnek, és megtudhatják,
milyenek is valójában a kígyók, békák, pókok, valamint
az egyéb „nemszeretem” állatok… Látogasson el az állatkertbe, győzze le a félelmét, és
ismerkedjen meg közelebbről

a hüllőkkel, kétéltűekkel és
ízeltlábúakkal!
Március 15-étől nyári nyitvatartás szerint, 9:00 és 19:00
óra között látogatható az állatkert (pénztárzárás 18:00 órakor).

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő fogadóórát tart március 18-án, szerdán, 17.00 órától a
Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolában.
Fodor Zoltán önkormányzati képviselő fogadóórát tart március 23-án, hétfőn, 17.00 órától a Széchenyi István Általános Iskolában.
Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő fogadóórát tart április 2-án, csütörtökön, 17.00 órától
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Fotó: Mocsári László

Fotó: Végh Csaba

Hirdetés

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Március 16., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30

A sikeres felkészülés titkai II.

Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Prog-

Hogyan szerepelj
géniuszként az érettségin?
Folytatódik a Géniusz
Könyváruház
sorozata,
amely ezen a héten is abban
kíván segítséget nyújtani,
hogyan készülj fel sikeresen az érettségi vizsgákra.
Ezúttal az egyik alapvető
érettségi tantárgyat, a magyar nyelv és irodalmat járjuk körbe, és adunk tanácsot a felkészüléshez.
Elsőre nem is tűnik vészesnek egy kis szövegértés, egy
kis fogalmazás, de mikor ott
vagy a vizsgán, a gombóc a
torkodban, ráadásul időre
is megy az egész, akkor hirtelen nagyon elbizonytalanodsz, hogy hoppá, ez mégsem olyan egyszerű, és jön
a pánik. Hogyan kerülheted
ezt el? Felkészüléssel! Na jó
de miből és hogyan? Fogalmazás közben gyakran előfordul az emberrel, hogy nem
jut eszébe a megfelelő szó
vagy kifejezés, főleg, ha valami jó kis érvelést választasz,
és szeretnéd feldobni pár irodalmi szakkifejezéssel is. Ezek

felfrissítéséhez nyújt például
segítséget az 1500 fogalom
magyar nyelv és irodalomból című könyv. Természetesen nem kell egy az egyben
bevágni az összes definíciót,
de nem árt átforgatni ezt a
kis gyűjteményt. Előfordulhat, hogy az elemzést választod, ebben az esetben a 30
nyelvi-irodalmi műveltségi
feladatsorra támaszkodhatsz,
amelyben nagy segítséget találhatsz ahhoz, hogy milyen
szempontok alapján kell egyegy művet elemezni, ráadásul a szövegértés-feladatsor
begyakorlásában is ad egy
kis rutint. Természetesen nem
mindegy az sem, hogy középvagy emelt szinten érettségizel, de a Géniusz Könyváruház
mindkettőben tud segítséget nyújtani. Középszinthez
jó szívvel ajánljuk Varsányi
József: Magyar nyelv és irodalom kidolgozott érettségi
témák című kötetét vagy az
Érettségi magyar nyelv és irodalom középszintű feladatsorok című kiadványt, amelyek-

rampont (programajánló), 18:25 Miskolci Napló (közéleti
magazin), 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20
Programpont ism., 19:25 Generációnk ism., 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:30 Képújság
Március 17., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 12:00 Képújság, 18:00 Híradó,
18:17 Időjárás-jelentés. 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Sportpercek,
19:00 Híradó ism.,19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism., 19:25 Mérkőzés,
21:00 Híradó ism., 21:17 Időjárás-jelentés, 21:20 Programpont ism., 21:25 Képújság
Március 18.,szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság,18:00 Híradó,
18:17 Időjárás-jelentés,18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Egészségpercek
(egészségügyi magazin), 18:45 Egészségére,19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-je-

hez online kiegészítéseket is
elérhetsz. Emelt szinthez pedig a 2020. évi érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból - 40 emelt szintű tétel és
az Emelt szintű érettségi sorozat Magyar nyelv és irodalom
részét.
De ne feledkezz meg a helyesírásról sem! Bizony, sok
helyesírási hibával komoly
mennyiségű hibapontot lehet összehozni. Mielőtt belevágnál a magyarérettségibe,
nézd át A magyar helyesírás
szabályai című könyvet is,
amelynek legújabb kiadását természetesen szintén
megvásárolhatod a Géniusz
Könyváruházban. Sorozatunk
következő részében a történelemérettséginek ugrunk
neki, ne hagyd ki azt sem!

A cikkben szereplő könyvek
megvásárolhatók a Géniusz
Könyváruházban.
Géniusz Könyváruház
Miskolc, Széchenyi u. 107.
Telefon: 46/412-878,
Webáruház: www.geniusz.hu
Géniusz Könyváruház – Az
érettségi-szakértő!

lentés ism., 19:20 Programpont ism.,19:25 A modern cirkusz atyja (portréfilm),
20:20 Híradó ism., 20:37 Időjárás-jelentés, 20:40 Programpont ism., 20:25 Képújság
Március 19., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Promenád
(kulturális magazin), 19:00 Híradó ism.,19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont
ism., 19:25 Miskolci Napló (közéleti magazin), 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont, 20:30 Képújság
Március 20., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont, 18:25 Köztünk élnek, 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism., 19:25 Egy nap a világ
(útifilm-sorozat), 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont
ism., 20:25 Képújság
Március 21., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 18:00
Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:30 Egészségpercek ism., 18:50 Egészségére
ism.,19:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) ism.,19:30 Sportpercek ism. 20:00 Falu
Fessön (kisjátékfilm), 20:25 Képújság
Március 22., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Miskolci Napló (közéleti magazin) ism., 18:30 Testközelből ism., 19:00
Promenád (kulturális magazin) ism., 19:30 Békebeli Budapest (dokumentumfilm),
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20:20 Köztünk élnek ism., 20:35 Képújság
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Miskolci Napló

VASGYÁRI EMLÉKEK
Sütés nélküli citromtorta
Hozzávalók az alaphoz: 10
dkg olvasztott vaj, 25 dkg darált keksz. A krémhez: 4 dl habtejszín, 18 dkg porcukor, 30 dkg
mascarpone, 10 dkg tejföl, 20 dkg
natúr joghurt, 2 db citrom héja és
leve, 2 dkg zselatin. Elkészítés: a
vajat összemorzsoljuk a darált
keksszel, és a tortaforma aljára nyomkodjuk. A habtejszínt
felverjük a porcukor felével. A
mascarponét, a tejfölt és a naA Diósgyőri Kohászatot 250 évvel ezelőtt alapították, ezért idén az önkormányzat támogatásával rendezvényeken emlékeznek majd a Vasgyárra. A programsorozat nyitóállomása annak az elmúlt évtizedekben megsérült makettnek a felújítása, amely
a korábbi igazgatóság dísztermében állt, és nemrégiben civilek mentették meg. A teljes vasgyári gyárterepet ábrázoló terepasztalt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara fogadta be, és most a Kohászati Gyűjtemény szeretné rendbe tenni az
egykori dolgozók visszaemlékezései alapján.
FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

túr joghurtot habosra keverjük
a maradék porcukorral és a citrom lereszelt héjával, majd ös�szeforgatjuk a felvert tejszínnel.
Ezután kis lángon, a kifacsart
citromlében feloldjuk a zselatint.
Apránként, néhány kanálnyi
krémmel elvegyítjük, majd a
maradék krémhez keverjük
habverővel. Az alapra simítjuk a
krémet, majd néhány órára hűtőbe tesszük.

CSUKÁS ISTVÁN MŰVEI
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HOL LEGYEN ZÖLDEBB MISKOLC?

Mint arról korábban beszámoltunk, a Szentpéteri kapu teljes hosszán még az idén elkészül a Katalin utcát és a Mechatronikai Ipari Parkot összekötő új kerékpárút. Miskolc elkötelezetten környezetbarát, ezért az új kerékpárút mentén és annak
környezetében a kivágandó növények mintegy háromszorosát ülteti el az önkormányzat. Erről jutott eszünkbe egy kérdés:
ön hol ültetne több fát Miskolcon?

BOROS KRISZTINA:
– Öt éve már Kistokajban lakom, de tősgyökeres miskolcinak vallom magamat. Amikor
sétálok a munkahelyemre, a Jókai lakótelepre, végigmegyek a
Deák téren, az nagyon hangulatos környék. Egyet azonban
nem teljesen értek: a Szemere-kertet állítólag felújították,
abból én semmit nem látok, oda
például el tudnék képzelni még
több fát. A főutcának az adottságai – hogy le van kövezve –,
nem teszik lehetővé a fásítást, és
nagyon sajnálom, hogy a Szent
István téren is kevesebb zöld
van, mint korábban. Emellett
az Avasi kilátó környékén is jó
lenne még több fa és virág is.

PERECZ ANDRÁS:
– Én a főutcán is el tudnék képzelni több fát. Lehetne akár tárolókban elhelyezve is, ahogyan a virágok. Zöld
parkok lehetnének még a Kiliánban és Diósgyőrben, mint
ahogyan a Népkertben is van
erre példa. Azt nem tudnám
megmondani, hogy milyen
fák lennének alkalmasak a
városi környezetre, hiszen
ma már sok szempontot alapul kell venni, így például azt,
melyek okoznak allergiát. Egy
biztos: ha bevirágosítnák a
főutcát vagy a város bármely
területét, azokat a növényeket utána gondozni, locsolni
is kellene.

KÓNYA TÍMEA:
– Én a Széchenyi utcára ültetnék több fát. Jó lenne
ugyanis több árnyat adó növény, mert a kicsivel sokat sétálunk itt. Vannak szép park
jaink is, szeretünk például
elmenni a Deák térre vagy a
Szemere-kertbe, de közel lakunk a Petőfi térhez is, ahol
szintén jó lenne több fát ültetni, hogy több árnyék legyen
nyáron. A Népkert például
kedvelt célunk ebből a szempontból, hiszen nagyon sok fa
van, és ott valóban nyugodtan pihenhetünk és játszhatunk is.

DICSUK PÁL:
– Fél éve lakom a Bábonyibércen, gyönyörű hely is lehetne. Állítom, hogy ez az egyik
legértékesebb része a városnak, mint ahogy Miskolctapolca az országnak. Az én lakóhelyemen kellene fásítani,
de csak miután felszámolták
a szemetet, mert sajnos azzal nap mint nap szembesülünk. Egyébként meg azt gondolom, hogy a város bármely
területén lehetne fákat ültetni, mert nagyon fontos a zöld
terület, különösen most, a klímavédelem miatt. Mindent
összevetve egyetértek a zöld
programmal, a prioritásokat
figyelembe véve.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal Csukás István műveinek címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék
el! Beküldési határidő: 2020. április 1. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz
könyváruház biztosítja.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt a 46/503-501-es
(100-as mellék), üzenetrögzítős telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21–04. 20.) Túl hangosan bizonygatja mindenkinek, hogy mennyire elégedett is a munkájával. Ezzel mintha
csak palástolni akarná azt, hogy valójában mennyire elégedetlen vele. Vagy a pozícióval vagy magával a hivatásával.

Rák (06. 22–07. 22.) Jól indul a hét, de egy érzelmi trauma
keresztbe tehet önnek. Annál jobb, minél kevésbé veszi magára a támadásokat. Ha a kritikának van alapja, akkor inkább
köszönje meg szépen a párjának, hogy szóvá tette!

Mérleg (09. 24–10. 23.) A kedvese már kezdi megszokni
az ön másik, erős, karakteres énjét, amit mostanában mutat
magáról. Azért, ha fenn akarja tartani a szerelmük hamvasságát, néha vegyen kicsit vissza az akaratosságából!

Bak (12. 22–01. 20.) Kicsit hanyagolni van kedve a karrierjét, a munkáját. A legjobban akkor jár, ha ezt a hetet szabadságon tölti. Akár még egy kisebb utazás is belefér síelés ürügyén. De legalább egy-két nap jár önnek.

Bika (04. 21–05. 21.) Eddig mindig másokat helyezett saját
maga elébe, mindig a családtagjai szempontjai voltak fontosabbak. Pedig az utóbbi időben egyre több értékes ötlete született. Ne nyomja el magában az önmegvalósítást!

Oroszlán (07. 23–08. 23.) A szexualitás elfojtása hormonális változásokat, elsősorban bőrpanaszokat okozhat. Ha úgy
érzi, hogy túlhajszolt, hogy görcsös, és egyáltalán mindenből
elege van, akkor éppen nem szabad elutasítania a szerelmet.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Bármerre jár is, a szépséget keresi,
az pedig az ön nyomában jár. Ha már az ízlés és harmónia nevében átalakítja a szobáját, arra is ügyeljen, hogy figyelembe
veszik a párkapcsolati szempontokat is!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Barátkozós időszakát éli, ám van
rá esély, hogy ezt egyesek félreértsék a környezetében. A hét
eseményei a munkahelyén a „hogyan tovább?” kérdését vetik fel önben. A pletykáknak azért nem kell felülni.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Ön mindig azt hitte, hogy azzal szerezhet előnyt magának a társkapcsolatban, hogy nem nyilvánítja ki az érzelmeit, ezt inkább előzékenyen a másikra hagyja.
Most azonban nem ártana, ha elébe menne a dolgoknak.

Szűz (08. 24–09. 23.) Úgy érzi, hogy kihasználták, pedig ön
ment bele ebbe a megalázó helyzetbe. Talán még hasznot is
húzhatott belőle, de ha ennek emléke mára már elhamvadt,
akkor tényleg itt az ideje a változtatásnak.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Az ön szervezete is kimerült a hos�szú tél alatt. Az uralkodó bolygójával együtt álló Hold adhat
önnek jó sugallatokat, hogy milyen módszerrel is tudna újra
erőre kapni. Én a több alvást tudom csak javallani.

Halak (02. 20–03. 20.) Egy különleges barát révén szerezhet érdekes tapasztalatokat, ismeretségeket. Ez egy új
kapcsolat kezdete is lehet akár. A megismerkedés történhet
azonban az interneten is: jelentkezzen társkereső oldalra!

