Képeslapjain a régi
Miskolc elevenedik meg

Operettóriások ruháit gyűjti
Jenei Gábor miskolci kötődésű színművésznek egészen különleges hobbija
van: színészrelikviákat gyűjt. Honthy
Hannától, Kovács Józseftől és a legnagyobbaktól szerzett be ereklyéket, melyeknek nagy részét mind a mai napig
használja is. Úgy dolgozik bennük,
hogy az méltó legyen az elődökhöz és a
műfajhoz, de ugyanígy használják kolléganői is a női jelmezeket.

Sáfrány Gy. József lassan harminc éve gyűjti
a képeslapokat. Gyűjteménye elsősorban Miskolcra fókuszál, a városunkról közel 2500 darab
lappal rendelkezik. Miskolcot még tinédzserként szerette meg, akkor, amikor megkezdte középiskolai tanulmányait a Herman Ottó
Gimnáziumban. Akkor egyből megtetszettek
neki a város régi épületei, a polgári hangulat.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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Cikk a 7. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

Öt éven belül
kelhet új életre
Az adásvétel januárban
lezárult, az MCC jelenleg
az épület állapotfelmérését végezteti, aztán pedig a
tervezés kezdődik meg.
Öt éven belül teljesen megújulhat az egykori Avas Szálló épülete. Ahogyan arról
korábban a Miskolci Napló is beszámolt, Veres Pál,
Miskolc polgármestere még
novemberben Facebook-oldalán jelentette be, hogy az
emblematikus, a városképet

is meghatározó épület új tulajdonoshoz, a Mathias Corvinus Collegiumhoz (MCC)
kerül, amely itt alakítja ki
miskolci tehetséggondozó
központját.
A városvezető akkor azt is
elmondta, hogy egy esztendőnyi megfeszített munka
van abban, hogy megszülethet a megállapodás, amely
méltóképp rendezi az évtizedeken át magára hagyott
épület sorsát.

Folytatás a 2. oldalon

EGYELŐRE NEM VEZETHETI
BE ÚJ DÍJTÉTELEIT AZ MVK
A kisgyermekes bérletet és a 60 perces jegyet eredetileg március
1-jétől lehetett volna megvásárolni, a járványügyi rendelkezések miatt azonban ezt az ITM nem engedte a cégnek.
Nem vezetheti be az MVK
Zrt. március 1-jétől új díjtételeit, azaz a kisgyermekes bérletet
és a 60 perces jegyet – tájékoztatta lapunkat péntek délután a
közlekedési vállalat. Ahogyan
arról korábban beszámoltunk,
a két új, sokak számára kedve-

ző díjtétel bevezetéséről szóló döntést még 2020. december 17-én hozta meg Veres Pál,
Miskolc polgármestere. Másnap viszont megjelent a koronavírus-világjárvány kapcsán
egy olyan kormányrendelet,
amely kimondja: ez év végéig a

helyi szolgáltatások esetében új
díjat nem lehet megállapítani,
kiterjeszteni, növelni.
– Mivel a rendelet nem tért
ki arra, hogy pontosan mit jelent az „új díj” fogalma, ezért
a közlekedési vállalat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) állásfoglalását
kérte az új díjtermékek bevezetésével kapcsolatban. Az állásfoglalás megérkezett, viszont

ez nem minősül a hatóság jogi
iránymutatásának – írják.
Az MVK leszögezi, mivel
Miskolc város szándéka mindenképp az, hogy ezt a pluszszolgáltatást biztosítsa a helyieknek, ezért a város- és a
cégvezetés további egyeztetéseket folytat erről. A témára,
ha végleges döntés születik, később visszatérünk.
TÁ

Számadó – Számokban a tények

Húsz emelet tizennyolc áráért

Kendőzetlen őszinteséggel
és precíz alapossággal tárja
fel és mutatja be Miskolc jelenlegi gazdasági helyzetét,
valamint az idáig vezető
folyamatokat a Számadó
című, hiánypótló önkormányzati kiadvány.

Az eddigi árból 10 százalékot
engedve, 560 millió forintért kínálja vételre a város a
Szentpéteri kapuban található húszemeletes épületet. Ha
a vevő igényt tart rá, a mellette lévő bő 500 négyzetméteres telket is megvásárolhatja
– amennyiben marad a lakóépület funkció, akár (mély)
garázst is építhetnének ide.

Az olvasó 24 oldalon, politikai kommentár, minősítés és felelőskeresés nélkül,
kizárólag a pontos számokra
és tényekre támaszkodva kap
mindenre kiterjedő részletességű beszámolót a korábbi
önkormányzattól megörökölt
pluszokról és mínuszokról, a
koronavírus-világjárvány és
az ellene folytatott védekezés
költségvetésre gyakorolt ha-

tásairól, a kormányzati elvonások mértékéről és súlyosságáról, illetve arról, hogy
mindezek hogyan sodorták
gyakorlatilag a működőképesség határára a várost.
Miskolcon korábban még
sosem született hasonló kiadvány, és Magyarországon
sem volt szokás eddig, hogy
egy város vagy önkormányzat ilyen részletekbe menő
alapossággal, pontos számokat tételesen listába szedve
tárja a lakosság és az olvasók
elé költségvetési, pénzügyi és
gazdasági helyzetét. A Számadó nem minősít, nem mutogat vissza, nem vádaskodik,
hanem bemutat, közérthető
formában úgy, hogy a tények

magukért beszéljenek, mindenféle szükségtelen indoklás
és magyarázat nélkül.
Folytatás a 3. oldalon

Kétfordulós versenyeztetési
eljárást indított a Miskolc Holding Zrt., március 1-jéig várják az ajánlatokat a Szentpéteri
kapu 70. szám alatti, úgynevezett húszemeletes épületre,
valamint a mellette található
mintegy 513 négyzetméteres
telekre. Beke Tibor, a Miskolc

Holding Zrt. ingatlangazdálkodási vezetője emlékeztetett, a kedvezőbb feltételekről
a január végi, közgyűlést helyettesítő online konzultáció
keretében egyeztetett a város
vezetése a képviselőkkel.
– Hogy elősegítsék az értékesítést, az ár csökkentéséről
döntöttek. 10 százalékos ked-

vezményről állapodtak meg,
ami azt jelenti, hogy 622 millió
forint helyett 560 millióért kínáljuk most az épületet. Folyamatos az érdeklődés, többen is
megnézték már a húszemeletest, azt reméljük, hogy hamarosan pont kerül az ügy végére
– fogalmazott.
Folytatás az 5. oldalon
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ÖT ÉVEN BELÜL ÚJRA ÉLETRE
KEL AZ EGYKORI AVAS SZÁLLÓ
Az adásvétel januárban lezárult, az MCC jelenleg az épület állapotfelmérését végezteti, aztán pedig a tervezés
kezdődik meg.
Folytatás az 1. oldalról

Tavaly december közepén aztán arról írtunk, hogy az adásvétel még idén januárban lezárulhat a város és az MCC között.
Nos, a folyamat valóban lezárult múlt hónap végén, jelenleg
az épület állapotának felmérését végezteti el a tehetséggondozó szervezet vezetése – ezt már
Constantinovits Milán, az MCC
szakmai főigazgató-helyettese
mondta el a héten lapunknak.
– Az egészen biztos, hogy ez
egy többéves projekt lesz, aminek most még nem is láthatjuk a végét. Biztos ezen felül
az is, hogy a műemlékvédelmi
előírásokat az építkezés során
szigorúan be fogjuk tartani, a
munkát transzparensen végezzük, folyamatos lesz a kommunikáció az önkormányzattal és
személyesen Veres Pál polgármesterrel – hangsúlyozta.
Méltó helyen
Constantinovits Milán elmondta azt is, a hajdani Avas
Szálló megvásárlásával az
volt az MCC célja, hogy méltó
helyre tudják költöztetni miskolci központjukat.

Az egykori szálloda hasznosítása minden miskolcinak fontos és örömteli hír. Fotó: Juhász
Ákos
– Ez az épület pedig tökéletes azokra a feladatokra, melyeket mi végzünk. A Mathias
Corvinus Collegium miskolci központjában a 10-14 éves
korosztálytól kezdve a középiskolás programon át egészen
az egyetemi képzésig nagyon
sokféle oktatási programot fogunk megvalósítani. Az egykori szállodaépület nagyon
jó kereteket ad az oktatáshoz,
viszont döntésünkben közrejátszott az is, hogy megoldjuk Miskolc régi problémáját,
vagyis felújítsuk és hasznosítsuk ezt a meghatározó épületet – mondta a főigazgató-helyettes, aki hozzátette azt is,
közösségépítő, közösségszervező funkciót is szánnak az

épületnek, amit mindenképpen szeretnének megnyitni a
miskolciak előtt is.
Fontos és örömteli
A Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodási vezetője szerint az egykori szálloda
hasznosítása minden miskolcinak fontos és örömteli hír.
– Egy olyan alapítvány vásárolta meg az épületet, amely
oktatási célokra fogja használni, szerintem ez egy olyan cél,
amire egyrészt szívesen adjuk
az épületet, örülünk, hogy egy
ilyen befektető érkezett, másodsorban pedig várjuk, hogy
Miskolc belvárosának egy
újabb ékköve legyen – hangsúlyozta Beke Tibor.

Májusra elkészülhet a terelőút
Legkésőbb május elejére
megépülhet a Csokonai utca
Fonoda utcáig történő meghosszabbítása.
A beruházás az ütemtervnek megfelelően halad, jelenleg szerkezetépítési munkákat végeznek a területen. Az
építkezés miatt tavasszal a jelenleginél komolyabb forgalmirend-változásra kell majd
számítani. Nemcsak a felüljáró Vörösmarty utca felé vezető ágát, hanem a Kisfaludy
utca irányában is le kell zárni
a forgalmat.
Az Y-híd építése és a forgalmirend-változás a múlt heti
online polgármesteri fogadóórán is téma volt. Veres Pál
elmondta, a városvezetés egy
alternatív útvonal kidolgozását indítványozta, a Csokonai és Fonoda utcát összekötő útszakasz terve elkészült, a
többletforrás is rendelkezésre
áll már.
– Egészen addig nem bontják el teljesen a hidat, amíg
a kerülőút meg nem épül –
hangsúlyozta a városvezető,
aki a Csokonai utcában élők
aggodalmaira is reagált: az
utcában nem nő meg annyira a forgalom, hogy az a he-

Ahogyan arról több alkalommal beszámoltunk, az
Avas Szálló kálváriája több
mint két évtizede tart. 1997ben egy fővárosi cég vásárolta
meg az épületet, mely évekkel
később megkezdte a felújítást,
ezt viszont örökségvédelmi
problémák miatt később leállították. Az épület állaga azóta
folyamatosan pusztult. 2013ban végül az önkormányzat
kezdte meg az állagmegóvást,
és két év múlva meg is vásárolta azt. Ezt követően a jelenlegi
városvezetés új lendülettel látott neki az épület hasznosításának, ennek lett eredménye
az MCC-vel kötött megállapodás.
Tajthy Ákos

lyiek nyugalmát, biztonságát
veszélyeztetné, a teherforgalmat pedig kizárják az utcáról.
Az elkerülőút a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)
Zrt. tájékoztatása szerint április végére-május elejére készülhet el. Kiss Boglárka szóvivő lapunknak elmondta, a
kérelmet megkapta az illetékes hatóság, március végére
várható az engedélyek megérkezése, utána indulhat a kivitelezés. A terelőút megmarad
az Y-híd megépülését követően is, így továbbra is alternatív
megoldást fog nyújtani a Martinkertvárosban, illetve Szirmán élők számára.
A terelőút kiépítésével párhuzamosan egy másik fontos
ügyben is döntés született. Az
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ITM elrendelte, hogy a kerékpárosok biztonságos közlekedése érdekében az Y-hídra
kerékpársáv kerüljön, valamint áthelyezik a Pfaff Ferenc utcai vasúti átjárót, hogy
a kerékpárral közlekedők áthajtását segítő biztosítóberendezéssel építsék ki.
Az Y-híddal párhuzamos
kerékpáros létesítmények előkészületei szintén megindultak, a Kisfaludy utcai felüljáró
mellett új hidat fognak megtervezni, amely új lehetőségeket nyit a kapcsolódó városi
kerékpárút-hálózat fejlesztésében is. A vasúti aluljáró állapotjavításáról is megkezdődtek a műszaki egyeztetések a
MÁV Zrt. és a miskolci önkormányzat részvételével.

Hatvan-hetvenéves jegenyenyárfákat vizsgált az
„akusztikus fakopács”.

Sürgetővé vált a Tátra és
a Torontáli utcák jegenyefáinak kérdése: csupán a szerencsén múlt, hogy nem történt személyi sérülés, mikor
az egyik húszméteres fát kidöntötte pár hete a vihar.
Természetesen nem szeretne „se lát, se hall favágásba”
belefogni az önkormányzat,
csak a beteg jegenyenyárfákat iktatnák ki – majd pótolnák őket a jövőben. Ránézésre azonban nehéz
megállapítani, hogy melyik
fa bírja még a szél terhelését.
Régebben az ilyen esetekben mintát vettek a törzsből:
belefúrtak és a kiemelt darab
alapján állapították meg a fa
állapotát. Néhány éve azonban a Városgazda beszerzett

egy új fejlesztésű Fakopp 3D
Akusztikus Tomográf elnevezésű műszert, ami sokkal
kíméletesebben és pontosabban mér: a hanghullámok segítségével. Az eszköz képes
roncsolásmentes módon felderíteni a törzs korhadt vagy
üreges részeinek helyeit, és
megállapítani a méretüket.
– A hangterjedés sebességét mérjük a fákban – mondta Kertész Béla, a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft.
műszaki vezetője, aki szerint
a két utcában 66 fát vizsgáltak, ezek közül 8-9-et javasolnak kivágásra.
Amennyiben úgy döntenek, hogy egy fát ki kell
vágni, az éves ütemtervnek
megfelelően – figyelembe
véve a madarak költési időszakát, illetve egyéb előírásokat – kerül sor erre.
Bájer Máté

NEM VANDÁLOK TETTÉK TÖNKRE
AZ UTASVÁRÓKAT
A kirobbant üvegtáblák tompa élű, apró szilánkokra törnek, és a pótlásuk sem kerül
pluszköltségbe.

A terelőút megmarad az Y-híd megépülését követően is

Hanggal mérték fel
a fák állapotát

Kedd reggel az egyik miskolci tematikájú Facebook-csoportba feltöltöttek egy képet,
amin az Avas városközpont
megállóhely egyik buszvárója
látható kitört üveggel. A képet feltöltő lakó valószínűleg
vandalizmusra gyanakodott,
mivel a posztban feltette a kérdést: „Miért kell lerombolni
mindent?”. Néhány nappal korábban a szemközti megálló is
hasonló módon járt. Mindkét

esetben az utasvárók három
üvegtáblája közül az sérült
meg, amelyikre az információs
monitort rögzítették.
A felháborodás egyik oka,
hogy az utasvárók csak nemrégiben készültek el annak a
programnak a részeként, aminek keretében 87 buszvárót
újítanak fel.
– A város szerződést kötött
egy francia céggel, ami buszmegállókat telepít Miskolcon
több helyen – mondta lapunknak Nagy László, a városfejlesztési főosztály főosztályvezetője. A mostani üvegtörés
oka valószínűleg különböző

A pótlás költsége is a telepítőcégre hárul. Fotó: M. L.

fizikai folyamatokra vezethető vissza. – Valószínűleg már
eleve feszültség volt az edzett
üvegekben, amik hőhatásra, esetleg nyomásra szétrobbantak – részletezte. Mivel
biztonsági üvegekről van szó,
apró, tompa élű szilánkokra
tört szét. – Jeleztük a pótlási
igényt a kivitelező felé, ennek
költsége is rájuk hárul.
A kitörő üvegek nem jelentenek pluszköltséget a városnak.
– Ezek a létesítmények nem
kerülnek tulajdonba. Közterületfoglalási engedély alapján
letelepítik őket, a város pedig
fizet az üzemeltetésért: ebbe beletartozik eleve a karbantartás,
a takarítás és a felújítás is.
A városfejlesztési főosztály
főosztályvezetője azt is hozzátette, hogy az üvegtáblák kirobbanását nem a rossz minőségű
anyagok használata okozta.
– Egy olyan cég telepítette
az utasvárókat, amely például Párizsban is végez hasonló
munkát. Számukra a minőség
presztízs kérdése, ezt mutatja
az is, hogy az első buszmegálló vitrinüvegét, ami néhány
napja ment tönkre, mostanra
már pótolták is.
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Miskolci Napló – A város lapja

HATALMAS
A TÚLJELENTKEZÉS
Február 15-én indult el a
Holding legújabb lakáspályázata, már most húszszor annyi a pályázó, mint
a meghirdetett lakás.

Minden eddigi fordulóban
30 lakást hirdettünk meg, ez
az első olyan, amikor 40-et –
mondta lapunknak Beke Tibor, a Miskolc Holding Zrt.
ingatlangazdálkodási vezetője, aki szerint eddig 150-160
lakás került bérlőhöz.
A tavalyi bérletidíj-emeléseket követően is nagy az érdeklődés a meghirdetett lakások iránt: ez mutatja, hogy
még mindig kedvezőbben
lehet így bérlakáshoz jutni,
mint az ingatlanpiacon hirdetett albérletekkel.
– Néhány nap alatt több
mint 870 pályázat érkezett.
A most meghirdetett 40 lakás közül 26 költségelvű, 14
piaci alapon bérbe adható.
A piaci alapú bérbeadás
során az önkormányzatnak
– a költségek megtérülésén
felül – bevétele is származik

a lakás bérbeadásából, míg a
költségelvű bérbeadás esetében csupán az önkormányzat ráfordításait fedezi a bérleti díj összege.
– Azok a lakásbérek, amiket
kérünk, továbbra is vonzónak
bizonyulnak, annak ellenére
is, hogy bizonyos szintű emelés történt a múlt év végén –
véli Beke Tibor, aki szerint egy
feltétele van a pályázásnak.
– Mind a két típusú ingatlan esetében szükséges a bérléshez egy olyan minimális,
igazolható jövedelem, ami
biztosíték arra, hogy a pályázó ki tudja a lakbért fizetni.
Lesznek még további pályázatok is a jövőben.
– Minden olyan lakásunknak, ami jelenleg üres, igyekszünk minél gyorsabban
megtalálni a bérlőjét. Sajnos
ezerhez közelít a Holdinghoz tartozó olyan ingatlanok
száma, amelyek az állapotuk
miatt nem kiadhatók. Ezeket
folyamatosan
igyekszünk
felújítani és bevonni a pályázati rendszerbe.

Számokban a tények
Kendőzetlen őszinteséggel
és precíz alapossággal tárja
fel és mutatja be Miskolc jelenlegi gazdasági helyzetét,
valamint az idáig vezető folyamatokat a Számadó című,
hiánypótló önkormányzati
kiadvány.
Folytatás az 1. oldalról

A kiadvány fontos eleme a
Veres Pál polgármester által
meghirdetett Nyitott Városháza programnak, célja a hivatal
és az önkormányzat transzparens, átlátható működésének
erősítése, és annak a munkának az erősítése, alátámasztása,
amelyet a Velünk a Város-frakció és Veres Pál polgármester
nap mint nap annak érdekében végez, hogy a hivatal valóban ne csak a szavak szintén
legyen nyitott.
Bepillantást enged azokba a
pénzügyi, gazdasági folyamatokba, amelyek a várost 2019
őszétől a mai napig jellemzik,
rögzíti és bemutatja a kulcsfontosságú számokat, adatokat,
miközben nem szerepel benne egyetlen párt vagy politikus neve sem, kivéve az elő- és
utószót jegyző Veres Pál polgármesterét.
Nem politikai kiadvány,
szándékosan nem az, hiszen a
készítők szándékainak megfelelően nem is az a dolga, hanem tényeket lajstromba szedő
dokumentum, egyfajta jelentés, gazdasági beszámoló a városvezetéstől a városlakóknak,
amelyben mindenki számára lehetővé teszik, hogy belenézzen a város gazdálkodásába, átláthassa a város stabil és

A kiadvány már bárki számára elérhető a miskolc.hu/szamado internetes oldalon. Fotó: J. Á.
tervszerű működése érdekében végzett és feltétlenül szükséges munkát és folyamatokat.
Tételes, hiteles, objektív, egyszerű és közérthető. Nem pénzügyi, gazdasági szakembereknek összeállított bonyolult
szakdokumentum, hanem a
mindennapok emberének nyelvére lefordított, szakmai pontossággal összeállított számadás
mindarról, amiről minden Miskolcon élőnek tudnia kell.
A Számadó a napokban jelent meg, online formában
már bárki számára elérhető a
miskolc.hu/szamado internetes oldalon, de az elkövetkező
húsz napban a város igyekszik

A cementgyárat újraindítani nem kell félnetek jó lesz
– hangzana a kétértelműségéről híressé vált idézet a hejőcsabai üzem vonatkozásában,
ami tökéletesen illik a mostani helyzetre: mindenki odateszi a vesszőt, úgy értelmezi a
mondatot, ahogy a saját látásmódja megkívánja. A HCM
1890 Zrt. tulajdonában lévő
gyár jelenleg nem termel, annak ellenére, hogy már 2016ban úgy állt a dolog, a nyár
közepén elindulhat a próbaüzem. Az ügyben különböző
nézetek feszülnek egymásnak – ez jól látszik a közösségi médiában megjelenő, a témába vágó hozzászólásokból
is. Vannak, akik a nyitásban
a munkahelyet és a helyi, valamint hazai ipar erősödését
látják a nemzetközi vállalatokkal szemben. Mások a levegőminőségre és az azt befolyásoló tényezőkre helyeznék
a hangsúlyt. Valakinek régi,
kedves emlékeket idéz az út
felett libasorban vonuló csillék látványa, mások számára
nemkívánatos tevékenysége-

ket jelent. Egy biztos: hosszú
évek óta húzódik a cementgyár ügye, ami nemrégiben
ismét terítékre került egy per
során.
A Zöld Kapcsolat Egyesület
aláírásgyűjtésbe kezdett: több
mint 2000 miskolci jelezte,
nem akarnak olyan cementgyárat a térségben, amelyik
tovább rontja a levegőminőséget. Emellett még 2016 decemberében nyújtottak be
keresetlevelet a cementgyár
számára kiadott egységes
környezethasználati engedély
(EKHE) ellen. Ezt a pert elvesztették: a bíróság ítélete
szerint a gyár 2011-es leállítását követően sem volt számot-

tevő a levegő terheltségi szintjének csökkenése a miskolci
mérőállomások szerint.
Nem ez volt azonban az első
ügy, ami kalapács alatt dőlt el
a cementgyár utóbbi éveiben.
Az üzemet a privatizáció után
a svájci Holcim konszern működtette, egészen 2011-ig,
amikor is megszüntették a
termelést, és elbocsátották a
dolgozókat. A Holcimtól peres úton szerezte meg a gyárat
a HCM 1890 Kft. (korábban
Magyar Cement Kft.). 2015ben, az EKHE kiadásával
úgy tűnt, semmi nem állhat
az újraindulás útjába. Megkezdődött a műszaki állapot
rendbetétele: felújították a

A HCM 1890 Zrt. tulajdonában lévő gyár jelenleg nem termel. Fotó: Juhász Ákos

majd nyomtatott formában is
eljuttatni a miskolci háztartásokba. A kiadvány célja, hogy
bemutassa, hol tart ma a város, és az, hogy mindenki számára világossá váljon, mi történt az elmúlt évben, és azt
megelőzően Miskolc gazdálkodásának és pénzügyeinek
terén. A kiadványban található számsorok, kimutatások,
táblázatok és grafikonok Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzatának adataiból, a
Miskolc Holding Zrt. adataiból, valamint a tagvállalatok
adataiból építkeznek, forrásaik minden esetben valós számok.

A Számadót 77 ezer példányban nyomtatja ki a város. A
nyomdai munkákra három cégtől kért ajánlatot Miskolc MJV
Önkormányzata. A legjobb ajánlatot a Miprodukt Kft., a város cége adta. A nyomdai munkák költsége: 2.524125 forint.
A lapok terjesztését ugyancsak városi cég, a MiRend-Sec Kft.
végzi 400 ezer forintért.

TÖBB ÁLLÁSPONT FESZÜLT EGYMÁSNAK
Négy éve tart a pereskedés a
hejőcsabai cementgyár újraindulása kapcsán.
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szalagpályát is, amely a tervek
szerint a tapolcai kőbányából
szállította volna a zúzott követ a cementgyárba. A HCM
1890 vezetői a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordultak, hogy támogatás nélküli
hitelkérelmüket engedélyezzék. Később a cég arról adott
tájékoztatást, hogy a gyárban alkalmazott megoldások
megfelelnek az ágazatban elérhető legjobb technológiai
követelményeknek. A gyártás azonban továbbra sem
kezdődött meg, és jelenleg
is sok a bizonytalanság. Bár
a bíróság a Zöld Kapcsolat
Egyesület által kifogásoltakat
megalapozatlannak nyilvánította, azonban az ítélet nem
jogerős. A Zöld Kapcsolat
Egyesület jelezte, a Kúriához
fordul az ügyben. A pereskedéssel töltött idő alatt egyébként – 2020. november 30-án
– lejárt a cementgyár üzemeltetésére kiadott egységes környezethasználati engedély. A
HCM1890 Zrt. tavaly novemberben ennek felülvizsgálatát kérte a megyei kormányhivataltól. A Zöld Kapcsolat
Egyesület ezzel egyetemben a
felülvizsgálati kérelem elutasítását kérte.

A Számadó megjelenésének
apropóját az adja, hogy Veres
Pál polgármester és a Velünk
a Város-frakció alig több mint
egy évvel ezelőtt vették át Miskolc vezetését, ez a majdnem
kerek évforduló, illetve az idei
költségvetés elfogadásának közelgő időpontja kiváló alkalom
a számadásra, az elmúlt időszak gazdasági, pénzügyi mérlegének megvonására. Nehéz
helyzetet örökölt az akkor még
új városvezetés, jelentős hián�nyal, komoly kötelezettségállománnyal, rosszul működő
pénzügyi rendszerrel, pazarló
Miskolc Holdinggal, és a munkát az sem könnyítette meg,
hogy mindezek mellett egyre
növekvő feladatmennyiséggel,
kiszámíthatatlan költségvetési
környezetben kellett dolgozniuk
a szakembereknek az elmúlt egy
évben. A Számadó pedig többek
között épp ezt a munkát igyekszik a nyilvánosság elé tárni.

Rászorulókon segítenek
Tíz nehéz sorsú, az Avasi
lakótelepen élő családnak
adott át élelmiszercsomagokat Fodor Zoltán és
Bartha György, a Velünk
a Város-frakció tagjai. Az
adományokat a Klapka
utcai idősek klubjában vehették át az érintettek.
Fodor Zoltán az ajándékozás előzményéről elmondta, az egymásért felelősséget
érző miskolciaknak köszönhetően csak az utóbbi évben
számos rászoruló családnak
tudtak segíteni ruhaneművel, tűzifával, bútorokkal,
háztartási gépekkel és egyéb
más műszaki cikkel.
Korábbi karitatív gyűjtéséről értesülve Czupper András,
az István Nádor Borlovagrend
elnök-nagymestere a szervezet tagjai nevében több ezer

forint értékben biztosított
tartós élelmiszereket. Ehhez
az adományhoz csatlakozott
Bartha György, Szebeni Péter
korábbi képviselő, valamint
Nagy Ákos, a FIDESZ-KDNP
frakcióvezetője.
Bartha György arról beszélt, hogy az adományok
gyűjtését
természetesen
folytatják, hiszen sok nélkülöző család él a városban.
Az a céljuk, hogy minél több
családot vonjanak be a támogatotti körbe, akikhez eljuttatják a miskolciak adományait.
Akik úgy érzik, segíteni
szeretnének rászoruló miskolci családokon, felajánlásaikkal Fodor Zoltánt kereshetik, a ruha- és élelmiszer
adományokat pedig az Idősek klubjában adhatják le.
RO
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Miskolci Napló

KÉPESLAPJAIN A RÉGI MISKOLC ELEVENEDIK MEG
A miskolci ügyvéd képeslapgyűjteménye azt mutatja
be, milyen volt Miskolc 1950
előtt.
Sáfrány Gy. József ügyvéd
lassan harminc éve gyűjti a képeslapokat. Gyűjteménye elsősorban Miskolcra fókuszál, a
városunkról közel 2500 darab
lappal rendelkezik, de vannak
képeslapjai Kassáról, sőt, a második világháború alatt, a bécsi
döntések értelmében visszatért
magyar városokról is.
Miskolcot még tinédzserként szerette meg, akkor, amikor megkezdte középiskolai
tanulmányait a Herman Ottó
Gimnáziumban. Mint mondja, akkor egyből megtetszettek
a város régi épületei, a polgári
hangulat. Nem meglepő, hogy
pécsi jogi tanulmányainak befejeztével visszatért a borsodi
megyeszékhelyre, itt telepedett le, és kezdett el dolgozni.
Sáfrány Gy. József és családja
ma is Miskolcon él.
– Jelentős gyűjteményem
van a városról, Hejőcsabáról,
a Kenderföldről vagyis a mai
Kilián-városrészről, de vannak lillafüredi, tapolcai, diósgyőri, ómassai lapok, mint
ahogy a Diósgyőri várat vagy
a százéves kisvasutat bemutatóak is. Természetesen a régi,
polgári hangulatú belvárost
ábrázoló miskolci képeslapom
is rengeteg van – teszi hozzá a
miskolci ügyvéd. Az egyik leg-

régebbi lap az Erzsébet teret
ábrázolja még a Kossuth-szobor nélkül, ami azt jelenti,
hogy a felvétel még mindenképpen 1896 előtt készülhetett.
Az ismert ügyvéd a Miskolci
Napló érdeklődésére elmondta, nem csupán a képeslapokat
gyűjti, hanem a régiségeket általában. A régi tárgyakhoz való
vonzódása talán annak is köszönhető – teszi hozzá -, hogy
Sajókazán egy öreg polgári kúriában ilyen régiségek között
nőtt fel.
– Ebből kifolyólag nem is
kizárólag a képeslapokat gyűjtöm, hanem a régiségeket általában. Gyűjteményemben több
száz éves okiratok, újságok, folyóiratok, sőt, újabban antik
karórák is szerepelnek – meséli.
Jelentős gyűjtemény
Képeslap-gyűjteményére viszont a szakmán belül is felfigyeltek, ezt mutatja, hogy a
miskolci bíróság épületét ábrázoló képeslapjainak nagyított
változatai díszítik a Miskolci
Törvényszék Dózsa György utcai épületének falait is. A felvételek némelyikével már olvasóink is találkozhattak. A
Miskolci Naplóban először
2011 márciusában indult el az
„Akkor és most…” rovat, előbb
Gyurkó Péter, később, egészen 2015-ös megszűnéséig,
Sáfrány Gy. József képeslapjait
vonultatta fel.

A rovat most – tulajdonképpen közkívánatra – újraindult,
beszélgetésünk is az első adag
kép válogatásakor készült. Az
ügyvéd javaslatára a következő
időszakban városrészenként
járjuk majd be a régi, polgári
Miskolcot. A Széchenyi utcával és épületeivel kezdtünk az
elmúlt héten.
– Egy gyűjtőnek minden képeslap érdekes, hiszen mindegyik egy-egy picike szelete a
történelemnek. Ha az újságban bemutatott képeket nézik majd, érdemes megfigyelni, hogy bár a Széchenyi utcát
az elmúlt évtizedekben többször is felújították, az utcakép
azért annyira jelentősen nem
változott. Persze veszteségek
itt is voltak, gondolok például
a Pátria-tömb felépítése miatt elbontott épületekre, de az
utca karakteres házai ma is
megvannak, még ha egyikről
néhány díszítőelemet az idők
során el is távolítottak, a másik
meg mondjuk kapott egy emeletet – sorolja.
A polgári Miskolc
Sáfrány Gy. József szerencséjére, hiszen saját bevallása
szerint ezt a polgári Miskolcot szereti igazán. Mint mondja, kifejezetten örült, mikor az
ezredforduló környékén a város elkezdte felfedezni régi arcát, és még meglévő értékeinek
megmentésébe kezdett. Kár
lett volna, ha ezeket a későbbi

Sáfrány Gy. József a képeslapok mellett régiségeket is gyűjt. Fotó: Juhász Ákos
korok csak a képeslapokról ismerhetik meg – teszi hozzá.
Az ügyvéd azt mondja, két
és félezer darabos gyűjteményét ma már egyre nehezebben tudja bővíteni.
– Az nem célom, hogy különböző színű, vagy állapotú
lapokat gyűjtsek össze ugyanabból a felvételből. Ma már inkább arra figyelek, hogy lovas
kocsi, autó vagy villamos áll-e
az épület előtt, és ha igen, melyik korból, vagy ha embert is
ábrázol a lap, akkor hol áll, illetve pontosan milyen ruhában. Ezen kívül olyan lapokat
keresek még, amelyik a leg-

Jegyzet

Majd kinccsé válnak
Sáfrány Gy. József képeslapgyűjteménye az 1950-es évek
közepéig követi Miskolc történelmét, és bár ismeri az ez után
készült, sőt, a legújabb lapokat
is, azokat azonban szigorúan
csak megnézi. „Azokat gyűjtse
más, mondjuk ötven év múlva”
– teszi hozzá nevetve.
– Minden képeslap a város
történelmének egy adott szeletét, pillanatát mutatja be. Milyen állapotban van az épület?

Milyen boltok, üzletek vannak
a képen? Milyen típusú autók,
villamosok vannak a képen?
Rengeteg mindent ki lehet olvasni belőlük, igazi kincsek
ezek a gyűjtőknek. Remélem,
hogy a mai képeslapok egyszer ugyanilyen kincsek lesznek majd kései követőinknek
– zárta.
A Sáfrány Gy. József régi
képeslapjait, valamint fotóriportereink mai felvételeit felvonultató „Akkor és most…”
rovatunkkal hétről hétre az újság utolsó oldalán találkozhatnak.
Tajthy Ákos

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

A hidegháború hidegtáljai
A hetvenes évek vendéglátóipari találmánya a gyorsbüféláncolat, amelyet az egyik
leglomhább négylábúról, de
a mindannyiunknak kedves
Mackóról neveznek el. Az első
fővárosi egység nyitásakor még
egy cirkuszi barnamedvével
vágják át a szalagot, a miskolci
átadásán viszont már egy jelmezesre se futja. Viszont annál
fenségesebb a kínálatuk. Malátás sörrel, ínyenctállal és krémpohárral köszönt be Miskolcra
az első generációs salátás korszak. A hidegháború legsötétebb éveiben mi is megismerhetjük a bisztrók világát, a
hidegkonyha remekeit, a szemre is mutatós hidegtálakat.
Kandik Ferenc Venesz-díjas
mesterszakács, a szakma élő
legendája, aki sosem titkolja,
a mackós világnak köszönheti karrierje kezdetét. Ám nem
elég jókor, jó helyen lenni, családi kötődés nélkül nehezebb lett
volna a pályája. Cukrász édesapja, ahogy ő mondja, ridegtartással korán munkára fogja a
gyerekeit. Ferike és nővére már
tizenkét esztendősen tölcséres
fagyit kanalaz Szentistvánon és
Bükkszéken. Ha kell, habot vernek és krémet kevernek a cukros illatú műhelyben. Idejében
megtanulják, csak egyszer lehet torkoskodni, hogy aztán egy
életre elmenjen ettől a kedvük.
Apjuk sosem viszi haza a mun-

többtől eltérő, ritka szögből
ábrázolja ezeket a régi miskolci épületeket – meséli.

kát, nincs házi feladata, Miskolcon, a Petőfi utcai lakásukon a
mama a konyhafőnök. Nagy
ünnepekkor viszont a családfő a
felelős a desszertekért.
Kandik Ferenc mesterszakács fejében meg se fordul, hogy
ne édesapja nyomdokaiba lépjen. Mindig is vonzza a konyha
világa, s ez a hidegkonyhás, salátás korszak kezdete megmozgatja a fantáziáját.
Akkoriban számunkra még
a betyáros hidegtál a menő.
Kolbász, szalonna hagymával,
zöldpaprikával és ropogós héjú
házikenyérrel. Kell-e ennél
több éhgyomorra? A flancos
salátákból ismerjük a franciát, krumplival, répával, almával, zöldborsóval és uborkával.
Kedvencünk még az orosz hús–
és a svéd gombasaláta. Ha
emeljük a szintet, van még tormás sonkatekercs és kaszinótojás. Könnyű takarmány, mondják ezekre viccesen. Ezzel vége
is az egészséges, tápláló magyar
konyhának.
Kandik Ferenc nemcsak újít,
korszakot is vált a hazai hidegkonyha kialakításával. Nincs
könnyű dolga, népnevelésbe
menő reformot hajt végre. Egy
olyan világban, amelyben a
prágai sonka és a juhbeles virsli
sincs mindennap a boltokban.
A díszítőelemek, salátalevelek
és a narancskarikák szezonális
alapanyagok. Ezzel egy időben

viszont nő az igény a svédasztalos hidegtálak iránt, egyre
jobban keresik a fogadásokra,
az üzleti alkalmakra az olyan
könnyű, reprezentációs fogásokat, amelyeket állva, egy villával is elfogyaszthatnak. Majd
egyre inkább érzékelhető, hogy
a családi események ünnepi
asztalairól se hiányozhatnak
az esztétikus elrendezésű hidegtálas készítmények.
Ha egy bolt beindul, nincs
megállás. Kandik Ferenc nemcsak recepteket ír, tervez és megrajzolja a műveit, de addig tekintget ki a nagyvilágba, míg
végül maga is ringbe száll. Sorra nyeri a nyugati világ legnagyobb hidegtálas szakácsversenyeit. Tessék elképzelni, hogy
milyen fórban van az a párizsi
konyhafőnök, akinek reggelente
egy telefonhívásra kiszállítják
az articsókától a sárgadinnyéig,
az osztrigától a szardellapasztáig azokat a finomságokat, amik
egy ilyen konyhai remekművet
vonzóvá tehetnek. Miközben
Miskolcon még az elvárható
ezüsttálnak is híján vagyunk.
Ám a magyar leleményesség
most is segít, az ezüst helyét kiszorítják a fakeretes tükröstálak. Nos, ezeknek egyetlen hátránya, hogy a bírálók szélről,
alulról is megleshetik a művet.
Végül Kandik Ferenc – a
miskolci vendéglátás nagy dicsőségére – rekordidő alatt egy

vitrinre való érmet, díjat gyűjt
össze a világversenyeken. Miközben a fiatal kollégákat is képezi, tanítja a mesterfogásokra.
Jómagam számát se tudom,
mennyi üzleti, szakmai és egyéb
fogadáson vettem részt. Nos,
gondolhatják, hogy a svédasztalok készítői egyre elégedettebbek a hazai partik résztvevőivel.
Sokat javult ezeknek a terülj-terülj asztalkámnak címzett fogadásoknak a kultúrája. Már nem
esünk neki a gusztusosan elrendezett hidegtálaknak, mint annak idején, s nem cincáljuk szét
annyira a gondosan megtervezett, kivitelezett ételeket, mint
korábban. Ferenc elmondja,
vannak olyan gyönyörűen mutatós táljai, amelyeknek megbontásakor a szíve szakad meg.
Hogy aztán ugyanazzal a lendülettel learassa a jóllakott vendégek elégedettségének örömét.
Kandik Ferenc az utóbbi
négy évtized csaknem valamennyi ismert nevezetes politikusát, állami vezetőjét megetette már. Túl a hetedik ikszen
se tétlenkedik. Megvallja, azt a
kocsonyát szereti, amit magának csinál. Kedvence az, amivel
minden évben elviszi a pálmát
a kocsonyafesztivál versenyzői
elől. Nagy bánatára, mindan�nyiunk szomorúságára az idén
ezzel az éremmel nem számolhat. Nem számolhatunk.
Szántó István

MÁRCIUS 1., HÉTFŐ: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 09:50 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Miskolci Napló (közéleti magazin),
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Quantum, 20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 DVTK Jegesmedvék–Besztercebánya jégkorong
Extraliga-mérkőzés, 21:40 Képújság
MÁRCIUS 2., KEDD: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 10:00 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Sportpercek, 19:00 Híradó ism.,
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Kosárlabda Magyar Kupa-mérkőzés, 21:00
Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés,
21:20 Képújság
MÁRCIUS 3., SZERDA: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 09:20 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Egészségpercek, 19:00 Híradó ism.,
19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:25 Retro TV, 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20.25 FTC- DVTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:50 Képújság
MÁRCIUS 4., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Promenád (kulturális
magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15

Időjárás-jelentés,
19:25 Egy nap a világ
(útfilm-sorozat), 20:00
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés,
20:20 Szépséges sebhelyeink (dokumentumfilm), 21:00 Képújság
MÁRCIUS 5., PÉNTEK: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság,
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés,
18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Köztünk élnek
ism., 20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Utolsó hazatérés (dokumentumfilm), 21:30 Képújság,
MÁRCIUS 6., SZOMBAT: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:00 Képújság,
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló),
18:25 Egészségpercek ism., 19:00 Krónika, 19:25 Így (nem) játszunk mi (a
Körúti Színház műsora), 20.25 DVTK Jegesmedvék – Poprád jégkorong Extraliga-mérkőzés, 22:00 Képújság
MÁRCIUS 7., VASÁRNAP: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:00 Képújság,
16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 18:25
Promenád (kulturális magazin) ism.,
19:00 Krónika (ism.), 19:25 Bóta Cafe,
20:20 Madárkórház (dokumentumfilm),
21:00 Képújság

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
A MIVÍZ Kft. ezúton tájékoztatja a martinkertvárosi
lakosokat, hogy a Csokonai
u. – Alföldi u. és a Rét u. –
Alföldi u. közötti szakaszon
ivóvízvezeték-rekonstrukciós munkát fog végezni.
A munkavégzés várhatóan
március 1-jétől április közepéig fog tartani. A rekonst-

rukció ideje alatt az Alföldi u. érintett szakaszán, a
munkaárkok környezetében
forgalomkorlátozásra kell
számítani. Az ivóvíz-szolgáltatás a kivitelezés időtartama alatt zavartalan lesz. Az
érintett felhasználók és az
arra közlekedők szíves türelmét és megértését kérjük!
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Húsz emelet tizennyolc áráért

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A vadkár
Miskolci olvasónk közúton közlekedett autójával,
mikor is egy vaddisznóval
ütközött. Az ütközés során
személyi sérülés nem történt, azonban jelentős kár
érte a gépkocsit. Kérdezi
ezek után, hogy a keletkezett kárt valaki megtéríti-e.
A Polgári törvénykönyv és
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. LV törvény
foglalkozik a vadkár kérdésével. E szerint a vadászatra jogosult a vadászható állat által
okozott kárt köteles megtéríteni. Azonban a vadászatra
jogosult mentesül a felelősség
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A vadászható állat által
okozott kár megtérítéséért
az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a
vadászterületén a károkozás történt. Ha a károkozás
nem vadászterületen történt,
a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel,
akinek a vadászterületéről a
vad kivált.
Más szabályok érvényesülnek akkor, ha gépjárművel
történő ütközésről van szó.
A vadászható állat által okozott kárért való felelősség és
a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség
(ilyen a gépjármű üzemeltetése) találkozása esetén, a
Polgári törvénykönyvnek a
veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályait

kell alkalmazni.
E
szerint, ha
a veszélyes
üzemek
egymásnak okoznak
kárt, az üzembentartók felróhatóságuk arányában kötelesek a másiknak okozott kárt
megtéríteni.
Ha a károkozás egyik félnek
sem róható fel, a kárt az köteles
megtéríteni, akinek fokozott
veszéllyel járó tevékenysége
körében a kár bekövetkezéséhez vezető rendellenesség merült fel. Ha az egymásnak okozott kár mindkét fél fokozott
veszéllyel járó tevékenysége
körében bekövetkezett rend
ellenességre vezethető vissza,
vagy ha ilyen rendellenesség
egyik félnél sem állapítható
meg, kárát – felróhatóság hiányában – mindegyik fél maga
viseli.
A fentiekből látszik, hogy
igen bonyolult peres eljárás
során az eset összes körülményének mérlegelésével lehet eldönteni, hogy az okozott kárért jár–e kártérítés az
olvasónknak. A vaddal való
ütközést követően, az első
ijedtség elmúltával, haladéktalanul a rendőrséget és a vadásztársaságot kell értesíteni,
ezek helyszíni eljárása elengedhetetlen. Az eset megítélésében annak is nagy jelentősége van, hogy az adott
útszakaszon ki van-e helyezve vadveszély KRESZ-tábla,
vagy nincs.
dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

Az eddigi árból 10 százalékot
engedve, 560 millió forintért kínálja vételre a város a
Szentpéteri kapuban található húszemeletes épületet. Ha
a vevő igényt tart rá, a mellette lévő bő 500 négyzetméteres telket is megvásárolhatja
– amennyiben marad a lakóépület-funkció, akár (mély)
garázst is építhetnének ide.
Folytatás az 1. oldalról

A majdani vevő egyébként –
maximum 50 százalékig – csereingatlannal is fedezheti a vételárat. Illetve amennyiben igényt
tart rá, akkor az épület körüli
területet is megvásárolhatja. Az
ingatlangazdálkodási vezető valószínűsíti, hogy az épület megtartja eredeti lakófunkcióját. –
Természetesen a vevőre bízzuk a
döntést, de az épület kialakítása
miatt mégiscsak ez adná magát.
Azt gondoljuk, hogy a befektetők is leginkább lakások kialakításában gondolkodnak.
Jelenleg több mint 110 lakás
áll üresen az épületben (ezek
28 és 56 négyzetméteresek),
ha ez a lakásszám marad, akkor több mint 110 család költözhetne be a húszemeletesbe
– nyilván nekik parkolóra lesz
szükségük. Erre is gondoltak,
amikor az épület melletti, bő
500 négyzetméteres területet
szintén vételre kínálták: akár
többszintes parkoló, mélygarázs is kerülhetne ide Beke Tibor véleménye szerint.
Ez azonban még a jövő kérdése. Jelenleg üresen árválkodik az épület a Szentpéteri
kapuban, a Holding fizeti az
őrzését, és igyekszik megőrizni az állapotát az új tulajdonos
megérkezéséig.

Március 1-jéig várják az ajánlatokat a húszemeletesre. Fotó: Juhász Ákos
Az előző önkormányzati
ciklusban százmilliós nagyságrendben költöttek arra, hogy a
szebb napokat is látott toronyházat kiürítsék és átalakítsák.
Az eredeti koncepciót azonban, amely szerint a 70 méter
magas épületet dolgozói apartmanházzá építették volna át a
városban működő nagyvállalatok középvezetői számára,
nem sikerült megvalósítani.
Azt senki sem vitatja, hogy
a húszemeletes ebben az állapotban nem maradhat, az el-

múlt időszakban több befektető is érdeklődött az ingatlan
iránt, a folyamatos tárgyalások
ellenére azonban mindeddig
nem sikerült megnyugtatóan
rendezni a húszemeletes ügyét.
A város célja ugyanis nem az,
hogy bármi áron túladjon az
épületen, hanem az, hogy a toronyházat és a mellette fekvő
kihasználatlan területet együttesen, szerves egészként újítsa
meg a majdani beruházó.
A toronyházat az 1960-as
évek végén adták át: az első

A TERMÉSZET VÉDELMÉRE NEVELIK A GYEREKEKET

Csak egy példát mondok: kupakokból készítettünk képet,
amit a gyerekeknek le kell
másolniuk. Beépítettük tehát
a zöldóvoda-program kritériumait pedagógiai programunkba. Munkatársaim innovatívak, huszonnégyféle
képzésen vettünk részt az elmúlt tíz évben, közöttük számos
környezettudatosságra vonatkozón. Szelektíven
gyűjtjük a hulladékot, környezeti munkaközösségünk
évszakonként viszi kirándulni a nagycsoportosokat Tapolcára vagy a Népkertbe,
esetleg zoofoglalkozásra a

Mát több mint tíz éve központi kérdés a környezettudatosság a Brunszvik
Teréz Sport Tagóvodában.
A dolgozók nagyon büszkék
arra, hogy idén elnyerte az
Örökös Zöldóvoda címet az
intézmény, ahol egyre több
természettel kapcsolatos
foglalkozást tartanak.

Több sziklakert is tarkítja a
Miskolci József Utcai Óvoda
Brunszvik Teréz Sport Tagóvoda udvarát a levendulabokor, a felcímkézett tanösvény,
a madáretetők, a mezítlábas
sétány, a fűszernövények és
a zöldségeskert mellett. Az
egyikben épp nyílik a hóvirág,
a gyerekek pedig ottjártunkkor katicabogarat találtak a levelek alatt, ami nagy izgalmat
okozott a délelőtt folyamán.
Az óvodapedagógusok már
egészen kiskoruktól fogva a
természet szeretetére és védelmére nevelik a gyerekeket.
Amászta Zsuzsanna tagóvoda-vezető elmondta, először
2011-ben nyerték el a Zöldóvoda címet.
– Három évre rá újra sikeresen pályáztunk, majd 2017-
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miskolci panelek egyike csúszózsalus, vasbeton szerkezetű
épület, tervei az Északtervben
készültek (Nagy Zoltán és Rózsa
Sándor). Beke Tibor elmondta, maga a szerkezet statikailag
teljesen hibátlan. Érdekesség,
hogy az épületet a városban
mindenki „húszemeletesként”
emlegeti, ám valójában csak
18 emeletes. Ehhez jön még a
földszint, valamint keleti irányban egy mélyföldszint – így van
meg a húsz emelet.
Kujan István

Miskolci Állatkert és Kultúrparkba, de szívesen jön a szülők közössége is Budapestre,
Debrecenbe, Nyíregyházára vagy akár Szilvásváradra
velünk. A hat csoport száznegyvenöt gyermeke nevel
halat, teknőst a csoportszobákban – sorolta a vezető, aki
hozzátette, fontos kritérium
volt a pályázatban a lokálpatriotizmus és a hungarikumok megismertetése is a
gyerekekkel. Mindehhez hozzájárult hét éve az a felújítás,
amellyel energiatakarékossá
tették az épületet.
Répássy Olívia

A gyerekek kíváncsian fedezik fel a természetet. Fotók: Végh Csaba
ben szintén. Idén pedig a háromszor hároméves ciklus
végén megcéloztuk az Örökös Zöldóvoda cím elérését,
s mivel százszázalékos eredményt értünk el, meg is kaptuk a megtisztelő címet. A
pályázatban számos kritériumnak kellett megfelelnünk:
például környezet- és egészségtudatosságra nevelésnek.
Ennek kialakítását szolgál-

ja sószobánk is, ahol minden
gyerek megfordul hetente
legalább egyszer. Van tornaszobánk, kiválóan felszerelt
szertárral. Részt veszünk a
Bozsik-fociprogramban, úszni és dzsúdózni járnak sportóvodásaink – mondta.
Megtartják az összes zöld
ünnepet: állatok és víz világnapját, a Föld, a madarak és fák napját, valamint

szerveznek takarítási napot
is. A tagóvoda-vezető azt is
elmondta, jógyakorlatként
szolgálnak az óvodapedagógusoknak, a MESZEGYI
szakembereinek és az iskolák tanítóinak. – Megyei bemutatót tartottunk. A régiből
új alkotása már meghatározó
tevékenységünkké vált: mintegy százféle játékot találtunk
ki ennek hasznosítására.

A gyerekek rendszeresen játszanak a sószobában
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Az én történetem
Miskolc önkormányzata
irodalmi pályázatot hirdet
a magyar kultúra napja alkalmából.
A pályázatra miskolci lakosok jelentkezhetnek, nevezni három korcsoportban 10-14, 14-18 évesek, valamint
felnőttek - lehet. A pályázatra
műfaji megkötés nélkül, hét
témakörben várják az írásokat: Mese egy jótevőről; Isten, áldd meg a magyart!;
Sokszínű tavasz; Kirándulás
a Bükkbe; Olvasni jó!; Levél a XXII. századból; Centrumban a szerelem. Nevezni
e-mailben lehet, a jelentkezők a jeligés írásaikat a ren-

dezvenyszervezes@miskolc.
hu címre küldhetik el. Az alkotások beküldésének határideje: március 16. A szakmai
zsűri olvasmányos, fordulatos, érdekes, az érzelmeket,
hangulatokat jól visszaadó, a
karaktereket érzékletesen felvázoló, választékosan megírt műveket vár. A nyertesek
oklevelet és ajándékutalványt
kapnak az alábbi értékekben:
1. helyezett: 30.000 Ft, 2. helyezett: 20.000 Ft, 3. helyezett:
10.000 Ft.
A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.minap.hu, www.miskolc.hu és
a www.facebook.com/HelloMiskolc oldalakon.

Operettóriások ruháit gyűjti
Jenei Gábor színművész már több millió forintot költött hobbijára, egy igazán egyedi gyűjteményre: Honthy Hannától,
Kovács Józseftől és a legnagyobbaktól szerzett be ereklyéket,
amiknek nagy részét mind a mai napig használja is kollégáival.
Jenei Gábor Varbón nevelkedett, ma már Budapesten él.
Miskolci iskolákba járt, és a Miskolci Nemzeti Színházban kezdte pályáját. – Dédnagymamám
és nagyapám is szépen énekelt.
Édesanyám már a szülészeten is
meg tudta különböztetni hangomat a többiekétől, mert erősebb
volt. Általános és középiskolában
a szereplések oszlopos tagja voltam. Énekelni és táncolni mindig
is szerettem, nyolc évig néptáncot
és balettot tanultam, négy éven át
pedig amerikai sztepptáncot. Középiskolásként találkoztam első
énekmesteremmel, Eperjesi Erikával, akinek sokat köszönhetek.
Általa ismertem meg az operett
világát, amibe beleszerettem.
Az ereklyék gyűjtése 2010-ben
indult, amikor elhunyt Kovács
József operaénekes, az Interoperett szülőatyja. – Vele együtt
megszűntek azok a nemzetközi hírű, újévi operettgálák, amiket a rendszerváltástól kezdve
lehetett látni a televízióban. Utána kiárusították a gálakoncertek
jelmezeit, amiknek jelentős hányadát megvettem, és úgy dolgozom bennük, hogy az méltó
legyen az elődökhöz és a műfajhoz, és ugyanígy használják kolléganőim is a női jelmezeket. Van
ruhám többek között Kovács
Józseftől, Dániel Gábortól, Pán-

Lelket is adott
a rektor-festménynek
Szecskó István festő azt
mondja, komoly feladat
megfogni a személyiséget,
a karaktert.
Hivatalosan február 12-étől
Horváth Zita a Miskolci Egyetem új rektora, ezzel végleg leköszönt Torma András, akit
2013-ban iktattak be hivatalába. A Szenátusi teremben látható festmények sorában jelenleg
az övé az utolsó. Ennek kapcsán
beszélgettünk a festővel, Szecskó
Istvánnal. Ő kapta azt a megbízást, hogy készítse el Torma
András korábbi rektor portréját. A felsőzsolcai festőművész
elárulta, nagyon szeret portrét
festeni. – Meghívására elmentem a rektor úrhoz, beszélgettünk a leendő festményről, egy
másik időpontban pedig lefotóztam őt, oldalról is. Már nem
azt a világot éljük, hogy órákig,
sőt, napokig üljenek modellt az
emberek. Fotóról végül két-három hét volt megfesteni a rektort.
Azt is elmondta, hogy az
emberábrázolást szereti a legjobban. – Komoly feladat megfogni az illető személyiségét,
karakterét. Attól, hogy pontosan másolok le valamit, még
nem teljes, csak akkor lesz az,
ha belekerül valami több. Nézem az arcát, és lelket adok

A rektor-festmények a Szenátusi teremben. Fotó: V. Cs.
a másolatnak. Nem jó korba
születtem, mert manapság már
kevesen kérnek portrét.
Meg is mutatták a helyet,
ahova az alkotás kerül majd,
és ennek jelentősége volt a
festmény szempontjából is. –
Fontos volt számomra, hogy
úgy viszonyuljak a többi képhez, mint amikor egy kiállítást rendez az ember, hogy
összhatásában az egész jó legyen. Úgy döntöttem, a portréalak forduljon a többi kép
felé, hogy zárja a sort. Így lett
egységes.
A sorozat darabjai elég sötétek, amiről a Munkácsy-képek juthatnak eszünkbe; alapjuk a művész által kikevert
és elnevezett bitüm volt, ami
még életében befeketedett.
Ma milyen technikával dolgoznak a művészek, hogy tartósak legyenek az alkotások?
– kérdeztük Szecskó Istvántól.
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– Egy olasz alapozót használok több rétegben. Ma már
tubusos korszak van, nem
magunknak készítjük a festéket sem, mint ez jellemző volt
az előző századokban. Annak idején a gyógyszertárban
vették meg az alapanyagokat
hozzá, hazavitték, megtörték, olajjal bekeverték. Öt-hat
hónapot szoktak arra szánni, hogy teljesen kiszáradjon
egy olajfestmény, ezután kap
egy lakk fedőréteget. Ha a kép
kezd szürkülni, tehát tönkremenni, a restaurátornak csak a
védőréteget kell lemosnia róla,
újra lelakkozni, és így megint
több száz évig tartós maradhat – mondta Szecskó István,
aki elárulta, farostra festette
az olajfestéket, mert így nincs
szemcsézettsége az anyagnak,
mint a vászonnál, tehát finomabban lehet dolgozni rajta.
R. O.

dy Piroskától, Galambos Erzsitől, Molnár Maricától, Várkonyi
Szilviától, Szász Katitól, Csutka
Istvántól és Egri Józseftől. Különösen büszke vagyok arra, hogy
nagyon jó barátságot ápolok Kállay Borival, aki az egyik példaképem. Ő is adott nekem ruhákat
korábbi szerepeiből.
Kiegészítők is tartoznak a
szettekhez: csizmák, fejdíszek,
kalapok. – Nemrégiben jutott a
birtokomba Németh Marika primadonna-királynő színpadi kalapja, amit egy varrónő őrizgetett
eddig. Szétszedtem, kimostam, az
itthon található dolgokkal felújítottam, így most már ez a darab
is gyarapítja értékes gyűjteményemet, és új állapotában szolgálja tovább az operett műfaját.
Egyik csillebérci fellépésekor egy rajongója adott át neki
egy borítékot. – Ebben Honthy
Hannáról volt egy dedikált fotó,
amit maga a művésznő írt alá.
Az ajándékot átnyújtó hölgy
pedig elmondta, egy antikváriumból beszerzett könyvben találta, és szerinte nálam lenne a
legjobb helyen. Nagy vágyam,
hogy megszerezzem a művésznő fekete-fehér, kalapos jelmezét, amit az 1963-as Csárdáskirálynőben, Cecília szerepében
viselt. Ha megkaparinthatnám,
az maga lenne a csoda. Elmé-

Jenei Gábor 2010 óta gyűjt színházi ereklyéket
letileg az Operettszínház raktárában van, ahol rengeteg más
kincs is lapul. Szeretnék egyszer
beszabadulni oda – mondta.
Jenei Gábor a Madách Színház művésze, de láthatjuk,

hallhatjuk a televízióban és
a Dankó Rádióban egyaránt.
Gyűjteményének további darabjait a minap.hu-n nézhetik
meg.
Répássy Olívia

A LEGKEDVELTEBB HANG
Az Online Farsangi Szinkronszemle február 20-án
hirdette ki a közönség kedvenc szinkronszínésznőjét,
aki a miskolci Mikita Dorka Júlia lett.
Mikita Dorka Júlia a Stargirl című sorozat főszereplőjének kölcsönözte hangját.
Nikas Dániel szinkronrendező hatalmas bizalma juttatta
a címszerephez. – Már gyerekkoromban is sokszor kaptam olyan bókot, hogy kedves
orgánumom van, szinkronizálhatnék. Az első alkalmakból főleg a gyomoridegre emlékszem, pedig örültem
annak, hogy mindenki nagy
szeretettel és segítséggel fordult felém. Nagyon izgalmas
érzés visszahallani a hangomat, számomra nem annyira ijesztő, mint a családomnak vagy a barátaimnak. A

Stargirl főszereplőjére, Brec
Bassingerre nagyon sok mindenben hasonlítok: temperamentumos, pörgős, fiatal.
Érdekes felfedezni hasonló gesztusokat, amiket én is
alapból úgy csinálnék, ahogyan ő – mondta.
A miskolci tehetség olyan
nagy nevek között találta magát, mint Bertalan Ágnes, Bogdányi Titanilla, Peller
Mariann. – Hatalmas élmény
volt, családommal mindennap figyeltük a százalékos
arányt. Folyamatosan vezettem, és végtelenül örültem,
mikor lezárták a szavazást –
nyilatkozta.
Az eredményt február 20án hirdették ki a szinkronszakma online ünnepségén.
Ott mondták ki, hogy Mikita
Dorka Júlia nyerte a közönségdíjat. – Nagyon érdekes játék, szerintem minden színész

Mikita Dorka Júlia nyerte a közönségdíjat

egyik legnagyobb megpróbáltatása lehet. Én úgy gondolom, a hangom komolyabb
eszköz a színjátékra, mint
az egész test, mert csak erre
koncentrálva sokkal többet
tudunk mutatni, mint mindent érzékelve egységben. Az
önismeret nagyon fontos ennél a feladatnál, ugyanis önmagamra vetítem le a cselekményekre adott reakciókat,
hogy vajon én mit csinálnék
a szinkronizálandó alak helyében, hogyan érzékeltetném
a szituációkat. Ezt a szakmát
csak úgy tanulhatja meg az
ember, ha folyamatosan végzi. Nyáron szeretném folytatni a szinkronmunkát, mert az
egyetem ezt most nem teszi
lehetővé – mondta, hozzátéve, nincs kifejezetten kedvenc
színésznője, akit szinkronizálna. Ahogyan ő fogalmazott,
nem is biztos, hogy merné
adni hozzá a hangját. – Terveim között szerepel még, hogy
kipróbáljam magam filmben
is, hiszen ez másabb játékmódot igényel, mint a színpad.
Most úgy érzem, ennek ellenére is fontosabb marad számomra a színház majd, az az
élő kapcsolatteremtés, amiről
valójában szól a színészet. Ez
az örök szerelem. Szeretem
Budapestet, de visszavágyom
a Miskolci Nemzeti Színházba is – összegzett Mikita Dorka Júlia.
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MISKOLCI SIKEREK
A FELNŐTT OB-N
Kitűnően szerepeltek a
miskolci atléták a magyar
bajnokságon.

Az élő közvetítés motiválja őket
Minden esélyünk megvan
arra, hogy a bajnokság hátralévő részében is szép eredményeket érjünk el – vélekedik a
bajnokaspiráns Újbuda ellen
készülő miskolci férfi vízilabdacsapat szakmai igazgatója.
Az OSC elleni mérkőzésüket élőben közvetítjük, de milyen hatással lesz ez az MVLC
játékosaira? – Úgy gondolom,
ösztönzőleg hat, hogy újra lesz
„közönségünk”. Óriási motiváció számunkra – fogalmaz érdeklődésünkre Bachner András. A szakmai igazgató szerint
a sportág hazai és miskolci
népszerűségének is jót fog ten-

ni. – Egy-egy nagyobb derbi
alkalmával korábban megtelt
a Kemény Dénes uszoda, kis
túlzással még a csilláron is lóg
tak a nézők. Nagyon bízunk
abban, hogy az élő közvetítést
szintén sokan követik majd.
Az idei bajnokságnak egy
megfiatalított, helyi kötődésű
játékosokból álló csapattal vágott neki a PannErgy-MVLC.
Fiatalság, bolondság, szokták
mondani, és a fiatalos hév és
szenvedélyesség nagyon is igaz
a pólósainkra: bravúrgyőzelmeket arattak (rögtön kezdésként a Honvéd ellen idegenben), utolsó percekig kiélezett
csatákon vannak túl (legutóbb

a bivalyerős Szolnok szenvedett meg az utolsó pillanatokig
Kis István vezetőedző tanítványai ellen), de azért be-becsúsznak kevésbé szerencsés,
rosszabb napok is.
– Legalább 7-8 olyan pontot
elhullajtottunk, amit annak a
számlájára írok, hogy többször
zöldfülűként játszottunk. De
így is azt gondolom, hogy várakozásokon felül teljesítünk a
bajnokságban az eredményeket illetően.
A szakmai igazgató tehát
amondó: jól sikerült a fiatalítás, néhány idősebb játékossal
kiegészülve ütős kis csapatot
alkotnak. – És végre elmond-

hatjuk azt, hogy miskolci játékosok a csapat erősségei. Kezd
beérni, amit elterveztünk, de
még csak az első fázisban vagyunk. Ha minden jól alakul,
2-3 év múlva ismét nemzetközi kupában szerepelhetünk.
Addig azonban még sok
nagy csata vár Vismegékre,
már a magyar bajnokságban is.
Egy hosszabb, válogatott szünet után, március 3-án, a bajnoki cím egyik várományosa,
az OSC Újbuda érkezik Miskolcra. A délután 6 órakor
kezdődő mérkőzést élőben
követhetik a MiNap Facebook-oldalán.
Kujan István

A felnőtt fedett pályás atlétikai magyar bajnokságot
Budapesten, a BOK-csarnokban rendezték meg. A
miskolci
különítményből
a diósgyőriek felnőttekkel,
míg a sportiskolások utánpótláskorú sportolókkal álltak helyt a rangos erőpróbán, ahonnan 2-2 érmet
hoztak haza.
A DVTK eredményei:
Férfi 200 m: 2. Tasi Tibor Dávid, 21.88 mp (egyéni
csúcs); Edző: Majkut Gergely.
Női súlylökés: 4. Nemes
Rita, 14,08 m (egyéni csúcs);

Női távolugrás: 5. Nemes
Rita, 602 cm; Női magasugrás: 2. Nemes Rita, 179 cm;
Edző: Szabó Dezső
A Miskolci Sportiskola
eredményei:
Női 60 m gát: 3. Tóth
Anna, 8.47 mp (előfutam:
8.46 - egyéni csúcs),.., 8. Bacsa Fanni, 9.06; Edző: Tigyi
József; Női hármasugrás:
7. Papp Dorina, 11.41 m,
8. Komlósi Panni, 11.23m;
Edző: Tigyi József
Női 200 m: 17. Kucsma
Kinga, 26.30 mp (egyéni
csúcs); Edző: Majkut Gergely
Férfi 5000 m gyaloglás:
3. Bánk Leon, 25:50.25 perc
(egyéni csúcs); Edző: Szűcs
József.

Tóth Anna a dobogó harmadik fokán

Hirdetés

LASSAN TÉR MAGÁHOZ A HASZNÁLT AUTÓK PIACA
A megkérdezett szakember
szerint 2019-hez képest tavaly
30-40 százalékkal kevesebb
autót tudtak eladni.
A koronavírus miatt mind az
új, mind a használt autók értékesítése nagyot esett vissza az
elmúlt évben. Ennek egyik oka,
hogy a határzárak miatt az import autók eladása szinte teljesen befagyott. Most azonban
fellendülni látszik az autópiac.
Miskolcon is érződik egyfajta fellendülés tavalyhoz képest. Most
elsősorban a fiatal használt járműveket keresik a vevők, ennek
egyik oka lehet az új autók jelentős drágulása.

– Mind az új, mind a használt
autók eladása terén nagyjából
30-40 százalékos visszaesést tapasztaltunk – mondta lapunknak
Burek Tamás, a Burman Autókereskedés cégvezetője, aki szerint
az idei év már kicsit jobban indult.
– Több autót adtunk el, mint
2020-ban ilyenkor, de a pontos
adatokat úgyis csak év végén
fogjuk látni.
Jártunk olyan szalonban is,
ami elsősorban új autókat értékesít, de a beszámított használt
gépjárművek eladásával is foglalkoznak.
– Érezhetően megnőtt az érdeklődés a használt autóink iránt
– mesélt az idei év eddigi statisz-

tikáiról Brózsely Gábor, a Miskolc
Autó cégvezetője, aki szerint ennek a folyamatnak több oka is van.
– Egyrészt az új autókon tavaly
realizált 4-5 százalékos áremelés,

valamint az idén várható további 3-5 százalékos áremelés lehet
az oka annak, hogy a vásárlók
egy része inkább a fiatal használt
autók mellett dönt. Emellett je-

lentősen megnőttek a szállítási
határidők. Illetve a jelenlegi forint-euró árfolyam sem kedvező.
A kereskedők mégis bizakodnak: úgy látják, a határzárak feloldásával beindul az import piac,
és a fiatal használt autók kínálata
is bővül majd.
Az ország egyik legnagyobb
megtekintésű, főleg használt
gépjárművek hirdetéseivel foglalkozó oldalának, a hasznaltauto.hu-nak a kínálatát böngészve
is kaphatunk egyfajta képet a
megyei helyzetről.
A megfelelő rubrikák kipipálása után azt látjuk, hogy
megyénkben nagyjából 3000
használt autót ajánlanak. Talá-

lunk mindenféle járművet 50
ezer forintos alsó határtól – törött, sérült, kiváló állapotú,
szinte új, benzines, dízel, CNG,
LPG, vonóhoroggal, ülésfűtéssel, összkerékmeghajtással – a
jelenleg legkelendőbb hobbiterepjáróktól a városi miniautókig.
A B.-A.-Z. megyei plafont jelenleg egy piros színű, automataváltós Ferrari 458 Italia jelenti
42 ezer megtett kilométerrel és
58 900 000 forintos árcédulával. Választék tehát van. Az árakat nézve azonban elmondható,
hogy kicsit mélyebbre kell nyúlnia a zsebébe annak, aki autót
szeretne vásárolni, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt.

Telefon: 30/9450-228
E-mail:
info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzatkészítés,
kárpitjavítás
Méretpontos,
minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:
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Áprilisban indulhat
az amerikaifoci szezon
A közös miskolci csapat öt
mérkőzést játszik az alapszakaszban
Egy év kihagyás után ismét
három osztályban vívhatják
meg küzdelmeiket a résztvevők a magyar amerikai futball
felnőtt bajnokságaiban – adta
közzé a kedvező hírt a sportági szakszövetség honlapja.
Mint emlékezetes, 2020ban a járványveszély, a karanténszabályok lehetetlenné tették, hogy a megszokott
mederben és keretek között
folyjon le a bajnokság. A HFL,
amelynek küzdelemsorozatában fél évtizede a Miskolc
Steelers is érintett volt, teljesen
elmaradt. A csapatok egy része az alkalmilag őszre meghirdetett Divízió 1-ben tudott
elindulni, így az Acélcsapat is,
amely az elődöntőig jutott, és
csak hajszálra volt a finálétól.
A borsodi megyeszékhely
amerikai focistáira idén sem
várnak könnyebb feltételek. A
legfontosabb változás inkább

abban érhető tetten, hogy a
Miskolc Steelers név időlegesen lekerül a zászlóról és a tabelláról. A szakmai és anyagi
megerősödés jegyében ugyanis a már korábban elindult
együttműködés folytatódik
most: a Steelers és a szintén
miskolci illetőségű Renegades
csapata gyakorlatilag egyesül, közös csapatként indul a
2021-es Divízió 1-ben. Az erre
az alkalomra felvett név pedig:
Miskolc American Football
Team. A csapatra az alapszakaszban öt meccs vár, de a jó
szerepléssel ez akár hét találkozóra is bővülhet.
Miskolci szempontból így
fest a tervezett tavaszi menetrend: Április 10., szombat:
Miskolc AFT – VSD Rangers;
Április 25., vasárnap: Miskolc
AFT – Dabas Sparks; Május
9., vasárnap: Miskolc AFT
– Eger Heroes; Május 29.,
szombat: DEAC Gladiators
– Miskolc AFT; Június 20.,
szombat: Budapest Cowbells
II – Miskolc AFT

EGY GYŐZELEM, EGY VERESÉG
Ezen a héten a diósgyőri
futballisták dupla megyei
rangadót vívtak a Mezőkövesddel.
Kitűnően sikerült az OTP
Bank Liga múlt heti fordulója a DVTK számára, hiszen
idegenben győzték le 3-0-ra a
MOL Fehérvár csapatát. Zorán Zekic méltán volt büszke
játékosaira, a meccs után így
értékelte a találkozót: „Köszönöm szépen a mai győzelmet
a játékosoknak, igazi csapatot
alkottak, ez volt a siker kulcsa.
Ezt várom tőlük minden mérkőzésen.
Nehéz helyzetbe hoztuk
magunkat azzal, hogy korán
hátrányba kerültünk, de utána talpra álltunk, és rengeteg
helyzetet alakítottunk ki. Az
első félidő közepén Hegedűs
egy sorral előrébb lépett, mert
a középpálya közepén nem
voltunk kellőképpen kompaktak. A félidőben azt mondtam
a csapatnak, hogy ez az eddigi legjobb meccsünk, és azt
kértem tőlük, hogy támadásban gyorsan járassák a labdát,
a széleken kettő az egy elleni
szituációkat alakítsanak ki, és
végül ez vezetett eredményre.
A cserék új erőt vittek a játékba. Gheorghe Grozavtól egészen kiváló dolgokat láttam az
edzéseken, és amikor a hét során beszélgettem vele, mindig
feltettem neki a kérdést, miért
nem mutatja meg a tudását a
meccseken is. Istennek hála,
ma rengeteget profitált a csapat a képességeiből.”

Kékesi Márton: újra itt vagyok!
Súlyos térdsérülése után
parádés világbajnoki versenyzéssel tért vissza a miskolci származású műlesikló, Kékesi Márton.
A négy magyar közül egyedül Kékesi Mártonnak sikerült bejutnia a főversenybe az
olaszországi Cortina d’Ampezzóban hétvégén megrendezett alpesisí-világbajnokság férfi műlesiklás számában.
Marci a 22. helyen jutott tovább, végül a 25. helyen zárta
a vb-t. Lapunknak nyilatkozva elmondta, picit visszafogta
magát az első körben.
– Ez volt az ötödik világbajnokságom, tudtam, mire
számítsak, de jól kellett megválasztani az ideális technikát
és taktikát. Az első futamban
láttam, hogy sokan kiesnek,
nem annyira engedtem el a
sít, így „csak” le kellett jönnöm. A második futamban
gyorsultam, de még így is azt
érzem, hogy maradt bennem
sebesség… Viszont tudom:
nem most kell nyomni, ami a
csövön kifér. A legjobb 30-ban
benne lenni jó érzés, főleg azt
is nézve, hogy 84-es rajtszámmal közel 60 helyet tudtam javítani. Ez nagy eredmény.
A 25. pozíció megszerzésével felülmúlta a három évvel

ezelőtti olimpián megszerzett
30. helyét, ami főleg azt nézve
óriási teljesítmény, hogy a két
verseny között egy súlyos térd
sérülésen esett át. – Rajtam különösen nagy volt a nyomás,
egyrészt a tét, másrészt amiatt, hogy két év kihagyás után
versenyeztem újra. Egy vb-hez
képest nagyon nehéz pályánk
volt, meredek és jeges, ami
eléggé szétszórta a mezőnyt,
sokan estek ki. Még a világ legjobbjait is nagy kihívás elé állította. Nagy tapasztalat kell egyáltalán ahhoz is, hogy elérd az
utolsó kaput. Nekem ez a rutin
már megvan – ennek és a rengeteg edzésnek köszönhető a
mostani eredményem.
Azonban nem pusztán az
elért eredmény miatt boldog
Marci: végre újra versenyzett,

Marci a 25. helyen zárta a vb-t
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meg tudta magát mutatni, és
bizonyítani tudott saját magának, edzőinek és a sportszerető közönségnek egyaránt.
– Újra itt vagyok, és képes
vagyok egy komoly versenyt
abszolválni. Tudok még fejlődni az olimpiáig, és fogok is,
hiszen ha nagy a teher, akkor
komolyabb a fejlődés is. Mivel időközben elvégeztem az
egyetemet, így több idő jut az
edzésekre. Mostantól csak rajtam és a támogatóimon múlik
minden.
Egy nagyon rövid pihenő jut most csak a műlesiklónak, csütörtökön már el is
kezdődött a felnőtt országos
magyar bajnokság, amit évtizedek óta Ausztriában rendeznek meg.
Kujan István

Hátrányból fordítva nyert a DVTK a Fehérvár ellen. Fotó: dvtk.eu

Sokat nem pihenhettek a
játékosok, hiszen ezen a héten két találkozó is várt rájuk
a megyei rivális, a Mezőkövesd ellen. Kedden a Magyar
Kupa legjobb 8 csapata közé
jutás volt a tét. A Mezőkövesden megtartott mérkőzésen
a hazaiak 2-0-ra győztek, a
DVTK tehát kiesett a további küzdelmekből. A vezetőedző így látta a vereség okait: „Az első harminc percben
kiegyenlített játékot láttunk,
majd két elkerülhető góllal
megnehezítettük a saját dolgunkat. Mindent megtettünk,
hogy visszajöjjünk a meccs
be, de ez a cserékkel sem sikerült. Próbáltunk játszani,
de a hiányzó agresszivitás
miatt nem tudtuk összeszedni a hosszú indítások után a
lecsorgó labdákat, ráadásul

túl nagy területet hagytunk
ellenfelünknek. Gratulálok a
Mezőkövednek, és sok sikert
kívánok nekik a Magyar Kupában!”
Most sem marad túl sok
idő az elemzésre, hiszen lapzártánk után, pénteken este 8
órakor ismét összecsap a két
borsodi gárda, ezúttal már az
Andrássy utcai arénában, de
immár a bajnoki pontokért.
Ezekre óriási szüksége van a
csapatnak, hiszen továbbra is
a bajnoki tabella utolsó helyén
állnak, három ponttal lemaradva a még bennmaradást jelentő 10. pozíciótól. A DVTKnak jelenleg 20 pontja van, és
az elmúlt években legalább 36
egységre volt szüksége a 10.
helyen végző csapatnak az elsőosztályú tagság megőrzéséhez.

Még egy teljes kör, azaz 11
mérkőzés van hátra a bajnokságból, a feladat tehát nem teljesíthetetlen, de várhatóan nagyon nehéz lesz. A diósgyőri
gárda hazai pályán fogadja a
Mezőkövesdet, az MTK-t, a
Honvédot, a Paksot, a Puskás
Akadémiát, az Újpestet és a
Fehérvárt, míg idegenben lép
pályára a Ferencváros, a Zalaegerszeg, a Budafok és a Kisvárda ellen. A piros-fehérek
számára kedvező lehet, hogy
hétszer játszanak Miskolcon,
bár a fanatikus szurkolótábor
biztatását továbbra is nélkülözniük kell. A korábbi évek
tapasztalatai alapján tehát legalább 16-17 vagy éppen több
pontot kellene szerezni az elérhető 33-ból, és akkor a következő szezont is a legmagasabb
osztályban kezdhetnék.

Nemes Rita az EB-re megy
A DVTK kiváló többpróbázója meghívást kapott az
év első világversenyére, a
fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságra Lengyelországba, Torunba.
A két héttel ezelőtti ötpróba országos bajnokságon elért 4532 pontja a világranglista negyedik helyére repítette
Nemes Ritát, ami a kvalifikációs idő lejárta után meghívót jelentett neki az európai
kontinensviadalra. Rita így
pályafutása első felnőtt világversenyére készülhet nemzeti
színekben. A DVTK kiválósága 15 évvel ezelőtt már magára ölthette a válogatott mezt,
2006-ban, Pekingben, a junior világbajnokságon 400 méteres síkfutásban képviselte
hazánkat. A kínai kaland után
abbahagyta az atlétikát, majd
2017-ben visszatért, és kitartó, kemény munkával újból
a nemzetközi elitbe küzdötte
vissza magát.
– Nagyon-nagyon örülök,
hogy meghívást kaptam a fedett
pályás Európa-bajnokságra. –
nyilatkozta Nemes Rita a klub
honlapján. – Tavaly szabadtéren Eb-szintet értem el, de sajnos a koronavírus-járvány miatt törölték a Franciaországban,
Párizsban rendezendő konti-

Rita pályafutása első felnőtt világversenyére készülhet nemzeti színekben

nensbajnokságot. A bejelentés
után titkon bíztam benne, hogy
eltolják az idei évre, de sajnos
azt a döntést hozták, hogy pótolva sem lesz. A következő Európa-bajnokság csak 2022-ben
esedékes, és oda újból szintet
kell csinálni, így nagyon boldog
vagyok, hogy visszakaptam a
sorstól azt, amit egyszer elvett,
és ismét egy jó eredményt értem el, amivel meghívást kaptam a fedett pályás Európa-bajnokságra! Visszatérésem óta ez
volt az álmom, hogy újra képviselhessem Magyarországot, és
magamra húzhassam a válogatott mezt!
Arról, hogy mit vár magától,
és milyen eredményekkel lenne elégedett, így nyilatkozott.
– Nagyon izgulok, mert régen versenyeztem külföldön.

Ráadásul többpróbázóként
most fogok először pályára
lépni, így eléggé izgalmas lesz
az az egy nap. De nagyon várom már, ezért dolgoztunk,
és bízom benne, hogy tudok
majd javítani az idei ötpróba-eredményemen. Nem szeretek tervezni, nem is merek,
mert nagyon sok új inger fog
érni. Próbálom majd élvezni,
és a legjobbat kihozni magamból, mert ez egy nagyon
nagy lehetőség lesz nekem!
Nemes Rita március 5-én
versenyez majd a toruni Eb
második napján. Itt értékes
világranglistás pontokat szerezhet, közelebb kerülve a
tokiói olimpiához, ahova a
világranglista első 15 helyezettje kvalifikál a már kijutott
versenyzőkön kívül.
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

TANSZER-VÁSÁR
2021. 02. 27-től 2020. 03. 05-ig
Star kéztörlő, 2 tekercs, 74,5 Ft/tekercs
Tis mosogató, 500 ml, 358 Ft/l
Rewell tusfürdő, 300 ml, 663,33 Ft/l
Súrol-6 súrolópor, 500 g, 518 Ft/kg
Cif mosogató ut., 500 ml, 678 Ft/l
Clin ablaktisztító pumpás, 500 ml, 918 Ft/l
Cif foly. súrolószer, 500 ml, 958 Ft/l
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99/l
Silan öblítő, 800-925 ml, 673,75-582,70 Ft/l
Opti bútorápoló, 500 ml, 1298 Ft/l
Well Done antibakteriális konyhai tisztító,
750 ml, 798,66/l
Pronto ae. bútorápoló, 250 ml, 2996 Ft/l
Well Done hidegzsíroldó, pumpás, 750 ml,
1118,66 Ft/l
Bref Trió WC-frissítő, 3x50 g
Star WC-papír, 3 rétegű, 24 tekercs, 37,45 Ft/tek.
Vanish folteltávolító, 1 l

199 Ft
239 Ft
269 Ft
319 Ft
399 Ft
559 Ft
569 Ft
599 Ft
639 Ft
729 Ft

149 Ft
179 Ft
199 Ft
259 Ft
339 Ft
459 Ft
479 Ft
399 Ft
539 Ft
649 Ft

899 Ft
949 Ft

599 Ft
749 Ft

999 Ft 839 Ft
999 Ft 799 Ft
1099 Ft 899 Ft
1199 Ft 1099 Ft

HÍVJA HIRDETÉSSZERVEZŐINKET

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
30/499-8630
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
70/795-7402
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

A digitális környezet fejlesztése a Tiszáninneni
Református Egyházkerület oktatási intézményeiben
A Tiszáninneni Református
Egyházkerület az EFOP-3.2.3-172017-00044 azonosító számú, „A
tanulás-tanítás modernizálása a
digitális környezet fejlesztésével a
Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatási intézményeiben”
című pályázat keretében 85 M Ft
vissza nem térítendő európai uniós pályázati támogatásban részesült. Célunk a digitális leszakadás
megállítása, a pedagógusok és a
tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése.
A pályázat megvalósításában három intézmény vett részt: a Lévay
József Református Gimnázium és
Diákotthon, a Miskolc-Diósgyőri
Református Általános Iskola és
Óvoda és a Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola.
A Szalay Sámuel Református
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2014 óta működik a Tiszáninneni
Református Egyházkerület fenntartása alatt. Az Egyházkerület
kihasználta a digitális oktatás adta
lehetőségeket, illetve elkezdte az elavult épület felújítását a XXI. század
elvárásainak megfelelően.
Az intézmény egész területén
elérhető vezetékes internet működik
wifi megosztással, hogy a tanulók a
laptopokon és tableteken is tudjanak az órákon dolgozni. Mindehhez
egy iskolai szerver csatlakozik, ami

biztonságos
internethasználatot
tesz lehetővé. A projekt keretében
az iskolában tartottak internetbiztonság és fogyasztóvédelmi előadásokat, ahol felhívták a figyelmet
a biztonságos internethasználatra.
Workshopok keretében, jó hangulatban, bemutatásra kerültek
a LEGO Story Starter szövegértést és LEGO Mindstorms EV3
Education logikai gondolkodást,
kreativitást segítő csomagok. Az
iskola aulájában elhelyezett mozgatható projektor és interaktív tábla
a nagy közösség számára jelenleg
is elérhetővé teszi a bemutatókat,
tudásmegosztásokat.
A projekt felkészülési időszakában zajlottak az akkreditált pedagógus-továbbképzések.

Ennek keretében az iskolából 4
fő pedagógus a legóeszközökkel
támogatott „Digitális történetmesélés az oktatásban”, 6 fő pedagógus
a „Mobilrobotok az oktatásban”
akkreditált továbbképzésen vett
részt részt. Az intézmény pedagógiai programjába is bekerültek
az Intézményi Digitális Fejlesztési
Tervben megfogalmazott célok és
feladatok.
Jelenleg a projekt keretében
szakköri formában és matematika
órákba beépítve 16 és 24 tanuló
vehet évente részt a programban.
A Nemzeti Köznevelési Portálra az
implementáló pedagógusok tanévente 10 óravázlatot töltenek fel, így
széles körben történik a jógyakorlatok megosztása.

A matematika tantárgy valamen�nyi témakörében megvalósítható
a legórobotok alkalmazása. A
szövegértés fejlesztése egy mese
meghallgatása után kezdődik. A
jelenetek tervezéséhez a hangulati,
helyszín- és idősík-spinnereket
használják a legókészletből. Cél
a Story Visualizer képernyőkészítő programmal digitalizálni, és
képregényoldalakká összefűzni a
történtet. Az iskola programjaiba
jól illeszkedik ez a módszer, mert
csoportokban, együttműködve, kreativitást, rendszerben gondolkodást
fejlesztve tudja a tanulókat felkészíteni a jövő feladatmegoldásaira.
Az intézmény két első osztályt
indít a 2021-2022-es tanévben. Egy
angol-magyar két tanítási nyelvű
programmal működő emelt szintű
képzést és egy normál tantervre épülő képzést 2020 fővel. Csoportbontásban
és
az alacsony
osztálylétszámokkal
tudja
az

iskola elérni, hogy a 8 évfolyamról
tovább tanuló gyermekek 60%-a
érettségit adó intézménybe nyer
felvételt. A kéttanítási programban
tanuló diákoknak nyelvvizsgára felkészítő órák indulnak, így a 8. évfolyam végére középfokú angol nyelvvizsgával kerülhetnek át magasabb
szintű oktatási intézményekbe. Az
iskola honlapján (www.szalayiskola.
hu) és Facebook-elérhetőségén
megtalálják a jelentkezési lapot.
A projektről bővebb információ
a
http://tirek.hu/lap/efopkerulet/
hir/mutat/41831/ oldalon található.
Köszönjük az Európai Szociális
Alap és a Magyarország Kormánya
által nyújtott támogatást, valamint a
pedagógusok áldozatos munkáját
és a diákok példás szorgalmát.
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MIÉRT MISKOLC? 17. RÉSZ – A RAJZFILMRENDEZŐ DARGAY ATTILA
„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük és
markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért Miskolc? című kötetében Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy miért szereti Miskolcot.

Azért, mert itt volt gyerek, és
itt kezdett rajzolni Dargay Attila, a magyar animáció legnagyobb alakja, a Lúdas Matyi, a
Vuk, a Szaffi és más híres filmek
alkotója.
Még kisiskolás volt, amikor
először látott életében rókát, a
nagyszülei háza mögötti hatalmas gyümölcsösben. A kisróka
szépsége annyira lenyűgözte,
hogy tudta, érezte, egyszer még
találkozni fog vele. Akkor még
nem is sejtette, hogy a következő találkozása egy egész nemzedék számára jelent majd életre
szóló élményt, és változtatja meg

a rókákról kialakult rossz véleményt.
Egy kora tavaszi napon, amikor az első virágok illatát hordja a szél, üzenve minden élőnek,
hogy most már ne aludjanak to-

vább, hiszen egyre magasabban
jár a nap, és ideje a téli takaró alól
kibújni, elsétált az almáskertben
olyan messzire, ahonnan már
nagyapa házát sem látta. Egy
ősszel kivágott fa törzsére ült, és
lábát lóbálva figyelte, hogyan repülik minduntalan körbe-körbe
a virágzó fákat a korán kelő méhek, míg mindegyik rátalál arra
az egy virágra, amelyikbe érdemes bebújni, és virágporát megdézsmálni. Ez a jutalma a fáktól
azért, hogy a testére tapadt virágporral sorban termékenyíti meg a virágokat, hogy aztán
azok néhány hónap múlva friss
gyümölccsel ajándékozzák meg
az arra járót. Jó volt így a méhek
zsongását hallgatni és álmodozni, de egy pillanat alatt felriadt,

amikor a szarkák méltatlankodó
cserregése jelezte, valami rendkívüli esemény történt a gyümölcsösben. Óvatosan körbenézett, és akkor meglátta őt, akiről
eddig csak rajzokat látott, meg
nagyapa elbeszéléseiből hallott.
A rókát.
Sokkal szebb volt, mint gondolta. A róka is megállt, és mozdulatlanná dermedve figyelte
az ártalmatlannak tűnő kisembert. Egyikük sem mozdult, Attila azért, mert nem akarta elri-

asztani a vörösbundájút, a róka
meg azért, mert nem tudta eldönteni, hogy féljen és meneküljön, vagy kíváncsiságától hajtva
inkább alaposabban szemügyre
vegye a láthatóan ijedt gyereket.
Jó néhány perc telt így el, míg
aztán a róka úgy döntött, hogy
ártalmatlan lénnyel hozta össze
a sors, így aztán nem is kell tőle
félni. Ezt gondolva megfordult,

és úgy, ahogyan jött, lassan elindult. Talán tíz métert mehetett,
amikor megállt, és még egyszer
visszanézett. Ezt Attila amolyan
elköszönésnek értette, és maga is
ösztönösen felemelte jobb kezét,
búcsút intve a rókának. Ez volt
az első találkozása azzal a lén�nyel, mely egyszer, jóval később,
főszereplője lesz az életének.
Fedor Vilmos

Dargay Attila Mezőnyéken (ma Nyékládháza) született 1927-ben, de már ötéves korától Miskolcon, a
Meggyesalja utában élt. Nagyszülei Martintelepen laktak, ahol a gyermek Attila sok időt töltött. Mivel
a rajzfilmek eszköztára szoros kapcsolatban áll a képzőművészettel, Dargay Attila is a Képzőművészeti
Főiskolán tanult. 1951-től a Nemzeti Színház díszletfestője, és onnan került gyakornokként a rajzfilmgyártásba. 1957-ben megalakult a Pannónia Filmstúdió, Dargay első, itt készült filmje, a Ne hagyd magad, emberke! (1959) hatalmas sikert aratott. Itt született meg később Gusztáv legendás figurája is, amelyet Nepp Józseffel és Jankovics Marcellel együtt találtak ki. De Dargay nevéhez fűződik egyebek közt a
Lúdas Matyi, a Vuk, a Pom Pom meséi, A nagy ho-ho-ho horgász, és a Szaffi című film is. Miskolc élete
végéig fontos volt számára, örömmel találkozott a miskolci gyerekekkel.
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Habosított polisztirol
csomagolási hulladék átvétele
A MiReHu Nonprofit Kft. 2021-ben tovább-bővíti ipari ügyfelei részére nyújtott szolgáltatásainak körét. A január hónapban elindított
iratmegsemmisítést követően ezúttal az ipari
ügyfelektől származó tiszta nikecell-hulladékok átvételével egy újabb piaci szegmens
problémájára kínál megoldást a cég.
Az ügyfeleknél felhalmozódó polisztirol-hulladék megfelelő elhelyezése több szempontból
is problémát jelenthetett, mivel ennek tárolása
nagy helyigényű, szállítása pedig a megfelelő
hulladékkezelés hiányában igen magas költséggel jár. Mindezek mellett az a tény sem elhanyagolható, hogy a műanyaghulladékok a természetben csak több száz év alatt bomlanak
le, ezért környezetvédelmi szempontból többszörösen indokolt a hasznosításuk.
A MiReHu által a közelmúltban beszerzett
technológiának köszönhetően mostantól
mindkét probléma megoldódik. A hulladék térfogatának ötvened részére való tömörítésével
kisebb helyen tárolható, és gazdaságosabban
szállítható a feldolgozóipar számára. Hétköznapi nyelven az annyit jelent, hogy 1 m3 laza
hulladékból egy 20 literes kannának megfelelő
méretű tömböt készítenek.
A gép nagyon egyszerű elven működik: a nikecellt először leaprítják egy elődarálóval, majd
ezt követően egy csigás hajtással kihasználják
a súrlódásból eredő hőt, ami megolvasztja magát az anyagot, így azt tömbösíteni tudják.

ÁPRILISBAN INDUL A HÁZHOZ MENŐ
ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
A BMH Nonprofit Kft. 2021. áprilisában indítja
a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést Miskolc területén.
A zöldhulladékot a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott
ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐZSÁK feliratú
INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban, valamint
a zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített edényzetből szállítjuk el.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék,
vágott fű, gyom stb. A közterületet nem szennyező módon
a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter
hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

Az új szolgáltatással a MiReHu Nonprofit Kft.
jelenleg ipari ügyfelek számára kínál megoldást habosított polisztirol csomagolási hulladékuk átvételére és újrahasznosításra való
előkészítésre. Fontos tudni, hogy az építőipari nikecell-hulladékot nem veszi át a cég, mert
azok égésgátló anyagot tartalmaznak, ami az
újrahasznosítást nem teszi lehetővé.
Amennyiben Önnek is probléma a polisztirol-hulladék elhelyezése, forduljon a MiReHu
Nonprofit Kft.-hez az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: +36 46 200 327
E-mail: iratmegsemmisites@mirehu.hu

Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe
kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink
a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási
vagy egyéb, nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék elszállítása
kéthetente történik az április 1-je és november 30-a közötti időszakban.
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól
a www.bmhnonprofit.hu oldalon – a saját településüket kiválasztva –
a 2021. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
BMH Nonprofit Kft.

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

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

12 Mozaik

Miskolci Napló
Könyvújdonságok a Géniusztól
2

VILÁGHÁBORÚS LÉGIBOMBÁT
TALÁLTAK AZ Y-HÍD ÉPÍTÉSÉNÉL
Szerda délelőtt bombát találtak a munkások az Y-híd építési területén. A honvédség tűzszerészügyeletére délben érkezett a
rendőrségi bejelentés, amely szerint a Vörösmarty Mihály utcai felüljáró bontásakor egy feltételezett robbanótestet találtak. A
tűzszerészek megállapították, hogy egy 100 kilogrammos, szovjet gyártmányú légibomba került elő élesített gyújtószerkezettel.
A gyújtószerkezet hatástalanítása miatt a rendőrök 200 méteres sugarú körben kiürítették a környéket. Ez 32 épületet és több
mint 100 embert érintett. A korlátozásokat délutánra feloldották, az emberek visszatérhettek az épületekbe. A bomba éles gyújtószerkezetét a helyszín közelében megsemmisítették, a bombatestet pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították későbbi megsemmisítésre. Fotó: Mocsári László

Gazdikereső
Ezen a héten Boszkót (5279), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gazdihoz.
Az örökbefogadás költsége: 4 000-11 000 forint. Érdeklődni a 46/345
103-as telefonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 óra között.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük
el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén,
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. március 17. E-mail-cím:
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Akkor és most. Az 1878-ban átadott, kétemeletes Grand Hotelről vagy Három Rózsáról készült képeslap. A sarokbejárat fölött
kezdettől olvasható volt a Nagy Szálloda, míg a második emeleti
ablak fölött a Grand Hotel felirat. Csupán az aktuális bérlő neve
került fel az első és második emeleti mellvédre. Először Stögermayer Alajosé, majd volt Dresdner, Ment, Seper és Kepes Szálloda.
Kepes Béla csődje után Horváth Lajos lett az új bérlő néhány évig.
A szállodához nyugati irányból csatlakozott a ma is meglévő épület, csak két alacsony szintet építettek rá. A Nagyszálloda több
mint fél évszázados működés után, 1934-ben szűnt meg, bérházzá alakították. A földszinti étteremből és kávéházból üzlethelyiségek lettek. A névadó rózsákat az épület valamennyi felújítása
során megtartották, volt, amikor ki is színezték. (Dobrossy István szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

Bekerülés helye:
Miskolc, Ógyár tér
Fajta: keveréknémetjuhász jellegű
Kor: 11 év
Nem: kan
Szín: barna-fekete
Súlya: 39,60 kg
Magasság: 55 cm
Hirdetés

Boszkó idős, de nevelhető kutya. Egyedüli kutyának
ajánlott. Ismerkedés szükséges vele. Telepőrkutya volt,
mielőtt a Miskolci Állategészségügyi Telep gondozásába
került. Más kutyákkal szemben nem támadó, de jelzi,
hogy ő a rangidős.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt
hétköznap 8-16 óráig a
+36 70 199 1904-es telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A
problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
február 28-án, vasárnap
délután 4 órától a belvárosi evangélikus templomból
közvetítenek. Igét hirdet:
Sándorné Povazsanyecz
Gyöngyi.
Február 28-án, vasárnap Miskolc templomaiban
a katolikus iskolák javára gyűjtenek a szertartásokon. Ezen a napon a Minorita templomban a 18 órai
szentmisét Kelemen Didák
boldoggá avatásáért mutatják be. Péntekenként, az
esti szentmise előtt, negyed
6-kor keresztúti ájtatosságot tartanak a Mindszenti
templomban.
A Mindszenti plébániához tartozó Vörösmarty
Mihály Katolikus Általános
Iskola és Óvoda várja leen-

dő első osztályos diákjait
matematika, korcsolyás és
angol nyelv orientált osztályaiba. A következő három
vasárnapon bővebb tájékoztatást adnak a tanítók: február 28-án negyed 9-től Novák Katalin. Mise után az
érdeklődők a Millenniumi
Teremben kaphatnak választ felmerülő kérdéseikre.
Bűnbánati hetet tartanak a Belvárosi református
templomban. Február 27-én,
szombaton délután 5 órától
lesz istentisztelet, amit Szabó Sándor lelkipásztor tart,
hogy a hívek a gyógyulás
kegyelmi ajándékáért böjtöljenek. A másnap délelőtt
10 órai szertartás mottója:
Böjtöljünk, hogy Isten alkalmassá és eredményessé
tegyen minket az ő szolgálatában! Az alkalmak megtekinthetők felvételről is.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Ha sok is a teendője a héten,
olyanok veszik körül, akiket szeret, és akik fontosak az Ön számára, így nem lesz nehéz dolog feltöltődni. Fontos tapasztalatokat kell megszereznie a héten, mert ezekre még szüksége lehet.

Rák (június 22 - július 22) Amikor döntéseket hoz, vegye figyelembe, hogy az olcsóbb megoldások hosszú távon néha
drágábbak lehetnek. Apránként tegyen lépéseket - lehet,
hogy így tovább tart majd az út, de kevesebbet kockáztat.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Sokszor nehezére esik,
hogy olyasmivel foglalkozzon, ami nem érdekli, vagy hogy olyan
emberekkel törődjön, akik csak bosszantják. Ezen a héten azonban, egy fontosabb ügy érdekében, vegyen erőt magán, érdemes lesz.

Bak (december 22 - január 20) Válaszokat vár valakitől, ő
azonban nem hajlandó lépni. Úgy érzi, így a késlekedés nem
az Ön hibája, végül azonban mégis Ön lehet az, akin a dolog
csattan. Így nem árt az ügy elébe menni, de legyen nagyon óvatos!

Bika (április 21 - május 20) Nem minden úgy alakul, ahogyan
eltervezte, és ez jobban bosszantja, mint ahogyan talán kellene. Ha nem ragaszkodik olyan mereven az elképzeléseihez, jobban fogja érezni magát ezen a héten. Komoly anyagi kiadás érheti.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Valami, ami csak átmeneti kellemetlenségnek indult, tovább tart, mint gondolta
volna, és most már kezdi kicsit unni a dolgot. Tartson ki még
egy kicsit! Ha fejlődni akar valamiben, csak a folyamatos gyakorlás segíthet.

Skorpió (október 24 - november 22) Ha szokása szerint most
is valaki másra vár majd, és miatta nem halad a dolgaival, alaposan melléfoghat. Ezen a héten jobban teszi, ha a saját tempójában, akár lépésről lépésre, de egyedül is megpróbál haladni!

Vízöntő (január 21 - február 19) Lehet, hogy egy kicsit alább
kell adnia az elvárásaiból, ha a héten nem akar különösen csalódott lenni valamivel kapcsolatban. Lehet, hogy kevesebbel kell
beérnie, de ha jól átgondolja, így is hálás lehet azért, amit kap.

Ikrek (május 21 - június 21) Ha valakivel ugyanazok a célok
vezérlik, akkor ne hagyja, hogy ketten két irányba menjenek!
Ha összedolgoznak, hamarabb elérhetik, amit kitűztek maguk
elé. Egy kis pihenésre is szüksége lehet most, hogy feltöltődjön.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) El kell fogadnia a
tényt, hogy mások talán másként gondolkodnak, mint Ön, és
emiatt más dolgok fontosak a számukra. Tehát amit fontosnak
tart, arra nagyon vigyázzon a héten, mert nem biztos, hogy mások is fognak.

Nyilas (november 23 - december 21) Tilosban jár, és ezt Ön is
tudja, ezért legyen a szokottnál is óvatosabb! Csak ez mentheti
meg attól, hogy lebukjon valamivel, amire nem igazán büszke.
Ne aggódjon, ha úgy kényelmesebb, bármikor visszavehet a tempóból.

Halak (február 20 - március 20) Megkísérelheti helyreállítani a régi dolgokat, de most nem minden olyan, mint akkor
volt. Próbálja feldolgozni az új helyzetet! El kell fogadnia a
változásokat, és az új körülmények között megtalálni a boldogságát.

