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Minden évben tradícionális ételekkel készül a ta-
vaszi ünnepre a rendőrséfként ismert Szűcs István, 
egy kis újdonságot azonban mindig belecsempé-
szik a menübe. Az ünnepi asztalon a főétel ezúttal 
füstölt, főtt békebeli sonkával és blansírozott sár-
garépával bélelt, ricottával töltött, baconbe tekert, 
egészben sült szűzérme lesz tejszínes, vízitormás 
brokkolikrémmel és sültburgonya-bonbonokkal. 

Recept a 7. oldalon

Békebeli sonka a „rendőrséf”  
húsvéti menüjébenVenczel-Tóth Evelin színes tintafolt-

ja a miskolci kulturális életnek: amel-
lett, hogy bábszínész, olvasási élményeit 
könyvekkel foglalkozó csatornáján oszt-
ja meg, amelynek mára közel 6500 kö-
vetője van. A Pergamenre hányt szavak 
nevű Youtube-csatorna vloggere hiva-
tásos könyvrajongó, aki élményekről és 
csalódásokról mesél nekünk: utazásairól 
a kemény táblák közé fűzött világban.

Portré a 4. oldalon

Tágra zárt könyvek

KELLEMES  
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! Kétszintes kiállítótérrel bővül a Herman Ottó Múze-

um. Emellett a többi közt átalakítják a raktárépületet, 
valamint földszinti fogadóteret, új vizesblokkot, illetve 
akadálymentes mosdókat is kialakítanak.

A Herman Ottó Múzeum 
mögötti területre a gépek 
már felvonultak, a munka 
elkezdődött. Jelenleg három 
helyen és három fázisban zaj-
lik a beruházás. Az átalakítás 
során a főépület fogadóte-
rét is átépítik. Új ruhatár, és 
a meglévő információs-va-
gyonőri pulttól elkülönített 
új látogatói pénztár készül. 
A fejlesztés az Európai Unió 
és az állam támogatásával, az 
Európai Regionális Fejleszté-

si Alap társfinanszírozásával 
csaknem 1 milliárd forint-
ból valósul meg. A cél egy 
új, komplex, élményközpon-
tú turisztikai attrakció létre-
hozása. A fejlesztés várható-
an 2022 tavaszára készül el. 
A felújítás nem akadályozza, 
hogy kinyisson a múzeum, 
ha enyhülnek a korlátozó in-
tézkedések: a Pannon-tenger 
Múzeum például biztosan 
várja majd a látogatókat.

Folytatás a 3. oldalon

Dolgoznak  
a munkagépek 

A húsvét a böjti időszak végét 
jelző tavaszköszöntő ünnep, 
amely népszokásokban is az 
egyik leggazdagabb.

Egykor még háromnapos ün-
nepként tartották számon. A ke-
resztény hagyományok szerint 
ma is sok helyen megszentelik 
ilyenkor a sonkát, a tojást és a 
kalácsot. Szokás a tojásfestés, a 

locsolkodás és napjainkban – a 
gyerekek kedvence – a tojáske-
resés is. A húsvéti hagyományok 
egy része beágyazódik a keresz-
tény szokásokba.  

Az ünnepi élőkészületeknek 
a megtisztulás a lényege: nagy-
pénteken szigorú böjtöt tartanak 
a különböző felekezetek. 

– Az 1960-as években Bükk-
szentkereszten gyűjtöttek olyan 

adatokat, hogy nagyszomba-
ton a falu lakói a település végén 
lévő patakhoz mentek szótlanul, 
majd megmosakodtak vizében. 
Szerintük ennek a rituálénak 
baj  elhárító szerepe volt. Ezzel 
függ össze a ma is gyakorolt ta-
vaszi nagytakarítás – ismertet-
te Bodnár Mónika néprajzos 
muzeológus. A locsoláskor hasz-
nált vízzel a legények termékeny-

séget, jó egészséget és szépséget 
kívánnak a lányoknak, akik ezt a 
húsvét másik szimbólumával kö-
szönik meg nekik. A tojás az élet 
körforgását jelképezi. Már régé-
szeti korokból is vannak adatok 
a hímes vagy festett, díszített to-
jásokra. Ózd vidékén több he-
lyen patkoltak is tojást. Húsvét 
harmadik napján pedig a lányok 
locsolták vissza a fiúkat.

Régóta húzódó ügy a város 
életében az egykori Tiszti 
Klub épületének kérdése.

Hat éve még arról szóltak 
a hírek, hogy a Magyar Cser-
készszövetség megvásárol-
ná és felújítaná a leromlott 
állapotú Tiszti Klubot, ahol 
cserkészházat, valamint civil 
központot létesítenének. Az 
épületet az óriási karriert be-
futó miskolci építész, Bőhm 
Viktor tervezte. Ennek okán 
sokáig a felújítás mellett vok-
soltak a projekt résztvevői.

A tervezés során azonban 
nyilvánvalóvá vált, hogy töb-
bek között a jogszabályok ál-
tal előírt parkolók biztosítása, 
valamint tűzvédelmi, ener-

getikai és egyéb szakmai el-
várásoknak való megfelelés 
miatt az épületegyüttest jelen-
legi formájában már nem le-
het megmenteni, bontani kell.

– Az előző városvezetés alatt 
az önkormányzat eladta a sa-
rok épületet a Magyar Cser-
készszövetségnek azzal a felté-
tellel, hogy felújítják azt – mesél 

az előzményekről Szunyogh 
László, Miskolc főépítésze. – 
Az építkezés azonban nem 
kezdődött meg a határidőig. A 
mostani önkormányzat már 
biztosítékokhoz kötötte a szer-
ződés meghosszabbítását. En-
nek hatására a munkafolyama-
tok is felgyorsultak.

Folytatás a 2. oldalon

Elkerülhetetlen a bontás
A fejlesztés célja az, hogy se-
gítse a fogyatékossággal élő 
és a hátrányos helyzetű sze-
mélyek foglalkoztatását és a 
közösségi gazdálkodást.

Húsvétváró kiszebábége-
tés és közösségi faültetés, ter-
mészetesen kizárólag a járvá-
nyügyi szabályok betartása 
mellett – hosszú ideje először 
fogadott hivatalos vendége-
ket a Szimbiózis Alapítvány 
a Baráthegyi Majorságban. 
Szerdán annak apropóján 
látták vendégül Veres Pál pol-
gármestert, Varga Andrea al-
polgármestert, Ignácz Dávid 
jegyzőt és Kerek Judit civil 
és esélyegyenlőségi referenst, 
hogy lezárult az alapítvány 

„Baráthegyi Szociális Farm 
fejlesztése” nevű projektje.

Az esemény egy bejárás-
sal kezdődött, melyen a már 
elkészült projektelemeket 
és a majorság állatfarmját is 
meg lehetett tekinteni. Varga 

Andrea lapunknak példaér-
tékűnek nevezte a Szimbiózis 
Alapítvány munkáját, mint 
mondta, a szervezet egész 
Miskolc számára értéket te-
remt.

Folytatás az 5. oldalon

Családbarát panziót adtak át



Régóta húzódó ügy a város 
életében az egykori Tiszti 
Klub épületének kérdése.

Folytatás az 1. oldalról
A dolgok előrehaladtával 

azonban egyre bizonyosabbá 
vált, hogy az épület nem alkal-
mas a felújításra. – A cserké-
szek azzal kerestek meg, hogy 
szeretnék elbontani a mostani 
sarokházat. Nem volt védett az 
épület, ugyanakkor ismertem 
az előéletét, így azt válaszoltam, 
meg kell néznem, hogy ment-
hető-e a ház.

A főépítész kikérte a témával 
korábban kutatóként is foglal-
kozó tudós kollégája, dr. Berecz-
ki Zoltán véleményét is – aki 
azonban az épület megóvását 
szorgalmazta, véleménye sze-
rint védelem alá kell helyezni, 
Bőhm Viktor teljes életművével 
együtt.

– A helyszíni bejárás során 
azonban azt kellett leszűrnöm, 
hogy az ingatlan mára olyan ál-
lapotba került, hogy gazdasá-
gosan érdemben nem felújítha-
tó – mondta Szunyogh László, 
részletezve: teljesen tönkrement 
szerkezetileg; a födémek, a tető 
leszakadt, a falak vizesek. – 
Amikor tiszti klubbá alakítot-
ták, teljesen szétverték az épület 
belső rendszerét, így gyakor-
latilag csak a külső homlokza-
ta maradt, ami őriz valamit az 
eredeti Bauhaus épületből.

Szunyogh László szerint az 
épített környezet élő szervezet, 
hol lassabban, hol dinamiku-

sabban változik. Társadalmi 
feladatunk pedig a helyes ará-
nyok megtalálása: eldönteni, mi 
az, ami a közösségnek fontos, 
hogy megmaradjon, és mi az, 
amit a fejlődés érdekében átala-
kíthatunk, bonthatunk.

– A Csengey utca is egy drasz-
tikus beavatkozás eredménye, 
az 1920-as években vágták bele 
az addigi történeti városszerke-
zetbe. Különlegessége, hogy há-
zai egy időben épültek, még ha 
nem is azonos, egységes stílus-
ban. Ennek ellenére, személyes 
véleményem szerint – hangsú-
lyozom, hogy ez szubjektív – az 
épületei nem képviselnek ma-
gas építészeti minőséget. Akkor 
sem, ha az egyik a miskolci ille-
tőségű, később a New York-i art 
deco és Bauhaus építészetben 
jegyzett Böhm Viktor munká-

ja. Ez egy korai háza, ennél jó-
val jelentősebb épületei állnak 
ma is Miskolcon.

A nyolcvanas években meg-
valósított déli tehermentesítővel 
pedig új helyzetbe, egy új, for-
galmas út sarkára kerültek az 
épületek, de a főépítész szerint 
sem méretük, sem kialakításuk 
nem felelt meg a sarokképzéssel 
szembeni településképi elvárá-
soknak.

– Különösen szembeötlő ez, 
amikor két másik sarkon ki-
épült a megfelelő sarokképzés 
(adóhivatal, kormányhivatal 
épületei). Gondolom, erre is te-
kintettel volt a város, amikor 
eladta az egykori Tiszti Klub 
épületét a cserkészeknek, akik 
vállalták, hogy felújítják, és az új 
szerepnek megfelelően átalakít-
ják. Erre színvonalas tervek is 

készültek, csak a megvalósítás 
maradt el különböző okokból.

Arra is felhívja a figyelmet 
Szunyogh László, hogy létezik 
a városban helyi védelem, a vé-
dett értékek listája pedig nyilvá-
nos. Ha bárkinek javaslata van 
további értékek védelem alá he-
lyezésére, azt kezdeményezheti.

– Sajnos, mint főépítész, in-
kább az ellenkezőjével találko-
zom: azt kérik, hogy vegyük le a 
védelmet. Miskolc rendszervál-
tást követő mélyrepülése ered-
ményeképpen rengeteg értékes 
épületünk vált alulhasznosítot-
tá, ezért állaguk is jelentősen le-
romlott. Valószínűleg még sok 
ilyen dilemmánk lesz, hogy jó 
lenne egy-egy épületet meg-
őrizni, de szembesülnünk kell 
megújulásának sokszor végze-
tes akadályaival.        Bájer Máté

Aktuális

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Hatvani Olivér ügyvezető | Cziffra Andrea főszerkesztő-helyettes | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ (h-p: 8-16 óra): +36 70 199 1904.  
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap– és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: Bokor-Horváth Éva  
értékesítési vezető, bokor-horvath.eva@mikom.hu | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban, térítésmentes.Miskolci Napló

Miskolci Napló2
ELKERÜLHETETLEN A BONTÁS 

Az ünnep miatt húsvétva-
sárnap és -hétfőn a legtöbb 
bolt zárva tart.

Okosan kell megtervez-
nie a vásárlást azoknak, akik 
az utolsó pillanatra hagyták. 
Húsvét vasárnap és -hétfőn, 
vagyis április 4-5-én – nagy-
péntekhez hasonlóan – nem 
nyithatnak ki az üzletek. Az 
üzletláncok húsvét előtt még 
rohamra számítanak annak 
ellenére is, hogy az operatív 
törzs a járvány miatt többször 
kérte a lakosságot: a bevásár-
lásokat előre tervezzék meg.

Az élelmiszert áruló üzletek 
többsége és a nagy üzletláncok 
április 3-án, szombaton nyit-
va lesznek, ezt követően pe-
dig legközelebb április 6-án, 
kedden várják a vásárlókat. 

A nyitvatartás szombaton és 
kedden a szokásos rend sze-
rint várható. Az ünnepi hoszú 
hétvége alatti zárvatartás alól 
kivételek lehetnek az ügyele-
tes gyógyszertárak, a nonstop 
élelmiszerüzletek vagy a ben-
zinkutakon található shopok.

A miskolci piacok is más-
képp vannak nyitva – ezt már 
a miskolci önkormányzat kö-
zölte. Április 3-án, szombaton 
a Búza téri őstermelői piac 5 
órától 17 óráig, a Vasgyári piac 
5 órától 15 óráig tart nyitva. 
A városi fenntartású piacok 
április 4-én, húsvétvasárnap 
és április 5-én, húsvéthétfőn 
zárva tartanak. Hozzátették: 
a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. által üzemeltetett 
Zsarnai piac továbbra is zár-
va van.

Ünnepi nyitvatartás 

Miskolcnak egészen pontos elképzelése van a város és kör-
nyékének fejlesztését illetően, ezért várják az uniós forrá-
sokkal és a helyreállítási alappal kapcsolatos kormányzati 
konzultációt – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Var-
ga László (MSZP) országgyűlési képviselő és Simon Gábor, 
a Velünk a Város frakcióvezetője.

Varga László döbbenetes-
nek nevezte Balla György 
miniszteri biztos 168 órának 
adott keddi nyilatkozatát. 
Mint ismeretes, a politikus 
úgy fogalmazott: az önkor-
mányzatok esetében nincs 
mit kompenzálni, nem elvo-
nás történt a városoknál, hi-
szen az adó elengedett fele 
helyben, ott maradt a vállal-
kozásoknál. Igaz, a pénz nem 
folyik be az önkormányza-
tokhoz, mint eddig, így lehet, 
hogy „mínuszban vannak, 
de mindenki más is mínusz-
ban van, a kormány is” – tet-
te hozzá.

– Ezek a gondolatok tel-
jesen ellentétesek a korábbi 
kormányzati gondolatokkal, 
vagy akár Orbán Viktor mi-
niszterelnök korábbi, a kom-
penzációról szóló kijelenté sei-
vel. Nyugodtan kijelenthető 
tehát, hogy a kormány átver-
te az önkormányzatokat, így 

Miskolcot, a miskolciakat is – 
jelentette ki az országgyűlési 
képviselő.

Balla György beszélt arról 
is – folyatta Varga László –, 
hogy várhatóan helyi beru-
házásokhoz, fejlesztésekhez 
tud támogatást nyújtani, il-
letve legkorábban jövő évtől 
átvehet olyan feladatokat – fi-
nanszírozással együtt –, ame-
lyeket eddig az önkormány-

zatoknak kellett kötelezően 
ellátniuk. Varga László ezt el-
fogadhatatlannak nevezte

– Miskolcnak feltétlenül 
szüksége van a kompenzáci-
óra, amennyiben ez elmarad, 
az akár a közszolgáltatások 
biztonságos működtetését 
is veszélyeztetheti – ezt már 
Simon Gábor frakcióvezető 
mondta.

A politikus hozzátette, aho-
gyan az elmúlt években, úgy a 
következő esztendőkben is az 
uniós pénzek megfelelő fel-
használása jelentheti majd a 
fejlesztések motorját, melyhez 
Miskolc elkészítette a 2030-ig 
szóló fejlesztési tervcsomagját

Mint mondta, mindenkép-
pen szorgalmazzák a régóta 
tervezett intermodális cso-
mópont létrehozását, és az 
ezen áthaladó, az épülő Y-hi-
dat és a 3-as főutat összekap-
csoló útszakasz megépíté-
sét. A közösségi közlekedést 
is szeretnék továbbfejleszte-
ni, ennek érdekében a város 
elektromos autóbuszokat ál-
lítana forgalomba (az első tíz 
beszerzésén már dolgoznak), 
de a jegyértékesítési rendszert 
is korszerűsítik.

Továbbfejlesztenék a meglé-
vő ipari parkokat, és szorgal-
mazzák a Miskolci Egyetem 
mellett megépülő, elsődlege-
sen kutatás-fejlesztési tevé-
kenységet ellátó Science Park 
létesítését. A turisztikai fej-
lesztések között pedig a tapol-
cai parkok, sétányok, a tör-
ténelmi Avas rehabilitációját 
és az Avasi kilátó rövidesen 
kezdődő fejlesztését említet-
te. Simon Gábor hozzátette: 
komplex terv készült Lillafü-
red fejlesztésére is, melynek 
köszönhetően a turisztikai-
lag frekventált terület teljesen 
megújulhatna.        

 Tajthy Ákos

VELÜNK A VÁROS: MISKOLC FELKÉSZÜLTEN 
VÁRJA AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI PÉNZEKET

Ismét meghirdették „A 
legszebb konyhakertek” el-
nevezésű, Magyar Örökség 
díjas országos programot.

A 2013-ban indult kezde-
ményezés célja az otthoni 
kertgazdálkodás népszerűsí-
tése a lakosság körében, va-
lamint hogy a kertművelők 
munkája a versenynek kö-
szönhetően elismerést kap-
jon, és példájukat követve 
minél többen kapjanak ked-
vet ehhez a szép és hasznos 
hobbihoz. A program sike-
rét fémjelzi, hogy indulása 
óta az elmúlt nyolc évben 15 
612 kertet neveztek, és mint-
egy 92 ezer kertész szorgos-
kodott közel 11 millió négy-
zetméternyi területen. A 
számok azt mutatják, egyre 
többen látják be, a minden-
napi egészségünkhöz szük-
séges zöldség, gyümölcs és 
zöldfűszer mennyiségét akár 
maguknak is megtermelhe-
tik, éljenek akár kertes ház-

ban, akár lakóközösségben, 
ahol balkonjukon vagy kö-
zösségi kertjükben is ker-
tészkedhetnek.

A megmérettetésre hét ka-
tegóriában van lehetőség ne-
vezni:

Balkon: Erkélyen kialakított
Mini: 10 – 50 m2

Normál: 50 m2 felett
Zártkert 1. – Zöldséges
Zártkert 2. – Gyümölcsös
Zártkert 3. – Vegyes (zöldség 

és gyümölcs)
Közösségi: Óvodák, iskolák, 

csoportok, szervezetek által 
megművelt kertek

A kerteket a zsűri két alka-
lommal látogatja meg előzete-
sen egyeztetett időpontban.

A jelentkezési határidő jú-
nius 15., az eredményhirde-
tésre szeptemberben kerül 
sor. A szervezők várják min-
den konyhakerttel rendelkező 
kertművelő és közösség jelent-
kezését, az online jelentkezés 
az alegszebbkonyhakertek.hu 
linken érhető el.

Idén is keresik a legszebb 
konyhakerteket 



A Herman Ottó Múzeum je-
lenlegi épülete többek között 
egy kétszintes kiállítótérrel 
bővül.

Folytatás az 1. oldalról
Aki gyakran jár arra, az utób-

bi napokban már észrevehette a 
Herman Ottó Múzeum takará-
sában tartó munka nyomait, a 
kanyarodó teherautókat, mun-
kagépeket. Lassan eltűnik az 
épület mögötti dombrész, hogy 
helyet adjon a bővítésnek. 

– A múzeum hátsó traktu-
sában jelenleg is folyó fejlesztés 
2016-ban indult. Most jutott el 
az építkezési fázisba, túl va-
gyunk a régészeti megfigyelé-
sen is – mondta lapunknak dr. 
Szolyák Péter igazgató. – A terv: 
olyan múzeumbővítés, ami 
egyrészről a látogatószám növe-
kedését célozza, másrészt bővül 
a képtár is.

A fejlesztés kapcsolódik a Bar-
na György-féle gyűjteményhez 
is. Szintén megújul ugyanis az 
a műhelyépület, ami 2008-ban 
készült, és eredetileg a bükkáb-

rányi ősfák konzerválásához 
nyújtott megfelelő körülménye-
ket. Ez a jövőben restaurátormű-
helyként kap új szerepkört.

A földmunkák előtt termé-
szetesen végeztek régészeti 
megfigyelést és leletmentést is.

– A domboldalban előke-
rült egy olyan, talán 19. szá-
zadi épület, ami zöldségtároló 
lehetett. Találtunk benne egy 
pénzérmét is, aminek a meg-
tisztítása még hátravan: ha leol-
vashatóvá válik róla valamilyen 
dátum, közelebb kerülünk az 
építmény pontosabb kormeg-
határozásához is.

Néhány darab kovaszilánk is 
előkerült a feltárás során, ami 
utalhat emberi jelenlétre. Azon-
ban ez nem meglepő, hiszen az 
Avas északi része egyetlen nagy 
őskori régészeti lelőhelyként 
is értelmezhető. A talált kova-
darabok régészeti jelenséghez 
nem kapcsolódtak.

– A mostani képtárunk Petró 
Sándor gyűjteményét mutatja 
be, azonban Kövesi István iz-
galmas gyűjteménye is nagyjá-

ból öt éve nálunk van – részle-
tezi a helyzetet az igazgató. – Az 
utóbbi a Magyar Nemzeti Bank 
tulajdonát képezi, de a múzeu-
munkban van letétben. Dara-
bok voltak már kiállítva, de a 
teljes gyűjteményt egyben még 
nem láthatta a közönség. A fej-
lesztés végeredményeképp akár 
a teljes anyagot is be tudjuk 
majd mutatni egy szebb kör-
nyezetben, interaktív módon.

Az átalakítás során nem csak 
külső munkák zajlanak. Arcu-
latot vált a Herman Ottó Múze-
um főépületének földszinti fo-
gadótere is. A leírás szerint az új 
épületrész az aulához kapcsoló-
dik, ahol az emeletre vezető lép-
cső alá kerül egy nagy kapacitá-
sú új vizesblokk, akadálymentes 
mosdókkal, kismama- és baba-
barát kialakítással. Mindemel-
lett új ruhatár és a meglévő in-
formációs-vagyonőri pulttól 
elkülönített új látogatói pénztár 
készül. Az emeletre érkezve egy 
galériás kialakítású, tágas köz-
lekedő tér nyílik. Innen közelít-
hetőek majd meg a képzőművé-

szeti kiállítások, a bolt-kávézó 
és a tetőterasz is.

A fejlesztés eredményeként 
bővülnek a múzeum program- 
és kiállítás-szervezési lehetősé-
gei. A projekt teljes mértékben 
támogatásból valósulhat meg, 
melynek összege 974 552 974 fo-
rint. A fejlesztés várhatóan 2022 
tavaszára készül el.

– A kitűzött céldátum előtt 
a képtárat nem biztos, hogy ki 

tudjuk nyitni, de a Pannon-ten-
ger Múzeum látogatásának a 
lehetőségét mindenképpen biz-
tosítani szeretnénk, amikor a 
járványhelyzet engedi. Megpró-

báljuk úgy alakítani, hogy a mú-
zeumot – talán korlátozott mér-
tékben – használatba vehessék a 
látogatók – tájékoztatott dr. Szo-
lyák Péter.                      Bájer Máté
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KÍVÜL-BELÜL ÁTALAKUL A MÚZEUM

Dolgoznak a munkagépek. 
Fotó: Juhász Ákos

Várhatóan húsz hónapon 
át szombaton és vasárnap 
is folytatódnak a Diósgyőri 
vár felújításával kapcsolatos 
munkálatok.

A vár környékén élők tü-
relmét és megértését kéri az 
önkormányzat, mivel a kivi-
telező kérésére engedélyezte a 
hétvégeken való munkavég-
zést. A kivitelező törekszik a 
mérsékelt por- és zajterhelés-
re, illetve arra, hogy a munka 
a lehető legkevesebb tehergép-
jármű-forgalommal járjon a 
környező utcákban. Szomba-
tonként 8 és 16 óra között, va-

sárnap pedig 8 és 15 óra között 
dolgoznak a területen. Mind-
ez a munkálatok felgyorsítását 
szolgálja, hogy teljesülhessen a 
projekt zárására kitűzött 2022 
végi határidő.

Fontos felhívni a figyelmet, 
hogy a beruházás befejezéséig 
a Tokaji Ferenc utcán megállá-
si tilalom van érvényben, illet-
ve kétirányú a gépjármű-köz-
lekedés az útszakaszon. Ez 
elsősorban a közeli Tündér-
kert parkba látogatókat érint-
heti, akik számára javasolják, 
hogy használják a vár melletti 
parkolót, és onnan közelítsék 
meg gyalogosan a parkot.

Hétvégén is folyik a munka
Továbbra is online folytatja munkáját Miskolc képviselő-tes-
tülete. A csütörtöki konzultáción tizenkettő indítványról tár-
gyalt Veres Pál polgármester az önkormányzati képviselőkkel.

Ezek közül talán a legfon-
tosabb a közétkeztetés téríté-
si díjairól szóló önkormányzati 
rendelet módosítását tartalma-
zó indítvány volt. A kormány 
döntése alapján a helyi önkor-
mányzatok az általuk nyújtott 
szolgáltatásokért megállapított 
díjakat 2021-ben nem emelhe-
tik, ez alól csak az jelent kivételt, 
ha például vásárolt szolgáltatás 
esetén a felek a rendelet hatály-
balépése előtt, legalább kétéves 
időtartamra vagy határozat-
lan időre megkötött szerződé-
sükben számszerűsíthető mó-
don meghatározták a díj emelés 
mértékét.

A közétkeztetést biztosí-
tó szolgáltatóval még az elő-
ző városvezetés idején kötöttek 
10 évre szerződést, ami min-
den évben az előző évi szakági 
infláció mértékének megfelelő-
en emelheti árait. Ez az önkor-
mányzatnak éves szinten közel 

bruttó 92 millió forint többlet-
kötelezettséget jelent, ami 32 
millióval lenne csökkenthető, 
ha az említett jogszabályi kivé-
telt az önkormányzat alkalmaz-
ná, vagyis árat emelne. A város-
vezetés azonban azt a döntést 
hozta, hogy nem emel árat.

A képviselők tárgyaltak in-
gatlanokkal kapcsolatos kér-
déseket is. A Miskolc Holding 

Zrt. a Szemere utca 14. szám 
alatti épület versenyeztetési 
eljárási értékesítéshez kérte a 
közgyűlés engedélyét. Halmai 
Gyula gazdaságfejlesztési és 
ingatlangazdálkodási igazgató 
elmondta, az ehhez hasonló, 
gazdaságosan bérbe nem ad-
ható ingatlanok értékesítésé-
ből bejövő összeget az elmúlt 
években rendkívül leromlott 
állapotú ingatlanok felújítására 
fordítanák a jövőben.

A települési támogatás és az 
önkormányzat által nyújtott 

egyéb szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet mó-
dosítására is javaslatot tettek. 
Tavaly a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság nem a korábbi években 
megszokottak szerint műkö-
dött együtt az önkormányzattal 
a Salkaházi program támogatá-
sainak folyósítását előkészítve, 
arra hivatkozva, hogy az évek 
óta hatályban lévő, erről szóló 
helyi rendelet nem megfelelő. 
A módosításra tehát azért volt 
szükség, hogy a jövőben ismét 
gördülékenyen tudja biztosítani 
a hivatal a támogatást.

Szeptemberben kezdené meg 
az oktatást Miskolcon az Euró-
pai Üzleti Gimnázium, amely 
egy József Attila utcai, városi tu-
lajdonú ingatlant nézett ki ma-
gának, a bérbeadás feltételeiről 
is tárgyaltak a városatyák épp-
úgy, mint az egykori egyetemi 
fűtőmű értékesítésének lehető-
ségeiről, a Családi mentorprog-
ram működtetésének átadásá-
ról és a város Esélyegyenlőségi 
programjának elfogadásáról is.

Tajthy Ákos

TOVÁBBRA IS AZ ONLINE TÉRBEN DOLGOZNAK

Nem emelik az étkezési díjakat. Fotó: Mocsári László



Horváth Renátó 2019 de-
cemberében egy gerincve-
lő-gyulladás következtében 
bénult le nyaktól lefelé, ke-
zelése azóta is folyamatos.

Folytatódik a miskolci teát-
rum online közvetítés-soro-
zata. Az április 17-ei előadás 
kivételesen fontos lesz. Az-

nap a Rózsa és Ibolya című 
mesebalettet élvezheti online 
formában a közönség, és ez-
zel nem csupán igazi tánc-
színházi élményt visznek az 
otthonokba: a jegyvásárlással 
hozzájárulnak Horváth Rená-
tó táncművész felépüléséhez.

Renátó a Miskolci Ba lett 
táncelőadásainak állandó ven-

dégszereplője volt: a közön-
ség láthatta őt a Casablanca, 
az Álom luxuskivitelben, vala-
mint legutóbb az Üvöltő szelek 
című előadásban. A táncmű-
vész már készült, hogy új sze-
replőként beálljon a János vitéz 
táncelőadásba, amikor a trau-
ma bekövetkezett, és Renátó 
lebénult. Kollégái azonnal se-

gítségére voltak, és a táncmű-
vészt rögtön kórházba szállí-
tották. Vizsgálatok és altatás 
következett, majd még több 
vizsgálat; az orvosok jelenle-
gi álláspontja szerint Rená-
tó szervezetében gerincve-
lő-gyulladás okozta a bénulást.

Azóta folyamatos orvo-
si kezeléseket kap, valamint 
otthon is rendszeresen kap 
gyógy kezelést, ebben párja is 
rengeteg segítséget nyújt. 

Több olyan gyógyászati esz-
köz is létezik, mely sokat se-
gíthet a felépülésében, jelenleg 
egy speciális, idegrendszer-fej-
lesztő eszközt szeretnének be-
szerezni. A Miskolci Nemze-
ti Színház is szeretne ebben 
segíteni, ezért az április 17-ei 
Rózsa és Ibolya online előadás 
teljes bevételét Horváth Rená-
tónak ajánlja fel. Amennyi-
ben 3500 forintos támogatói 
jegyet váltanak, nem csupán 
egy szívhez szóló mesebalettet 
láthatnak, de nagyban hozzá-
járulnak ahhoz, hogy Renátó 
minél hamarabb újból szín-
padra álljon.

Venczel-Tóth Evelin színes 
tintafoltja a miskolci kultu-
rális életnek: amellett, hogy 
bábszínész, olvasási élmé-
nyeit könyvekkel foglalko-
zó csatornáján osztja meg, 
amelynek mára közel 6500 
követője van.

Az olvasás kihalóban lévő 
műfaj, legalábbis ezt szokás 
gondolni. Meg azt, hogy a 
Gutenberg-galaxisnak mára 
vége, a napja szupernóvaként 
robbant fel, hideg sötétben 
hagyva a könyvek kozmoszát. 
Sokan vélik így a mai korban. 
Vannak azonban olyan csóva-
fények, amik rácáfolnak erre 
az elméletre. A könyvek vilá-
ga továbbra is létezik, színes és 
egzotikus birodalom. Sőt, tö-
kéletesen képes harmonizálni 
az internettel is. Erre világít rá 
Venczel-Tóth Evelin booktuber, 
a Pergamenre hányt szavak 
nevű Youtube-csatorna vlog-
gere, hivatásos könyvrajongó, 
aki élményekről és csalódások-
ról mesél nekünk: utazásairól 
a kemény táblák közé fűzött 
világban. Vigyázat, toposzok 
döntésére alkalmas cikk követ-
kezik!

Az első oldalak
– Sok mesekönyvünk volt, 

amit először felolvastak, utá-
na magunktól olvastuk őket, 
de nem mondhatnám, hogy 
ezeken kívül nagyon szerettem 
volna a könyveket. A kötele-
ző olvasmányok érthetetlenek 
voltak számomra, ezért álta-
lánosban nem is igazán fog-
lalkoztattak. Aztán felsősként 
rátaláltam a szórakoztató iro-
dalomra és a mesesorozatok-
ra, és ezek nagyon magukkal 

ragadtak. Ezután minden szü-
linapomra könyvet kértem és 
kaptam, főleg a nagymamám 
bátorított ezen az úton, illet-
ve az énektanáromtól kaptam 
nagyon sok könyvet kölcsön 
– mesél a kezdetekről a vlog-
ger, akinek nincsenek igazán 
jó emlékei az alsós kötelező ol-
vasmányokról.

– Csak a Kincskereső kis-
ködmönt olvastam el, és utána 
úgy döntöttem, hogy a rövidí-
tett verziókból írok olvasónap-
lót. Ezt egyébként most sem 
bánom, mert soha nem fordu-
lok újra a könyvek felé, ha még 
több rossz emléket gyűjtök be 
az olvasással kapcsolatban.

Venczel-Tóth Evelin manap-
ság falja a könyveket, renge-
teget olvas, mindenféle műfaj 
érdekli. Az általános iskolában 
szerzett tapasztalatai azonban 
inkább messzebb taszították 
ettől a világtól, minthogy be-
húzták volna. A könyvek iránti 
rajongását nem az elolvasan-
dónak jelölt címek hozták a 
felszínre.

– Az irodalmat mindig 
is szerettem, ezzel nem volt 
gond, és gimnazistaként már 
volt annyi olvasási tapasztala-
tom, hogy újra tudtam esélyt 
adni a kötelezőknek. Itt már 
jó tapasztalatokat szereztem, 
és előszeretettel olvastam el az 
ajánlott könyveket is. Van né-
hány kötet a kiadottak között 
is, amik alkalmasak lehetnek 
beszippantani egy fiatalt, vi-
szont nagyon kevés ember hi-
vatkozik kötelező olvasmány-
ra, mikor azt kérdezik, hogy 
mitől szerette meg az olvasást. 
Pedig nagyon fontos, hogy az 
olvasás élménye legelőször 
mindenképpen pozitív legyen, 

mert a rossz tapasztalatok után 
nehéz visszaterelni a gyereke-
ket a könyvek felé.

A cselekmény bonyolódik
Evelin egyébként a Csoda-

malom Bábszínház bábszíné-
szeként dolgozik jelenleg. A 
kultúra régóta karonfogva kí-
séri, hiszen középiskolában 
színésznek készült, egyetemis-
taként azonban a könyvkia-
dás és az újságírás kezdte ér-
dekelni. Végül mindkét álma 
megvalósult, az ehhez vezető 
út pedig vámpírokkal volt ki-
kövezve.

– Felsősként legelőször az 
Alkonyat ifjúsági sorozatot 
kezdtem el, csak mert érkezett 
belőle a film. Soha olyan iz-
gatott nem voltam még, mint 
mikor azt olvastam, hogyan 
szeret bele egy emberlány egy 
vámpír fiúba. Ezen a vonalon 
keresgéltem tovább a hason-
ló könyvélményeket. Rátalál-
tam a Harry Potter sorozatra, 
viszont abban az időben csak 

az utolsó két részt olvastam el, 
mert nem bírtam kivárni a fil-
mek megjelenését.

Bár a fenti címeket gyakran 
sajnálják le, Evelin története jó 
példa arra, hogy először az ér-
deklődését kell felkelteni a fia-
talnak a történetek iránt, azu-
tán alakulhat csak ki rajongás.

Blog és vlog
Nem minden blogger vlog-

ger. A különbség a két mű-
faj között, hogy míg a blogger 
írásban osztja meg a vélemé-
nyét az adott témában, addig a 
vlogger mindezt kamera előtt 
teszi, videóban. Venczel-Tóth 
Evelin mindkét formában ki-
próbálta magát, végül az utób-
bi mellett maradt.

– Gimnáziumban any-
nyi könyvet olvastam el, hogy 
arra gondoltam, a véleménye-
met megoszthatnám másokkal 
is, ezt blog formájában tettem 
anno. Pár évre rá úgy éreztem, 
hogy kinőttem azt a közeget. 
Úgy gondoltam, több embert 

érhetnék el a Youtube-on. Ki-
próbáltam, és már majdnem 
három éve rendületlenül gyár-
tom a videókat a csatornámra.

Minden héten két videót készít 
könyvélményeiből. A munkájától 
függ, hogy tud foglalkozni a Per-
gamenre hányt szavakkal.

– Van, amikor felveszek 
több videót, megvágom őket 
és időzítem, hogy elfoglaltabb 
napokon ne kelljen vele fog-
lalkozni. A csatorna arculata is 
sokat változott a kezdetek óta: 
próbálok évről évre fejlődni, és 
behozni valami új dolgot, de 
vannak segítőim is. Igyekszem 
minél több egyedi tartalmat 
gyártani, növelni a videóim 
minőségét, és megmozgat-
ni a követőimet is. Határozott 
célom volt, hogy a csatornán 
mindenféle korosztály, illetve 
férfiak és nők egyaránt meg-
találják a számukra érdekes 
könyveket, és ezt már nagyjá-
ból sikerült elérnem.

A vlogolás persze érdekes 
pillanatokat is szül.

– A legaranyosabb megkere-
sésem eddig az volt, amikor az 
egyik követőm testvére meg-
kért, hogy hívjam fel a lányt a 
szülinapján, mert nagyon sze-
reti a csatornát, és örülne neki, 
ha felköszönteném.

Amikor elindította a Per-
gamenre hányt szavakat, még 
nem létezett sok hazai köny-
ves csatorna, azóta viszont már 
körülbelül ötven van.

– A közösség még elég ki-
csi, de nagyon összetartó. Ta-
valy óta van egy discord felüle-
tünk, ahol minden nap tartjuk 
a kapcsolatot, mindenféléről 
beszélgetünk, tanácsot adunk 
a másiknak, és elindult egy kö-
zös könyvklubunk is. Itt köz-
vetlenebbül tudunk beszélni a 
követőkkel, és online progra-
mokat is szervezünk, például 
olvasási maratont. A jövőben is 
szeretném folytatni, amit most 
is csinálok, terjeszteni a könyv-
szeretetet, és egyszer majd írni 
egy könyvet.

Bájer Máté

Tágra zárt könyvek: a kötelezők sem tudták  
elrettenteni az olvasástól

Venczel-Tóth Evelin reményekről és csalódásokról mesél nekünk: utazásairól a kemény táblák közé fűzött világban
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A Herman Ottó Múzeum 
pályázatot hirdet húsvéti 
szokásaink megismerése, 
rögzítése céljából három 
kategóriában.

A „hagyományos” húsvéti 
szokások rengeteget változtak 
az elmúlt évek, évtizedek alatt. 
Ennek a változásnak a folya-
matát vagy legalább egy-egy 
mozzanatát szeretné rögzíte-
ni, s megőrizni az utókor szá-
mára a múzeum. Aki kedvet 
érez, hogy ebben a munkában 
segítségükre legyen, az három 
kategóriában – írás, fotó, kép-
zőművészet - pályázhat.

Várnak leírást, dolgozatot, 
fogalmazást vagy akár irodal-

mi művet arról, miként tölti 
pályázó és családja a húsvéti 
ünnepeket napjainkban az elő-
ző évek ünnepi időszakához 
képest. A pályázók fényképen 
is megörökíthetik, hogy ho-
gyan ünneplik ma a húsvétot. 
A képzőművészeti alkotások 
témája a régi idők és napja-
ink húsvéti szokásai, melyeket 
lehet egy képen belül, de kü-
lön-külön is megjeleníteni.

Pályázni mindhárom ka-
tegóriában felnőtt és ifjúsá-
gi korcsoportban lehet. Beér-
kezési határidő: április 25. A 
kategóriák győztesei nyere-
ményekben részesülnek. A pá-
lyázatról további információk 
a minap.hu-n olvashatók.

Húsvét régen és maNézzen előadást egy jó ügy érdekében!



Együttműködési megál-
lapodást írt alá a Miskolci 
Második Esély Állatvédő 
Alapítvánnyal a Miskolci 
Állategészségügyi Telep, 
mellyel új alapokra fek-
tették a többéves közös 
munkát.

A két szervezet évek óta 
nyújt támogatást egymás-
nak feladataik ellátásában. 
A Városgazda által üzemel-
tetett Miskolci Állategész-
ségügyi Telep főbb feladatai 
közé tartozik, hogy a város 
közigazgatási határain be-
lül begyűjtse a kóbor ebeket, 
macskákat, az ott-tartózko-
dásuk idején teljes körűen 
ellássa, valamint a kötelező 
tartási idő lejártával miha-
marabb gazdát találjon az 
állatoknak.

A Miskolci Második Esély 
Állatvédő Alapítvány elsőd-
leges célja a Miskolci Állate-

gészségügyi Telepre bekerült 
állatok felelős gazdához köz-
vetítése. Az alapítvány ado-
mányokkal is hozzájárul a 
telepi állatok jobb minőségű 
ellátásához, súlyosan sérült 
állatok esetében pedig azon-
nali átvevőszervezet felkuta-
tásával segítik az állategész-
ségügyi telepet.

A megállapodás kereté-
ben a Miskolci Második 
Esély Állatvédő Alapítvány 
együttműködik többek kö-
zött az állatorvosi költségek 
részbeni vagy teljes mértékű 
átvállalásában, az örökbefo-
gadások lebonyolításában, 
elő- és utókontrolljában, 
hirdetések megjelentetésé-
ben, valamint gyűjtési akci-
ók és nyílt napok lebonyolí-
tásában. Közös céljuk, hogy 
a telepre bekerült állatok új 
esélyt kapjanak a boldogabb 
életre, egy felelős, jó gazda 
oldalán.

Élmények, kikapcsolódás, 
feltöltődés – ezt kínálja majd 
a miskolctapolcai Ellipsum 
Élmény-és Strandfürdő. 

A komplexum elkészült, a 
világjárvány miatt azonban 
egyelőre nem lehet tudni, mi-
kor nyithat meg. Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb well-
nesscentruma mérföldkő 
Miskolc turisztikai életében. 
A négy évszakos fürdő min-
den korosztálynak igazi él-
ményt kínál.

Víz nélküli medencék, üres 
pihenőszékek, csöndes csúsz-
dák – jelenleg ezek képe fogad 
minket Közép-Kelet Európa 
egyik legnagyobb wellness-
centrumában. A miskolcta-
polcai Ellipsum Élmény– és 
Strandfürdő műszaki átadása 
már tavaly év végén megtör-
tént, a nyitás azonban várat 
magára. A világjárvány miatt 
ugyanis egyelőre nem lehet 
tudni, mikor fogadhat ven-
dégeket a komplexum. Ha 
azonban megnyithat, minden 
korosztálynak tartogat majd 
élményeket.

Az egyik legérdekesebb 
részlet a 4-es épületben ka-
pott helyet. A csúszdák ér-
dekessége, hogy mindhárom 
az épületből indul, és ott is 
végződik. Az egyik VR szem-
üveges csúszásra alkalmas, 

a másik „versenycsúszásra”, 
ahol fénypontokat lehet majd 
megérinteni, és versenyez-
ni lehet abban, ki gyűjt töb-
bet, és milyen gyorsasággal. 
A harmadik az úgynevezett 
fánkos csúszda, ami egy nagy 
dobban fordul meg, és úgy ér 
vissza az épületbe.

Az öt, ellipszis alakú épü-
letben valamennyi korosztály 
külön részleget kapott, van 
sakk-, pezsgő-, élmény– és 
wellnessmedence, a legkiseb-
beknek pedig gyermekme-
dence és vizes játszótér is.

Mindezt azonban egye-
lőre nem lehet kipróbálni, 
a járvány miatti bizonyta-
lan helyzetben a benti me-
dencékben sincs víz. Koreny 

György, a Miskolci Fürdők 
Kft. ügyvezetője a Miskolc 
Televíziónak elmondta, a be-
ruházás elkészült, jelenleg 
előkészítő munkákat végez-
nek a vendégek fogadására. 
– Alig várjuk már mi ma-
gunk is, hogy a pandémia 
végével ezt végre megérjük 
– fogalmazott.

A fürdő a tervek szerint 
nyáron ötezer, télen több 
mint ezer vendég fogadásá-
ra lesz képes. Ha megnyit-
hat, a remények szerint éves 
szinten mintegy 250-280 ezer 
új látogató érkezhet Mis-
kolcra. Ez azt jelenti, hogy 
megduplázódhat az eddigi 
vendégforgalom az üdülőte-
rületen.

A fejlesztés célja az, hogy se-
gítse a fogyatékossággal élő 
és a hátrányos helyzetű sze-
mélyek foglalkoztatását és a 
közösségi gazdálkodást.

Folytatás az 1. oldalról
– A fogyatékkal élők ügyét 

nem kezelik helyén országo-
san, és úgy gondolom, hogy 
itt Miskolcon is van még hová 
fejlődnünk. Őket országszer-
te sok civilszervezet képviseli, 
akik mind-mind nagyon sokat 
tesznek ezekért az emberekért. 
A Szimbiózis Alapítvány köz-
tük is kiemelkedő, mégpedig 
azért, mert országosan is pél-
daértékű az, hogy ezt a komoly 
és becsülendő munkát olyan 
társadalmi vállalkozásokkal 
egészítik ki, teszik teljessé, me-
lyek által fenntarthatóvá válik 
a tevékenységük. Példaértékű 
az is, hogy munkájuk során 
nagy hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy megtanítsák a lehető leg-
többeknek, hogyan kell együtt 
élni fogyatékkal élő embertár-
sainkkal a hétköznapokban, 
mint ahogyan az is, ahogyan 
az alapítvány keretében ezek az 
emberek be tudnak kapcsolód-
ni a munka világába, és értéket 
tudnak teremteni – jelentette 
ki az alpolgármester.

A Baráthegyi Majorságban 
az elmúlt időszakban jelentős 
fejlesztések valósultak meg: új 
közösségi tereket alakítottak 

ki akadálymentesítési mun-
kálatokat végeztek el, és esz-
közöket (köztük padokat vagy 
egy elektromos, háromkerekű 
cargobiciklit is) beszereztek. 
Az alapítvány elnöke lapunk-
nak elmondta, a projekt to-
vábbsegíti a fogyatékossággal 
élő és a hátrányos helyzetű 
személyek foglalkoztatását, a 
Baráthegyi Majorságban való 
aktív közösségi gazdálkodást 
és egy multifunkcionális szo-
ciális farm létrehozását. Mint 
mondta, szeretnék, ha a jár-
ványhelyzet javulását köve-
tően több időt töltenének el 
náluk a miskolci óvodások és 
iskolások.

– Nem titok, a legújabb 
nemzetközi trendet, a transz-
formációs turizmust szeret-
nénk itt meghonosítani, mely-
nek lényege, hogy az ember 
élete átalakuljon az utazástól. 
Szeretnénk, ha a vendégeink 
pihenés közben találkozná-
nak a fogyatékos munkaválla-
lóinkkal, lakóinkkal értékte-
remtő pozíciókban: mondjuk 
vendégváróként vagy animá-
tor játékvezetőként mutat-
kozhatnának be előttük. Azt 
reméljük, hogy ez a törek-
vésünk egy jobb társadalom 
kiépítését, kialakítását szol-
gálhatja – hangsúlyozta Jaku-
binyi László.

Az elnök elmondta azt is, 
csaknem készen van a baráthe-
gyiek családbarát panziója is. 
Ez lesz az egyik bázisa az „Egy 
hét mennyország program-
nak”, melynek keretében olyan 
alacsony jövedelmű családokat 
fogadnak majd, akik fogyaték-
kal élő gyerek(ek)et nevelnek. 
„Bízom benne, hogy egy-egy 
hét intenzív, ingyenes hétnyi 
segítséggel olyan fejlesztési ja-
vaslatot tudunk majd adni a 
gyerekeknek és a szülőknek, 
amivel az egész család életét ja-
víthatjuk, egyben a felnövekvő 
gyermekek társadalmi esélyeit 
is növelhetjük” – mondta.

Tajthy Ákos

Családbarát panziót és új közösségi 
tereket adtak át a Baráthegyen
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Lezárult az alapítvány „Baráthegyi Szociális Farm fejlesztése” nevű projektje. Fotó: M. L.

Várják, hogy nyithassanak 

MÉRFÖLDKŐHÖZ 
ÉRKEZTEK 

Elkészült az Afrika-ház, 
ahol oroszlánokat és sivata-
gi hiúzokat láthatnak majd 
a Miskolci Állatkert és Kul-
túrpark látogatói a nyitás 
után.

Az átadás-átvétel már 
megtörtént, a hibákat a ki-
vitelező garanciálisan már 
orvosolja, még egy kis te-
reprendezésre és hatósági 
engedélyekre lesz szükség, 
és jöhetnek is az állatok. – 
Új bemutatónk koncepciója, 
hogy több állatot szeretnénk 
megismertetni vendégeink-
kel a Föld elsivatagosodó te-
rületeiről – mondta Veress 
Tamás gyűjteményi vezető. 
– Ezzel párhuzamosan sze-
retnénk felhívni látogatóink 
figyelmét a természetvéde-
lem fontosságára, a túlné-
pesedés és a klímaváltozás 
következményeire. Az ösz-
szesen 2400 négyzetmé-
teres új területen egy 200 
négyzetméteres épületet 
alakítottunk ki, amit elne-
veztünk Afrika-háznak. Két 
külső kifutója van, ebből a 
területből 1200 négyzetmé-
ter áll az oroszlánok rendel-
kezésére. Gondozóink már 
megismerkedhettek ennek 
az állatfajnak az ellátásával, 

hiszen fél éven át vendé-
geskedtek nálunk ilyen faj-
tájú nagymacskák. Ráadá-
sul hasonló a gondozásuk, 
mint a tigriseké. A hama-
rosan érkezőknek először 
meg kell szokni helyüket és 
az itteni embereket, utána 
bevonjuk majd őket a lát-
ványetetésekbe – mondta a 
szakember, aki elárulta, akár 
szaporulatra is lehet számí-
tani, hiszen az épületen be-
lül tudnak biztosítani teljes 
nyugalmat a kölyköt nevelő 
anyának.

Miskolc önkormányza-
ta 2020 elején kezdte meg 
a miskolci állatkert pályá-
zati forrásból történő fej-

lesztését. A miskolci polgá-
rok többségi véleményének 
megfelelően a Vadaspark 
eredeti kapuját felújították, 
megőrizve megszokott for-
máját. Az Afrika-ház kiegé-
szül egy belső madárröpdé-
vel, ahova leopárdteknősök 
is kerülnek, hogy a terület 
minél teljesebb életközös-
ségét bemutassák. A projekt 
100 százalékban az Euró-
pai Unió és a magyar állam 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával való-
sul meg. A támogatás össze-
ge megközelíti a bruttó 420 
millió forintot.

R.O.

Egy 200 négyzetméteres épületet alakítottak ki az Afri-
ka-háznak. Fotó: Beregi László

A wellnesscentrum mérföldkő Miskolc turisztikai életé-
ben. Fotó: Juhász Ákos

KÉSZ AZ OROSZLÁNOK  
HELYE AZ ÁLLATKERTBEN
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Barna Sándor református püspökhelyettes, Juhász Ferenc 
római katolikus plébános, Orosz Atanáz görögkatolikus 
püspök és Sándor Frigyes evangélikus lelkész osztja meg 
olvasóinkkal húsvéti ünnepi gondolatait.

HÚSVÉTI ÜNNEPI GONDOLATOK 
„...látták, hogy a kő el van hengerítve” (Márk16,4)

2021 húsvétjára készülünk. 
A kereszténység legfontosabb 
ünnepére, amikor Jézus győzel-
mét ünnepeljük a bűneink és 
a halál felett. Mégis szokatlan 
ez a húsvét: mi, reformátusok, 
immár másodszor készülünk 
az ünnepre az egész világon 
zárt templomajtókkal. Üresek 
a templomaink. De üres Jézus 
sírja is! Ez a húsvét bizonyíté-
ka annak, hogy hitünk nem az 
épülethez kötődik, hanem Jézus 
személyéhez és munkájához.

Nincs olyan jel, olyan mű-
vészi ábrázolás, amely meg-
felelőbben kifejezné Krisztus 
dicsőségét, mint a nyitott sír 
és az elhengerített kő. Üzenete 
nem az illúziók világába röpít 
el, hanem itt szólít meg, ebben 
a valóságban, a mindenna-
pokban, amelyben az aktuá-
lis hírek után tudakozódsz, 
ünnepet tervezel, vagy tenni-
valóidon gondolkodsz, megél-
hetésedért aggódsz, betegség-
gel küzdesz. Sok aggodalom, 
bánat, gyász. Nyomasztó na-
ponként értesülni arról, hogy 
hány újabb fertőzött van ha-
zánkban, és hányan hunytak 
el az elmúlt napon a koro-
navírus miatt. De valójában 
nagy betegségek nélkül is meg-
érkezik hozzánk az elmúlás. 
Kegyetlen valóságként van ott 
minden ember életében, mert 
a halállal szemben nincs al-
kudozás, csak tanácstalanság, 
üresség, levegőbe kiáltott mi-
értek. Az ember tragédiája a 
halál, amelyben nincs happy 
end, boldog befejezés, helyette 
szomorúság van.

A húsvéti történetben sincs 
szó kitörő örömről először. Az 
asszonyok egy sírhoz mentek, 
mert akit szerettek, meghalt. 
Szemtanúi voltak szörnyű ki-
végzésének. Az úton arról tana-
kodtak: ki fogja elhengeríteni a 
mázsás követ, amivel Jézus bar-
langsírját lezárták. Tehetetlen-
nek érezték magukat. De tud-
nunk kell, hogy amikor eljutunk 
emberi életünk végső pontjához, 

ahol mi már tehetetlenek va-
gyunk, ott munkálkodik Isten: 
elhengeríti a nagy követ, elhá-
rítja a leküzdhetetlen akadályt.

Jézus meghalt a kereszten, 
megváltott bűneinkből, és hús-
vét hajnalán feltámadásával 
legyőzte a halált. Akik hiszünk 
benne, ígérete szerint nem a 
halál felé megyünk, hanem az 
Élet felé. Nem zsákutca a földi 
élet. Ennek ellenére szomorko-
dunk, ha gyászolunk, rettent a 
meghalás és sokféle bizonyta-
lanság van bennünk, ha ma-
gunkra nézünk.

Tavasszal a természet újjá-
éledése csoda. Ősszel mintha 
meghalna a természet, az élet-
nek szinte minden jelét elrejtik 
a lombhullató fák, a virágok 
visszahúzódnak a föld színe 
alá. De csak tavaszig, mert eljön 
az ideje a megújulásnak. Jézus 
ígérete: „Mert az én Atyámnak 
az az akarata, hogy annak, aki 
látja a Fiút, és hisz benne, örök 
élete legyen; én pedig feltámasz-
tom azt az utolsó napon.” Egy 
különb tavaszt ígér. Hogyan 
lesz? Ő tudja! A Feltámadás 
ünnepén nézz az üres kereszt-
re, nézz az üres sírra! Jézusban 
bízz, aki megtörte a halál erejét, 
aki majd melléd áll, és megcse-
lekszi, amit csak ő tehet.

A vírus harmadik hulláma 
miatt valószínűleg a temploma-
ink zárva lesznek, féltve magun-
kat és egymást, mi is bezártság-
ban leszünk, de a húsvéti nyitott 
sír üzenete keresi szívünket. Ha 
megnyitjuk előtte, akkor új táv-
latok nyílnak előttünk.

Barna Sándor
református püspökhelyettes

Bár az ajtókat zárva tartották!
A húsvét, Jézus Krisztus feltá-

madásának az ünnepe. Egészen 
más hangulata lenne, ha nem 
tavasszal tartanánk, hanem 
mondjuk októberben. Minden 
hónap szép, de a tavaszi hóna-
pok szebbek, mert a téli derme-
désből az élet újraindulásának 
vagyunk tanúi. Legalábbis ed-
dig így gondoltuk! Most azon-
ban, hogy nem a tél, hanem a 
világjárvány miatt kell újrakez-
denünk az életet, és nem is any-
nyira az enyhe tél miatt kellett 
behúzódnunk otthonainkba, 
hanem a fertőzésveszély miatt 
más jelentést kap a tavasz is.

Akiknek hétvégi házuk 
vagy nyaralójuk van valahol 
egy külterületi részen, és télen 
nem használják, azt bizony-
nyal „téliesítették”: víz elzárva, 
áramtalanítva, szekrényajtók 
tárva-nyitva, spaletták és a kö-
penyajtók bezárva, a kiskapun 
lakat. Most, hogy tavaszodni 
kezd, és eljön az újranyitás ide-
je, gyakran tapasztalják, hogy 
a kiskapun a lakat berozsdált, 
alig megy bele a kulcs, a spa-
letták zsanérjai szorulnak, az 
ajtó is nyikorogva nyílik.

Ezek a képek metaforiku-
san szinte rólunk is szólnak, 
hiszen ki az közülünk, aki 
nem érez most valami hason-
lót a nehezen nyíló világ felé, 
a mások iránti féltés és félelem 
berozsdált szavai nehezen in-
dulnak, és mozdulatainkat 
erővel kell irányítani.

Az első húsvét hajnalán az 
idővel, a helyzettel és a hata-
lom katonai önkényével dacoló 
asszonyok a sötétben botorkál-
nak Jézus sírjához. Azon tana-
kodnak, hogy mit fognak tenni, 
ha odaérnek. Hiszen a sír száját 
hatalmas kő takarja, és nem lesz 
erejük, hogy azt onnan elmoz-
dítsák. És amikor odaértek, meg-
lepetten látták, hogy a kő el van 
hengerítve. Tudták, hogy nem 
Jézus barátai, az apostolok jár-

tak előttük a sírnál, hiszen azok 
félelmükben egy közös helyi-
ségben rejtőztek, még az ajtót is 
magukra zárták. Hát akkor kik 
lehettek, akik ezt a több tonnás 
követ elmozdították a sír szájá-
tól? Nem sejtették, hogy maga 
az Úr volt az, éspedig, hogy lás-
sák – lássuk – nem zárható be 
egy üregbe. Se barlang, se istálló, 
se szív, se szájüreg nem tarthatja 
fogva azt, aki a világ teremtője. 
De mi sem zárhatjuk el magun-
kat előle. Amikor az apostolok 
a félelem önkéntes karanténját 
választották, és magukra zárták 
az ajtót, a zárt ajtón és falakon 
keresztül is megjelent köztük. 
Egyszerre ott állt előttük, mint 
közülük bármelyik. Nehezen 
ocsúdtak fel és tértek vissza a 
valóságba, mígnem egyikükből, 
Tamásból kiszakadt a felkiáltás: 
Én Uram, én Istenem!

A keresztényeknek gyakran 
van deja vu érzésük. Akik ma 
hasonló bezártságot tapaszta-
lunk, szintén így éljük meg ezt 
az ünnepet, ezt a húsvétot. A 
zárt ajtón keresztül is megjele-
nik, betoppan, felvidít, és meg-
mozdulnak dermedt tagjaink. 
És a gyerekek újra zsibongani 
kezdenek, az ifjak szerelmet 
éreznek, a felnőttek erősek és 
bátrak lesznek, és az idősek a 
felhők mögé pillantanak. És 
a nyitott ajtóban megöleljük 
egymást. Áldott húsvétot!

Juhász Ferenc
római katolikus plébános

„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az 
elhunytak zsengéje.” 1Korinthus 15,20

Az egyház, amikor Istenről, 
Jézusról vagy más hitbeli kér-
désről beszél, akkor mindig va-
lamilyen bibliai igére hivatko-
zik. Ezt azért tesszük, mert a 
Biblia Isten kinyilatkoztatása, 
kijelentése. Az ő szava, üzene-
te nem egy légüres térben, ha-
nem mindig a történelem egy 
adott helyén, adott időben, 
adott körülmények között szó-
lalt meg. A Biblia megtörtént 
eseményeket ír le és utal arra, 
hogy emberek által szólt az Is-
ten. Ismerős mondás lehet: Úgy 
kerültem bele, mint Pilátus a 
credoba (hitvallásba). Ezt a ki-
fejezést akkor használjuk, ha 
akaratunk ellenére belekerül-
tünk egy eseménysorozat lán-
colatába. Poncius Pilátus sze-
mélye a credoban (Apostoli 

vagy Niceai hitvallásban) arra 
utal, hogy Jézus pere, a kereszt-
re feszítése mikor, hol, milyen 
uralom alatt, milyen jogi ösz-
szefüggésben történt. Ma ezt 
dátummal, helyszínnel és tör-
vényi hivatkozással tennénk. 
Az akkori kor szokása szerint 
az esemény pontos dátuma az 
akkori uralkodó, vezető szemé-
lyéhez volt köthető, ezért ké-
sőbb a hitvallásban is megha-
tározásra került.

Egy zsidó származású, Saul 
nevű, magas képzésben ré-
szesült személy felháborodott 
azon, hogy Jézus önmagáról, 
mint az Isten által megígért 
Messiásról beszélt. Ezt ő ha-
mis állításnak tartotta, és nem 
értett egyet Jézus tanításával 
sem, főleg azzal, hogy magát 

Isten fiának vallotta. Jézus ta-
nításának gyors terjedése és 
feltámadásának híre miatt fel-
hatalmazást kért arra, hogy 
Jézus követőit összegyűjthesse 
és kivégeztethesse. A hozzájá-
rulást megnyerve indult Da-
maszkusz városába, hogy Jézus 
követőit – ma keresztyéneknek 
nevezzük őket – elfogja, össze-
szedje. Utazása alatt egyszer 
csak nagy fényességet látott, és 

maga Jézus szólította meg. Ezt 
követően egy ideig nem látott 
fizikálisan, de addigi meggyő-
ződését feladva maga is Jézus 
követőjévé vált, aki ettől kezd-
ve a zsidó Saul neve helyett a 
görög Pál nevét használta. Ő 
maga így lett Jézus küldöttjévé, 
apostolává. Az apostol kifejezés 
– mint görög szó – azt jelenti: 
követ, küldött. Az egyszerű-
ség kedvéért ma talán nagykö-
veteknek is hívhatnánk Jézus 
apostolait.

Saul, azaz Pál, az ezt követő 
évtizedekben bejárta Kis-Ázsia 
tartományait, átjött Európába. 
Ezekben az években keletkez-
tek az általa alapított gyüleke-
zeteknek írott levelei. Istennel, 
Jézussal való mély és személyes 
kapcsolatából fakadtak írásai, 
melyek ma is hitbeli útmuta-
tást jelentenek a keresztyének 

számára. Végül Néró, római 
császár ideje alatt hitéért kard 
általi lefejezésre ítélték Rómá-
ban Kr.u. 64-ben.

Érdemes elolvasni az apostol 
által a korinthusi gyülekezet-
nek írott első levelét, kiemelten 
a 15. fejezetet. Itt arról olvas-
hatunk, hogy keresztyénnek 
lenni „veszélyes vállalkozás” és 
életforma.

Egy dolgon áll vagy bukik az 
egész keresztyénség. Ez az egy 
pont pedig a Jézus megváltói ha-
lálát igazoló FELTÁMADÁS bi-
zonyossága. A 15. fejezet azok-
nak a felsorolását tartalmazza, 
akik ennek a megmásíthatatlan 
ténynek a tanúi voltak, köztük 
maga Pál is. Poncius Pilátus sze-
mélye, működése, Jézus keresztre 
feszítése TÉNY. Jézus üres sírja 
TÉNY. Bizonyíték ellene nincs. A 
halott Jézus testének bemutatá-

sa máig nem történt meg, pedig 
sokan szerették volna bizonyíta-
ni akkor is és ma is, hogy nem 
támadt fel a halálból. Ha Jézus 
feltámadása tény, akkor Jézus 
minden követője győztes lesz, és 
minden ellensége egy bukott vi-
lág „vesztes katonája”. Ebben a 
világban a gonosz még tombol-
hat, de a csata kimenetele 2000 
évvel ezelőtt ott Jeruzsálemben 
már eldőlt.

Minden húsvét egy felhívás 
mindannyiunk számára: Gon-
dold át az életed a Biblia tanítá-
sa fényében, és változtass rajta, 
mert megéri! Ma még megtehe-
ted, mert tart számodra még a 
kegyelem ideje, és hallhatod, ol-
vashatod, hogy Krisztus feltá-
madt a halottak közül, mint az 
elhunytak zsengéje.

Sándor Frigyes 
evangélikus lelkész

Húsvéti remény
Jézus Krisztus a zsidó Pász-

ka ünnep idején meghalt ér-
tünk. „Szeretett engem és ön-
magát adta érettem” – mondja 
róla Szent Pál apostol (Gal 
2,20). A megtestesült Ige tudta 
előre, hogy időről időre baj lesz 
velünk. S mégis megelőlegez-
te felénk a szeretet legnagyobb 
megnyilvánulását: életét adta 
értünk. Amikor keresztre feszí-
tették, amikor szinte mindenki 
elhagyta, akkor mindenkiért 
áldozta fel istenemberi életét. 
Mert személy szerint szeretett 
mindegyikünket.

Egyik későbbi apostola ab-
ban látta Jézus küldetésének 
lényegét, hogy „a halál által 
lerontsa azt, akinek halált 
osztó hatalma volt, az ördö-
göt, és megszabadítsa azokat, 
akiket a halál félelme egész 
életükön át rabszolgaságban 
tartott.” (Zsid 2,14-15) Ez 
ma, a globális halálfélelem 
évében igencsak aktuális. Jé-
zus még a halálban is hason-
ló lett hozzánk, hogy irgal-
mas és hűséges főpap legyen 
Isten előtt, hogy kiengesztel-
je a nép bűneit. Így „mivel ő 
maga is elszenvedte a kísér-
tést, segítségükre tud lenni 
azoknak, akik kísértést szen-
vednek.” (Zsid 2,14)

Kísértést, nagy megpróbál-
tatást szenved ma az egész vi-
lág. Jó tudnunk, hogy még a te-
remtő Igének, a Megváltónak is 
bőven kijutott ebből. Nemcsak 
akkor, amikor étlen-szomjan 
járta végig a Szentföldet, se-
gítséget és gyógyulást ígérve a 
hozzá folyamodóknak. Hanem 
amikor nagypénteken min-
denkitől elhagyatva került a 
keresztre. Illetve valahányszor 
ellenfelei azóta is a sírba kí-
vánják, ügyét elévültnek tekin-
tik, őt magát pedig örökre ha-
lottnak akarják nyilvánítani.

Húsvétkor Jézus feltámadá-
sát ünnepeljük: hogy megsza-
badítva sokunkat a halálfé-
lelemtől a saját életéből kínál 
meg bennünket. S ahogyan 

sokszor énekeljük: „a sírban 
lévőknek életet ajándékozott”. 
Ideértve mindazokat, akiket 
a második és harmadik hul-
lám betemetett. De nemcsak 
a sírban lévőknek, hanem ne-
künk is. Hiszen már korábban 
világosan megmondta: azért 
jött, hogy életünk legyen és bő-
vebben legyen. Jó pásztorként 
biztosította számunkra a bol-
dogabb élet lehetőségét. A hús-
véti tojás csak szerény jelképe 
a bővelkedő életnek, amelyet a 
feltámadott Jézustól kapunk.

Húsvét azt is jelenti, hogy 
még a világjárvány idején, egy 
korlátozásokkal teli év után 
sem lettünk elfelejtve. Isten és 
a feltámadt Jézus törődik ve-
lünk, vesztegzár nélküli boldog 
életet szán nekünk. Megadja az 
esélyt arra, hogy újra levegőhöz 
jussunk, hogy jobb életünk le-
gyen. Ő előbb szeretett minket, 
és szabadságot adott nekünk.

„Ma mindenek betelnek vilá-
gossággal” – énekeljük templo-
mainkban. A szívünk-lelkünk 
is teljék be tavaszi fénnyel, Jé-
zus feltámadásának örömével! 
Segítsünk egymásnak, hogy az 
önzetlen szeretet tiszta fénye és 
öröme húsvét utánra is meg-
maradjon, és hogy Isten kedve 
szerinti jó emberekké váljunk! 
Ez tegyen igazán és végérvé-
nyesen szabaddá bennünket!

Ezt kívánom minden mis-
kolci családnak és polgárnak 
az idei húsvétra, a feltámadt 
Jézus kegyelméből. 

Orosz Atanáz 
püspök



Sokan vélik úgy, hogy min-
den jobb volt a régi szép 
időkben. Ez az állítás a hús-
vét vonatkozásában talán 
nem is számít túlzásnak. 
Főleg, ha a hagyományosan 
roskadásig pakolt húsvéti 
asztalt vesszük alapul.

Abaúji receptek címmel Sán
dor Róbert szerkesztésében je-
lent meg 2017-ben egy külön-
leges kiadvány. A szakácskönyv 
az abaúji települések konyhai 
hagyományait eleveníti fel. Sán-
dor Róbert hosszú évekig járta a 
városokat és a falvakat, gyűjtöt-
te a recepteket. Munkája nyo-
mán régi technikák, fogások és 
ízek születnek újra. Pácolt son-
ka és házi füstölt kolbász illatá-
val csurig telt kamrák kincseiből 
szemezgethetünk olyan kor ha-
gyományai közül, amikor még 

megaludt a tej, és a báránnyal 
az akolban találkoztak az embe-
rek leggyakrabban, nem a disz-
kókban. Amikor az aszpartám 
tartalmú édesítőszerek helyett 
előszeretettel használtak mézet, 
a tyúkhúsleves erejét pedig a ba-
romfiudvar és a kiskert rejtette, 
nem egy „mindentudó” kocka.

Népi ünnep
A húsvét a sonka-tojás-tor-

ma szentháromsága. Hedonis-
ta öröm óda böjt utáni bárány-
húshoz, nyúlgerinchez. Morzsás 
szájjal elmondott locsolóvers egy 
falatnyi kalácsfoszlány és némi 
slankító répatorta között. A diéta 
utolsó megkísértése. Ezernyiképp 
lehetne még leírni azt a mámort, 
amit a szépen terített húsvéti asz-
talok monotóniája okoz. Kétség-
telenül monoton, hisz minden 
húsvéti asztal ugyanolyan: son-

kás, újhagymás, csomós retkes, 
süteményes harmónia. Minden-
nek egy szépséghibája van: ma-
napság nem szokás tartani az ün-
nepet. Itt nem feltétlenül az idei 
és a tavalyi év húsvétjaira gondo-
lunk – ennek legalább oka van. 
A nagycsaládos húsvétolások és 
a vendégvárás kopott ki inkább 
a köztudatból. Meneküléssé vált 
a kölnisüvegek és borszagú férfi-
rokonok elől. A piros betűs ünne-
pek közül talán a húsvét volt más 
régen leginkább, és ezzel együtt az 
a trakta is, amit nagyanyáink tet-
tek ilyenkor az asztalra. Ennek a 
móriczi romantikával átszőtt régi 
világnak az ízeit idézve válogat-
tunk olyan recepteket Sándor 
Róbert hagyományőrző könyvé-
ből, amik akár egy modern hús-
véti asztalon is helytállnának.

Abaúji tavaszi kaszásleves 
(Gyűjtési hely: Bózsva)

Az alábbi leves Abaúj-Hegy-
közből származik. Telt, karak-
teres, és az ünnepet idéző hoz-
závalók mind megtalálhatóak 
benne, így nyugodt szívvel te-
hetnénk a locsolkodók elé.

Egy éjszakára beáztatunk 25 
dkg füstölt húst, majd leöntjük 
róla a lét, és bőséges hideg vízben 
feltesszük főni. Hozzáadunk 1 fej 
vöröshagymát, 3 cikk fokhagy-
mát, ízlés szerint babérlevelet és 
szemes borsot. Megpucolunk 3 
szál sárgarépát és 2 szál petre-
zselyemgyökeret, majd mindet 
lereszeljük. Ha a hús puhára főtt, 

kivesszük hűlni, a főzőlevet pe-
dig átszűrjük, majd ebben főz-
zük meg a lereszelt zöldségeket. 
Ezután hagyományos rántást 
készítünk fűszerpaprikával, amit 
lassan belekavarunk a zöldséges 
lébe. Az egészet összeforraljuk, 
majd meghintjük petrezselyem-
mel. A húst kockára vágjuk, és a 
levesbe tesszük. Nagy kanál tej-
föllel tálaljuk a kész fogást.

Borókás nyúlgerinc 
(Gyűjtési hely: Aranyida)

Bár a nyúl inkább csak a to-
jást hozza, a húsvéti asztalon 
sem sértés kínálni.

Megtisztítunk 1,5 kiló nyúl-
gerincet, lehártyázzuk, csíkokra 
vágjuk, majd megtűzdeljük füs-
tölt szalonnával. Előmelegített 
sütőben - gyakran öntözve zsír-
jával és olvasztott vajjal - meg-
sütjük. Apróra vágunk 1 csokor 
petrezselyemzöldet, 1 vörös-
hagymát, felkarikázunk 2 sár-
garépát. A zöldségeket 2 gerezd 
fokhagyma kíséretében forró 
zsíron megpirítjuk, majd beleke-
verünk 10 dkg lisztet, felöntjük 1 
csésze csontlevessel és 2 dl édes 
fehérborral. Az így kapott már-
tást borókával, sóval, borssal és 
kakukkfűvel ízesítjük, majd sű-
rűre forraljuk. Tálaláskor a húsra 
öntjük, rizzsel vagy héjában főtt 
burgonyával kínáljuk.

A sárgatúró régen a húsvéti 
ételszentelés elengedhetetlen 
tartozéka volt a görögkatoliku-
soknál.

Szirka  
(Gyűjtési hely: Gagyvendégi)

Felteszünk forrni 1 liter zsí-
ros tejet, tetszőleges mennyi-
ségű cukorral ízesítjük, te-
szünk bele egy csipet sót is. 10 
tojást felverünk, de nem ha-
bosra. A felvert tojásokat fo-
lyamatos kavargatás mellett a 
tejbe öntjük. Lassú tűzön ad-

dig főzzük, míg túrószerűvé 
válik. Egy szűrőbe konyha-
ruhát teszünk, és beleöntjük a 
forró szirkát. A konyharuhát 
szorosan összefogjuk (gömb 
alakúra), megkötjük, és fela-
kasztjuk, alá pedig edényt he-
lyezünk. A kihűlt, lecsepegett 
sárga túrót felszelve tálaljuk.

Bájer Máté

ELMÚLT HÚSVÉTOK ÍZEI

A húsvét a sonka-tojás-torma szentháromsága

A tradícionális húsvéti reggeli
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Arra voltunk kíváncsiak, 
hogy egy olyan férfi, aki 
spíler a konyhában, milyen 
menüvel készül családjának 
idén húsvétkor. Ő Szűcs Ist-
ván, a rendőr és „séf” – a fo-
tókból látszik, méltán kapta 
meg ez utóbbi titulust is.

Hagyományosan ugyanazt 
az ételt készíti el évente a ta-
vaszi ünnepre Szűcs István, 
akit rendőrséfként ismerünk. 
De mindig belecsempész egy 
kis újdonságot is: idén a tála-
lás mikéntje lesz ez. – Reggeli
re húsvéti Benedict-tojás lesz, 
aminek alapja a foszlós kalács 
megpirítva, majd megszórva 
egy kevés jégsalátával, ami-
re teszem a füstölt sonkát, a 
bug gyantott tojást, aminek a 
tetejére a hollandi mártás ke-
rül. Most tehát nem uborkával 
és kaláccsal tálalom a sonkát, 
ahogyan szoktam – mondta.

A kalácsot a „mester” sze-
rint könnyű elkészíteni, a pró-
bakalácsot már több héttel 
húsvét előtt megkóstolhatták 
a családtagok. – Hamar el-
fogyott, mert még melegen 
ettük. Sárgább lett a belseje, 
mert kipróbáltam a kalács-
lisztet. Nekem bevált. Most 
hármas fonással készítettem 
ezt a foszlós finomságot. Va-
lójában ez az egyetlen édeskés 
étel húsvétkor, mert én a sós 
ízeket részesítem előnyben, 
így most sem készítek süte-
ményt – árulta el.

A húsvét legfontosabb kel-
lékét, a sonkát annyi órán át 
főzi Szűcs István, ahány ki-
lós. – Békebelit veszek, ami 
sokban nem különbözik a 
hagyományostól. Nincs elő-
főzve és fűszerezve, ez csak 
egy nyers sonka pici szalon-
naréteggel. Finom és zamatos 
lesz önmagában is, minden-

féle fűszer nélkül. Miután ké-
szen lett, levében főzöm meg 
a tojást, aminek ettől teljesen 
más íze lesz, mint egy átlagos 
főtt tojásnak – mondta a ren-
dőrséf.

A főétel füstölt, főtt békebe-
li sonkával és blansírozott sár-
garépával bélelt, ricottával töl-
tött, baconbe tekert, egészben 
sült szűzérme lesz tejszínes, 
vízitormás brokkolikrémmel 
és sültburgonya-bonbonok-
kal. – Most újonnan a wasabit 
vagy más néven a japán vízi-
tormát használtam fel. Ez erő-
sebb, mint az itthoni tormák 
– mondta.

Az ebéd receptje:
Hozzávalók: 1 szűzérme, 

1 sárgarépa, 25 dkg ricotta, 
20 dkg bacon, 3 szál újhagy-
ma, 15 dkg húsvéti sonka, 
50 dkg brokkoli, 2 dl tejszín, 
2-3 burgonya, só bors, görög 
fűszer, vízitormakrém vagy 
wasabi.

Elkészítés: A brokkolit ró-
zsáira szétszedve lobogó sós 
vízben kb. 4-5 percig főzzük. 
Szűrjük le, és a tejszínt ráönt-
ve botmixerrel krémesítsük, 
sóval, borssal ízesítsük, a leg-
végén adjuk hozzá a vízitor-
makrémet vagy a wasabit 1-2 
teáskanállal ízlés szerint, ki 
mennyire szereti csípősen, fű-
szeresen. Ez lesz a krém.

A húst mossuk meg, és 
hártyázzuk le, vágjuk le az 
ún. fejét és a végét, hogy 

egy szép hengeres darabot 
kapjunk! Ezt vágjuk fel úgy, 
hogy szép téglalapformá-
jú, kigöngyölt szeletet kap-
junk! Szórjuk meg borssal és 

görögfűszerrel! A zöldség-
gyaluval hosszában szele-
teljük fel a sárgarépát, majd 
blansírozzuk, azaz lobogó 
forró vízben kb. 1-2 percig 
főzzük. Utána tegyük rögtön 
hideg vízbe! A sárgarépasze-
leteket fektessük a hús teljes 
felületére, erre tegyük rá a 
korábban már megfőzött bé-
kebeli húsvéti sonka szelete-
it! Jöhet a tetejére a ricotta, 
szépen elkenve, ennek a kö-
zepébe tegyük bele a három 
szál újhagymát, és tekerjük 
fel a húst, mint egy roládot! 
A külsejét borsozzuk meg, 
majd először a végeit fedjük 
be a baconnal, végül a hús 
teljes felületét, így a ricotta 
nem tud kifolyni a sülés so-
rán. Mehet is a húsunk a 180 

fokra előmelegített sütőbe 
20 percre, majd utána emel-
jük a sütő hőmérsékletét 
200 fokra, és süssük tovább 
újabb 15 percig!

A burgonya bonbonokhoz 
vágjunk szép formákat a 
krump link ból egy ki szú ró esz-
köz zel, és főzzük elő kb. 5-6 
percig! A burgonyát szűrjük 
le, és miután lecsepegett, és 
száradt egy rövid ideig, me-
het is a forró olajba, ahol süs-
sük ki!

A húst, ahogy kivettük a sü-
tőből, ne vágjuk fel azonnal, 
hanem 5-6 percig hagyjuk 
pihenni, majd vágjuk ujjnyi 
szeletekre, ezután már tálal-
hatunk is, amit egy kis retek-
csírával dobhatunk fel.

Répássy Olívia

Békebeli sonka a „rendőrséf” ünnepi menüjében

Reggelire húsvéti Benedict-tojást készít a rendőrséf

A főétel füstölt, főtt békebeli sonkával és blansírozott sárgarépával bélelt, ricottával 
töltött, baconbe tekert, egészben sült szűzérme . Fotók: Szűcs István

A rendőrséf idén kipróbál-
ta a kalácslisztet
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Hirdetés

Izgalmas mérkőzést nyertek 
meg a miskolci pólósok, akik 
magabiztos, 16:10-es győzel-
met arattak a Debrecen ellen 
szerda este a Kemény Dénes 
uszodában.

Az MVLC Magyar Márton 
és Biros Barnabás vezérletével 
győzte le itthon ellenfelét. Ma-
gyar öt, Biros négy gólig jutott a 
találkozón, melynek minden ne-
gyedét megnyerték a hazaiak (3-
2, 4-3, 5-3, 4-2). A győzelem te-
hát nem forgott veszélyben, bár 
a debreceniek derekasan tartot-
ták magukat. Ahogy arra egyéb-
ként a miskolciak számítottak 
is, hiszen Vismeg Zsombor elő-
zetesen óva intett mindenkit: ő 
bizony kemény meccsre számít 
– nyilatkozta a mérkőzést meg-
előzően. Nos, a fiatal hajdúsági-
ak nem is adták olcsón a bőrü-
ket, komolyabb előnyre csak a 
második félidőben tudott szert 
tenni az MVLC.

– Gratulálok a Miskolcnak, 
az egész mérkőzésen jobbak 
voltak – értékelt a lefújást kö-
vetően Bajin Miroslav, a Deb-
recen vezetőedzője. – Szerettük 
volna irányítani a meccset már 
az első perctől, de sok gólt kap-
tunk lefordulásból, és a miskol-
ciak zónából is rendre eredmé-
nyesek tudtak lenni. Így pedig 
nehéz nyerni, főleg, hogy blok-
kolásban sem nyújtottunk ma 
kimagasló teljesítményt.

A hazaiak szakvezetője a 
győztes meccs után érthetően 
elégedetten nyilatkozott. Kis 
István vezetőedző a debrece-
niek mellett saját csapatának 
is gratulált. – Sokat készül-
tünk a mai mérkőzésre, több 
videót megnéztünk a debre-
ceniek játékáról. Ennek elle-
nére azért elkövettük azokat 
a hibákat, amikre külön is fel-
hívtam a játékosok figyelmét. 
A támadójátékunk korsze-
rű, a bekapott tíz gólt viszont 
nem tudom elfogadni, főleg 
úgy, hogy körülbelül hatot fi-
gyelmetlenség miatt kaptunk. 

Dolgoznunk kell azon, hogy 
ki nem kényszerített hibákat 
ne kövessünk el. Örülök vi-
szont annak, hogy mindenkit 
tudtam játszatni. Az újoncok-
nál azért volt némi meccsru-
tinhiány, de van még idejük 
a fejlődésre. Megyünk előre, a 
következő mérkőzéseken sze-
retnénk pontokat szerezni.

Ahogy korábban az OSC Új-
buda, valamint a Szeged elle-
ni mérkőzést, úgy a debrece-
niek vendégjátékát is élőben 
követhették a minap.hu Face-
book-oldalán, illetve a Miskolc 
Televízióban. Nemcsak a vár-

ható izgalmak, hanem értékes 
nyeremények miatt is érdemes 
nézni az MVLC hazai mérkő-
zéseit: ezúttal is indítottunk 
nyereményjátékot a minap.
hu Instagram-oldalán, ahol 
dedikált vízilabdát, illetve az 
Unio-COOP ajándékkosarát 
sorsoljuk ki olvasóink között. 
Kövessenek minket ott is, és 
szurkoljanak az MVLC-nek a 
bajnokságban!

Most hétközi forduló követ-
kezik, szerdán fél 8-tól a TVSE 
lesz az ellenfél, majd szomba-
ton 4 órától a Kaposvárt fogad-
ják a miskolci pólósok.

Magabiztos győzelmet arattak

Végig az MVLC irányított a mérkőzésen. Fotó: Mocsári László

A Női Kosárlabda NB I rá-
játszásában Sopronban ven-
dégszerepelt az Aluinvent 
DVTK.

Az elődöntő első mérkőzé-
sén a piros-fehérek végig be-
csülettel tették a dolgukat, és 
méltó ellenfelei tudtak lenni a 
klasszisok sorát felvonultató 
hazai csapatnak, de az utolsó 
negyedre kissé elfáradtak, így 
a Sopron megérdemelt, 89-64 
arányú győzelmet aratott.

Pedig jól kezdte a találko-
zót a Diósgyőr, Földi Attila 
tanítványai nem voltak meg-
illetődve, az elején fej fej mel-
lett haladtak a csapatok, a ne-
gyed végére azonban kicsit 
alábbhagyott a vendégek kon-
centrációja – írja a dvtk.eu. 
Medgyessy jó formában irá-
nyította csapattársait, a haza-
iak magas centerével viszont 

meggyűlt a bajuk. A félidőre 
44-31-es állásnál vonultak a 
csapatok. A térfélcserét köve-
tően aztán rákapcsolt a Sop-
ron, és bár jól küzdöttek a pi-
ros-fehérek, a hazaiak tartani 
tudták az előnyüket. A mér-
kőzés hajrájában egyre inkább 
elfáradni látszott a vendégcsa-
pat, így a végére nagyarányú 
győzelemnek örülhetett Gás-
pár Dávid csapata (89-64).

A DVTK vezetőedzője sze-
rint megérdemelten nyert a 
Sopron, de a visszavágón meg 
tudják majd nehezíteni a dol-
gukat, ha a most látott elke-
rülhető hibákat kiküszöbölik. 
– Bízom benne, hogy legkö-
zelebb élesebb mérkőzést tu-
dunk játszani.

A két győzelemig tartó pár-
harcban szombat délután 5 
órakor Miskolcon találkozik a 
két csapat. 

Előny a Sopronnál 

Miskolcon élesebb meccset vívnának a diósgyőri kosara-
sok. Fotó: dvtk.eu
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15 éve együttműködünk

Avarégetés. Nem így készül  
a füstölt sonka!
Az egyre kellemesebb tavaszi időjárás és az ün-
nepi hosszú hétvége ideális a kerti munkákra, 
és sokakat kicsábít a telekre is. Régi rossz be-
idegződés a kerti nagytakarítás eredményének 
eltüntetésére az égetés, ezért nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy Miskolcon az avar és a kerti 
hulladék eltüzelése TILOS!

Korábban az önkormányzatok a környezetvédel-
mi törvényben felhatalmazást kaptak arra, hogy he-
lyileg szabályozzák az avar és kerti hulladék égetését, 
amellyel sok településen, köztük Miskolcon is éltek. 
A helyi rendeletek általános jellemzője volt, hogy 
többségük kihangsúlyozta, hogy a kerti hulladékot 
elsősorban hasznosítani kell, és csak bizonyos napok-
ra, időszakokra, időjárási körülményeket figyelembe 
véve engedélyezte a kerti hulladék égetését. Ezen 
engedmények hatására viszont gyakran megtörtént, 
hogy az „égetési napokon” a településeken jelen-
tősen romlott a levegő minősége, sőt jellemzően fi-
gyelmen kívül hagyták a korlátozásokat.

 Miskolcon a közgyűlés döntése értelmében 2020 
szeptembere óta tilos a város közigazgatási határain 
belül a zöldhulladékok égetése.

A környezetvédelmi törvény módosításával 2021. 
január 1. után országosan is bevezették az avar- és 
kertihulladék-égetés tilalmát, viszont az egészség-
ügyi veszélyhelyzet fennállásának idejéig a jogsza-
bály hatályba lépését elhalasztották. Azok az ön-
kormányzatok, amik élni kívántak a lehetőséggel, a 
vészhelyzet ideje alatt továbbra is érvényesíthetik a 
helyi szabályozást. Miskolc városa viszont nem vál-
toztatott korábbi döntésén!

Égetés helyett mi lehet a megoldás? 
A szerves tápanyagok talapba történő visszajutta-

tásának legkörnyezetbarátabb módja a komposztá-

lás, válasszuk tudatosan a zöld javak kezelésére ezt a 
lehetőséget! Ha erre nincs mód vagy megfelelő hely, 
akkor gyűjtsük szelektíven a zöldhulladékot. Miskol-
con e héttől kezdve kéthetente biztosított a zöld-
hulladék elszállítása.  A lakhelyét érintő szállítási na-
pokról a BMH NKft. elérhetőségein (06 21 3500 111; 
bmhnonprofit.hu) keresztül tájékozódhat. 

Gyűjtsük össze a kerti javakat, és kezeljük nevüknek 
megfelelően hasznos anyagként, ne pedig hulladék-
ként! Ebben nyújt segítséget a miskolci Ökomene-
dzser Iroda komposztálási programja, amelynek 
keretében a hungairy@miskolc.hu e-mail-címen és 
a ZöMi – Zöld Miskolc Facebook-oldalon keresztül 
2021-ben is van lehetőség ingyenes komposztládára 
és tanácsadásra történő regisztrációra.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt 
az Európai Unió LIFE programjának támogatásával va-
lósul meg. Célja a levegőminőség javítása 10 magyaror-
szági városban, így Miskolcon is.

Miskolc levegőminőségéről 7.



Polgár Kristóf is átesett a 
Covid-19 fertőzésen, szö-
vődményként szívizom-
gyulladás alakult ki nála. 
A visszatérésért keményen 
meg kell dolgoznia.

A Ferencváros elleni, ta-
valy decemberi derbin még 
kezdőként számíthatott rá a 
szakvezetés, azóta azonban 
nem léphetett pályára a diós-
győriek védője a fertőzés mi-
att. Az elmúlt hónapokban 
szigorú orvosi protokollt kel-
lett betartania a piros-fehérek 
játékosának, hogy a felépülés 
hosszú útján fokról fokra lép-
kedve, a napokban lejátszott 
Kazincbarcika elleni felkészü-
lési mérkőzésen ismét kapjon 
néhány játékpercet. 

– Teljesen le kellett állnom 
nem csak a sporttal, de gya-
korlatilag minden mozgás-
formával – beszélt a rendkí-
vül nehéz időszakról Polgár. 
– Egy séta azért bele-bele-
fért, de nemhogy pályára 
nem léphettem, de még csak 
a konditeremben sem erő-
síthettem. Aztán elkezdhet-
tem edzeni, de figyelni kellett 
arra, hogy a pulzusom ne lép-
je át a 110-et. Mit mondjak? 
Az egy nem túl magas érték, 
főleg egy aktív sportolónál.

Erdélyi Péter korrektív tré-
nerrel közösen kidolgoztak 
egy tervet arra vonatkozóan, 
hogyan építsék fel a visszaté-
rést. – Még az elején sokszor 
volt olyan, hogy egyszerűnek 
tűnő gyakorlatokat sem végez-
hettünk el a pulzus emelkedése 
miatt – emlékszik vissza Erdé-
lyi Péter, hozzátéve: így sok fela-
datot ülve vagy fekve csináltak. 
– Szerencsére azonban Kris-
tófnak nagyon jó fizikai adott-
ságai vannak, illetve profin állt 
az egészhez: odafigyelt az étke-
zésére, az előírásoknak megfe-
lelően pihent, de figyelt arra is, 
hogy mentálisan is friss marad-
jon. A szervezete aztán idővel 
hozzászokott a terheléshez, így 
már összetettebb gyakorlatokat 
is tudtunk végezni.

Mentálisan fordulópont 
volt, amikor visszatérhetett a 

csapathoz. A korrektív tréner 
szerint Polgár – bár fizikálisan 
nagyon megterhelő még szá-
mára – keményen edz, minden 
gyakorlatot pontosan elvégez, 
hogy tökéletes állapotban tér-
jen vissza. Persze továbbra is 
figyelni kell az állapotára, a 
pulzustartományokat folya-
matosan vizsgálják nála.

– Úgy gondolom, hogy egy 
betegségen átesett játékosnak 
kétszer annyit kell edzenie, 
mint a csapattársaknak – vall-
ja Polgár, aki azzal is tisztában 
van, hogy meg kell harcolnia 
a csapatba kerülésért. – Nem 
lesz egyszerű, mivel sok új 
igazolás érkezett. Szeretem a 
kemény munkát, és mindent 
bele is fogok adni, hogy visz-
szanyerjem a topformámat. 
Onnantól csak az edzőn mú-
lik majd, hogy pályára küld-e.

Sokáig emlékezetes csatát, 
rendkívül izgalmas végjáté-
kot hozott a magyar jégko-
rongbajnokság U21-es döntő-
je, amit – klubtörténeti sikert 
elérve – a DVTK Jegesmed-
vék nyertek az Ifj. Ocskay Gá-
bor akadémiával szemben.

A népkerti csarnokban ösz-
szesítésben 2-2-ről indult a 
párharc vasárnap este. Sors-
döntő találkozó következett, 
hiszen az egyik fél harmadik 
sikeréig tartó párharcot zárták 
le a felek Miskolcon. A mér-
kőzés olyan végjátékot hozott, 
ami sokáig emlékezetes marad, 
hiszen a piros-fehérek a meccs 
legvégén, 1 perc alatt két gólt 
ütöttek, ezzel megfordítva a 
meccset. Az 5-4-es győzelmé-
vel U21-es magyar bajnok lett 

a DVTK Jegesmedvék, a klub-
történeti első utánpótlásbajno-
ki aranyat megnyerve.

Nagyon jó volt látni, hogy a 
DVTK Jegesmedvék kétgólos 
hátrányuk ellenére sem adták 
fel egy pillanatra sem. A győz-
test gólt szerző Tóth Tamás 
szerint a döntő faktor az volt, 
hogy csapatként sokkal job-
ban akarták a győzelmet. – Vé-
gig küzdöttünk az egész mér-
kőzésen, nem adtuk fel, aztán 
alig egy perccel a vége előtt si-
került megszereznem a győz-
tes gólt. De az a lényeg, hogy 
megnyertük, bajnokok lettünk. 
Próbáltunk higgadtak marad-
ni, egyenlítésnél a védekezés-
re figyeltünk jobban, de a tá-
madóharmadban egy bulinál 
szerencsésen pattant a korong, 
és kihasználtuk ezt a lehető-

séget. Szezon elején megfor-
dult a fejünkben, hogy jó len-
ne megnyerni a bajnokságot, 
és egyre erősebb lett a hitünk, 
ahogy haladtunk előre. Mentá-
lisan itt kellett a legerősebbnek 
lennünk, ez volt a legnehezebb 
meccsünk a szezonban – fo-
galmazott, hozzátéve: ez sport-
eredményei közül a legkomo-
lyabb siker.

Rusznyák Szilárd, a bajnok 
miskolciak vezetőedzője a le-
fújást követően kiemelte: csa-
pata szinte vert helyzetből jött 
vissza a mérkőzésbe. – Sze-
rintem az ellenfelünk nem 
gondolta a negyedik gól meg-
szerzésénél, hogy erre képe-
sek vagyunk. De én a máso-
dik harmad után elmondtam a 
srácoknak az öltözőben, hogy 
biztos vagyok a győzelmünk-

ben. Egyszerűen éreztem raj-
tuk, hogy annyira akarják ezt 
a sikert, hogy más itt ma nem 
nyerhet – hangsúlyozta.

Bíró Ignác utánpótlásszakmai 
igazgató kiemelte, már csak azért 
is büszkeséggel tölti el a bajnoki 
arany, mert a sírból hozták visz-
sza a mérkőzést. – Ezek a srácok 
mellettünk nőttek fel, úgy gon-
dolom, hogy nagyon kijárt már 
nekik ez a siker! Hogy mit érzek? 
Katarzist! Elmondhatatlanul bol-
dog vagyok. S hogy mit jelent ez 
a bajnoki arany szakmai szem-
pontból a klubnak? – Az év leg-
nagyobb feladata volt, hogy ezzel 
a korosztállyal bajnokságot nyer-
jünk. Szezon elején már láttuk, 
hogy ez a keret alkalmas lehet 
erre, mindent ennek rendeltünk 
alá, és megvan a gyümölcse – 
mondta a szakmai igazgató.
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Az oldalpárt írta és összeállította: Kujan István

Száz százalékot belead

Zalaegerszegen vendégsze-
repel szombaton 5 órától a 
DVTK labdarúgócsapata.

A válogatott szünet után 
újra a klubcsapatoké a fősze-
rep, az NB I 27. fordulójában 
Zalába utaznak a diósgyőri-
ek. Az elmúlt hetekben több-
ször írtuk az aktuális  meccs 
előtt, hogy igazi hatpontos 
mérkőzés vár a piros-fehé-
rekre – minek nevezzük ak-
kor a mostanit? Hiszen a 
ZTE pont egy győzelemnyi-
re van tőlünk, és ha a szintén 
26 pontos Budafok kikap a 
Fraditól, akkor egy diósgyőri 
győzelem esetén pontegyen-
lőség alakul ki a három se-
reghajtó között. Nem is kell 
talán ecsetelni, hogy ez lélek-
tanilag mit jelentene a hetek 
óta az utolsó helyen szerény-
kedő diósgyőri csapatnak…

Ami egyébként nem várja 
túl jó előjelekkel a rendkívül 
fontos találkozót. Zoran Ze-
kic tanítványai két NB II-es 

csapat ellen játszottak felké-
szülési mérkőzést. Többféle 
felállást, taktikai variációt és 
csapatösszeállítást ki tudott 
próbálni a vezetőedző, és 
ha nem is az eredmény volt 
fontos, azért nem mutat jól 
a Nyíregyháza és a Kazinc-
barcika elleni vereség. Úgy 
ráadásul, hogy mindössze 
egy Vanecek-gólra futotta a 
két meccsen. A Barcika el-
len Zekic el is mondta: sem 
a labdás, sem a labda nélkü-
li játékkal nem volt elégedett. 
– Ráadásul nevetséges gólo-
kat kaptunk, de számomra ez 
egyáltalán nem vicces. Óvo-
dás hibákat vétettünk.

2020-at egyébként épp a 
ZTE elleni vereséggel zárta a 
Geri Gergely vezette DVTK. 
Előtte szeptemberben ját-
szottunk a zalaiakkal, ak-
kor szintén 3–1-re kapott ki 
Feczkó Tamás csapata. Egy 
hasonló eredményben most 
is kiegyeznénk, persze diós-
győri győzelemmel.

KLUBTÖRTÉNETI SIKERT ÉRTEK ELMikor, ha nem most?

Idegenben kell kicsikarniuk a győzelmet Márkvártéknak. 
Fotó: Végh Csaba

Magyar csapatok ellen
A Hydro Fehérvár AV19 a 

DVTK Jegesmedvék ellenfe-
le a jégkorong Magyar Kupa 
négyes döntőjében. A két, 
külföldi bajnokságban sze-
replő csapat elődöntős mér-
kőzése pénteken, lapzártánk 
után kezdődött. A másik ágon 
FTC-DEAC összecsapást ren-
deznek. A bronzmérkőzés 
(14:30, m4sport.hu) és a finálé 
(18:00, M4 Sport+) szomba-
ton lesz.

Nekik ez a döntő
A bajnokság talán legfon-

tosabb mérkőzései következ-
nek a DVTK női röplabdázói 
számára. A piros-fehéreknek 
a még bennmaradást jelentő 
7. helyért kell megküzdeni-
ük, az ellenfél az MTK. Toma 
Sándor vezetőedző kiemelte: 
taktikailag elég érettek, hogy 

sikeresen vívják meg a három 
győzelemig tartó párharcot. 
Az első összecsapást április 
6-án, a fővárosban rendezik.

Türelemmel
Amit eltervezett, azt részben 

sikerült elérnie a budapesti öttu-
sa világkupán Guzi Blankának: 
a miskolci Swimming Pentath-
lon Club versenyzője döntőbe 
jutott, és bár a 26. hellyel nem 
feltétlenül elégedett, edzői sze-
rint is jó irányba változik, ami a 
pontok gyűjtésében is meg fog 
mutatkozni. – Elégedetlen sem 
lehetek, mert úgy érzem, hogy 
az edzésekben szívem-lelkem 
benne van. Hiszem, hogy az idő 
igazolni fog, jó úton járok, csak 
türelmesnek kell maradnom. A 
továbbiakban az a cél, hogy a 
döntőben is jó szájízzel tudjam 
lezárni a számokat – mondta a 
fiatal sportoló, aki jövő héttől 

már Bulgáriában versenyez a 
magyar csapattal.

Listavezetőt vertek
A MEAFC férfi NB I-es röp-

labdázói hazai környezetben 
fogadták a listavezető Szol-
nokot, akit az alapszakaszban 
nem sikerült legyőzniük. A 
miskolciakban égett tehát a bi-
zonyítási vágy és a visszavágás 
reménye. Nagyon határozot-
tan és lendületesen kezdték a 
meccset, ami végig ki is tartott, 
3-0-ra hozták le a mérkőzést. – 
Ma igazán harcosak voltunk, 
nagyon jó szellemben léptünk 
pályára – fogalmazott Bagó 
László vezetőedző. A bajnok-
ság soron következő fordulójá-
ban, április 2-án, pénteken Sze-
gedre látogattak a miskolciak.

Döntőben a női jégko-
rongozók

A női U25/B bajnokság elő-
döntőjének második mérkőzé-
sét is megnyerték a DVTK Je-
gesmedvék női jégkorongozói 
vasárnap: a nagy izgalmakat és 
büntetőpárbajt hozó találko-
zón a DVTK Jegesmedvék csa-
pata a KSI-t múlta felül. A 3-2-
es győzelem azt jelenti, hogy a 
piros-fehérek bejutottak a baj-
nokság döntőjébe. A fináléban 
az FC Hatvan Girls és a KMH 
Budapest B párharcának győz-
tesével találkozik Velty Roland 
vezetőedző csapata.

RÖVIDTÁV

Guzi Blanka a világkupán. Fotó: MÖSZ/Buza Virág

Polgár Kristóf: szeretem a kemény munkát. Fotó: Mocsári L.



A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában április 4-én, 
vasárnap 16 órától a Mind-
szenti templomból közvetíte-
nek. A szentmisét bemutatja: 
Juhász Ferenc plébános.

Annak ellenére, hogy a híve-
ket nem fogadhatják, a húsvéti 
szertartásokat megtartják a 
templomokban. Sok helyről 
online közvetítést tesznek 
elérhetővé számukra.

Római katolikus 
szentmisék:
MINDSZENTI TEMPLOM:

április 3., szombat 18:00
április 4., vasárnap 10:00

DIÓSGYŐRI TEMPLOM:
április 3. szombat 20:00
április 4. vasárnap 11:00

SZENT ANNA-TEMPLOM:
április 3., szombat 18:30
április 4., vasárnap 10:30

AVASI JEZSUITA 
TEMPLOM:

A közvetítések a Jezsu Youtu-
be-csatornáján követhetők.

április 3., szombat 20:00
április 4., vasárnap 11:30

Református istentiszteletek:
AVASI MŰEMLÉK 
TEMPLOM:

A Miskolc-Avasi Református 
Egyházközség ünnepi isten-
tiszteletei az avasi református 

templom Facebook-oldalán 
követhetők élőben.

április 3., vasárnap 10:30
április 4., hétfő 10:30

BELVÁROSI TEMPLOM:
Online közvetítések élőben 

és felvételről a Miskolc-belvá-
rosi Református Egyházközség 
Facebook-oldalán.

április 3., szombat 17:00 
Bűnbánati istentisztelet online 
közvetítése

április 4., vasárnap 10:00 
Ünnepi hálaadó istentisztelet 
online közvetítése úrvacsora-
osztással

április 5., hétfő 10:00 Ünnepi 
hálaadó istentisztelet online 
közvetítése
GÖRÖMBÖLYI TEMPLOM:

A Miskolc-Görömbölyi 
Református Egyházközség 
Facebook-oldalán.

április 4., vasárnap és 5., 
hétfő, naponta 9:30 húsvéti 
igehirdetés
TAPOLCAI TEMPLOM:

április 4., vasárnap és 5., 
hétfő, naponta 11:00 húsvéti 
igehirdetés

Görögkatolikus 
szertartások:
MISKOLC-BELVÁROSI 
NAGYBOLDOGASSZONY 
GÖRÖGKATOLIKUS 
SZÉKESEGYHÁZ:

április 3., szombat 7:00 Ut-
renye, majd egyéni imádság a 
szent sírnál, 17:00 Nagy Szent 
Bazil liturgiája vecsernyével

április 4., vasárnap 5:30 
Feltámadási szertartás, 7:00, 
8:30 és 12:00 Szent liturgia, 
pászkaszentelés, 10:00 Ünnepi 
püspöki szent liturgia, pászka-

szentelés, 17:30 Nagyvecsernye 
evangéliummal

Április 5., hétfő és 6., kedd, 
naponta 6:30, 8:30, 10:00 és 
17:30 Szent liturgia, 7:30 Utre-
nye, 18:30 Nagyvecsernye
GÖRÖMBÖLYI TEMPLOM:

Nincs online közvetítés.
április 4., vasárnap 10:30 

Szent liturgia
április 5., hétfő 10:30 Szent 

liturgia

Evangélikus 
istentiszteletek:
BELVÁROSI TEMPLOM:

A Miskolci Belvárosi Evangé-
likus Gyülekezet Facebook-ol-
dalára és a Sándor Frigyes 
YouTube-csatornára minden al-
kalommal külön készül felvétel.

április 3., szombat 11:00
április 4., vasárnap 11:00

Húsvéti szertartások a miskolci 
templomokban

Miskolci Napló10 Mozaik

Bennünk élő hagyomány 
a kiülősdi. Nyáridőben, késő 
délutánonként szinte sec-perc 
alatt népesült be a gangunk. 
Mamám, Hauszmanné, 
Farkasné, Szegediné és Mitele 
Etelka szinte egyszerre tették 
ki a széket vagy a hokedlit, 
hogy egymás szavába vágva 
beszéljék ki az éppen hiányzó 
szomszédokat. Sötétedésig. 
Igazi vidékiként a ház elé 
tetettek volna kispadot, 
mint faluhelyen, de ehhez 
gyülekezési kérelem s tanácsi 
engedély kellett volna. Egyéb-
ként tessék elképzelni azt a 
szituációt, amikor Szászék 
albérlője kézen fogva ki-be kí-
séri az éppen aktuális meny-
asszonyát a folyóson üldögélő 
asszonyok előtt. Akik ilyenkor 
úgy elhallgattak, hogy vágni 
lehetett a tömény csöndet.

Különben nem sokat 
változtunk, manapság is 
kellemes időtöltés a kiülősdi. 
A szép emlékű lokálpatrióta, 
Litvin József nem csak meg-
tervezte, de gondosan el is ké-
szítette Miskolc belvárosának 
bútorzatát. Neki köszönhető, 
hogy csaknem végleg eltűntek 
azok a betonlábas, átszúrt 
szívekkel telefaragott padok, 
amelyekkel könnyen elbántak 
a vandálok. Kertész Béla, a 
Városgazda műszaki vezetője 
mondotta, Litvin Józseffel 
gyakran megfordultak a Ná-

dasréten, hogy kifundálják, 
miként lehet a régi kifli alakú 
hulladékgyűjtőket is rongá-
lásbiztossá tenni. Sajnos erre 
már nem jutott idő.

Különben a Városgazda 
minden ősszel begyűjti a bel-
városi padokat, hogy megóvja 
az időjárás viszontagságaitól. 
Ám a kényelmünk érdekében 
azok a Széchenyi utcai ülő-
bútorok, amelyek nem akadá-
lyozzák a hóeltakarítást, kint 
vészelik át a telet. Éppen most, 
áprilisban kezdik a bérházak 
közötti padok kihelyezését 
is. Városszerte. Ki gondolná, 
hogy csaknem félezer ková-
csolt- vagy öntöttvas ülőke 
van a városban.

Egyébként tényleg megúju-
lóban a bennünk élő tradíció, 
jó vidéki szokás kispadon 
elütni az időt. A parkos 
szövetkezeti panelházak előtt 
ismét egyre gyakoribbak 
az ilyen saját használatú 
ülőkék. A különbség csupán 
annyi, hogy már nem csak a 
gyengébb nem szórakozása 
az ottani ücsörgés. Ám ah-
hoz, hogy ezek mihamarabb 
benépesüljenek, meg kellene 
szabadulnunk ettől a távol-
ságtartós, maszkokkal terhes 
világtól. Ha ez egyszer csak 
sikerül, még nagyobb lelkese-
déssel foglaljuk el a helyünket 
a kispadon. Jó szorosan.

Szántó István

Jegyzet

Kezdődik a kiülősdi

A vitaminok alapvető 
fontosságúak, a szervezet 
megfelelő működéséhez – 
mind az immunrendszer 
válaszreakcióihoz, 
mind pedig a sejtszintű 
ellátáshoz – szükségesek. 
Boros Anikó belgyógyász 
szakorvossal beszélgettünk 
a témában.

A vitaminoknak két nagy 
típusát különböztetjük meg: 
vízben és zsírban oldódóa-
kat. A B-vitaminok, a C-vi-
tamin, a biotin és a folsav 
tartozik az első kategóriába, 

a másikba pedig a D-, az E-, 
a K-, az A- és az F-vitamin. 
Azért fontos megkülönböz-
tetnünk a kétféle csoportot, 
mert a vízben oldódóak vi-
szonylag gyorsan kiürülnek 
a szervezetünkből, míg a 
másikat testünk képes rak-
tározni rövid ideig.

– Az ilyenkor jelentkező 
tavaszi fáradtság hátterében 
is gyakran vitaminhiány áll, 
mely már a közérzetünkre 
is kihat. Nem véletlen a 
névválasztás, hiszen télen 
eszünk a legkevesebb friss 
gyümölcsöt és zöldséget – 

mondta Boros Anikó, a Fre-
senius Miskolci Nefrológiai 
Központ szakorvosa, hoz-
zátéve, a boltokban ilyentájt 
kapható alapanyagok nem 
biztos, hogy megfelelő 
mennyiségben tartalmazzák 
a vitaminokat, nem beszélve 
fagyasztott társaikról. – A 
szervezetünk képes előál-
lítani a D-vitamint, de ezt 
is csak egy külső tényező, a 
napfény segítségével, ami té-
len szintén nem hosszú ideig 
áll rendelkezésünkre.

A vitaminhiány a fáradt-
ság mellett érezhető egyéb 

tünetek megjelenéséből is. – 
Szervezetünk hiánytünetek-
kel jelzi csökkenő mennyisé-
güket. Például az A-vitamin 
hiánya esetén bőrünk szára-
zabbá, érzékenyebbé válik a 
külső hatásokra, B-vitamin 
hiányakor ingerlékenységet 
tapasztalhatunk és így to-
vább. Szerencsére ma már 
rendelkezésre áll szintetikus 
formában is vitamin, vagyis 
érdemes beszerezni már tél 
elején egy-egy multivita-
mint, amiben mindenféle 
megtalálható. Legjobb, ha 
ezek természetes növényi 
kivonatokat tartalmaznak, 
mert az ezekben található 
segédanyagok javítják a fel-
szívódást – mondta.

A doktornő nem ajánlja, 
hogy télen vagy tavasszal 
drasztikus diétába kezd-
jünk, hiszen a zsírban oldó-
dóaknak hasznosulásához 
szükségünk van a bevitt 
zsírra is. Mint ahogy az sem 
javasolt, hogy túl sok vita-
mint szedjünk. – A vízben 
oldódóak túlzott bevitele 
nem jelent gondot a szer-
vezet számára, de a zsírban 
oldódóaké akár mérgezéses 
tüneteket is okozhatnak. 
Most, a pandémia ideje alatt 
különösen vigyázni kell 
ezek adagjára. A dobozokon 
mindig feltüntetik az aján-
lott mennyiséget – mondta.

Répássy Olívia

TAVASZI FÁRADTSÁG GYÖTRI?

A tavaszi fáradtság hátterében is gyakran vitaminhiány áll. Fotó: pixabay.com

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

ÁPRILIS 5., HÉTFŐ: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 09:50 
Képújság, 16:50 #érettsé
gi, 18:00 A tojásíró (31 perc), 
18:35 A Templomfestő (12 
perc), 18:50 Szindbád (r.: Hu-
szárik Zoltán) (98 perc), 20:30 
Honvéd7 (honvédelmi maga-
zin), 21:00 Üzleti negyed, 21:30 
Képújság

ÁPRILIS 6., KEDD: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 16:50 #érettségi, 18:00 
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 
18:25 Sportpercek, 19:00 Hír
adó ism., 19:15 Időjárás-jelen-
tés, 19:25 Mérkőzés (ZTE-DVTK 
bajnoki labdarúgó-mérkőzés), 
21:00 Híradó ism., 21:15 Időjá-
rás-jelentés, 21:20 Képújság

ÁPRILIS 7., SZERDA: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 16:50 #érettsé
gi, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Egészség-
percek, 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés ism., 
19:25 Basszuskulcs ism., 
21:00 Híradó ism., 21:15 Időjá-
rás-jelentés, 21:20 Képújság

ÁPRILIS 8., CSÜTÖRTÖK: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 
10:00 Képújság, 16:50 #érett
ségi, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Prome
nád (kulturális magazin), 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:20 Ékkövek a város 
koronáján (dokumentumfilm) 
(20 perc), 19:40 Miskolci  Retro 

– Miskolc für-
dői (dokumen-
tumfilm) (13 perc), 19:54 Já-
tékszünet 1. rész ism., 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-je-
lentés, 20:20 Az utolsó haza-
térés (dokumentumfilm) (51 
perc), 21:12 Képújság

ÁPRILIS 9., PÉNTEK: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 16:50 #érettsé
gi, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Fogadóóra, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 Köztünk él
nek ism., 22:00 Képújság

ÁPRILIS 10., SZOMBAT: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:00 
Képújság, 16:00 ÉLŐ Sport
közvetítés  MVLC – Kaposvár 
vízilabda mérkőzés, 18:00 
Egészségpercek ism., 18:30 
Túszul ejtett hónapok (doku-
mentumfilm) (25 perc), 19:00 
Krónika, 19:20 Magyarország 
kincsei (dokumentumfilm) (43 
perc), 20:00 Képújság 

ÁPRILIS 11., VASÁRNAP: 07:00 
Az előző esti adás ismétlé-
se, 11:20 Képújság, 16:00 Hí
vőszó, 18:00 Krónika, 18:15 
Szerdától vasárnapig reme-
te (rövidfilm) (6 perc), 18:25 
Promenád (kulturális maga-
zin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 
19:25 Ahonnan elindultam, Ollé 
Erik (dokumentumfilm) (31 
perc), 20:00 Vad szigetköz (film) 
(52 perc), 21:00 Képújság



„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 fele-
meljük és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért Miskolc? című köteté-
ben Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy miért szereti Miskolcot.

Azért, mert itt született Jen-
bach Béla, a világhírű Kálmán 
Imre-operett, A csárdáskirály-
nő szövegkönyvének írója. 
Ott, ahol született, ott szeret-
te meg a színházat – gondolt 
vissza a kezdetekre. A miskol-
ci teátrumban jó nevű társula-
tok léptek fel, és ő szinte még 
gyerekfejjel próbálta kiismer-
ni a színjátszás különleges vi-
lágát. A karzatról, ahová a di-
ákokat engedték, látni lehetett, 
hogyan dolgoznak a világítók, 
hogyan játszik a zenekar, de 
még a súgót is, aki mindenfé-
le átélés nélkül csak mondta 
és mondta papírjából az egy-
más után következő mondato-
kat. Hamarosan el is döntötte, 
őbelőle pedig színész lesz. Öten 
voltak testvérek, és nővére, aki-
vel együtt jártak a színházba, 
szintén a világot jelentő desz-
kákról álmodott. Édesanyjuk, 
akit ők viccesen Róza mamá-
nak hívtak, nem tudott mit 
kezdeni a két színházmániás 
gyerekével. Majd csak kinö-
vik, gondolta, és úgy tett, mint 
akit nem érdekel, amikor Ida 

és Béla a színházból ellesett 
jeleneteket próbált a hálószo-
ba közepén. Ráadásul a másik 
három gyerek még nagyokat 
nevetve élvezte is az előadást. 
Persze, ha a gyerekek nem lát-
ták, még a mama is elmosolyo-
dott egy-egy vicces jeleneten.

A Mindszent utca 12. szám 
alatti udvarban laktak sokad-
magukkal. Már nem is emlék-
szik, talán három vagy négy 
család élt ott. Nem volt köny-
nyű az élet akkoriban a város-
ban. A fiatalok közül, aki csak 
tehette, elment jobb lehetősé-
geket keresve Pestre, meg más 
városokba. Az anyjuk min-
dent megtett, hogy felnevelje, 
taníttassa az öt gyereket. Ap-

juk nem lakott velük, másutt 
talált munkát, és helyette csak 
a pénzt látták, amit küldött 
minden hónapban. Olyankor 
az anyjuk elvitte őket az akkor 
épülő Népkertbe, és édességet 
vett nekik.

Nővére tanácsára Bécsbe 
ment, ahol elvégezte a színia-
kadémiát, és kiválóan megta-
nult németül. Egy barátja un-
szolására kezdett librettókat 
írni az akkor egyre népszerűbb 
operettekhez. A csárdáskirály-
nő nem egész három hét alatt 
készült el 1915 nyarán, Kálmán 
Imre Bad Ischlben lévő nyara-
lójában.

…ahogy haladtunk előre a 
cselekményben, úgy születtek 

sorban egymás után a zenék. 
Megállás nélkül dolgoztunk 
reggeltől estig. Úgy éreztem, 
ez az ember kifogyhatatlan a 
zenei ötletekből. Néha azon 
kaptam magam, hogy amint 

elkészültem a zenéhez illő ver-
sekkel, már hangosan énekel-
tem Kálmán Imrével együtt a 
fülbemászó dallamokat…

Szeptemberben az énekes 
színészek kiválasztása után 
kezdődtek meg a próbák. A 
színházi személyzet gyorsan 
hírét vitte a darabnak. Sokszor 
arra lettünk figyelmesek, hogy 
már ők is énekelnek. Az újsá-
gok is beszámoltak róla, hogy 
egy különleges Kálmán-ope-
rettet próbálnak a Johann 
Straussról elnevezett színház-
ban. A bemutató előtt hetekkel 
már minden jegy elkelt.

A siker elképesztő volt, 
olyan, amilyet ő még sohasem 
élt meg. A három szerzőt, Kál-
mán Imrét, Stein Leót, meg őt, 
Jenbach Bélát, Siófok, Lemberg 
és Miskolc szülötteit, felállva 
ünnepelte a közönség.

A második világháború ki-
törése után feleségével évekig 
a bécsi Kaunitzgasse közeli 
pincében bujkáltak, ahonnan 
Jenbach Bélát 1943 januárjá-
ban kórházba kellett vinni. 
Utolsó stádiumban lévő gyo-
morrákban halt meg január 
21-én.

Fedor Vilmos
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MIÉRT MISKOLC? 21. RÉSZ – MISKOLC  
ÉS A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

Hirdetés

1871-ben, Miskolcon született Jakobovits (Jacobowicz) Béla néven a Mindszent utca 12. számú ház-
ban. Itt végzi iskoláit, s itt fedezi fel a színházat is, mely örökre rabul ejti. Nővére javaslatára 1889-ben, 
tizennyolc éves korában Bécsbe utazik, és jelentkezik a színiakadémiára. Itt változtatja meg nevét is. 
Egy idő után felhagy a színészettel, és az akkor népszerű műfaj, az operett számára ír librettókat. 1915-
ben mutatják be Bécsben A csárdáskirálynőt, melynek szövegkönyvébe Jenbach szülővárosa nevét is 
beleírta. Német nyelvterületen a színházak a mai napig az eredeti szövegkönyv szerint játsszák. Az 
utolsó jelenetben háromszor hangzik el Miskolc neve. Még négy világhírű operett szövegkönyvét írta. 
A kék mazurt, A holland menyecskét, a Paganinit és A cárevicset. Bécs Hietzing negyedében 1955-ben 
Jenbachgasse néven utcát neveztek el róla.

Német nyelvterületen a színházak a mai napig az eredeti szövegkönyv szerint játsszák A csár-
dáskirálynőt

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, szakmai tapasztalat. 

Szakmai önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
tapasztalattal rendelkező  

munkatársakat  
GÉPSZERELŐ LAKATOS  

munkakörbe.

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

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

Az akció érvényes:  
2021. 04. 03-tól 2021. 04. 09-ig 

Palmolive szappan, 90 g, 1544/kg 169 Ft 139 Ft
Star kéztörlő, 2 tekercs,  79,5 Ft/tekercs 199 Ft 159 Ft
Tis mosogató, 500 ml, 358 Ft/l 239 Ft 179 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 2590 Ft/l 329 Ft 259 Ft
Virágföld 10 l 489 Ft 399 Ft
Lenor öblítő, 750-930 ml, 785,33-633,33 Ft/l 679 Ft 589 Ft
Vanessa WC-papír, 10 tekercs, 59,9 Ft/tekercs 699 Ft 599 Ft
Well Done konyhai antibakteriális tisztítószer, 
   750 ml, 798,66 Ft/l 899 Ft   599 Ft
Tomi mosókapszula, 14 db-os, 71,35 Ft/db 1099 Ft 999 Ft
Famylux foly. mosószer, 4 l, 274,75 Ft/l 1399 Ft 1099 Ft
Sziloplaszt fehér, átlátszó, 310 ml, 3545,16 Ft/l 1499 Ft 1099 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 3 rétegű,  
   39,97 Ft/tekercs 2299 Ft 1599 Ft
Casting Creme Gloss hajfesték 1799 Ft 1399 Ft
Favédő lazúr, 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2399 Ft 1999 Ft
Trinát zománc, fehér, 1 l 3999 Ft 3599 Ft
Diszperzit mennyezeti falfesték, 14 l, 357,07 Ft/l 5899 Ft 4999 Ft

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján 
történő értékesítésre meghirdeti 2021. április 13-ai beadási 

határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Lillafüred
38502 hrsz.

(beépítetlen terület)
telek: 5604 m2 37 000 000

Bodótető
20027/38 hrsz.

(beépítetlen terület)
telek: 6791 m2 94 600 000

Bodótető
20027/42 hrsz.

(beépítetlen terület)
telek: 6916 m2 104 500 000

Árok u. 59.
758/37 hrsz.

(beépítetlen terület)
telek: 697 m2 7 700 000

Bajcsy-Zs. u. 34. fszt.
4992/1/A/54 hrsz.

(egyéb helyiség)
71 m2 8 200 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.huhonlapon, valamint  

a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást  

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.



Akkor és most. A XIX. század elejének összeírásaiban még Nagy-Bol-
dog Asszony utcánk neve a század végére (1890–1895) Deák Ferenc 
lesz, majd a XX. század közepétől viseli a színésznő, Déryné nevét. A 
„Magyar Királyi Állami Fiú Felsőkereskedelmi Iskolát” (ma a Berzeviczy 
Gergely Technikum) az egykori kamarai titkár, majd polgármester, 
Szentpáli István építtette, ő jelölte ki a helyét annak az intézménynek, 
amelynek tanára is volt. Az iskola melletti földszintes épületben Paló-
czy László leánya, Judit lakott férjével, Dominkovits Lajossal. Napjaink-
ban bankként működik. A két épület közötti egykori patakmedret par-
kosították. A kép jobb oldalán található földszintes épület a mai Hősök 
tere akkor még beépített területén állt. A képeslap középpontjában a 
minorita templom áll, melynek teljes felújítása 2021 februárjában kez-
dődött el. (Dobrossy István/Tajthy Ákos szövege és Sáfrány Gy. Józseg képeslapja, 

Mocsári László fotója)

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu
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HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Szeretett volna előre felkészül-
ni valamire, de úgy tűnik, ezen a héten még így is sokat kell 
majd rögtönöznie. Ne is aggódjon ezen fölöslegesen, inkább 

fordítsa most hasznosabb dolgokra a fölös energiáit!

Bika (április 21 - május 20) Igyekszik pontos és precíz lenni, 
és nem érti, mások miért nem képesek úgy dolgozni, ahogyan 
Ön teszi. Mindegy, ezekben a hetekben jobb lesz majd megta-

nulnia, hogy nem mindenki tud Önnel lépést tartani.

Ikrek (május 21 - június 21) Nem érzi most jól magát a meg-
szokott helyén, egy kis változatosságra, újdonságra vágyik, és 
ezért, ha a héten lehetősége adódik rá, akkor meg is ragadja 

majd, hogy kimozduljon a megszokott világából. Jól is teszi!

Rák (június 22 - július 22) Érzékeny egyensúlyt tart fent, és 
tudja, hogy ezen nemcsak a saját békéje, hanem mások hoz-
záállása is múlik. Nagy a felelősség a vállain, de meg tud bir-

kózni ezzel a helyzettel. Legalábbis eddig még mindig sikerült. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Jó híreket kap, olyano-
kat, amelyektől megkönnyebbül. Nagy teher hullik le a vállai-
ról, és úgy érzi, végre lesz ereje másra is figyelni majd. Mielőtt 

belevág egy újabb kalandba, hagyjon egy kis időt a pihenésre is!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egy kisebb konfliktus 
akár el is mérgesedhet, ha nem kezeli idejében. Legyen Ön az 
okosabb, és ha kell, engedjen egy kicsit, hogy a jó viszonyt meg 

tudja őrizni valakivel, aki fontos Önnek. Ne vegyen semmit félvállról!

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Tudja, hogy vékony 
jégen táncol, és elég egy óvatlan mozdulat a kudarchoz, de azt is 
tudja, hogy ha ügyesen játszik, akkor biztos az útja egy nagyobb 

sikerhez, ezért a kockázat mellett dönt. Így tovább, jó úton jár. 

Skorpió (október 24 - november 22) Könnyelműen tett 
olyan ígéreteket, amiket most nehezen tud betartani. Mégsem 
érdemes kihátrálni, mert ez lehet az egyetlen módja, hogy fel-

szabaduljon a lelki nyomás alól. Most meg kell dolgoznia a sikerért. 

Nyilas (november 23 - december 21) Ne akadjon fenn apró-
ságokon, mert elveszítheti a szeme elől a lényeget. A héten az a 
siker titka, hogy rugalmas legyen, amikor arra van szükség, de ne 

engedjen, amikor nem szabad. A környezetére most ne számítson. 

Bak (december 22 - január 20) Valami több időt vesz 
igénybe, mint hitte volna, és ez az egész heti menetrendjét 
felboríthatja. Mégsem érdemes sürgetni a dolgokat, van, 

aminek meg kell adni a neki járó időt. Fontosak a héten az okos döntések. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Úgy érzi, jobban tette vol-
na, ha előre felkészül néhány eseményre, de nem lehetett biztos 
benne, hogy így alakulnak a dolgok. Most már a kialakult helyzet-

re kell megoldást keresnie – bízzon magában, sikerülhet. 

Halak (február 20 - március 20) A héten a kulcskérdés a 
szervezés, ne hagyjon magának üresjáratokat, töltse haszno-
san a szabadidejét is, és akkor biztosan nem marad eredmény-

telen ez a hét. Mutassa meg a képességeit, jól jöhet. 

Tojásfa díszíti húsvétra a felsőzsolcai Hősök terét. Az állami fenntartású óvodákban már régóta hagyomány, hogy húsvét előtt az ud-
varokon tojásfát állítanak a pedagógusok. Mag Zsolt Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda vezetője a Miskolc Televízió 
Híradójának elmondta, a gyerekek minden évben örülnek a meglepetésnek, ezért is döntöttek úgy az óvónénik, hogy nem törik meg a 
hagyományt. A tojásfa a húsvéti ünnepek egyik fontos dekorációs eleme, amelynek hagyománya eredetileg Németországban és Auszt-
riában volt népszerű. A Németországban kialakult szokás, mely szerint húsvétra a fák ágait és bokrokat tojásokkal díszítik fel, sok év-
százados hagyományra tekint vissza. A tojásokat a kerti fák és bokrok ágaira aggatják, illetve a levágott és a lakásba behozott faágakra. 
Bár a szokás leginkább Németországban és Ausztriában elterjedt, más, német befolyással rendelkező országokban is fellelhető. Ezek 
között van például Ukrajna, Lengyelország, Csehország és az USA-beli Pennsylvania egyes területei, de Magyarország is. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Könyvújdonságok a Géniusztól 
3

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük 
el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, 
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési 
határidő: 2021. április 21. E-mail-cím: meg-
fejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések be-
küldői között könyvutalványt sorsolunk ki. 

A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 

KÜLÖNLEGES TOJÁSFA  
NEM CSAK OVISOKNAK 

Ezen a héten Snookyt (5149), a Miskolci Állategészségügyi 
Telep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő 
oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva 
kerül az új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es tele-
fonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

5149. Snooky
Bekerülés helye: Miskolc
Fajta: keverék
Kor: 7 év
Neme: szuka
Szín: zsemle
Súlya: 25,80 kg
Magasság: 48 cm

Snooky barátságos, ember-
központú eb. Korábban már 
megtapasztalta a család áldását, 
de sajnos végül leadták a telepre. 
Nevelhető, kedves személyiség, 
pórázon szépen vezethető. Óva-
tosan ismerkedik, nem támad 
más kutyákra.

Hirdetés

Több helyről is magára ma-
radt kismókusokhoz riasz-
tották a madármentőket.

Lehoczky Krisztián, a Mályi 
Természetvédelmi Egyesület 
vezetője három óra leforgá-
sa alatt három árván maradt 
apró mókust mentett meg. 
Kettőt a Park utcából, egyet 
pedig Diósgyőr környéké-
ről fogadtak be. A most meg-
mentett picik két különböző 
fészekből eshettek ki. Mind-
három állat nagyon rossz ál-

lapotban érkezett, az első pár 
nap kritikus volt számuk-
ra. A mókusok azóta már jól 
vannak és gyorsan fejlődnek. 
Tár saikhoz hasonlóan már 
most ügyesen kapaszkodnak, 
és nagyon fürgék, igaz, még 
csak gondozójuk körül. Speci-
ális tápszert kapnak, de az idő 
előrehaladtával a szilárd táp-
lálékot is kóstolgatják majd. A 
picik két hónapig még biztos 
hogy az állatmentőknél ma-
radnak, utána visszaengedhe-
tik őket a természetbe.

Mókusbébiket mentettek

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 199 1904-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS
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