A természet szeretete
végigkíséri az életét

„Büszkék lehetünk”
Ezüstéremmel zárta szereplését a Magyar Kupában a DVTK női kosárlabdacsapata. A nyolcas döntőben a Győr, majd
a PEAC Pécs legyőzésével jutottak el a fináléig a miskolci kosarasok, ahol aztán
Európa egyik topklubja, a Sopron volt az
ellenfél. Földi Attila vezetőedző szerint
méltóképpen képviselték a diósgyőri színeket a sorozatban, a tapasztalataikra a
bajnokság további részében is építhetnek.

A természet szeretete és a közösségek, civilek érdekeinek képviselete, a körülöttünk
lévő világ ügyeiért érzett cselekvő felelősség
– talán ezek jutnak eszébe a legtöbbeknek,
ha F. Nagy Zsuzsanna nevét látják, vagy
hallják. A Zöld Kapcsolat Egyesület elnökével életútjáról, céljairól és természetesen
a környezetvédelemről is beszélgettünk.
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

KÉT HÉTRE BEZÁR
AZ ORSZÁG

Felelősségteljes
és takarékos
Elkészült Miskolc 2021es költségvetése, amelyet
március 15-éig kell elfogadnia Veres Pál polgármesternek.
A jelenleg rendelkezésre
álló forráslehetőségek figyelembevételével, csak a reálisan tervezhető bevételekkel
számolva állították össze a
rendkívül feszes, de felelősségteljes költségvetési rendelettervezetet. A negyedéves
korrekcióknál persze még
változhatnak a számok annak függvényében, hogy a
kormány kompenzálja-e a
város bevételkieséseit, vagy
sem.
Az idei költségvetés ös�szeállításánál a legfontosabb
alapelv a felelősségteljes gaz-

dálkodás és a rendelkezésre álló források hatékony
felhasználása volt. A város
legmeghatározóbb bevételi
forrásait továbbra is az önkormányzat
úgynevezett
közhatalmi bevételei, például
a helyi adók és egyes szolgáltatási díjbevételek, illetve az
önkormányzatot a központi
költségvetésből megillető támogatások jelentik.
A 2021-es költségvetés
adóbevételeinek tervezése során elsődleges szempontként
kellett figyelembe venni a
2020-ban kialakult járványhelyzet negatív gazdasági hatásait és azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek az
önkormányzatok gazdálkodását érintették.
Folytatás a 3. oldalon

Az üzleteket, szolgáltatókat két hétre, az óvodákat,
általános iskolákat a tavaszi
szünet végéig zárják be.
Az eddigieknél lényegesen
szigorúbb korlátozásokat jelentett be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Gulyás Gergely

kijelentette, nem volt más választásuk, azért döntöttek a
szigorítások mellett, mert matematikusok, szakértők, orvosprofesszorok, virológusok arra
hívták fel a figyelmet, hogy a
fertőzöttek, a lélegeztetőgépen
lévők és a halottak száma is intenzíven nő, és ha nem lépnek,
ez tragédiához vezethet.
„A terjedés sebessége nő, a
vírus reprodukciós rátája pe-

dig Magyarországon az egyik
legmagasabb jelenleg egész
Európában. A harmadik hullám erősebb, mint a második
volt, mint ahogyan a második is erősebb volt, mint az
első. Az egyetlen jelentős különbség, hogy már rendelkezésünkre áll a vakcina, az oltási program jól halad, viszont
ez a tempó sem elengedő ahhoz, hogy a vírus és különö-

sen a vírusmutánsok terjedését megakadályozza. Csak a
kontaktusszámok, találkozások radikális csökkentése vezethet eredményre. Ha most
nem zárnánk, akkor nemcsak
a megbetegedések és a halálozások száma nőne meg radikálisan, hanem a nyitás is, az
újraindítás is későbbre tolódna – szögezte le a miniszter.
Folytatás a 2. oldalon
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„HA NINCS KOMPENZÁCIÓ, ANNAK
A MISKOLCIAK LESZNEK A VESZTESEI”

Idén már a NAV-nak
fizetjük a gépjárműadót

Több mint egy tucat döntéskérő indítvány kapcsán kérte ki
a városi közgyűlés tagjainak
véleményét Veres Pál polgármester. A legfajsúlyosabb téma
a 2021-es költségvetés volt.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén már a NAV látja el,
ezért azt már nem az önkormányzatnak, hanem az adóhatóságnak kell megfizetni.

A veszélyhelyzet miatt ismét
online térben konzultált a városvezető Miskolc közgyűlésének képviselőivel. Mint ismert,
a kormány által életbe léptetett
rendkívüli jogrend az önkormányzat működésében is változásokat hozott. A jogszabály
alapján a közgyűlés feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja, aki az intézmények
megszüntetésén, átszervezésén,
illetve ellátási körzeteinek módosításán kívül minden egyéb
ügyben hozhat döntést, akár
közgyűlési rendeletet is alkothat.
Veres Pál polgármester azonban
úgy döntött, hogy a közgyűlési témákról online konzultáción egyeztet az önkormányzati
képviselőkkel, döntéseit pedig a
többség véleményét figyelembe
véve hozza meg.
A csütörtöki konzultáció
legfontosabb témája a 2021-es
költségvetés volt. A város vezetője kiemelte, a jelenleg rendelkezésre álló forrásokat számba
véve ez egy felelősséggel összeállított büdzsé. A mostani állapotot tükrözi, de van arra remény, hogy a forrásoldal nőni
fog az áprilisra ígért kormányzati kompenzációs összeggel. Erről
többször egyeztetett már a polgármester a minisztériumokkal,
a tárgyalások pedig folytatódnak. Amennyiben a kormány
részéről pozitív döntés születik

Már megkezdte a gépjárműadóról szóló értesítések
postázását a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal. 2021-től a NAV
kezeli ezt az adónemet, és miután az ebből származó forrást elvonták az önkormányzatoktól, értelemszerűen nem
is helyhatóságok küldik az értesítést sem. Az önkormányzatok hatáskörrel csak a 2021.
január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó
ügyekben rendelkeznek.
A gépjárműadót főszabály
szerint két egyenlő részletben
kell megfizetni. Az elsőt április 15-éig, a másodikat pedig
szeptember 15-éig. Az érkező
csekkeken és határozatokban
egy ezresre kerekített összeg
szerepel. Az adózás rendjéről szóló törvény szerint az
adók többségét – és így a gépjáműadót is – ezresre kerekítve kell megfizetni. A NAV a

Az online térben konzultált Veres Pál a közgyűlés képviselőivel. Fotó: Juhász Ákos
– mutatott rá Veres Pál –, úgy
az ellenzéki képviselők által benyújtott javaslatokra is lesz pénz;
ezeket is beemelik a költségvetésbe, ha a többletforrások rendelkezésre állnak majd.
A működés és a stabilitás
megőrzése, a hatékony és észszerű gazdálkodás fenntartása a cél
– hangsúlyozta Szilágyi Kornél,
a gazdálkodási főosztály vezetője. A „rendkívül feszes” tervezet főösszege meghaladja a 38,6
milliárd forintot. Sorolta a negatív hatásokat: a világjárvány miatti védekezési hozzájárulások, a
kormányzati megvonások milliárdokat vittek el, és azt még nem
is látni egyelőre, milyen zuhanás
lesz a cégek nettó árbevételében.
Városüzemeltetési működési
feladatokra 5,3 milliárd forintot
szánnak idén, a szociális ágazat
5,2 milliárdot kaphat, megemelt
összeggel folytatódik a Salkaházi program, az oktatást 5,4
milliárddal támogatja a város, a

Nem kapott magyarázatot
Szilágyi Szabolcs
Szilágyi Szabolcs a Puskás
Arénába vezető alagút szükségességéről kérdezte Hubay
Györgyöt, aki megszavazta a
titkos építményt.
Szilágyi Szabolcs tíz napon
át várta a magyarázatot Hubay György miskolci fideszes
országgyűlési
képviselőtől
arról, miért szavazta meg a
Puskás Arénához 2 milliárd
forintból építendő titkos alagutat. A Jobbik önkormányzati
képviselője úgy fogalmazott,
a hallgatása azt igazolja, ma
sem szavazna másként a nemzetbiztonsági bizottságban,
bizonyára ma is titkosíttatná a
megépítését. „Miközben a koronavírus-járvány harmadik
hulláma van felfutóban, a magyar gazdaság és egészségügy
romokban, és Miskolcról is
pumpálja kifelé a pénzt a kormány, valóban szükségesnek
érezte, hogy megszavazzon
egy ilyen fölöslegesnek tűnő
beruházást?” – tette fel a kérdést Hubaynak, amelyre azóta

kulturális, közművelődési és művészeti feladatokra 3,9 milliárd
forint szerepel a büdzsében. Továbbra is jelentős források állnak
rendelkezésre a közbiztonsággal
kapcsolatos feladatok támogatására, a rendészet közel 675 millió
forintból gazdálkodhat.
Borkúti László (Velünk a Város) önkormányzati képviselő,
közművelődési és turisztikai tanácsnok hozzátette, a kormányzati kompenzáció segíthet a
nehéz helyzetbe került szimfonikusoknak és kulturális központnak is. A színház, a múzeum és a könyvtár „rendben van”,
hangsúlyozta.
Az ellenzéki frakcióvezetők a
rendészet és a kulturális élet miatt adtak hangot aggodalmuknak. Nagy Ákos és Molnár Péter azonban reményét fejezte ki,
hogy a kormányzati kompenzáció által év közben tudják majd
módosítani a költségvetést, és
ezekre az ágazatokra is több jut.

MISKOLC IS SZIGORÍTOTT

Az üzleteket, szolgáltatókat
két hétre, az óvodákat, általános iskolákat a tavaszi szünet
végéig zárják be.

Folytatás az 1. oldalról

sem kapott választ. Az alagút megépítését február 23-án
Stummer János jobbikos országgyűlési képviselő, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke
hozta nyilvánosságra, miután
a fideszes többség megszavazta a titkosítást.
A Puskás Aréna a bejelentést követően kiadott közleménye szerint a stadion felülvizsgálatának az lett az
eredménye, hogy jobb megoldás lenne, ha a védett személyek, kiemelt vendégek,
előadók autós közlekedési útvonala nem keresztezné a több
tízezres közönség gyalogos útvonalát.
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Szilágyi Szabolcs (Velünk a
Város) felhívta a figyelmet, hogy
a híresztelésekkel ellentétben
nem szűnt meg a körzeti rendészet, csak átalakult: négy körzetet alakítottak ki a korábbi tucatnyi helyett, ezzel is növelve a
hatékonyságot.
– Azt várná mindenki, hogy
a kormány segít, hiszen ezermilliárdos hiteleket vesz fel,
amiből támogathatná az önkormányzatokat is, de inkább megszorításokkal sújtja őket – ezt
már a Velünk a Város frakcióvezetője mondta. Simon Gábor
emlékeztetett, a tavalyi évhez
hasonlóan idén is mintegy 3,6
milliárdot von el Miskolctól a
kormányzat.
– Ha nincs kompenzáció, annak a miskolciak lesznek a vesztesei. Jogos elvárás véleményünk
szerint, hogy az állam az elvett
pénzeket kompenzálja – hangoztatta.
Kujan István

A Kormányinfót követően csütörtök délután Veres Pál,
Miskolc polgármestere élő
adásban ismertette a miskolci
operatív törzs rendkívüli ülésén elhangzottakat. A városvezető hangsúlyozta: péntektől
ismét kötelező a maszk használata a miskolci közterületeken;
az idős
ellátás területén hétfőtől bezár a nappali ellátás, igény

esetén segítséget nyújt a város.
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata hétfőtől csak bizonyos ügyekben, előjegyzés alapján fogadja az ügyfeleket.
Veres Pál továbbá elmondta,
kiemelten kérte az MVK-tól a
reggeli járatsűrítést. – Például az
54-es busszal sokan közlekednek a kórház irányába, főleg az
egészségügyi dolgozók.
Mivel az iskolák zárva lesznek, segítség lehet a szülőknek, ha hordhatják az ebédet.
– Ebből is kiderül, hogy a tavaly
márciusi forgatókönyvet szeretnénk ismét bevezetni – mond-

Péntektől ismét kötelező a maszk használata a miskolci
közterületeken. Fotó: Mocsári László

ta, majd hozzátette, a tömeges
oltáshoz az önkormányzat minden lehetséges segítséget megad
majd. – Tudom, hogy egyre nehezebb, de tartsuk be a járvány
ügyi szabályokat! Sokunkat

gépjárműadó-fizetésről szóló
idei, 95. számú füzetében is
írja az ezer forintra kerekítést
egy lábjegyzetben, hivatkozva
az adózás rendjéről szóló törvényre. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy 500 forinttól felfelé, alatta lefelé kell kerekíteni. Ennek értelmében vannak
olyanok, akik jól járnak a kerekítéssel, tehát az értesítésben
található összegnél kevesebbet
kell fizetniük, és olyanok is,
akik rosszul, tehát ők többet
kell hogy fizessenek néhány
száz forinttal.
A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete sejti, mi lehet az oka, hogy a határozatokban kerekítés nélküli összegek
szerepelnek. Ez pedig nem
más, mint hogy a Pénzügyminisztérium elfelejtkezett róla,
hogy a NAV adóbeszedésénél
széles körű kerekítés szerepel
a törvényben, a gépjárműadó
pedig nincs a kivételek között.
Úgy tudják, a NAV már kezdeményezte a Pénzügyminisztériumnál a szabály módosítását, de az adózás rendjéről
szóló törvényben ennek még
nincs nyoma.
TA

nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is megviselnek az intézkedések. Reménykedünk abban,
hogy rövid időn belül megszűnik ez a rendkívüli állapot – zárta a polgármester. Tajthy Ákos

A kormány döntései:

l Az óvodákat és általános iskolákat április 7-éig bezárják. A digitális okta-

tás részleteit az EMMI oktatási államtitkársága dolgozza ki.

l A középiskolák, egyetemek szabályai változatlanok.

l Az üzleteket március 8-ától március 22-éig két hétre bezárják, ez alól ki-

vételt az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák, a dohányboltok és a
benzinkutak jelentenek. A nőnapra való tekintettel a virágboltok 8-án
még kinyithatnak.
l Ugyanebben az intervallumban minden szolgáltatás szünetel, kivéve a
magánegészségügyi szolgáltatásokat.
l A konditermeket két hétre teljesen bezárják.
l Az igazolt sportolók meccsei kizárólag zárt kapuk mögött lesznek megrendezhetők, teljes zárás két hétre, igazolt sportolók meccsei kizárólag
zárt kapuk mögött.
l A parkok, arborétumok nyitva maradnak.
l A szabadtéri sporttevékenység olyan sportok esetén, ahol betartható a
másfél méteres védőtávolság, megengedett.
l A munkavégzés is lehetséges, de a munkaáltatóktól azt kérik, hogy ahol
van mód, engedélyezzék a távmunkát, különösen kérik ezt a gyermekes
családoknál.
l A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező.
l Szigorítják a határátlépést a személyforgalom tekintetében, a tranzit- és
teherfogalom azonban továbbra is lehetséges.
l A már létező szállodákra és vendéglátóiparra vonatkozó bértámogatást
és adókedvezményeket kiterjesztjük mindazokra a szektorokra, amelyeknek most be kell zárni.
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Miskolci Napló – A város lapja

FELELŐSSÉGTELJES ÉS TAKARÉKOS
MISKOLC IDEI KÖLTSÉGVETÉSE
A büdzsétervezet szerint
idén 38,6 milliárd forintból
gazdálkodhat a város.
Folytatás az 1. oldalról

A kieső bevételek alapvetően
meghatározzák a költségvetés
lehetőségeit, és jelentősen befolyásolják a város üzemeltetésének kereteit, illetve a város által
a lakosság számára biztosított
közszolgáltatási feladatok ellátását is. A kieső bevételek és az
állami támogatások elmaradása
miatt 2021-ben a korábbi évekhez képest az egyes területekre
kevesebb forrás jut majd.
Kiemelt figyelem
a városüzemeltetésnek
A büdzsé egyik legfontosabb
pontja idén is a városüzemeltetés, azonban a koronavírus
miatti központi intézkedések –
melyek érintik a parkolással, az
ingatlangazdálkodással, illetve a
közösségi közlekedéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat
is – az erre a célra betervezett
előirányzatokra is komoly hatást
gyakoroltak.
Ugyancsak negatív hatásai
vannak a helyi tömegközlekedésnek juttatott állami támogatások elmaradásának, melyek
eredményeként jelentősen csökkennek például az MVK Zrt.
működésére fordítható források. A közösségi közlekedésben
a járványhelyzet miatt az elmúlt
hónapokban több változás is

történt, és kisebb-nagyobb módosításokra a jövőben is számítani kell. A világjárvány ugyanis
átalakította az utazási szokásokat,
ebben a helyzetben pedig elkerülhetetlenné vált – a megfelelő
szolgáltatási színvonal biztosítása mellett – egy valós igényekhez
igazodó menetrend kidolgozása.
Vannak ugyanakkor olyan területek is a városüzemeltetéshez
kapcsolódóan, amelyekre vagy a
tavalyival megegyező, vagy annál
valamivel magasabb összeget fordíthat majd a város 2021-ben. Ide
tartoznak például a főkertészi, a
főépítészi, a vállalkozásfejlesztési vagy éppen a városfejlesztéssel
összefüggő beruházási feladatok,
pályázati önrészek.
Fontos megjegyezni, hogy a
Salkaházi+ program is nyertese
lett a városi büdzsének, hiszen –
ahogy Veres Pál a Nagy-Miskolc
programban is ígérte – minden
évben több jut a városban élő
szépkorúaknak. Az idén a tavalyihoz képest 20 millió forinttal
több lehet ezen a soron. Ez nem
csupán plusz pénzt jelent majd a
programban résztvevő időseknek, hanem – amint a pandémiás helyzet engedi – több élményt, több programot.
Közbiztonság,
köznevelés, kultúra
Az új költségvetésben a 2020as tényleges pénzügyi teljesítések figyelembevételével határozták meg az egészségügyi és

a szociális ágazat idei dotációját, ennek megfelelően az olyan
önkormányzati támogatások,
mint például a hajléktalanellátást biztosító szervezetek vagy
a szociális feladatot ellátó civilszervezetek támogatása, a város
lehetőségeihez mérten továbbra
is kiemelt jelentőségű feladatként szerepelnek a büdzsében.
A szociális ágazatban, a bölcsődék esetében például a központi bérintézkedéseknek megfelelően emelt összegeket biztosít
a város az ott dolgozóknak. A
köznevelésre is jelentős többletforrások jutnak idén, az óvodapedagógusok és a nevelőmunkájukat közvetlenül segítők
bértámogatásának címén kapott
központi támogatás hatása érezhető lesz majd az ágazatban.
Nem marad pénz nélkül a
kultúra sem, a Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom
Bábszínház esetében már az
eredeti költségvetésbe beépítették az éves működést biztosító
forrásokat, amelyek a város és a
kormányzat között tavaly megszületett, az intézmények közös
működtetésére vonatkozó megállapodásban foglaltaknak megfelelően az előző évivel azonos
összeget tesznek ki.
A közbiztonságra továbbra is
kiemelt figyelmet fordít a város,
ennek megfelelően a 2021-es
évben 84 millió forint áll rendelkezésre a közrend védelmével
összefüggő feladatokra, megelő-
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A kormányzati intézkedések miatt több komoly bevételkieséssel is számolni kell 2020-hoz
képest. Fotó: Juhász Ákos
zésre, védekezésre és a polgárőrség munkájának támogatására. A Miskolci Önkormányzati
Rendészet pedig a tervek szerint
idén csaknem 700 millió forintból gazdálkodhat majd.
Miben és mikor
módosulhat a büdzsé?
Az önkormányzat az iparűzési adó csökkentése miatt kieső
bevételekkel megegyező ös�szegű állami kompenzációval
számol a költségvetésben. Mivel
a kompenzáció mértéke és annak területei egyelőre még nem
ismertek, a tárgyalások most is
folyamatban vannak a város és
a kormány között, eddig már
két ilyen találkozót tartottak.

Amennyiben ezek eredményeként – várhatóan március végén
– megszületik a kormányzati
döntés a kompenzáció mértékéről, a megállapodástól függően
módosulhat a költségvetés is. Az
önkormányzat a kapott támogatást elsősorban a városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására, a
kötelező önkormányzati, intézményi feladatok ellátására használja majd fel.
A tavalyi évhez
képest mennyivel lesz
kevesebb pénz?
Erre a kérdésre az önkormányzat a nemrég megjelent,
Számadó című kiadványban

adott választ, hangsúlyozva,
hogy a kormányzati intézkedések miatt több komoly bevételkieséssel is számolni kell
2020-hoz képest. A közösségi
közlekedés előző évi, 490 milliós támogatását már nem kapja meg Miskolc, a gépjárműadó
elvonása 450 millió forintos mínusz az önkormányzatnak, 1
milliárd 832 milliós kiesést jelent az iparűzési adó megfelezése, miközben a pandémia okozta visszaesés miatt amúgy is 1
milliárddal csökkenhetnek az
iparűzési adóból származó bevételek. Mindez pedig összesen
3 milliárd 772 millióval jelent
kevesebb forrást a városnak az
egy évvel korábbiakhoz képest.

Számadó: Fókuszban a miskolci tömegközlekedés
A számok szerint az MVK
Zrt. válságának a jelei már
évekkel ez előtt is világosan
látszottak, csak a korábbi
városvezetés inkább elrejtette a bajt a költségvetések
sorai között.

A Fidesz tudja, hogy ők
felelnek az MVK helyzetéért
A miskolci tömegközlekedésről tartott sajtótájékoztatót Badány Lajos és Bartha
György.
A Velünk a Város-frakció
politikusai az előző városvezetés felelősségét firtatták, és
elmondták, hogy az MVK Zrt.
élete talán legsúlyosabb válságát éli ma át, köszönhetően az
itt hagyott adóssághegynek,
az ostoba és rendkívül előnytelen járműbeszerzésnek és a
kormányzati elvonásoknak.
Badány Lajos (VV-Jobbik)
arra emlékeztetett, hogy az új
városvezetés súlyos örökséget vett át 2019 őszén, az előző városvezetés ugyanis éveken át nem fizette ki az MVK
Zrt. felé a szolgáltatási díjakat,
egyre nagyobb tartozást halmozva fel, amit a Holdinggal
fizettettek ki hitelből. Badány
aláhúzta, hogy mindezt azért

így intézték, hogy úgy tűnjön,
az önkormányzat jól gazdálkodik, mondván kicsi a hiány.
A hiány azonban borzasztó
nagy volt, csak elrejtették.
Bartha György (VV-MSZP)
úgy fogalmazott, hogy a városi Fidesz ma is tökéletesen tisztában van azzal, hogy
mekkora bajt okozott éveken
át Miskolcnak, az itt élőknek.
Beismerő vallomásként is értékelhető Bartha szerint az a
tény, hogy a fideszes képviselők a város 2021-es költségvetéséhez egyetlenegy módosítást sem nyújtottak be, ami
az MVK Zrt. finanszírozását érintené. „Vesztére hagyták volna a város közösségi
közlekedési társaságát, amely
biztosítja Miskolc vérkeringését. Miután a csőd szélére sodorták az MVK Zrt.-t, ötletük sincs, mit is kellene ezzel a
helyzettel kezdeni'”.

A Miskolc város tömegközlekedését biztosító MVK Zrt.
évek óta igen tetemes adósságokat görget maga előtt
– olvasható az önkormányzat által digitálisan kiadott
és rövidesen papíralapon is
terjesztésre kerülő Számadó
című kiadványban. Ahogy a
füzetben közzétett adatokból

is látszik, az MVK Zrt. hos�szú évek hibás gazdálkodásának eredményeképpen került
a működőképesség határára.
A kiadvány számai szerint a
2019-ben hivatalba lépett városvezetés komoly adósságokkal terhelt örökséget vett
át a tömegközlekedés terén
is, mivel az előző városvezetés éveken át nem fizette ki az
MVK Zrt.-nek a szolgáltatási
díjakat, így mind nagyobb és
nagyobb tartozást halmozott
fel a város a miskolci tömegközlekedésben. A választásokat követő átadás-átvétel pillanatában már 3,9 milliárd

forinttal tartozott az önkormányzat az MVK Zrt. felé.
A kiadványból az is kiderül, hogy a Miskolc Holding
Zrt., mint az MVK Zrt. tulajdonosa, hitelből fedezte
az önkormányzat által meg
nem kapott szolgáltatási díjak okozta hiányt. Még egyszerűbben megfogalmazva: a
Miskolc város tulajdonában
álló Miskolc Holding kényszerült hitelt felvenni, hogy
a tulajdonában álló tagvállalat veszteségét fizetni tudja.
A lapunk által megkérdezett
szakértők szerint azért dönthetett így az önkormányzat,

Az MVK évek óta tetemes adósságokat görget maga előtt. Fotó: Juhász Ákos

hogy a város költségvetésében
ne látsszon a hiány, a Holding
hitelállományában az ugyanis nehezebben vehető észre.
A kiadvány külön foglalkozik azzal is, hogy milyen
hatással voltak a koronavírus-járvány, illetve a kormányzati elvonások a cég
életére és ezáltal a miskolci
tömegközlekedésre. A Számadóból kiderül, hogy a kormány évi 490 millió forintot vett és vesz el a miskolci
tömegközlekedéstől, amely
pénz a COVID-19 miatt lecsökkent bevételek és az örökölt adósságok miatt a fenntarthatóság határára sodorta
a céget.
Az önkormányzat pénzügyekről beszámoló füzete
külön foglalkozik a miskolci
CNG buszok beszerzésével.
Az épp a napokban ötéves buszokat Miskolc annak idején
lízingkonstrukcióban szerezte be, amely évente több mint
700 millió forint kiadást jelent
a városnak. A Számadó kiadványból az is kiderül, hogy
míg például Kaposvár pályázati pénzből vett CNG buszokat, addig Miskolc nem nyújtott be pályázatot, így a város
nem EU-s pénzt, hanem a saját pénzét költötte és költi azóta is az új járművekre.
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A TERMÉSZET SZERETETE VÉGIGKÍSÉRI AZ ÉLETÉT
F. Nagy Zsuzsanna munkatársaival együtt a környezetvédelem területén ugyan
jelentős eredményeket ért el,
összességében mégis sziszifuszinak érzi munkájukat.
A természet szeretete és a
közösségek, civilek érdekeinek
képviselete, a körülöttünk lévő
világ ügyeiért érzett cselekvő felelősség – talán ezek jutnak eszébe a legtöbbeknek, ha F. Nagy
Zsuzsanna nevét látják vagy
hallják. A Zöld Kapcsolat Egyesület elnökével életútjáról, céljairól és természetesen a környezetvédelemről is beszélgettünk.
F. Nagy Zsuzsanna elmondása szerint az elmúlt években volt
újságíró, barlangász, fotós, tanító, ma is aktív környezetvédő,
civil és közösségfejlesztő, a magánéletben pedig kétgyermekes
édesanya. A természet szeretete
gyermekkorától végigkísérte az
életét, diósgyőriként a Bükk ölelése meghatározó élmény volt
már egészen kis korától.
– A Kiliánban nőttem fel, a
Heckenast Péter által tervezett
lakótelepen, ami mai napig is
Miskolc egyik legélhetőbb ré-

sze, nem is véletlenül kapott
érte a tervező később Ybl-díjat.
A lakótelep valóban olyan volt,
mint egy nagy falu, és nemcsak
a közösség miatt, hanem a természet közelsége miatt is. Ma
is Diósgyőrben élek, viszont
most egy „gyümölcsösben”, de
ha vissza kellene mennem bérházba, biztos, hogy újból a Kiliánt választanám – mondja.
Az erdő világát már alsó tagozatos általános iskolásként
megismerte, tanítónőjük, Aranka néni rendszeresen felvitte
őket a közeli fenyvesbe. Már
gyerekkorától aktív közösségi
életet élt, a gimnáziumot követően pedig a barlangászat, barlangkutatás felé fordult. Ekkor
ismerte meg és szerette meg
kedvenc pontját a Bükkben, a
Létrás-tetőt, ahová idén már
harmincadik éve, hogy gyerektáborokat is szervez.
A gimnázium után igen hamar
saját lábra állt: tizennyolc évesen
elköltözött otthonról, és innentől különféle módon tartotta el
magát: dolgozott újságíróként,
de mellette barlangászott, és akár
alpintechnikai munkákat is végzett, hogy eltartsa magát.

Zöldjogi aktivistaként évek óta képviseli azokat a hejőcsabaiakat, akik nem szeretnék, hogy az egyébként is egészségtelen
levegőjű Miskolcon a cementgyár újrainduljon. Bár a hosszas
huzavona korántsem zárult még le, legutóbb a Zöld Kapcsolat
Egyesület ellen ítélt a Miskolci Törvényszék. A szervezet most
gyűjtést indított, hogy a per– és szakértői költségeket fizetni
tudja, illetve, hogy folytathassák harcukat a Kúrián. Amen�nyiben munkájukat támogatni kívánják, itt is megtehetik:
Kedvezményezett neve: Zöld Kapcsolat Egyesület. Az egyesület adószáma: 18448461-1-05. A szervezet számlaszáma:
CIB Bank 10700086 – 43426809 – 51100005

Az újságíró
– A megye és a város mindkét
– akkor meghatározó – lapjánál
dolgoztam. Előbb az Észak-Magyarországnál kaptam lehetőséget, ahol nagyon is értékelték
a „zöldlelkűségemet”, írhattam
barlangokról, imádtam faluriportokat készíteni. Kiváló műhely volt ez akkor, a szakmai alapjait jól elsajátíthattuk, még úgy is,
hogy a rendszerváltás előtti időkben jártunk, és bizony a cenzúra
még működött – meséli.
A megyei lapos karrierjének
végét is ez utóbbi okozta: berakott az újságba egy rövid hírt
arról, hogy „Lezsák Sándor népművelő előadást tart a Miskolci
Egyetemen”. A József Attila-díjas
magyar költő, rendszerváltó politikus programján ugyanis rengetegen megjelentek. „A megyei
pártbizottságban nem bocsájtották meg, hogy becsempésztem a
lapba ezt a hírt, azonnal elküldtek. Viszont ahogy baktattam lefelé az akkori sajtóházban, egy
szinttel lejjebb Bekes Dezső (a
Déli Hírlap korábbi főszerkesztője
– a szerző) az utamat állta és közölte: „Hallottam, mi történt, van
magának egy székem”. Később
tudtam meg, hogy az Északból
azonnal szóltak pár jó szót az érdekemben. Ezért máig hálás vagyok a volt kollégáknak!” – idézte
fel a szakember.
Itt indult el 1990-ben F. Nagy
Zsuzsanna környezetvédelmi témájú cikksorozata, első része éppen ezzel a címmel: „A Cementgyár mellett nem jó lakni!”. A
sorozat rávilágított a megye ös�szes jelentős ipari és vegyi üzemének környezetre gyakorolt

A természet szeretete gyermekkorától végigkísérte az életét. Fotó Mocsári László
káros hatásáról, amiről addig a
nyilvánosság előtt nem lehetett
írni. Volt szó arról, hogy került a
földbe a BVK (ma BorsodChem)
klórüzeméből majd félezer tonna
higany, de a BÉM, a sajóbábonyi
vegyi üzem, a TVK, vagy az ózdi
kohászat is szóba került.
A környezetvédő
Ebben az időszakban ismerkedett meg Gyulai Ivánék munkájával, a Holocén Egyesület,
majd a Zöld Akció Egyesület
tagja lett. „Számtalan akciójukról beszámoltam, és ők szívesen
nyilatkoztak nekem, mivel értettem a környezetvédelmi témákhoz, ezért nem kellett újra és
újra átírni a cikkeimet. Később
szabadúszó újságíróként számos izgalmas projektben vettem
részt, például a hulladékösszeté-

Jegyzet

ak közül pedig az a bizonyos, már
emlegetett létrási tábor.
– Utólag derült ki, hogy talán ez a legfontosabb projekt
az életemben. Ezek az alkalmak mindig július elején vannak, amikor két hetet teljesen
nomád körülmények között
töltök. Tapasztalataim szerint
a gyerekek nagyon szeretnek a
természetben és velünk lenni.
Rendkívül kicsi a fluktuáció,
a korábbi táborlakókból sokan most táboroztatóként vannak mellettem. Megmondom
őszintén, engem évről évre ez
a kéthetes, aktív kaland tölt
fel. Ennek köszönhető, hogy a
mai napig csinálni tudom ezt a
sokszor egyáltalán nem hálás
munkát – zárta gondolatait F.
Nagy Zsuzsanna.
Tajthy Ákos

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Már régen elhidegültünk
Nem könnyű a slapaj élete. A kezdő firkász a ranglista
végén is az utolsó. A liftbe csak
akkor szállok be, ha nem zsúfolódunk. A sajtóházi büfében
is nekem jut a szikkadt zsemlében a szeletelt párizsi csomós vége. Egy héttel előbb is
bejelentkezhetek a gépírónők
leírószobájába, de az idősebb
kollégák szívfájdalom nélkül
bármikor elém furakodnak.
Mindent magamnak körmölök, hogy aztán szobáról szobára keressek egy éppen szabad
írógépet. Egy flekk két ujjal legalább félórás izzasztó munka.
Ha az indigót sikerül lapjával
befűzni és az öreg Continentál
kosara nem akad össze, hamarabb is végezhetek.
Végül három hónapig kuporgatok egy csehszlovák táskaírógépre. Egy havi fizetésem áráért. Alkalmi vétel. S már ezen
kopogom le az adásvételi szerződést. Szép, lapos, kékesszürke, karcmentes, alig használt
masina. Még nem sejtem, hogy
legalább harminc évre összebútorozunk. Nélküle nincs nyaralás, külföldi utazás, szinte észrevétlen útitárs. A táskájában
egy köteg papír, egy csomag indigó és legalább két garnitúra
kiszáradásmentes írógépszalag.

tel-vizsgálat érdekében guberálókkal készítettem interjúkat”.
Az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítványban 1993-tól már a fenntartható fejlődés szellemiségének
terjesztése, az ökológiai kultúra
fejlesztése, a globális szemléletre
való nevelés volt a fő cél. Az oktatási, tanácsadási feladatok később jogsegéllyel is kiegészültek,
melyet immár másfél évtizede a
Zöld Kapcsolat Egyesületen keresztül biztosítanak. Éppen tíz
éve, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a Justitia Regnorum Fundamentum díjat adományozta neki. Mint mondja,
bár jelentős eredményeket értek
el, összességében sziszifuszinak
érzi munkájukat. A folytatáshoz
erőt egyrészt a családja, másrészt
pedig a közösségi élet ad, utóbbi-

Úgy hiszem, holtomiglan egymásnak élünk.
Az írógépeknek lelke van, legyen az bármilyen. Kecsesen
lapos, masszívan magas, irodai vagy agyonnyúzott hivatali. Figyelni kell rájuk, különben
akkor hagynak cserben, amikor a legnagyobb szükség lenne
rájuk. Józsa Ferenc irodagép–
műszerész állandó vendégünk
a miskolci sajtóházban. Két
szerkesztőségben, szintenként
legalább harminc masina karbantartásáért felelős. Próbálom tőle ellesni a szakma fortélyát. Elegáns diplomatatáskája
alapján akár biztosítási ügynöknek is nézhetnék, de ő a Rudas László utcai Irodagép-javító Szövetkezet utazókövete.
Velük van szerződése a lapkiadó vállalatnak.
Helyben csak olajoz, megtakarítja a betűkosár szárait, a
hajlottakat kiegyenesíti, a papíros kocsi csavarjait meghúzza. Ha nagyobb a baj, szervizbe szállítják.
Hamar rájövök, Ferenc lesz
az én emberem. A saját táskás
gépemet is rábízom. Így tudom
meg, érettségi után határozza el, hogy műszerész lesz. Szerencséje van, szereti a kisgépek
bütykölését, viszont nem olyan

helyben ülő típus. Kedvére van,
hogy jöhet-mehet, bejáratos a
megye összes hivatalába, hiszen
írógépek nélkül még nincs élet.
Messze még a távol-keleti zsebszámológépek világa, így a mechanikus ide-oda tologatósokat
is meggyógyítja. A cég profiljába tartoznak még a telex– és a
stencilgépek is, de ezekre az idősebb kollégái szakosodnak. Ferenc alig két évtized alatt feltornázza magát a szövetkezet élére,
de nem várja meg, hogy a komputerek, az elektronikus számítógépek elsöpörjék az útból.
A pénztárgépek elterjedésének
a kezdetén még a helyén van,
de a kilencvenes évek végére a
nyugalmasabb életet választja.
Megvallja, nosztalgiázik, de otthonában már egyetlen írógépet
se őriz. Minek, kinek, talán néhány alkatrész, gépkosár vagy
kocsi akad még a kamrában.
A szakma kulisszatitkait viszont máig nem felejtjük el.
Abban a világban még számontartják, kinek van írógépe.
Nem kell jelenteni, ám megfelelő helyen ezt úgy is tudják. A
szerkesztőségben szinte minden esztendőben bekérik a gépek írásmintáját. A klaviatúra minden betűjéről. Veszélyes
fegyver az írógép. Készülhet

rajta szamizdat röplap, névtelen feljelentés vagy bármi, a
rendszerre veszélyes iromány.
A rendőrségi szakember és Ferenc is ezt állítja, könnyen kideríthetik, hogy az írás melyik masinán lett lekopogva. A
gyári beállítások ugyanis egy
idő után, a használat nyomán
megváltoznak, megkopnak, a
betűkosarak állása, helyzete is
változhat, ha csak tized milliméterekkel. A mikroszkopikus
nagyítással ezek a különbségek
meg mindig nyomra vezetnek.
Persze a szerkesztőségben nehéz kideríteni, hogy ki, mikor
használta azt a gépet, amelyen
az ominózus iromány született.
Talán egyszer, egy szerelmi háromszög nyomán indult fenyegetések szerzőjét sikerül lefülelni ezzel a technikával.
Most keresem a garázsomban a régi csehszlovák táskás
masinámat. Megsimogatnám,
hátha ihletet adna emlékeimhez. Nem lelem. Tűvé teszek
mindent, hogy előkerítsem,
hiába. Ha tényleg lelke van,
mint ahogyan Ferenc is mondja, akkor búcsú nélkül hagyott
el. Okkal. Immár harminc éve
elhidegültünk, egy csilli-villi
Toshiba laptop kedvéért.
Szántó István

Március 8., 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 Névjegy, 20:00
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 DVTK-Honvéd bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:40
Képújság
Március 9., kedd: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:40 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 DVTK Jegesmedvék-Kassa (jégkorong
Extraliga-mérkőzés), 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés,
21:20 Képújság
Március 10., 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
Bársonyos kisváros (dokumentumfilm), 21:50 Képújság
Március 11., csütörtök: 06:00
Az előző esti adás ismétlése,
09:50 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 Költöző madarak (dokumentumfilm), 21:00 Képújság,
Március 12., péntek: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 09:00
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15
Időjárás-jelentés, 18:25 Fogadóóra, 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 Köztünk élnek, 20:00 Híradó,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Ékkövek a város koronáján (dokumentumfilm), 21:30 Képújság
Március 13., szombat: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése, 10:30
Képújság, 18:00 Krónika (heti
hírösszefoglaló), 18:25 Egészségpercek ism., 19:00 Krónika, 19:25 Egy nap a világ, 20:25
Ahonnan elindultam (dokumentumfilm), 22:00 Képújság
Március 14., vasárnap: 07:00
Az előző esti adás ismétlése,
11:00 Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 18:25
Promen ád (kulturális magazin) ism., 19:00 Krónika
(ism.), 19:25 Bóta Cafe, 20:20
A fegyházlelkész (dokumentumfilm) ,21:00 Képújság
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CEMENTGYÁR: KÉRDÉSEK, AMIKET FEL KELL TENNI
A hejőcsabai cementgyár
kérdése alapvetően a munkahelyteremtést támogatók és a levegőminőség továbbromlása ellen küzdők
táboraira osztja a várost.
Emellett azonban más árnyalata is akad a témának.
A cementgyár rendszerváltás utáni története finoman fogalmazva sem zökkenőmentes:
1989-ben privatizálták, és a részvények egy része a svájci Holcim-csoport kezébe került, ők
kezdték működtetni az üzemet.
A Magyar Cement Kft. nevű,
magyar magánemberek által
alapított cég azonban 1994-ben
megnyert egy kiírt tendert, így
a tulajdonába került az irányítást biztosító részvénycsomag,
megvették a bérelt eszközöket és
ingatlanokat is. Az így kialakult
helyzetet hosszú, majd két évtizedes pereskedés követte.
2016-ban végül a komplexum jogerősen a Magyar Cement Kft., illetve az ebből létrejött Hejőcsabai Cement– és
Mészipari 1890 Kft. tulajdonába került. Akkor azt írtuk, hogy
250-300 dolgozóval, évi egymillió tonna cement gyártását tervezi a Hejőcsabai Cement- és
Mészipari 1890 Kft. A leállított
gyártás azonban mégsem indult újra, mivel a Zöld Kapcsolat
Egyesület – környezetvédelmi
okokra hivatkozva – határozottan tiltakozott ellene: aláírást
gyűjtöttek, és jogi útra terelték a
cementgyár ügyét. Ezt tetézik a
mostani, esetleges újraindulással
kapcsolatos kérdések, amik felmerültek a közbeszédben.

Különböző fórumok nyíltak a témában, sokan osztották
meg az utóbbi időben véleményüket a közösségi média felületein, ezekből szemléztünk.
Voltak, akik azzal érveltek a
nyitás mellett, hogy a régi gyár
– a privatizáció előtt – bőven
termelte a port, viszont a Holcim után már kevesebb volt a
por. Mások úgy vélik, bízni kell
abban, hogy az új vezetés megfelelő technológiával fogja működtetni a gyárat. Mindez azok
nézetét erősíti, akik szerint a
munkahelyteremtés az elsődleges szempont.
Vannak, akik szerint – a
múlt század közepének mintájára – az üzem beindulásával a
helyi élet is felpezsdülne mind
a közösségek, mind a sport terén. Gyakran említik meg azt
is, hogy Miskolc iparváros, így
az ezzel járó „kellemetlenség”
gyakorlatilag egyfajta hagyaték. Akadnak, akiket az sem zavarna, ha szemetet égetnének a
város peremén, hiszen másutt,
például Bécsben is jól működik a dolog, környezetkímélő
módon.
A másik oldal legélesebb bírálatai szerint a hangsúly nem
is a cementgyártáson, hanem
a hulladékégetésen van. Szerintük több ezer tonna szemetet akarnak itt elégetni olyan
technikával, ami nem semlegesíti tökéletesen a kibocsátott
anyagokat. Úgy vélik, hogy az
Európai Unió egyik legszen�nyezettebb régiójába nem kell
még pluszban egészségkárosító üzemi tevékenység. Idősebb polgárok hosszan ecse-

Vonzó gazdasági
célpont Miskolcon
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a „Tudományos és Technológiai
Park" címet ítélte meg a
Déli Ipari Park részére.
– Legalább öt vállalkozásnak kellett a területen működnie, ahol a cégek minimum 75 főt foglalkoztatnak,
és legalább 3 vállalkozásnak
részt kell vennie valamilyen
kutatási, fejlesztési együttműködésben is – ismertette
a minősítés feltételeit dr. Juhász-Nagy Judit, a Holding
gazdaságfejlesztési igazgatója.
Ezen kívül vállalni kellett,
hogy a cím elnyerésétől számított ötödik év végére a betelepült vállalkozások száma eléri
a tízet, a foglalkoztatottak létszáma pedig legalább a 150 főt.
A Déli Ipari Park ezeket a kö-

vetelményeket már most túlteljesítette: jelenleg 12 vállalkozás működik itt, ezekben pedig
több mint 2000 munkavállalót
foglalkoztatnak. Három vállalkozás már most is szorosan együttműködik a Miskolci
Egyetemmel. A cím még vonzóbbá teheti a parkot a cégek
számára.
– Jelenleg is vannak érdeklődők. Egyfelől olyan helyi vállalkozások, amik szeretnének
dimenziót váltani, és nagyobb
léptékre lépni. Illetve vannak
olyan nagyon nagy volumenű
projektek is már, melyek természetesen a Külgazdasági– és Külügyminisztérium
és a háttérszervezete, a Nemzeti Befektetési Ügynökség
gondozásában vannak, és ők
koordinálják a tárgyalásokat –
mondta dr. Juhász-Nagy Judit.

telik azt az időt, amikor „állt a
háztetőkön, kocsikon a finom
por, mikor működött a gyár”.
Azon az állásponton vannak,
hogy Miskolc ipari város volt
a múltban, de a jelenben már
arculatot váltott az Acélváros.
Van, aki azt írja, hogy szerinte
Ózdra kellene telepíteni a gyárat, hiszen a település profilja
továbbra is inkább közelít az
ipari városhoz, mint Miskolcé.
További kérdések
A cementgyár újbóli működése magával vonná a kitermelés beindítását a Vár-hegyi
mészkőbányában: ez újabb aggályokat szült. Tapolca ugyanis komoly változáson ment
át a cementgyár leállása óta.

A miskolci turizmus bástyájaként funkcionáló, számos
befektetést élvező városrész
életére milyen hatással lenne egy aktív kőbánya? A lelőhely ugyanis Miskolctapolcán,
a 2-es busz végállomásától 10
perc sétára található, a közel
13 milliárd forintból megvalósuló, négy évszakos Miskolctapolcai Strandfürdőtől
légvonalban nagyjából másfél
kilométer távolságban. Vajon a
szállodakomplexumok, fürdők
és egyéb turisztikai célpontok
hogyan reagálnának a kitermeléssel járó zavaró tényezőkre? Mit szólna hozzá a környék
iparának többi szereplője?
A város közelében található
másik kitermelőnél, a Mexikó-

völgyi Mészkőbányában évente 20-40 robbantást végeznek,
így fejtenek robbantásonként
mintegy 20 ezer tonna mészkövet. Ez a folyamat nem csak
porral jár, de komoly hanghatás is követi, ahogy azt a 2019ben forgatott helyszíni videónkból is látni.
Vajon ha Tapolcán is beindulna ilyen módon a kőfejtés, a
nagybefektető szállodák „kertje alatt”, az mennyire válna az
a város turizmusának kárára?
Mennyi munkahely bánná, ha
esetleg veszélybe kerülne a tapolcai turizmus?
Ezeket a kérdéseket, amik
megragadtak a munkahelyek
kontra rossz levegő vita árnyékában, szintén mérlegelni kell

a hejőcsabai cementgyártás
újraindítása kapcsán, hogy jól
átgondolt döntés születhessen.
Megindult az egyeztetés
Veres Pál polgármester már
megkezdte a tárgyalásokat az
ügyben, kormányzati és helyi szinten is egyeztetett erről
a napokban a miskolciak érdekében. Mint mondta: a cementgyár, annak esetleges újraindulása összetett kérdés,
gazdasági, politikai és környezetvédelmi ügy is egyben.
Hangsúlyozta: fontos a miskolciak véleménye, és persze a
miskolci nagyvállalatok véleménye is, ezért további egyeztetést kezdeményezett a témában.

A fideszes képviselő lemondta a bejárást
Bár Hubay György fideszes
országgyűlési képviselő előzőleg elfogadta, az utolsó
pillanatban mégis lemondta Bazin Levente, a Velünk
a Város-frakció önkormányzati képviselőjének
meghívását, aki a lehetetlen
perecesi útállapotokat szerette volna választókerületében bemutatni.

A tavasz érkezését a természet éledése mellett az egyre több kátyú és úthiba is jelzi,
amelyekből számtalannal kell
megküzdeniük nap mint nap a
Perecesen élőknek. – Itt a belterületi utak javát még kátyúzni
sem lehet, mivel nincs aszfaltborításuk. Hiába nőttek ki új lakóövezetek az elmúlt tíz évben,
az előző városvezetés mit sem
törődött a zúzalékos utak leaszfaltozásával – közölte Bazin Levente, a Velünk a Város-frakció
önkormányzati képviselője, aki
a lehetetlen állapotok megszüntetése miatt helyszíni bejárásra
hívta Hubay Györgyöt, a városrész országgyűlési képviselőjét.
„Be akartam mutatni, men�nyire súlyos a helyzet, nézzünk
körbe együtt Perecesen. Szeretném megtudni tőle, az előző
városvezetést miért nem foglalkoztatta, hogy Miskolcon

több száz kilométer belterületi
zúzalékos út található. Arra is
kíváncsi vagyok, hogy ország
gyűlési képviselőként mit fog
tenni a fideszes kormánynál és
a parlamentben, hogy eltüntessük ezeket az rettenetes utakat”.
Hubay György a meghívást elfogadta, péntek délben
került volna rá sor, ha a találkozó előtt, csütörtök este a
kormány járványügyi intézkedésire hivatkozva le nem
mondja. Magyarázatában azt

írta, a szigorítások miatt át
kellett csoportosítani egyeztetéseit. Bazin Levente csalódott
volt Hubay visszalépése miatt,
aki lemondásában nem jelölte meg, mikor lenne alkalmas
számára legközelebb a helyszíni bejárás. „Azért sajnálom
leginkább a döntését, mert
ezzel a választókörzetemben
élők problémájának fordított
hátat. Remélem, nem végleges
a hozzáállása, nem fog elzárkózni attól, hogy szembesül-

jön az itt élők életminőségét
megkeserítő helyzettel, és a
megoldáshoz kormányzati támogatást szerez. Azt már tudjuk, a kormányfő számíthat az
ő támogatására, hiszen képviselőként megszavazta, fontosnak tartotta a Puskás Stadionba vezető 2 milliárd forintos
alagút megépítését. Ennyi
pénzből elég sok utat fel tudnánk újítani választókörzetemben” – jegyezte meg Bazin
Levente.

Bazin Levente a lehetetlen perecesi útállapotokat szerette volna bemutatni. Fotó: V. Cs.
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Jégvarázs és szénparázs: grillezés a befagyott tónál
Márciusban új műsorral
jelentkezünk: olyan miskolci helyszíneken készítünk
különböző ételeket, amikről
soha nem jutna eszünkbe,
hogy ideális terei lennének
egy jó kis főzésnek.
A Gasztro Extrém havonta jön új adással, amelyekben
a stáb mellett a város ismert
kulináris egyéniségei is feltűnnek majd. A műsorból videók
is készülnek, melyek elérhetőek lesznek a minap.hu oldalán.
Magazinunk első felvonásához becsapós helyszínt választottunk. A tóparti sütés
ugyanis az év 80 százalékában
megszokott dolog, ha azonban hó borítja a tájat, a víztükör felső 2-3 centije pedig úgy
döntött, a kinti mínuszok hatására halmazállapotot vált, és

csonttá fagy, akkor elég extrém
terepnek számít. Mihez is lehetne ideálisabb körülmény ez,
mint egy „mindent bele” grillezéshez?
Sütés fagyponton
A város szívétől nem messze
– mondhatni, még bőven a bordakosár szorításában – található a Csorba-tó, amely jelenleg
a Nagy Borsodi Horgászegyesület gondozásában működik.
Bár minden engedélyünk és
felszerelésünk megvolt hozzá,
február utolsó előtti hétvégéjéhez közeledve mi mégsem horgászni mentünk, ugyanis a népi
megfigyelések szerint a jég tetején viszonylag ritkán kap a hal
– igaz ez a legjobban telepített
vizekre is. Ehelyett sütni indultunk Antal Gábor társaságában,
aki nem csak a Magyar Nem-

A maghőmérő elengedhetetlen, hiszen külsőre nehéz megállapítani,
mi történik a sercegő húspogácsa belsejében

zeti Gasztronómiai Szövetség
miskolci régiós elnöke, de a Civita executive chefje is. Az ételválasztásban ráhagyatkoztunk,
aminek eredménye egy szürkemarha nyakából darált, Angus
vesefaggyúval zsírozott, házi
szósszal tarkón hajított, uborkás salátával halmozott, tükörtojással turbózott bucik közé
zárt igazi street food csoda lett.
Grill Grál
A tóparti kulináris bacchanália fő eszköze egy 1998 környékén gyártott, gyakorlatilag
egyszer használatos grillcsoda volt, amit anno nagyjából 5
sör áráért vágtak az emberhez.
Antal Gábor pincéjéből került
elő a retró darab.
– Több bírálat ért, hogy kön�nyű világszínvonalú ételt készíteni többmilliós technikával
– vezette fel a puritán eszközhasználat apropóját séfünk. –
Most tehát hoztam egy régi,
pinceszagú grillt, amit a kilencvenes évek végén nagyjából 900
forintért vettem. Szeretném
megmutatni, hogy ilyennel is
lehet kitűnő ételt készíteni.
Amikor összeraktuk az eszközt, úgy tűnt, egy koktélvirsli grillezése is nehezen kivitelezhető az ingatag szerkezeten,
nemhogy félkilós húspogácsákat tegyünk rá. Ez már tényleg
az „otthon ne próbálják ki” kategória volt.

A Gasztro Extrém első adásában Antal Gábor grillezett a Csorba-tó partján. Fotók: Mocsári László

Gábor elmondta, hogy a hús
a jó burger lelke. A bevett recept szerint 70 százalék színhús
és 30 százalék faggyú keverésével kapjuk meg a kívánt eredményt, ezt fűszerezve és alaposan begyúrva már mehet is
a rácsra. Grillmesterünk azt is
elárulta, hogy a keverési arány
általában minden nagymenő
szakácsnál egyéni, és az sem
mindegy, milyen lyukátmérőjű
darálón nyomatjuk le az alapanyagokat. Ugyanígy egyéni
iskola a fűszerezés: legtöbben
az egyszerűségre – só és bors
– esküsznek. A maghőmérő elengedhetetlen, hiszen külsőre
nehéz megállapítani, mi törté-

nik a sercegő húspogácsa belsejében. Ez is ízlés kérdése, de 55
foktól már jónak számít a hús.
Ha pedig mindent jól csinálunk
– Gábor tapasztalatán még a
gyök kettes grillsütő sem volt

képes kifogni –, akkor a fagyos
tóparton is olyan hamburgert
kapunk, amit kóstolva a legvagányabb New York-i étteremben is helyeslően bólogatnának.
Bájer Máté

A hús a jó burger lelke

Hirdetés
Inter-V Kft. keres
tapasztalattal rendelkező
munkatársat
SZERSZÁMLAKATOS
és SZIKRAFORGÁCSOLÓ
munkakörbe.
Feltétel: szakirányú műszaki
végzettség, szakmai tapasztalat.

Szakmai önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

Lakossági összeírói állás Miskolcon
Magánszemélyek felkeresésére alapinformatikai ismeretekkel rendelkező
munkatársakat keresünk, akiknek a feladata kérdőív felvétele tableten.
Saját gépkocsi előny.
Amit kínálunk: kötetlen munkaidő, költségtámogatás, teljesítménybérezés. Jelentkezés: hr@statek.hu
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft.
Tel: 06-30/019-0081

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2021. 03. 06-tól 2021. 03. 12-ig

Duck WC-gél, 750 ml, 531,99 Ft/l
Almusso kéztörlő, 1 tekercs
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l
Vanessa WC-papír, 10 tekercs, 59,9 Ft/tekercs
Jar mosogató, 900 ml, 665,55 Ft/l
Taft hajlakk, 250 ml, 2796 Ft/l
Denim férfi dezodor, 150 ml, 3993,33 Ft/l
Vanish szőnyegtisztító gépi, kézi, 500 ml, 1998 Ft/l
Syoss ammóniamentes hajfesték
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml, 594,64-554,99 Ft/l
Helia D hidratáló arckrém, 50 ml
Surf mosópor, 2,6 kg, 614,99 Ft/kg
Surf foly. mosószer, 2 l, 999,5 Ft/l
Zománcfesték 0,75 l, 2665,33 Ft/l
Héra belső falfesték, 15 l, 466,59 Ft/l
Héra beltéri, színes falfesték, 5 l, 1799,8 Ft/l

449 Ft
469 Ft
529 Ft
699 Ft
699 Ft
799 Ft
799 Ft
1099 Ft
1199 Ft
1199 Ft
1649 Ft
1999 Ft
2199 Ft
2499 Ft
7999 Ft
9499 Ft

399 Ft
399 Ft
399 Ft
599 Ft
599 Ft
699 Ft
599 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
1499 Ft
1599 Ft
1999 Ft
1999 Ft
6999 Ft
8999 Ft
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Süt a nap! Lélegezzünk mélyeket?
Az utóbbi napokban beköszöntött jó idő
már szinte elfeledtette a téli szürkeséget,
és mindenki a szabadba vágyik. Különösen így van ez akkor, ha ragyog a nap és
úgy hisszük, hogy ezzel a szennyezett
levegőnek is búcsút mondhatunk. Sajnos ez nem mindig van így: február utolsó
hetében a napsütés ellenére rendkívül
szennyezett volt a levegő Miskolcon, amit
csak a szombati hidegfronttal érkező szél
tudott kisöpörni.

A légköri és meteorológiai viszonyok miatt
azonban még nem élvezhetjük önfeledten a
tavaszi friss levegőt.
A nagy lendülettel elkezdett kerttakarítások
során érdemes megfontolni, hogyan kezeljük
a kerti hulladékot, száraz gyepavart. Az eddig
talán legkézenfekvőbb megoldással, az égetéssel ugyan gyorsan el lehet tüntetni a növényi maradványokat, de „az anyag nem vész el,
csak átalakul” törvényszerűség alapján az elégetett növényi részek szén-dioxid, szén-monoxid, vízpára és számos egyéb szerves és
szervetlen szennyezőanyag (pl. különböző
szénhidrogének, nitrogén-oxidok) formájában továbbra is körülvesznek bennünket, ezzel rontva közvetlen és tágabb környezetünk
életminőségét.
Miskolcon a levegő minőségének, egyben a
városlakók egészségének védelme érdekében
2020 szeptemberétől tilos a kerti hulladék és az
avar égetése. A kerti tűzgyújtás során keletkező
füstben lévő szennyező anyagok a szervezetbe kerülve megnövelik a szív- és érrendszeri, illetve a légzőszervi betegségek kialakulásának
kockázatát, vagy akár májkárosodást, rákot,
reproduktív rendellenességeket is előidézhetnek. A kerti tüzek sokszor a kerítésen túli ingat-

lanokat is veszélyeztethetik – jelentős gazdasági, sőt természeti károkat is okozva.
Melyek az égetés alternatívái? A leghatékonyabb hasznosítási lehetőség a komposztálás. A hungairy@miskolc.hu e-mail-címen
ökomenedzser kollégáink tanácsadással segítik ezt a tevékenységet. Miskolciak ingyenes
komposztkeretért is regisztrálhatnak itt. A kerti
hulladék „eltüntetésének” másik, bár kevésbé
környezetbarát módja, ha a zöldhulladék-elszállítást veszik igénybe. A gyűjtés 2021. április
1. és 2021. november 30. között történik, a szállítási napokról a BMH Nkft. elérhetőségein keresztül tájékozódhatnak.
Mindannyiunk felelőssége az egészséges levegő védelme!
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017)
projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg. Célja a levegőminőség javítása 10 magyarországi városban, így Miskolcon is.
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Hungarikumok
a gasztronómiában
A miskolci professzor is
előadást tartott az online
eseményen.
Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatója már számos alkalommal
állította összefüggésbe a
polgárosodást, a sörfogyasztás társadalomkovácsoló hatásait és a történelmet. Legutóbb azonban egy
picit más oldaláról közelítette meg bevált témáját.
Budapesten, a Ferdinánd
Monarchia Cseh Sörház
meghívására egy online
webináriumot tartott öt
kollégájával, melynek témája a hungarikumok kialakulása volt. Az előadások a magyar gasztronómia
alapjait járták körbe, ami
a Monarchia idején öltött
egységes arculatot. A miskolci professzor mellett
más történészek, valamint
egy neves sommelier és egy
pálinkaszakértő is beszélt

a hungarikumokról – ki-ki
saját szakterületének érintésével.
Martin Imre, a Ferdinánd
tulajdonosa elmondta, a
Webinárium Hungarikum
online esemény a magyar
gasztronómia és élelmiszergyártás bemutatását célozta.
– Gyakran nem is gondoljuk, hogy hungarikumot
fogyasztunk. Pedig idetartozik több bor– és pálinkafajta, szalámik, kolbászok
és egyéb alapanyagok – véli
az esemény szervezője, aki
szerint az Osztrák-Magyar
Monarchia gasztronómiája
megtalálható a modern hazai vendéglátásban is.
– A minőség és a befektetett energia szempontjából
a mostani éttermek útkeresése nagyon hasonlít a Monarchia korára. A hungarikumok pedig azt a tradíciót
jelentik, amire nekünk nagyon kell vigyáznunk.
BM

Webináriumot tartott Fazekas Csaba (jobbra)

6000 éves aranyleletek Borsodban
A miskolci Herman Ottó Múzeum régészei a közelmúltban
nem mindennapi tárgyakra
bukkantak egy 6000 éves rézkori temető feltárása során.
A bükkábrányi lignitbánya
területén, ahonnan 2007-ben a
7 millió éves ősfák is előkerültek, már több mint egy évtizede
dolgoznak a fáradhatatlan szakemberek, hogy feltárják a régészeti emlékeket, mielőtt azok a
bányaművelés áldozatává válnának. A régió kiváló földrajzi adottságai évezredeken át
kedveztek az emberi megtelepedésnek, így számos régészeti korszak egykori települései,
temetői kerültek már itt feltárásra, köztük legutóbb az a 34
sírból álló temető, amelynek 3
temetkezése különleges kincseket rejtett. A temető egy rézkori
népességhez tartozott, amelyet
fő lelőhelye nyomán a szakemberek Bodrogeresztúri kultúra néven különítenek el. Róluk
még nincsenek írásos emlékek,
csak a használati tárgyak mesélnek arról, kik is lehettek. Ez a Kr.
e. 4000 körül élt közösség már
használta a rézeszközöket és a
Kárpát-medencében az elsők
között hordott arany ékszereket.
A bükkábrányi bánya területén feltárt három női sírból
több mint egy tucat aranytárgy
került elő, elsősorban karikás és
kúpos lemezcsüngők, amelyek
egykor egy fejdísz részei lehettek. Ezt onnan tudni, hogy a halánték környékéről kerültek elő
a tárgyak. Ezek a csüngők, habár több rézkori lelőhelyről is
ismertek hasonló darabok, magas igényű kialakításuk folytán
az eddig ismert legszebb pél-

Döntőben a miskolci BariLaci
Féltelek című, első saját
szerzeményével A Dal 2021
döntőjébe jutott BariLaci.

A fiatal miskolci énekest eddig főként televíziós tehetségkutató műsorokból és a jazz
világából ismerhették a rajongók, most viszont szerzőként
is bemutatkozott, és debütáló
dalával hatalmas sikert aratott.
Megnyerte a dalverseny negyedik, utolsó válogatóját, majd az
első elődöntőben is elvarázsolta
a zsűrit, és a döntőbe került.
Az énekes nagy utat járt be
az első médiaszereplése óta. A
Miskolci Bartók Béla Zene- és
Táncművészeti Szakgimnáziumban dzsesszzongoristaként
végzett, 2018-ban pedig zenésztársaival első helyezést ért

el Marosvásárhelyen a Nemzetközi Ifjúsági Jazz Verseny és
Fesztiválon. Első saját dala, a
Féltelek, melyet Laci, ahogyan
a dalban is szerepel, megálmodott – éppen olyan, mint maga
a szerző: lírikus, kedves, őszinte
és emocionális. A szerzemény
természetesen kedvenc hangszerén, a zongoráján született.
A 2020-as év sok nehézséget
hozott a világon, így Miskolcon is, BariLaci és zenésztársai számára is csak a próbaterem maradt a zenélésre. A
bezártság azonban új energiákat mozgatott meg. BariLaci
Féltelek című dala pedig aratott a show-műsor válogatóján és első elődöntőjében egyaránt. – Mivel ez az első saját
dalom, ez nekem egy külön él-
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mény – mondta. – Énekeltem
már nagyközönség előtt másnak a dalait, feldolgozásokat,
de amikor a saját hangszerelés, a saját zene és a saját szöveg
megszólal egy ekkora színpadon és ekkora közönség előtt,
akkor az az egyik leggyönyörűbb dolog, ami történhet egy
előadó életében – fogalmazott.
BariLaci a zsűri értékelése
alapján a válogatók során az
addigi legmagasabb pontszámot érte el, az első elődöntőben pedig harminckilenc
pontot kapott a produkciójára, így továbbjutott a közszolgálati televízió dalválasztójának döntőjébe. Az énekes
szerint ugyan bizonytalan a
jövő a fellépések tekintetében, de a verseny sok energiát ad neki. – Tervezni egyelőre online lehet mindent,
de nagyon-nagyon jó volt
újra színpadon állni. Olyan
volt, mintha az első alkalom
lett volna – mondta az énekes-dalszerző.
BariLaci legközelebb március 13-án lép újra A Dal
2021 színpadára, hogy a döntőben is bebizonyítsa, milyen
nyerő dal a Féltelek.
MKJ

Németh Attila ásatásvezető és Horváth Fanni régésztechnikus
dányok közé tehetők. Maguk
a csüngők és szimbolikájuk is
gondolkodóba ejtik a régészszakmát. Egyes elképzelések
szerint ezeknek az ékszereknek a formája stilizált női alakot utánoz, és a rajtuk található poncolt dudorok pedig a női
domborulatokat testesítenék
meg.
A nemrégiben feltárt temető
különlegessége, hogy egy rangos férfitemetkezés is napvilágra

került, neki azonban nem arany
tárgyai voltak, hanem egy pattintott kőpengéje, egy csiszolt
kőbaltája és egy 2 kilós rézcsákánya. Ez utóbbit inkább egyfajta jogarként használhatta, mint
tényleges szerszámként. E négy
gazdag temetkezés mutatja a
korabeli közösség előkelő egyéneit: ezek a tárgyak kimagasló
presztízsértékkel bírtak, hiszen
az arany még akkor is ritkaságszámba ment. A nyersanyagot

Több mint egy tucat aranytárgy került elő

valószínűleg a Kárpát-medencéből szerezték be felszíni ércgyűjtéssel és aranymosással. Arra,
hogy helyben állították elő, vagy
készen hozták valahonnan, a
tárgyak kidolgozásából nem lehet következtetni.
A Herman Ottó Múzeum régészei a rézkori temető mellett
például késő rézkori szarvasmarha-áldozatot, valamint kelta és szarmata falvakat is feltártak a 2020-as év folyamán
a lignitbánya területén, ezért
a leletek restaurálása és pontos feldolgozása még hosszú
időt fog igénybe venni. Tervben vannak radiokarbonos
kormeghatározási és további
természettudományos vizsgálatok is, amelyekkel pontosan
meg lehet majd mondani, mikor kerültek eltemetésre és milyen kapcsolatokkal rendelkeztek e rézkori közösség tagjai.

Változás az MKK élén
A Diósgyőri várat, Művészetek Házát, az Ifiházat
és a többi városi művelődési központot is üzemeltető MKK-t hétfőtől
Majorné Bencze Tünde
irányítja.

Okleveles közgazdász, valamint művelődésszervező
végzettséggel és szakmai
munkatapasztalattal a háta
mögött kezdte meg munkáját a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. (MKK)
élén Majorné Bencze Tünde
ügyvezető március 1-jén. A
napokban kinevezett szakember szerint a járvány miatt
nehéz helyzetben van a miskolci kultúra is, de ez az állapot egyfajta lehetőség is a
megújulásra. A Művészetek
Házában jelenleg nincsenek
rendezvények, de Majorné
Bencze Tünde sokkal nagyobb szerepet szán az épületnek a jövőben.
– Esélyt kaptunk, hogy az
újonnan felálló működés során átgondoljuk, mik a terveink, céljaink, és ennek megfelelő stratégiát alakítsunk
ki, megtervezzük a jövőbeli
programjainkat. Remélhető-

leg nyáron már színes rendezvényekkel várhatjuk az
érdeklődőket.
A 43 éves miskolci kulturális szakember több területen
szerzett szakmai tapasztalatokat, munkájának mindig
meghatározó része volt a kultúra, a marketing, a szervezés
és a személyes kapcsolatok
kialakítása, ápolása.
Majorné Bencze Tünde korábban a Miskolci Nemzeti
Színház szervezési osztályát
vezette, de civil, nagyvállalati és köztisztviselői tapasztalatokkal is rendelkezik. Pályázatában fontos célként
emelte ki, hogy a Miskolci
Kulturális Központ a város és
a megye kulturális életének
meghatározó szereplője, alakítója legyen. Szeretné, hogy
az MKK értékteremtő erejének köszönhetően gyakrabban érezhessük Miskolcon:
„jó itt élni.”
Az új stratégia része a megújulás, ami az intézményi
tevékenység több területét
érinti, és minden korosztály
számára kínál lehetőséget.
– A kultúra és a közművelődés a múltból építkezik, de
a jelenkor emberét szolgál-

Majorné Bencze Tünde
ja. A célunk egy dinamikus,
modern, inspiráló és az egész
miskolci kultúrát összefogó
intézmény. Ehhez fontosnak
tartom az együttműködést a
fiatalokkal, a civilekkel és az
egyéb társintézményekkel.
Novák Irén leköszönő ügyvezető elmúlt években végzett tevékenységét megköszönte a városvezetés.
Munkája eredményeként új
arculattal, új élményekkel
és interaktív tárlatvezetéssel
gazdagodott a Diósgyőri vár,
megszületett a város egyik
legnépszerűbb
rendezvénye, a Gasztroplacc, valamint
többéves
tevékenységéhez
számtalan sikeres városi rendezvény, esemény, koncert és
fesztivál is fűződik.

8 Hirdetés
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„Bent maradtunk
az öltözőben”
Az első félidőben úszott el
a győzelem a miskolci férfi
vízilabdacsapat számára
az OSC ellen.
Hazai pályán szenvedett vereséget a PannErgy-MVLC, a
bajnokaspiráns OSC Újbuda
csapatát fogadták a Kemény
Dénes uszodában. (A mérkőzést élőben közvetítettük Facebook-oldalunkon, a tervek
szerint így lesz ez a következő
hazai derbiken is.)
A mérkőzésen már az első
negyedben kijött a két fél közötti különbség, a vendégek
6-1-gyel vághattak neki a következő játékrésznek. A második felvonás sem alakult
másképpen, továbbra is a fővárosiak akarata érvényesült.
A félidő után aztán összekapta magát a hazai csapat, felvette a tempót az OSC-vel,
meg is nyerte a második játékrészt. De ez sem volt elég,
a mérkőzés végén a vendégek
örülhettek: 15-8-ra nyertek.

A hazaiak játékosa, Hornyák Olivér elismerte, nagyon
rosszul kezdték a mérkőzést,
támadásban pontatlanok voltak, a helyzeteket kihagyták. –
Védekezésben is lehetett volna
váltani, ott is bele-belehibáztunk; nem segítettük a kapusunkat blokkokkal. A második
félidő egy fokkal azért jobban
sikerült, védekezést váltottunk, amire nem tudott reagálni érdemben az Újbuda.
A miskolciak vezetőedzője
szerint a csapat az első félidőben egyszerűen nem találta
a ritmust. – Bent maradtunk
az öltözőben – mondta Kis
István. – Főleg védekezésben voltak problémáink, támadásban pedig nem vettük
észre azokat a lehetőségeket,
amiket beindulással gólra lehetett volna váltani.
Az OSC ezzel a második, a
Miskolc a 10. helyen áll a bajnokságban. Az MVLC legközelebb jövő héten Budapesten,
a Ferencváros ellen játszik.

A második félidőben már több volt a miskolci blokk. Fotó: J. Á.

„BÜSZKÉK LEHETÜNK”
Ezüstéremmel zárta szereplését a Magyar Kupában a
DVTK női kosárlabdacsapata. Földi Attila vezetőedző
szerint méltóképpen képviselték a diósgyőri színeket a
sorozatban, a tapasztalataikra a bajnokság további részében is építhetnek.
A múlt hét végén megrendezett nyolcas döntőben a Győr,
majd a PEAC Pécs legyőzésével jutottak el a fináléig a miskolci kosarasok, ahol aztán a
legerősebb magyar együttes,
Európa egyik topklubja, a Sopron volt az ellenfél. A DVTK
öt év elteltével jutott be újra a
Magyar Kupa döntőjébe, ahol
igazolva a papírformát, a Sopron 56-79-re győzni tudott, tizedik kupaaranyát begyűjtve
ezzel. Pár nap pihenést követően, a szerda esti edzés előtt faggattuk a tapasztalatokról Földi
Attilát.
– A csapattal együtt úgy
gondolom, hogy ez egy megnyert ezüstérem, és nem egy
elveszített döntő – kezdte. –
Az utolsó meccsre is úgy mentünk ki, hogy a lefújást követően egymás szemébe tudjunk
nézni; hogy elmondhassuk,
mindent megtettünk a győzelemért. Ezt maximálisan teljesítettük. Visszanéztem azóta a
mérkőzést, és ha voltak is kihagyásaink, követtünk el hibákat, ma is állítom: ahogy eddig,
úgy ezúttal sem volt probléma
az akarattal, a szívvel. Nem vagyunk tehát csalódottak.
A szezon elején fiatalításon
átesett, kevesebb légióssal felálló diósgyőri csapat a mentá-

Földi Attila: a kupából építkezhetünk a ránk váró feladatok teljesítésénél. Fotó: Végh Csaba

lis erőre, a küzdőszellemre és
az összhangra épít. A vezetőedző is ezt követeli meg játékosaitól. – Minden alkalommal
bele kell adni mindent, hogy
bizonyítani tudjuk: mi is képesek vagyunk a jó teljesítményre, és méltóképpen tudjuk képviselni a diósgyőri színeket.
Nos, ezt a kupasorozatban is
láthattuk Medgyessy Dóráéktól,
akik nagy motivációval léptek
pályára a nyolcas döntőben –
ahol egészen más és más kihívások várták őket. A Győr ellen
plusz motivációt jelentett, hogy
korábban kétszer is kikaptak
tőlük, így mindenkiben égett a
bizonyítási vágy, hogy őket is le
tudják győzni. És ez egy színvonalas – a vezetőedző szavaival: egy szinte hibátlan – mérkőzésen sikerült is Földi Attila

Minden meccs egy bajnoki döntő lesz
Amerikai edzővel erősítettek: a 30 éves A. J.
Brown vezeti a Renegades
és a S
 teelers együttműködéséből létrejött Miskolc
American Football Team
csapatát.
A csapat hétfői edzésén
már a frissen kinevezett vezetőedző is részt vett. A. J.
Brownra főleg szakmai tudása
miatt figyelt fel az átalakuló
miskolci amerikaifutball-csapat vezetése, meglátásuk szerint a korábbi fullback (futó
és blokkoló játékos) kitűnően
passzol a gárdához. A texasi
vezetőedző előbb a Friends
University, aztán a NAIA
University csapatánál dolgozott. Ezt követően jött át
Európába, megfordult egyebek mellett Szerbiában, majd
Német- és Franciaországban
is. Hazánkban először tavaly
találkozhattunk a nevével, a
Szombathely NBA Crushers
vezetőedzője volt.
Lapunknak elmondta, tapasztalatait, tudását mind a
helyes technikák elsajátításában, játéktudásban, mind
mentális téren igyekszik majd
átadni a csapatnak, de az apró
trükkök is számíthatnak a

győztes csaták megvívásánál.
Az első miskolci benyomásai mindenesetre pozitívak.
– Kiválóan megszervezték a
gárdát. A Steelers egykori játékosa, A. J. Benson is jó véleménnyel volt az itteni körülményekről. A vezetéssel
nagyszerű
beszélgetéseket
folytattunk, és tetszett, amit
hallottam – sorolta, mi minden miatt döntött Miskolc
mellett.
Elárulta azt is, hogy edzőtársaival még idén szeretnék visszavezetni a csapatot
a HFL-be. – A siker kulcsa
az lehet, hogy a csapat céltudatos maradjon, minden
egyes mérkőzést komolyan
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vegyünk. Még egy gyengébb
ellenfél mellé is odaállhat a
szerencse, és legyőzhet minket, ha nem így teszünk. Minden meccsre úgy fogom felkészíteni a csapatot, mintha
bajnoki döntőt játszanánk. És
ha a taktikának megfelelően
játszunk, és alázatosak maradunk, visszajutunk a HFL-be.
Emellett népszerűsíteni is
jött a sportágat, a csapatot,
hogy minél többen akarjanak
csatlakozni hozzájuk. – Rengeteg támogatóm, szurkolóm
van a szülővárosomban, Hallettsville-ben, valamint a világ számos pontján; figyelemmel kísérik majd a miskolci
csapatot, és mi megmutatjuk

A. J. Brown (jobbra): ha alázatosak maradunk, visszajutunk a
HFL-be. Fotó: Mocsári László

nekik, hogy milyen nagyszerű dolgokat viszünk véghez.
A miskolci amerikaifoci-csapat egy nagy focicsalád, alig
várom, hogy elkezdődjön a
2021-es bajnokság. Köszönöm a Football Teamnek, a
miskolciaknak és Miskolc városának, hogy itt lehetek.
A. J. Brown egy évre szerződött ide, de bízik abban,
hogy egy jó szezon után vis�szatérhet Miskolcra. – Hiszek
a csapatomban, és úgy érzem,
hogy a bizalom kölcsönös.
A miskolciaktól azt kérem,
hogy továbbra is támogassanak minket, szurkoljanak nekünk. Én pedig ígérem, mindent meg fogunk tenni annak
érdekében, hogy büszke legyen ránk a város. Hiszem,
hogy egy nagy miskolci amerikaifoci-családként a lehető
legjobbat fogjuk elérni – szólt
a helyi sportbarátokhoz a vezetőedző.
A miskolci csapat számára
április 10-én kezdődik a szezon, a VSD Rangerst fogadják
hazai pályán. Az alapszakaszban összesen öt mérkőzés vár
rájuk, de a jó szerepléssel ez
akár hét találkozóra is bővülhet.
Kujan István

csapatának. Jöhetett a Pécs, és
hirtelen egy kis nyomás szakadt a DVTK-s lányok nyakába. – Nincs ég és föld különbség a két csapat között, de azért
eddig tudtunk nyerni ellenük,
így valamivel mi számítottunk
az esélyesebbnek. Kis túlzással,
de mintha leginkább magunkat
kellett volna legyőzni. Megbirkóztunk azonban ezzel is, ami
fontos tapasztalat, hiszen hamarosan hasonló mérkőzések
várnak ránk a bajnokságban. A
kupából építkezhetünk a ránk
váró feladatok teljesítésénél.
A fiatal vezetőedző első szezonjában, pandémiával terhelt
időszakban gyűjtötte be csapatával a kupaezüstöt. Kíváncsiak voltunk, hogy a büszkeség
mellett mit érez most. – Édesapám is kosárlabdaedző, ebben

a szakmában nőttem fel. Sokat
láttam, sokat tanultam már
eddig is. Ugyanakkor tudtam,
hogy egy olyan nagy klubnál,
mint a Diósgyőr, komoly elvárásoknak kell megfelelnem.
Ráadásul a csapat az előző
években magasra helyezte a
lécet a bajnoki szereplésével,
a szurkolók sikereket akarnak.
Kaptam kritikákat korábban,
de ez, ha fájt is, ösztönzött a
jobb teljesítményre, a még
több munkára. Bizonyítani
akarom mindenkinek, hogy itt
a helyem. Jólesik, hogy ma már
egyre több az elismerő szó. És
tudni azt, hogy valami kis örömet, boldogságot szereztünk
ebben a nehéz időszakban a
szurkolóink számára, az valóban büszkeséggel tölt el.
Kujan István

RÖVIDHÍREK
Kupás tavaszi nyitány
Bár az első tavaszi bajnoki
fordulóig még pár nap hátra van, a Női Magyar Kupa
negyeddöntőivel már ezen a
hétvégén elkezdődik a focitavasz a DVTK női labdarúgói számára. A piros-fehérek
szombaton fél 3-tól fogadják
a Kelen SC gárdáját. A továbbjutás ismét egy mérkőzésen dől el. Fórizs Sándor
vezetőedző szerint „egyértelműen a továbbjutás az elvárás, a cél pedig újra a döntő”.
A hoki esszenciája
Sűrű a DVTK Jegesmedvék bajnoki programja. Egy
héttel ezelőtt előbb Pozsonyban vendégszerepeltek Tokaji Viktor tanítványai, és hos�szabbítás után tudtak nyerni
3-2-re. Vasárnap pedig a Besztercebányát fogadva győztek
a Medvék: a rendes játékidő-

ben 2-2-re álltak a csapatok, a
hosszabbításban nem esett gól,
így végül büntetőkkel nyertek a piros-fehérek. A szezon
egyik legjobb játékával elért
győzelmet kedden egy vereség
követte a Nagymihály ellen (51). Lapzártánk után kezdődött
a Poprád elleni mérkőzés, vasárnap pedig Érsekújvárra látogatnak a Medvék.
Visszavágott a címvédő
A labdarúgó NB I 24. fordulójában a Ferencváros ellen lépett pályára a DVTK.
Ezúttal nem sikerült gólra
váltani a helyzeteket, a Fradi
ellenben kihasznált egyet, és
Boli fejesgóljával megnyerte a mérkőzést. A játék képe
mindenesetre biztató volt.
Pénteken este hazai pályán
javíthattak Márkvárték az
MTK ellen. (A mérkőzés lapzártánk után kezdődött.)
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MEGFIATALODHAT AKÁR MÁR
EGYIK PILLANATRÓL A MÁSIKRA
A Dr. Juchheim-krémekkel
azonnal látványos hatást
érhetünk el. A márka termékeit használja az Oxy Day Spa,
amely a Mindszent tér 3. szám
alatt várja a vendégeket.
Tirpákné Gulyás Szilvia, az Oxy
Day Spa tulajdonosa elmondta, dr.
Juchheim egy német szépségsebész, aki harmincöt éve praktizál
Münchenben. Az életét arra tette
fel, hogy a nőket szebbé, fiatalabbá és egészségesebbé tegye. Az
Oxy Day Spa a szépségsebész termékeit használja kezelései során,
melyeket minden korosztálynak
ajánlanak. – A fiataloknál finoman
megelőzi a bőr öregedését, ami
már huszonöt éves korban elkezdődik. Közép- és érett korban
eltünteti az idő által rajzolt jeleket.
Egy gépi kombinált kezelés harminc percet vesz igénybe, azonnali
hatása egy hétig tart függően a
bőrállapottól és az életkortól.
Hosszan tartó hatást az otthon

naponta használt termékekkel
érhetünk el – részletezte Tirpákné
Gulyás Szilvia.
Bokros Judit
biológiatanár
elmondta, minden termék bio és
vegán. – A biopeptidek és a guggulfa gyantájának segítségével
az arcizmok ellazíthatóbbak, így a
többi hatóanyag sokkal könnyebben fejti ki hatását: feszesítenek,
emelnek és töltik a ráncokat. A növényi őssejteket régóta használja a
kozmetikai ipar, a bőr osztódórétegét kezdik újra beindítani, ezáltal

újrastrukturálják, és élettel telivé
teszik a bőrt – mondta.
– Az arcpeelinggel a hatóanyagok minél mélyebbre jutását segítem elő – magyarázta Tirpákné
Gulyás Szilvia kezelés közben.
– Ezt a fajta arcradírt heti kétszer
ajánlom. Mivel effekt kozmetikai
termékekről beszélünk, így fontos
a tonik, ami nemcsak tisztít, hanem aktivátorként is működik. A
bőrfeszesítő szemkörnyékápolót
pedig hetente érdemes használni – mondta, majd hozzátette,

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY
VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!

magánrendelés

Miskolc, Szentpáli u. 5. Előjegyzés: (30) 914-5346

www.endodiab.hu

a Pátria Üzletházban lévő
Alma Gyógyszertárban
szerdánként 8-12 óra között!

A vizsgálat ára 12 000 Ft
Előjegyzés telefonon:

46/400-225, 20/256-4222

• Első és második trimeszteri genetikai
ultrahangszűrés: 12-13 és 18-20 hetes terhességi
korban részletes genetikai ultrahangvizsgálat.
- Első trimeszteri kromoszómarendellenesség-
szűrés (Down-, Edwards-, Patau-szindrómák
szűrése) nagy pontosságú, FMF alapú kombinált
teszttel: ultrahangvizsgálat és anyai vérből lepényi
fehérjék laboratóriumi vizsgálata, kockázatbecslés
FMF-szoftverrel a három leggyakoribb kromoszómarendellenességre.
- Első trimeszteri kiterjesztett kombinált teszt:
kromoszómarendellenesség-szűrés és a korai
terhességi preeclampsia/toxémia nevű anyai
betegség szűrése, mellyel a koraszülés egyik leggyakoribb oka szűrhető és előzhető meg.
- Nagy pontosságú, anyai vérben keringő magzati
DNS-alapú szűrőtesztek (NIFTY, TRISOMY).
Magzatom Diagnosztikai Központ Kft.,
Miskolc, Eger
Dr. Fülöp Viktor
klinikai genetikus, szülész-nőgyógyász szakorvos,
FMF és ISUOG akkreditált ultrahangvizsgáló

Időpontkérés: 06-30/497 0997, hétköznap napközben

Hódít az ORVOSI FOGYÁS!

ENDOKRINOLÓGIA,
DIABETOLÓGIA

Fájdalommentes
Arteriograph
érdiagnosztika Miskolcon

egyetlen gramm hialuronsav hat
liter vizet képes megkötni. – Csak
krémezéssel le tudunk jutni a bőr
harmadik rétegébe. Egy kezelés
hatására a szemkörnyéki szarkalábak és a homlokráncok csökkennek, az orr-ajakbarázda eltűnik. A
Cayenne-borsos és chilis ajakápoló
fokozza a vérbőséget, ezáltal
dúsítja, feltölti és kontúrozza a száj
vonalát – mutatta az azonnal ható
anti-aging kezelést a szakember.
A vendég a bőre enyhe bizsergéséből érzi, hogy valami dolgozik
belül.
Váczy-Hübschl Ágnes Dr. Juchheim National Team Director a
látványos hatásra hívta fel a figyelmet. – Nagy hangsúly van azon,
hogy gyors és hatékony kezeléseket kapjanak vendégeink, akik
boldogan távoznak. Szeretnénk,
ha a szépségipari szakma nyitna
az újításokra, mert olyan kincs van
a kezünkben, amivel példa nélküli
komplex kezelést tudnak adni –
fogalmazott.

MAGZATOM DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT KFT.

Fogyókúra orvosi segítséggel.
Dr. Ispány Marietta rendelése
2021. 03. 10-én NYÍLT NAPOT tart!
INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.

Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel-
vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok.
A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. Ha túlsúlyos, szív-érrendszeri betegséggel küzd, magas a vérnyomása,
magas a koleszterinszintje, refluxbetegsége van, ízületi gyulladással, kopással küzd, nem esik teherbe, PCO szindrómás, akkor keressen meg minket! Szabaduljon meg a felesleges kilóktól. ERŐSÍTSE IMMUNRENDSZERÉT!

Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982
Dr. Ispány Marietta vagyok, 9 éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával. Célom, hogy
minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kilókat, megtanulva a
helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva a gyógyszereket. Akár 5,
10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon el egy egészséges, önbizalommal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

Medi-Art Egészségcentrum Miskolc, Arany János utca 9. I/1.
Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982
A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra |
| Közélet | Ajánló |
| Aktuális | Sport |
| Világ |
MIKOM Miskolci
Kommunikációs
Nonprofit Kft.

Dr. Ispány Marietta
Insumed orvosifogyókúra-specialista

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:
Ø 27 kg-os fogyás
szeptember óta
Kedves Páciensünk fordított az életén, számára kinyílt
egy ajtó, amely egy megújult élethez vezet. 2020 szeptembere óra 27 kg-ot adott le testzsírból. Figyelemre
méltó hozzáállással nagy lépéseket tett az egészség
felé. Vércukor- és koleszterinértéke csökkent, májfunkciói normalizálódtak, így gyógyszereit is csökkentettük.
Könnyen mozog, hangulata, közérzete kiváló, fellépése
magabiztos lett. Lendületesen folytatja a diétát a céltestsúly felé.
Szeretettel gratulálunk!

Ø Végre boldog vagyok,
53,5 kg zsírtól szabadultam meg!

A hétköznapok során nagyon megviselt a rémisztő valóság, hogy 146 kg voltam, nem volt önbizalmam, félénk
voltam, és sokszor szorongtam. Elhatároztam, hogy megváltoztatom az életemet. 2020. április 28-án kezdtem az
INSUMED orvosi diétát dr. Ispány Marietta doktornőnél.
Nagyon lelkes voltam, és a célom elérésében segítséget
kaptam. A doktornő felügyelete biztonságot jelentett, és
ahogy csökkent a súlyom, ez tovább növelte a kitartásom.
2021. január 19-én 57,5 kg-os súlycsökkenést mértünk, ebből 53,5 kg zsír volt. Nagyon hálás vagyok, mert az egész
életem megváltozott. Jobb a közérzetem, az egészségem,
az önbizalmam visszatért! Köszönöm!

2021. március 6. | 9. hét | XVIII. évfolyam 9. szám

Várostörténet
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MIÉRT MISKOLC? 18. RÉSZ – MISKOLC KALAPJA
„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.

Kvaterka az avasi pincesoron. Fotó: Mocsári László
Azért, mert csak itt, nálunk
van több száz pince a belvá
rosban. A boraikról híres tele
pülések szőlői meg bort érlelő
pincéi nem a belvárosban vagy
a település központjában, ha
nem annak inkább határában
vagy szőlőhegyeik közelében
vannak. Miskolcon ez más
képp van. Itt a szőlőhegy is meg
a pincék sokasága is a belváros
részét jelentik. És ez teszi ta
lán a világon is egyedülállóvá.
A Miskolc kalapjának nevezett
Avas hegynek nem sok köze
van a közeli Bükk hegységhez.
Azért érdemes ezt hangsúlyoz

ni, mert magam is több vetél
kedőn hallottam, amint arra a
kérdésre, hogy milyen kőzet
ből van az Avas, a válaszadó
azt gondolván, hogy a Bükk
nyúlványa, kapásból rávág
ta, hogy mészkőből. Hát, ha
ez így lenne, akkor legfeljebb
robbantással lehetett volna a
középkorban pincéket terem
teni a hegy gyomrában, de an
nak meg sok hasznát nem vet
te volna a gazdája. A mészkő
ugyanis alkalmatlan a bor fel
nevelésére. A kérdésre a helyes
válasz az, hogy az Avas vulkáni
utóműködés eredménye, leg

főbb alkotókőzete a könnyen
megmunkálható riolit és ande
zittufa. A pincék nagy része a
középkorban készült, és az ak
kor virágzó borkereskedelem
fellegvárává tette az Avast. De
az Avas nemcsak pince készí
tésére volt kiválóan alkalmas,
hanem mint közeli rokona, a
tokaji Kopaszhegy, szőlőter
mesztésre is. Az itt lakók ezt a
tulajdonságát hamar felfedez
ték, és az Avas oldalába, külö
nösen a déli fekvésbe, hatalmas
szőlőültetvényeket telepítettek.
S ha már szőlő volt, nyilván
bort is neveltek belőle. A kö
zépkortól kezdve folyamatosan
vájták a pincéket a hegy olda
lába, s bennük a Tokaj-Hegy
alján is termesztett szőlőfaj
tákból készítették a borokat.
Egészen az elmúlt század elejé

Az Avas a város elválaszthatatlan része lett. Fotó: Végh Csaba
ig így volt ez, amikor a messzi
földről behozott kártevő, a fi
loxéra az ország szőlőinek nagy
részét kipusztította. Így jártak
a miskolciak is. A pincék azon
ban megmaradtak, és gazdáik
ma már máshol, Tokaj-Hegy
alján meg a Bükkalján term
esztik szőlőiket és hozzák ide
avasi pincéikbe, hogy annak
jótékony levegője nemes borrá
nevelje őket.

Miskolc pincéi évszázadok óta a város borés terménytárolójaként, valamint rejtekhelyeként szolgáltak. Több mint másfél ezer pincét
vájtak a várost övező hegyek oldalába. A pincék nagy részét a középkorban kezdték ásni,
de kétszáz évesnél fiatalabb alig fordul elő. A
pinceházak építéséhez a török hódoltság végét
követően fogtak hozzá eleink. A XVIII. század elején még csak minden tizedik pince előtt

Manapság újra kultusza van
a borkészítés mesterségének.
Apák és fiúk fognak össze,
hogy a már majdnem kihalt
és elfeledett szakértelmet fel
elevenítve, saját maguknak és
a szélesedő piacnak készítse
nek jobbnál jobb borokat. Aki
persze a bort annak keletkezé
se helyén akarja megkóstolni,
annak valamelyik avasi pincét
kell felkeresnie. Ma már egy

volt valamilyen borház, a XX. századra szinte
minden pince előtt állt épület. A pozsonyi kamara XVIII. században kelt okirata szerint a
miskolci borokat jóság tekintetében alig lehetett megkülönböztetni a Tokaj-Hegyalján termett boroktól. A szőlőket 1885-1889-ben teljesen elpusztította a filoxéravész. A pincék fölé
épített borházak a városi iparosok és kereskedők „második otthonai” voltak.

re több pince nyitva áll a láto
gatók előtt, mert úgy tartják,
a borkóstolás nemcsak a ven
dégnek, hanem a gazdának is
öröm, különösen, ha azt látja,
hogy sokáig marasztalja bo
ruk a betérőt.
Az Avas a város elválaszt
hatatlan része lett. Utcái min
den oldalról ölelik a hegyet.
Ide jönnek sokan sétálni, a
múltból megmaradt díszes
faragású borházakat nézni,
ünnepelni vagy éppen a régi
templomot körülvevő csend
ben halottaikra emlékezni.
Azt mondják, olyan hangula
ta van, mint a házsongárdi sír
kertnek Kolozsváron. Jól meg
fér itt egymás mellett az öröm
és a bánat, az ünneplés és az
emlékezés.
Fedor Vilmos

Hirdetés

Barber-élmény az igényes férfiak „barlangjában”
Aki maszkulinitását akarja erősíteni, az
a reneszánszukat élő Barber shopokban igazíttatja meg szakállát és haját. A
precizitás és művészetre emelt kreativitás vonzza az igényes férfiakat – ezt bizonyítja a legismertebb miskolci Barber
sikere is.

3525 Miskolc,
Széchenyi István út 33.
(Villanyrendőr)
Időpontfoglalás:
https://barbercloud.net/
barbershopmiskolc
3525 Miskolc, Széchenyi István út 4.
(Városház tér)
Érkezési sorrend

De miért is megy egy magára adó férfi
barberba? Milyen pluszt nyújt egy ilyen hely
a fentieken túl? – Abban, hogy specializálódtunk. A régi, old school fazonokból táplálkozunk, kiegészülve az új technikákkal. Nem
akarunk mindenben jók lenni, a férfi maszkulin vonalban igyekszünk prémiumminőséget képviselni. Mindezzel együtt jár az említett életérzés, körítés, stílus, amivel szerettük
volna még nagyobb élménnyé tenni a haj- és
szakállvágást. Döntően férfiak dolgoznak nálunk, tudjuk, mi kell a férfiaknak.
A Barber Shop Miskolcban természetesen
folyamatosan követik a trendeket. Tamásék –
a legutóbbi irányzatot követve – a szalontípusú, ollós vágást ötvözték a gépi barbering
precizitásával. Megtudjuk, hogy jönnek vis�sza a hosszabb fazonok, a természetesebb
vonalak náluk is. Munkatársaik továbbképzéseken, online kurzusokon ismerkednek
a legújabb trendekkel. – Up to date-ek akarunk lenni mindenben; nem követni, hanem
legelöl járni.

www.capelli.hu

NYITVA VAGYUNK!
"

"
ide „beesnek” a vendégek, így előfordulhat,
hogy a párjuk, kislányuk velük van. Ezért is
alakítottak ki egy vendéglátóteret számukra, ahol kényelmesen helyet foglalhatnak,
és ahol nem feltétlenül hallják, miről folyik
a diskurzus a tükör előtt… igen, ez a férfiak
világa, mi sem akarjuk tudni, mi hangzik el a
nők között egy körmösnél. A Villanyrendőrnél szigorúbbak, oda időpontra érkeznek a
vendégek, akiknek így otthon kell hagyniuk
a család nőtagjait.

"

Mindent megkapunk egy helyen, amire
csak egy férfi vágyhat: szakértelem, igényes
beltéri kialakítás, jó társaság, welcome-drinkek, rádióbarát helyett tökös zenék, és még
a várakozás is kellemesen telik a csocsóasztal
mellett. Nőtársaságot ne itt keressünk, elég
otthon lelkizni, ha meg ismerkedni szeretnénk, előbb tegyük rendbe a fejünket, aztán
jöhet a hódítás.
– Ez egy férfibarlang; klub az erősebb nem
képviselőinek – szögezi le beszélgetésünk
közben Jantek Tamás, a Barber Shop Miskolc
cégvezetője, tulajdonosa. – Nem kell nagyon
magyarázni, hogy mi, férfiak másképp, másról beszélgetünk, ha nincs hölgy a társaságban. Ha lenne, nyilván nem mennénk bele
olyan témákba, amik kényelmetlenséget
szülnek. Nem biztos, hogy minden női fülnek
való – teszi hozzá hamiskás mosollyal.
Két miskolci üzletében a Városház téri ebben a kérdésben engedékenyebb, hiszen

Prémiumkategóriás
férfi szakáll, bajusz,
arc- és testápolási termékek

A hirdetés felmutatója 20% kedvezményt kap
az Euphoria termékcsalád tagjainak árából!

"

12 Mozaik

Miskolci Napló
Könyvújdonságok a Géniusztól
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TALÁLKOZZUNK
A VILLAMOSON (IS)!
A minap.hu, a Miskolci Napló és a Miskolc Televízió is megjelenik március 1-jétől a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 607-es számú Skoda villamosán. Hatvani Olivérnek, a lapunkat is kiadó MIKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének elmondása szerint az akció célja az, hogy
a város első számú médiacége a korábbiaknál is hangsúlyosabban jelenjen meg a miskolciak előtt. Mint mondta, „munkatársaink mindenhol ott vannak, minden fontos hírről beszámolnak, éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy a városlakók is jobban megismerjék azokat,
akik itt dolgoznak”. A szerelvényen megjelennek az idén 36 éves városi televízió arcai, Mag Dóra, Spilman Nóra és Budai Gábor is. „Gábor
a mi Szellő Pistánk, a TV egyik, ha nem legrégebbi munkatársa, aki jól megtestesíti a szakmai rutint, a stabilitást és az állandóságot, míg
a lányok a dinamizmust, a lendületet és a folyamatos megújulást jelképezik” – tette hozzá Hatvani Olivér. Fotó: Beregi László

Gazdikereső
Ezen a héten Elvist (5338), 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 00011 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

Akkor és most. A Széchenyi utca és a Városház tér néhány épületét,
valamint a mai polgármesteri hivatalt ábrázolja a körülbelül százéves
képeslap. Az utca jobb oldalán látható annak a három épületnek az
egyike, melyet a mai Pátria üzletház építése miatt bontottak le. Mellette a jelenleg romos, de rövidesen új életre kelő szállodaépület látható, mely 1894-ben épült Adler Károly tervei alapján. Az eklektikus stílusú épületben korábban folyamatosan szálloda működött, de a neve
többször változott: volt „Szálloda a Magyar Koronához”, „Korona Szálló”, „Kossuth Szálló” és végül „Avas Szálló” is. Baloldalt a Diószeghy-ház
és a Steinfeld-ház látható. A kép készültekor mindkét épület egyemeletes, második emeletüket az 1988-89-es rekonstrukció és emeletráépítés során kapták meg. A képeslap felvonultatja még – szintén második emelet nélkül – a néhány hete bemutatott Erzsébet téri sarokházat,
melyben korábban az Aranyszarvas Patika működött, látható a Városháza épülete, és az 1817-1820 között felépült belvárosi evangélikus
templom tornya is. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja,
Mocsári László fotója.)

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Bekerülés helye:
Miskolc, Újgyőri főtér
Fajta: keverék
Kor: 1,5-2 év
Nem: kan
Szín: fekete
Súlya: 22,10 kg
Magasság: 51 cm
Hirdetés

Elvis kedves, játékos kutya
nagy mozgásigénnyel. Más
kutyákkal szemben elfogadó.
Nem támad, nem agresszív.
Szeretetre méltó egyénisége
megfogja az embert. Egy fekete „kis ördög.”

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 március
7-én, vasárnap délután 4 órától a diósgyőri református
templomból közvetítenek. Igét hirdetnek: Péter András
és Péterné Szűcs Katalin lelkipásztorok.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár hagyományos módon az idei
nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez „Tartós
szeretet” címmel. A hívek
tartósélelmiszer-felajánlásukat (liszt, cukor, rizs, tészta,

búzadara, étolaj, konzervek,
tartós tej, édesség, kávé, tea,
lekvár) elhelyezhetik a templomokban az erre kijelölt helyen március 7. és 14. között.
A kezdeményezéshez csatlakoztak a görögkatolikus
templomok is.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Lehet, hogy eltervez valamit,
de nem biztos, hogy mások is ehhez tartják majd magukat.
Készüljön fel rá, hogy talán felül kell bírálnia az elképzeléseit.
Ha túl sokat aggódik emiatt, szükségtelen hibákat is elkövethet.

Rák (június 22 - július 22) Segítségért fordul valakihez,
de egyáltalán nem azt kapja, amit várt, és ez kifejezetten
rosszuleshet. Ne hagyja, hogy ez elvegye a bizalmát más emberekkel szemben! Nagy lépéseket tehet most előre a karrierjében.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Szüksége lesz most egy
kis lelkesedésre, valamire, ami érezteti, hogy érdemes kitartania
a céljai mellett. Ez a hét sok kihívást tartogat, merjen olyasmikkel
is foglalkozni, amik rövidebb távon hoznak eredményt!

Bak (december 22 - január 20) Ki kell egy kicsit mozdulnia
a megszokott környezetéből, hogy távolabbról szemlélhesse
a saját dolgait. Az új nézőpont rávilágít majd azokra a gondokra, amik eddig is gátolták, de nem mindig vette észre őket.

Bika (április 21 - május 20) Csak akkor juthat most a dolgok
végére, ha képes együtt dolgozni valakivel. Ezt a küldetést nem
magányos harcosoknak találták ki. Ha szeretné végre elérni a
régóta dédelgetett céljait, adjon most bele mindent!

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Vállalja a felelősséget
önmagáért, de nem akar mások helyett dönteni vagy cselekedni. Ezt a szerepet senki kedvéért nem veszi fel. A héten kisebb
nehézségei adódhatnak, de ezeket gyorsan leküzdheti, ha azonnal reagál.

Skorpió (október 24 - november 22) Meglepi, hogy valaki
számon tart valamit, amiről pedig nem is gondolta volna, hogy
emlékszik még rá. Mindenesetre örül annak, hogy ismét felvehetik a fonalat. Úgy érzi, eleget tesz, de valaki mégis többet követel.

Vízöntő (január 21 - február 19) Változnak a dolgok, semmi
nem marad ugyanaz, és az is lehet, hogy el kell engednie néhány
dolgot, amelyekre már nem lesz szüksége. Ha reálisan gondolkodik, ezeket a döntéseket nem lesz olyan nehéz meghoznia.

Ikrek (május 21 - június 21) Csalódott lehet, amiért nem sikerült még elérnie valamit, aminek a megvalósításához már
többször hozzáfogott. A kulcsot a következetességben találhatja meg. Mindennek ára van, a héten dolgozzon meg a céljaiért!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Szeretne egy kis időt
tölteni valakivel, aki fontos az Ön számára, de ehhez először el
kell rendeznie a többi dolgát. Nem könnyű koncentrálni valamire, ha közben máshol jár az esze. Legyen igazi profi, a céllal törődjön!

Nyilas (november 23 - december 21) Megdöbbenti, mennyire
ellenséges valaki a világgal szemben, és mennyire nem hajlandó
elfogadni semmilyen nézetet, ami különbözik az övétől. Ön nem
ebben a szellemben nőtt fel, és úgy érzi, szót kell emelnie.

Halak (február 20 - március 20) Gyorsan kell döntést hoznia,
és ebben a helyzetben nem érzi eléggé kényelmesen magát,
mert szereti alaposabban átgondolni a dolgokat. Most azonban nincs kibúvó, ez a hét a gyors döntések időszaka lesz majd.

