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Nem szeretek számolgatni, mindig is 
gyenge voltam matematikából. Külön-
ben is, jelenleg csak a következő mérkő-
zéssel szabad foglalkozni, azt kell meg-
nyerni, mert anélkül szinte kilátástalan 
helyzetbe kerülünk – fogalmazott Zo-
ran Zekic vezetőedző, aki szerint adott 
a recept a Paks ellen is: vasárnap dél-
után támadásban és védekezésben is 
egymást segítve kell játszani.

Cikk a 9. oldalon

 „Az életünkért küzdünk” 
Papp Dénes egy civilszervezet munkatársaként dol-

gozik, de talán többen ismerik dalszerzőként, költőként, 
prózaíróként, vagy épp a KISAVAS zenekar énekes-gi-
tárosaként. Nagyjából tíz éve, hogy rendszeresen pub-
likál írásokat különböző folyóiratokban. Hét éve meg-
jelent verseskötete a Vedlés címet viseli, de 2017-ben 
megjelent Csóva című könyve, ami a válogatott prózá-
it tartalmazza. – Az írás meglehetősen magányos tevé-
kenység. Persze, ha valaki ír, még nem feltétlenül író és 
nem is feltétlenül magányos – véli a miskolci szerző.

Portré a 7. oldalon

A tej él, a tejpor halott

MEGKEZDŐDÖTT  
AZ ÚJRANYITÁSA legtöbb hazai nagyvá-

rossal ellentétben Mis-
kolcnak tavaly is sikerült 
megtartania belföldi ven-
dégeinek nagy részét. 

A vendégéjszakák szá-
mában megyei szinten első 
lett, ezzel többek közt Me-
zőkövesdet és Tiszaújvá-
rost is megelőzte. A szakér-
tők szerint 2021 is a belföldi 
idegenforgalom éve lesz. Ez 
már a miskolci szállodák 

foglalási adatain is látszik. 
A majdani nyitáskor ráadá-
sul a város egy új élmény-
fürdővel is debütálhat. Mis-
kolctapolcán egyébként jó 
vendégforgalomra számíta-
nak idén. Van olyan hotel, 
ahol már most 40-50 száza-
lékos a foglaltság mértéke a 
nyári időszakra. – Idén ta-
lán egy picit jobban várják 
a nyarat az emberek, mint 
korábban – mondják a szál-
lodavezetők.

Jobban várjuk  
a nyarat 

A kormányzati tájékoztatás 
szerint a boltok, szolgáltatók 
újranyitását rövidesen  
újabb nyitási intézkedések 
követhetik.

Csaknem egy hónap járvány-
ügyi boltzárat követően szer-
dán ismét megnyithattak a kis-
boltok, és a korábban bezárásra 
ítélt szolgáltatók is. Erre azt kö-

vetően kerülhetett sor, hogy áp-
rilis 6-án elértük a bűvös szá-
mot: két és félmillió magyar 
kapta meg az koronavírus elleni 
védőoltás legalább első dózisát. 
A nyitásról szóló hírt kedden 
késő délután Orbán Viktor mi-
niszterelnök jelentette be.

Az újraindítás következő 
lépéseiről a kormány akkor 
dönt, amikor elérjük a három-

millió beoltottat, ez akár 5 na-
pon belül lehetségessé válik – 
ezt már a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter jelentette be 
a csütörtöki kormányinfón. 
Gulyás Gergely egyebek mel-
lett elmondta azt is: védettsé-
gi igazolvánnyal lehet majd 
magyarországi sportrendez-
vényekre járni. Visszatérve az 
újraindítás első üteméhez: az 

üzletek hatvan-hetven száza-
léka már április 7-én reggel-
től várta a vásárlókat, csütör-
tökre pedig a nyitással érintett 
szektorokban visszatért az élet 
a régi kerékvágásba. A lapunk 
által megkérdezett kereske-
dők meglepődtek a bejelenté-
sen, de természetesen örültek 
a hírnek.

Folytatás a 3. oldalon

Az előjegyzéses kölcsönzés 
lehetőségével várja olvasóit 
hétfőtől az elmúlt hetekben 
zárva tartó megyei és városi 
könyvtár központi épülete, 
valamint valamennyi fiók-
könyvtára. 

A könyveket az elektro-
nikusan vagy telefonon le-
adott igénylés visszajelzése 
után, a megbeszélt napon le-
het átvenni az adott könyv-
tár bejáratánál. Az igényeket 
leghamarabb április 12-én 
adhatják le az olvasók, a kért 
dokumentumokat leghama-
rabb április 13-án kapjuk 
meg. A kölcsönözhető pél-
dányokat az olvasójegy be-
mutatását követően adja ki a 

könyvtár. A visszavinni kí-
vánt könyveket bárki lead-
hatja névvel és az olvasójegy 

számával ellátva. A vissza-
vett könyveket 72 órára el-
különíti a könyvtár, csak ezt 

követően lehet újra kölcsö-
nözni.

A lejárati határidőket a 
részleges szolgáltatások el-
lenére április 30-áig auto-
matikusan meghosszabbít-
ják, késedelmi díjat továbbra 
sem számolnak fel, az eddig 
keletkezett összegek tovább 
nem növekednek. A kölcsön-
zésekről, lejárati határidők-
ről a kolcsonzes@rfmlib.hu 
e-mail-címen, a könyvtári 
szolgáltatásokra vonatkozóan 
a rakoczi@rfmlib.hu címen 
érdeklődhetnek. Telefonon 
(46/503-120) és a honlapon 
található online chatfórumon 
naponta reggel 8-tól délután 4 
óráig válaszolnak az olvasók 
kérdésére a könyvtárosok.

Hétfőtől részlegesen nyit a könyvtár

Máris extra tartalommal kedveskedik a miskolci zenerajon-
góknak a Miskolc Televízió zenei magazinműsora: az Edda Mű-
vek csapatának oszlopos tagjait láttuk vendégül a napokban. 
Egyedi, eddig még nem látott felállásban, a stúdióban, élőben 
zenéltek, a legújabb, eddig még sehol be nem mutatott dalaik-
ból is kaptunk némi ízelítőt. Két Basszuskulcs Extrával is jelent-
kezünk április 14-én és 17-én.                          Folytatás az 5. oldalon

Álmodtak egy  
világot maguknak



Hetek óta dolgozik a kivite-
lező a Diósgyőri vár rekonst-
rukcióján.

Látványos szakaszához érke-
zett a Diósgyőri vár fejlesztése, 
az elmúlt napokban felállították 
a harmadik és egyben legmaga-
sabb toronydarut is a műemlék 
mellett. A munka a mögöttünk 
hagyott hosszú hétvégén is zaj-
lott, és a következő hónapok-
ban is dolgoznak majd szomba-
ton és vasárnap.

Ahogyan arról korábban a 
Miskolci Napló is beszámolt, a 
hétvégi munkavégzésre a fej-
lesztés felgyorsításának érde-
kében van szükség, hogy tel-
jesülhessen a projekt zárására 
kitűzött 2022 végi határidő. A 
miskolci polgármesteri hivatal 
közlése szerint a szombati na-
pokon reggel nyolc és délután 
négy, míg vasárnap reggel nyolc 
és délután három óra között 
történik majd munkavégzés.

A kivitelezés ideje alatt – 
akárcsak a várfejlesztés első 
ütemében – a létesítmény zár-
va tart, az üzemeltető Miskol-
ci Kulturális Központ (MKK) 
munkatársai február elejétől 
néhány hét alatt kiürítették a 
kiállítási tereket.

Átmenet
A koronavírus-világjárvány 

miatt bevezetett őszi korlátozá-
sok okán egyébként a Diósgyőri 
vár utoljára november 10-én fo-
gadott vendégeket, legközelebb 
pedig a fejlesztések végén, 2022 

végén, 2023 elején lesz ismét lá-
togatható a népszerű műemlék.

Addig a hagyományosan a 
várban megrendezett népszerű 
programok egy része átmeneti-
leg néhány méterrel arrébb köl-
tözik a Lovagi Tornák Terére és a 
Vásártérre. Természetesen csak 
akkor, amikor majd ezt a jár-
vány ügyi helyzet lehetővé teszi.

A várrekonstrukcióval kap-
csolatos kivitelezői szerződést 
az év elején írta alá Miskolc 
polgármestere az FK-Raszter 
Zrt. és az Épkar Zrt. képviselő-
ivel. Veres Pál akkor mérföld-
kőnek nevezte a beruházást, 
aminek köszönhetően a vár 

visszanyeri a Nagy Lajos király 
korabeli állapotát.

A városvezető annak idején 
elmondta azt is, Miskolc cél-
ja, hogy a vár és környezete, a 
történelmi diósgyőri városköz-
pont megújuljon, és komplex 
egészként fogadhassa néhány 
év múlva a vendégeket.

Két ütem
Amint az ismert, a várre-

konstrukció első üteme még 
2013 őszén kezdődött el. Meg-
újult három bástya, két szinten 
visszaépítették a lovagtermet, a 
kápolnát, megépült a királyné 
lakosztálya, valamint egy ki-

állítási terem. Ezt a fázist 2014-
ben adták át.

A most zajló második ütem-
re 2019-ben írták ki a közbe-
szerzést, majd a kivitelező a 
szerződés megkötése után az 
elmúlt hetekben kezdte meg a 
munkát. A beruházás összérté-
ke több mint 10 milliárd forint, 
ezt egészíti ki az önkormány-
zat 1,5 milliárddal.

Korábbi hírek szerint az álla-
mi támogatás első részét, mint-
egy 6 milliárd forintot Miskolc 
már tavaly év végén megkapta, 
a kivitelezés vége felé újabb 4 
milliárd forint érkezik.

Tajthy Ákos

Aktuális
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MÁR ÁLLNAK A TORONYDARUK

A medencék leürítése mi-
att hónapok óta nincs meg 
a kőzeteknek szükséges 
páratartalom a barlangi 
terekben.

Hónapok óta üresek a me-
dencék és a barlangjáratok a 
Miskolctapolca Barlangfür-
dőben, amit még november-
ben, a koronavírus-járvány 
második hulláma okán el-
rendelt járványügyi intézke-
dések részeként zártak be. Az 
üzemeltető Miskolci Fürdők 
Kft. ügyvezetője elmondta, 
más is nehezíti a munkájukat: 
az elmúlt fél év a létesítmé-
nyen is otthagyta a nyoma-
it. Koreny György emlékezte-
tett, a fürdő előcsarnokában 
a 2000-es évek elején történt 
egy jelentős átépítés, akkor a 

sziklát kőzethorgonyozták. 
Az utóbbi időszakban azon-
ban nagyobb mértékű elmoz-
dulásokat tapasztaltak, ami 
beavatkozásokat igényel.

– A bezárással le kellett 
ürítenünk a medencéket, így 
a kőzeteknek szükséges pára-
tartalom nincs meg a barlan-
gi terekben – ismertette.

Jelenleg szakemberek dol-
goznak az elindult folyamat 
megállításán. A kivitelező a 
tervek szerint egy kötőanya-
got juttat majd a résekbe, ami 
a kőzetfelületet stabilizálja. A 
tervek szerint június közepé-
re végeznek, így – amennyi-
ben a járványhelyzet addig-
ra enyhül – a tavalyi évhez 
hasonlóan július elején nyit-
hatja meg újra a kapuit a bar-
langfürdő.

Nyomot hagyott a leállás

Legközelebb 2022 végétől látogathatjuk újra a várat. Fotó: Juhász Ákos

A legtöbb hazai nagyvárossal ellentétben Miskolcnak ta-
valy is sikerült megtartania belföldi vendégeinek nagy ré-
szét. A vendégéjszakák számában megyei szinten első lett, 
ezzel többek közt Mezőkövesdet és Tiszaújvárost is meg-
előzte. A szakértők szerint 2021 is a belföldi idegenforga-
lom éve lesz. Ez már a miskolci szállodák foglalási adata-
in is látszik. A majdani nyitáskor ráadásul a város egy új 
élményfürdővel is debütálhat.

Romantikus séta Lillafü-
reden, barangolás a Tündér-
kertben vagy fürdőzés Mis-
kolctapolcán – a messziről 
jött turisták mindenre kíván-
csiak; számtalan lehetőségük 
van arra a borsodi megye-
székhelyen, hogy kipihenjék 
magukat és élményeket sze-

rezzenek. A város sokféle él-
ményt kínál, és ezt a 2020-as, 
járvány sújtotta évben a láto-
gatói számok is igazolták. Bár 
a pandémia teljesen átrajzolta 
Magyarország turisztikai tér-
képét, a KSH adatai alapján a 
megváltozott helyzetből Mis-
kolc tavaly nyertesen került 

ki. Városunk a tizenegyedik 
legfelkapottabb turisztikai 
célpont volt 2020-ban, ezzel 
tizenkét helyet javított 2019-
hez képest. Sikere a sokszínű-
ségében is rejlik, de hogy 
nyertesen került ki a nehéz 
helyzetből, az az eredményes 
turisztikai kampánynak is 
köszönhető – mondta a Mid-
mar Kft. ügyvezetője. Orosz 
Eszter hozzátette, a turiszti-
kai szakemberek tapasztalták: 
az országban 40-60 százalé-
kos visszaesés következett be 
a városok forgalmában. – Bu-
dapesten még nagyobb volt a 
veszteség, 80 százalékra tehe-

tő. Nekünk a 2019-es vendég-
éjszakaszámnak több mint a 
60 százalékát sikerült meg-
tartanunk, ami ebben a hely-
zetben kiemelkedően jó telje-
sítmény.

Az egyik miskolctapolcai 
hotelben erős volt a tavalyi 
nyár, de hasonlóan jó ven-
dégforgalomra számítanak az 
idei évben is. Főleg, miután az 
Ellipsum Élmény- és Strand-
fürdő is megnyitja majd ka-
puit. Kovács Ferenc, a Hotel 
Aurora ügyvezető igazgatója 
szerint hasonlóan jó nyár lesz 
Miskolcon, talán még jobb is, 
mint tavaly volt. – Számítunk 
arra, hogy az új élményfürdő 
nyitására is nagyon sokan kí-
váncsiak lesznek. Már most 
40-50 százalékos foglaltsá-
gunk van a nyári időszakra. 
Idén talán egy picit jobban 
várják a nyarat az emberek, 
mint korábban – mondta.

A KSH felmérése is alátá-
masztja, hogy a járványhely-
zet miatti visszaesés tavaly 
Borsodban volt a legkisebb. 
A szakértők arra számíta-
nak, hogy ha idén megindul 
az élet, abból – 2020-hoz ha-
sonlóan – elsősorban a belföl-
di turizmus, és azzal együtt 
Miskolc is profitálhat.

Belföldi vendégforgalomra számítanak idén is 

A Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjai a 
katyni tömegmészárlás év-
fordulója alkalmából ko-
szorúzták meg a minorita 
templom melletti plébáni-
án elhelyezett emléktáblát.

A Hősök terén egyre in-
kább formát öltenek a mino-
rita templom leendő torony-
sisakjai. Az ácsmunka zajai 
betöltik a környéket, így a 
Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat hagyományos 
megemlékezését is a fúrók 
és fűrészek hangjai kísérték. 
A járvány miatt idén is szűk 
körben hajtottak fejet az ál-
dozatok előtt.

1940 tavaszán huszonkét-
ezernél is több, orosz fogoly-
táborokban raboskodó len-
gyel tisztet gyilkoltak meg. 
Bár a mai napig nem vállalta 
fel senki, semelyik ország a 
mészárlást hivatalosan, mára 
bebizonyosodott, hogy azt 
Sztálin parancsára hajtották 
végre 81 évvel ezelőtt. Katyn 

egyébként kettős tragédiává 
vált a lengyelek történelmé-
ben. 2010-ben ugyanis, a vé-
rengzés 70. évfordulója alkal-
mából a lengyel politikai elit 
nagy része a helyszínre tartva 
április 10-én balesetet szen-
vedett. A kormányzati gép a 
szmolenszki katonai repülő-
tértől mintegy 400 méterre 
lezuhant: a gépen tartózko-
dók közül senki nem maradt 
életben.

A minorita templom mel-
letti plébánián elhelyezett 
emléktábla koszorúzásán 
részt vett Veres Pál polgár-
mester is. Elmondta, büsz-
ke arra, hogy Miskolcon 9 
nemzetiség él és munkálko-
dik együtt. Hangsúlyozta, 
fontosnak tartja a megemlé-
kezést a katyni mészárláshoz 
hasonló tragédiákról.

- Szem előtt kell tartani a 
múlt szörnyűséges hibáit, 
hiszen csak így tanulhatunk 
belőlük – fogalmazott a vá-
rosvezető.

Bájer Máté

Katynra emlékeztek



A kisebb üzletek és szolgál-
tatók a járványügyi intézke-
dések miatt közel egy hóna-
pon át nem nyithattak ki.

Folytatás az 1. oldalról
Április 7-én reggeltől elmé-

letben visszatérhetett az élet a 
korábbi kerékvágásba, vagyis 
az eddig zárva tartó üzletek 
újból kinyithattak, kivéve a 
vendéglátóhelyeket, amik to-
vábbra is csak elvitelre árusít-
hatnak. Ezzel párhuzamosan 
bevezették a négyzetméter 
alapú korlátozást is, vagyis, 
hogy 10 négyzetméteren csak 
egy vásárló tartózkodhat a 
boltokban.

Az üzletek bejáratán jól lát-
ható helyen, jellemzően a nyit-
vatartás közelében kell jelezni 
azt, hogy hány vásárló térhet 
be. Arról pedig a vonatkozó 
rendelet szerint az üzemeltető-
nek kell gondoskodnia, hogy a 
bejutásra várakozók – a közös 
háztartásban élők kivételével 
– egymástól 1,5 méteres távol-
ságot folyamatosan tartsanak. 
Ugyanez a szabály vonatkozik 
a vásárlótérrel nem rendelkező 
üzletekre is.

A miskolci önkormányzat 
szerdán azt közölte, az üzletek 
a rendkívüli helyzetre való te-
kintettel a boltok előtti közte-
rületre külön engedély nélkül 

helyezhetik el a 1,5 méteres tá-
volságot jelző ábrákat, de csak 
olyanokat, melyek a közterü-
letet nem rongálják, és onnan 
bármikor egyszerűen eltávolít-
hatóak. Az üzletek üzemeltete-
tőinek azonban ezen túlmenő-
en is mindent meg kell tenniük 
a távolságtartási szabályok be-
tartatása érdekében.

Felkészültek
A vállalkozók, üzletvezetők 

felkészültek a nyitásról szóló 
rendelet vonatkozó részeiből: 
szinte az összes újranyitott 
bolt ajtaján jól olvasható, hány 
ember tartózkodhat odabent 
egyszerre. A Miskolci Napló 
érdeklődésére az egyik bel-
városi ruhaüzlet tulajdonosa 
azt mondta, többféleképpen 
is lemérték a vásárlóteret, és 
csak ezt követően döntöttek 

a létszámkorlátról. Némethné 
Maja úgy fogalmazott: egyál-
talán nem számítottak arra, 
hogy már szerdán nyithatnak.

– Láthatóan a vásárlókat is 
meglepte, nyitás után még órá-
kig egymást néztük munkatár-
sammal, dél felé jött be az első 
két vásárló – mondta az üzlet-
vezető, aki hozzátette azt is: 
hosszú idő lesz, amire kiheverik 
az egy hónapos zárva tartást.

Hasonlóan vélekedett Mol
nár Máté is, aki az egyik bel-
városi óraüzletet és szervizt 
vezeti. „Bár nekünk már van 
webshopunk, amit fejlesztet-
tünk is a kialakult helyzet mi-
att, a tapasztalatom az, hogy 
az emberek egy része még nin-
csen hozzászokva az interne-
tes vásárláshoz, jobban bíznak 
a személyes ügyintézésben” – 
mondta az órás.

– A létszámkorlát nem oko-
zott problémát. Hozzánk egy-
szerre két vásárló térhet be, 
és az első délelőtt alapján azt 
mondhatom: az emberek türel-
mesek, tisztában vannak a sza-
bályokkal – mondta.

Elmaradt a tumultus
A négyzetméter alapú szabá-

lyozás természetesen a nagyobb 
élelmiszer-áruházakra, drogé-
riákra is vonatkozik. Korábban 
sokan féltek attól, hogy az üzle-
tekben emiatt tumultus alakul 
majd ki, ez azonban elmaradt, 
várakozni csak egy-két áruház 
esetében kellett, ott is csak né-
hány percet.

Az üzletláncok többsége 
egyébként a szabályokat a bevá-
sárlókocsik és -kosarak számá-
nak korlátozásával, valamint a 
bejáratnál álló munkatársak se-
gítségével igyekszik betartatni.

A sétálóutca egyik élelmiszer-
boltjában 61 vevő tartózkodhat 
a kiírás szerint. A bejáratnál biz-
tonsági őr figyeli az érkezőket. 
Annyi kosarat tesznek ki, ahány 
főt képes befogadni a jogszabá-
lyok értelmében a bolt. Egy másik 
üzletben senki nem fogadta a ve-
vőket, bár a jogszabályilag lehet-
séges határt meg sem közelítette a 
sorok közt lézengők száma, így az 
is lehet, hogy távolabbról, esetleg 
kamerán figyelték az érkezőket.

Változó nyitvatartás
A kijárási tilalom változá-

sának köszönhetően lehetőség 
nyílt a boltok nyitva tartásá-
nak kitolására is. Tapasztalataik 
szerint ezzel nem minden üz-
letlánc élt: vannak, amik ko-
rábban bezárnak, míg mások 
kaptak az alkalmon és 9.30 -ra 
módosították az üzletzárás ide-
jét. A belváros tekintetében a 
boltok többsége már fél 10 előtt 
lehúzza a rolót. Ha az egész vá-
rost nézzük, az interneten fel-
tüntetett nyitvatartások szerint 
a legnagyobb miskolci áruház-
láncok 9 óráig illetve 9.30-ig ki-
tolták a zárást.

Bájer Máté – Tajthy Ákos
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MEGLEPŐDTEK, DE ÖRÜLNEK  
A GYORS NYITÁSNAK

Hosszú idő lesz, amire kiheverik az egy hónapos zárva tartást. Fotó: Juhász Ákos

Az alábbiakban össze-
szedtük, milyen szabályok 
mentén élhetjük a min-
dennapokat a következő 
hetekben.

Április 7-étől a kijárási ti-
lalom az este tíz és reggel öt 
óra közötti időszakra esik; az 
üzletek hajnali öttől fél tízig 
lehetnek nyitva; a szolgálta-
tásoknál a március 8-a előtt 
hatályos szabályokra tértek 
vissza.

Valamennyi bolt kinyit-
hat, ugyanakkor biztosítani 
kell, hogy tíz négyzetméte-
renként csak egy vásárló tar-
tózkodjon az üzletben. A be-
járat előtt a nyitvatartási idő 
mellett jól láthatóan jelezni 
kell, hogy egyszerre hány fő 
vásárolhat bent. Emellett plá-
zában, bevásárlóközpontban 
a vonatkozó új szabályok be-
tartásának ellenőrzése nem 
csupán az üzlet vezetőinek 
feladata, hanem a bevásárló-
központ üzemeltetőjének, ve-
zetőjének is.

Vannak olyan betartandó 
előírások is, melyek nem vál-
toztak. Április 19-éig a tele-
pülések belterületén, az utcán 
és a közterületen továbbra is 
mindenki köteles maszkot 
hordani, illetve közterületen 
és nyilvános helyeken a más-
fél méteres távolságot tartani.

Szabadidős sporttevékeny-
ség – a kijárási tilalmon kí-
vüli időszakban – továbbra 
is folytatható egyedül vagy 
ugyanazon háztartásban 
élőkkel, de másoktól legalább 
másfél méter távolságra.

A vendéglátó üzletek to-
vábbra sem nyithatnak ki 
normál üzemben, az étter-
mekbe pedig csak az elvitel-
re alkalmas ételek kiadása és 
szállítása érdekében, az eh-
hez szükséges időtartamig 
mehetnek be a vendégek. A 
szállodák és fitnesztermek 
továbbra sem fogadhatnak 
vendégeket. Szintén április 
19-éig maradnak a szigorú 
határvédelmi intézkedések is.

T. Á.

Változtak a szabályok

Gárdusné 
Szabó Gab-
riella hat-
vanegy éves 
könyvtáros 
e l mondt a , 
nem számított rá, de örül 
neki. – Rossz érzés vegyül 
ebbe az örömbe, mert azt 
gondolom, korai volt még 
a nyitás. Ez alatt az egy 
hónap alatt sajnos elsza-
kadt a kedvenc cipőm, és 
mikor el akartam vinni a 
suszterhez, akkor szem-
besültem újra a zárással. 
Az órámban pár napja 
adta meg magát az elem, 
szerencsére ezt most már 
meg tudom oldani. Leg-
jobban a fürdők hiányoz-
nak, mert úszni jártam. 
Most reggel és este is tor-
názom otthon, de a mun-
katársakkal naponta akár 
öt-hat percet is szánunk 
arra, hogy kicsit megmoz-
gassuk a tagjainkat nap-
közben. Nem tudom meg-
jósolni, mikor áll vissza 
a rend, attól tartok, hogy 
hamarabb fog, mint kelle-
ne, aztán nehogy nagyobb 
baj történjen.

Az újranyitás napján a tavaszi napsütésben szinte zsongott a főutca, sokan indultak útnak, hogy elintézzék ügyes-bajos dolgaikat, 
hiszen erre az elmúlt egy hónapban nem volt mód. A megkérdezett járókelők munkatársunknak elárulták: örülnek a nyitásnak, 
bár többen korainak érzik még azt.

 B a z s a  
G e y z a 
nyolcvankét 
éves nyug
díjas sebész 
is örül a 
nyitásnak, attól függetle
nül is, hogy nyugdíjas lé
vén csak az élelmiszerbol
tok szolgáltatásait veszi 
igénybe, amik most is nyit
va voltak. – Nem járunk 
étterembe vagy ruhaüz
letbe. Mindenünk megvan 
otthon. Sok ismerősöm 
van azonban, aki a keres
kedelemben dolgozik, tő
lük hallom, hogy mennyi
re nehéz időket élnek meg 
most, hiszen a kisebb üzle
teket be kellett zárni. Még 
Olaszországban is van 
olyan étteremtulajdonos, 
aki arról számolt be, hogy 
haldoklik a vállalkozása, 
el kellett bocsátania a dol
gozóit. Az óvintézkedések 
egy részét pedig nem ér
tem, hiszen egy sima ebéd
kihordás is veszélyforrást 
jelent. Az autószerelők 
meg dolgozhattak, hiszen 
tudták tartani a távolsá
got másoktól.

P e c s é t 
Bálint húsz-
éves tanu-
ló tagja az 
U21-es jég-
korongcsa-
patnak. – Nem igazán hatott 
meg a zárás, mert keveset 
shopingolok, így valójában 
nem zavart, hogy zárva vol-
tak a ruhaüzletek. Az sem 
érint, hogy az edzőtermek 
nem voltak nyitva, hiszen 
nekünk, sportolóknak napi 
szinten megvan a testmoz-
gásunk. Egyedül a szóra-
kozóhelyek hiányoznak, de 
hogy mikor lehet akár a te-
raszokra is kiülni, gondo-
lom, sok számadattól függ. 
Ha nem lesz rosszabb a hely-
zet, akkor szerintem ez már 
egy hónapon belül lesz, csak 
nehogy hamar legyen. Most 
is kettős érzelmek vannak 
bennem: egyrészről jó, ha 
visszatérünk az eredeti élet-
hez, másrészről viszont ko-
rainak érzem a szabályok 
enyhítését. Ráadásul logi-
kátlan, hogy a szabadban 
nem lehet meginni közösen 
egy üdítőt, míg a boltok túl-
zsúfoltak.

Bagi Vi-
vien hu
szonhat éves 
értékesítő is 
szívesen ki
ülne már 
kedvenc szórakozóhelyére 
a barátaival. – Szerintem 
nehezebb most fenntarta
ni a kapcsolatot. Ha talál
kozunk is, sétálgatunk a 
hidegben, ráadásul száj
maszkban beszélgetünk. 
Szívesen meginnék már egy 
kávét munka után valahol. 
Nagyon örülök az újranyi
tásnak, mert szeretek vá
sárolni. Nem bújom az in
ternetet, mert úgysem lehet 
felpróbálni a ruhákat, ha 
meg mégsem jó, amit ki
hoz a futár, macerás visz
szaküldözgetni. Ugyanígy 
szeretem megfogni a köny
veket, érezni az illatukat 
a könyvesboltban vagy az 
antikváriumban. Régeb
ben jártam táncolni, de 
most a fitnesstermek sin
csenek nyitva már egy jó 
ideje. Nagyon várom már 
a nyitást, de véleményem 
szerint lesz még zárás ké
sőbb is.

MEGKÉRDEZTÜK A MISKOLCIAKAT:  
MIT SZÓLNAK AZ ÚJRANYITÁSHOZ?

Két lépcsőben
Azt már korábban közölték, hogy április 19étől nyithatnak 

az iskolák. Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában aztán azt 
is bejelentette, a bölcsődék, óvodák és általános iskolák való
ban, a középiskolák, egészen pontosan azok 912. évfolyamai 
viszont csak május 10étől térnek vissza az úgynevezett jelen
léti oktatásra. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár 
később úgy indokolta a döntést: a középiskolákban az érettségi 
lebonyolítása egyébként is a hagyományos oktatás átszervezését 
szokta kívánni, illetve szeretnék, ha biztonságosak lennének az 
érettségik. Bejelentették azt is: az elmúlt évhez hasonlóan idén 
is csak írásbeli vizsgák lesznek.



Grubert Roland lett a feje a 
Magyar Vöröskereszt Heves 
Megyei Szervezetének is áp-
rilis elsejétől.

Ezzel már a harmadik igazga-
tói posztot látja el a Borsod-Aba-
új-Zemplén és a Nógrád Megyei 
Szervezet igazgatója, Grubert 
Roland, aki több mint húsz éve 
aktív tagja hazánk legnagyobb 
humanitárius szervezetének. 
Diákévei alatt önkéntesként, ké-
sőbb a Magyar Ifjúsági Vöröske-
reszt elnökeként tevékenykedett. 
2011-től igazgatója a Magyar 
Vöröskereszt borsodi szerveze-
tének. A véradásszervezésen, se-
gélyezésen és tagtoborzáson túl 
irányítása alá tartozik például a 
Hajléktalanokat Gondozó Köz-
pont és a családi napközi.

– Az elmúlt években a borso-
di szervezet sok újfajta szolgálta-
tást is bevezetett, olyan innova-

tív intézményeket hozott létre és 
programokban vett részt, amik 
valódi segítséget tudnak nyújta-
ni a rászorulóknak Miskolcon és 
a megyében. Lett családi bölcső-
dénk, valamint több száz milli-
ós fejlesztések valósultak meg a 
hajléktalanokat ellátó központ-
ban is: férőhelyeket bővítettünk, 
felújítottuk az épületeket, külső 
lakhatást szerveztünk az önkor-
mányzat segítségével.

Grubert Roland vezetésével 
jött létre a Magyar Vöröskereszt 
első szociális farmja Mezőcsá-
ton, és 2019-től kezdte meg mű-
ködését Miskolcon egy társadal-
mi vállalkozás, ami megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoz-
tat. 2019 júliusától ő vezeti a Vö-
röskereszt Nógrád Megyei Szer-
vezetét. Most pedig megbízott 
igazgatói állást kapott Egerben, 
ahol már eddig is sok projektben 
együttműködött Gortva Józseffel, 

aki februárban elhunyt, és akinek 
munkáját folytatni kívánja Gru-
bert Roland.

– Törekedni fogok arra, 
hogy a jógyakorlatokat min-
denhol elsajátítsák a szak-
emberek és az intézmények; 
például szeretném, ha a tár-
sadalmi vállalkozásokat más-
hol is megvalósíthatnánk, 
mint ahogyan Borsodban 
tettük ezt. Hasonló a három 
megyei szervezet tevékenysé-
ge – véradásszervezés, elsőse-
gélynyújtás, szociális segítség-
nyújtás –, mégis mindhárman 
tanulhatnak egymástól. Ezt 
szeretném erősíteni.

Borsodban százharminc 
munkavállalójuk van, Nógrád-
ban negyvenöten, Hevesben 
tizenhatan dolgoznak. Nógrád 
megyében két szociális intéz-
mény is működik: hajlékta-
lanellátás Balassagyarmaton 
és családok átmeneti otthona 
Salgótarjánban.

RÉGIÓS VEZETŐ LETT

Grubert Roland: a jógyakorlatokat átültetjük. Fotó: MV 

Rendszeresen szerveznek véradást. Fotó: Juhász Ákos
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Sziporkázom. Legalább há-
rom-négy ötletem lenne a Szé-
chenyi utca hangulatos szob-
rokkal való benépesítésére. Jól 
mutatna egy kirakati világítá-
sokat kapcsolgató öregúr szob-
ra. Még bennem él a képe, aho-
gyan sötétedéskor, rongyos, 
kockás kabátjában rója le és 
fel a Forintot és az Ötvenfillé-
rest. Egy gázlámpa-gyújtogató 
is kellene, bár őt már csak régi 
képekről ismerem. Ám a csúcs 
a Weidlich-palota előtt két ké-
zen járkáló Tarzan figurája le-
het. A szerencsétlent egy villa-
mos gázolta halálra.

Nem irigylem a kortárs 
szobrászokat. Nem elég, hogy 
egyre kevesebb jut a közté-
ri alkotásokra, ráadásul a 
mindenkori politika alapo-
san meghatározza a megren-
deléseiket. Immár csaknem 
egy évszázada élen járunk az 
újratemetésekben, a szobor-
döntögetésekben és az ezzel 
párhuzamosan zajló történe-
lemírás korrekciójában. Mis-
kolc munkásmozgalmi em-
lékművei, a vaskos, zászlót 
lobogtató női alakok árnyéko-
sabb helyekre költöztek, de az 
idegen megszállók síremlékei, 
az egyetlen Lenin-szobrunk-
kal a Hősök temetőjébe, illetve 

a múzeummá avanzsált szo-
borparkba költöztek. Nem sír-
juk vissza ezeket.

Miskolc szobrainak soka-
sága óriási érték, itt az ide-
je, hogy valamennyit leltár-
ba vegyük. Szunyogh László, 
városunk főépítésze mondot-
ta, hogy utoljára a közelmúlt-
ban elhunyt Barna György és 
Dobrik István készített egy 
fotógalériát ezekről. Sajnos 
nem sikerült befejezniük ezt a 
projektet. Hiányzik egy teljes, 
naprakész értéktár. A Város-
gazda listáján elsősorban csak 
a köztéren állók szerepelnek, 
amelyeket rendszeresen meg-
takarítanak a rájuk telepedő 
galambok csúfságától.

Szunyogh Lászlótól tudom, 
hogy bár a rendkívüli járvány-
helyzetben úgy hallgatnak a 
múzsák, mint a háborúban, 
s most, amikor a mecénások 
se tolakodnak, mégis számít-
hatunk egy ígéretesen újsze-
rű alkotásra. Kraitz Gusztáv, 
a Svédországban élő miskol-
ci születésű művész már nem 
ismeretlen városunkban. Neki 
köszönhetjük a Szinva terasz 
párkányán díszlő almákat. 
Az idős szobrász, feltehetően 
saját, fiatalkori élményeinek 
emlékére, egy különleges mű-

vel ajándékoz meg minket a 
közeljövőben. Az Újgyőri fő-
téren már letették az alapjait 
annak a kohászati salaköntő-
üstnek, amely sötétedés után 
a lávaszerűen fortyogó tüzes 
vas sejtelmes fényeit sugároz-
za majd az ég felé. Ez tökéletes 
emléket állít az elmúlt évszá-
zadok virágzó kohászatának. 
Annak az időszaknak, ami-
kor a lángoló, parázsló salak 
vörösre festette a Bükk dom-
borulatainak látképét. Mi-
helyst megszűnnek az utazási 
korlátozások, és az idős alko-
tó egészsége engedi, ezt is fel-
avatják.

Megtudtam, főépítész úr 
is kedveli a talapzat nélkü-
li műalkotásokat. Számá-
ra is nyerő Szanyi Borbála 
Mancs-szobra és Kutas Lász-
ló Szinva teraszon álló Mis-
kolci lányok kompozíciója. 
Mindenki láthatja, hogy a le-
gendás mentőkutya szobránál 
folyamatosan égnek a mécse-
sek. Az alkotás annyira töké-
letes, hogy az arra sétáltatott 
kedvencek mindannyiszor 
körbeszaglásszák neves előd-
jüket.

A belvárosban az igazi tu-
risztikai látványosság a há-
rom bronzlány. A békebeli 

idegenforgalmi szezonban sor-
ban álltak egy-egy fotóért a lá-
nyok bűvkörében a padra ülve. 
Már csak egy városi legenda 
hiányzik, hogy elterjedjen, aki 
megsimogatja a kacsójukat, 
hamarosan megtalálja a pár-
ját. Ekkortól majd évente cse-
rélni kell a kezüket.

A citynél maradva: nem ke-
rülhettük meg a sokat vitatott 
Villanyrendőr bódéjának az 
újraállítását. Sokunk szerint 
ez a miskolci checkpoint – az 
első randevúink találkahelye. 
Kevesen tudják, hogy a keresz-
teződés nevét adó rendőrségi 
objektum úgynevezett közmű-
kapcsolata már készen van. 
Nemrégiben a megyei kapi-
tányság sajtóosztályán dolgo-
zó lokálpatrióta kollégáim is 
biztosítottak arról, hogy teljes 
mellszélességgel támogatják a 
projektet. Erre mondják, ha ők 
is, akkor ki lehet ellenünk…

Talán eljön az idő majd, 
amikor az öreg lámpagyújto-
gató összefut a kézen állva futó 
Tarzannal, s meg se állnak a 
kereszteződés felé nyújtózko-
dó rendőrlámpáig. Amelynek 
az aljában egy régen látott, 
óriási, recés szélű, alumínium 
egyforintos terpeszkedik…

Szántó István

Jegyzet

Akár Tarzan is trappolhat két kézen a Forinton

Miskolci olvasónk levelé-
ben leírta, hogy élettársá-
tól egy gyermeke született. 
Eddig az élettársa kizá-
rólagos tulajdonában álló 
lakásban éltek. 

Az életközösség ez év elején 
megszakadt közöttük. Olva-
sónkat a volt élettársa felszólí-
totta, hogy költözzön el a gyer-
mekkel együtt. Levélírónknak 
azonban nincs hova költöznie, 
lakása nincs, és hozzátartozó-
ja sincs, aki befogadná. Kérde-
zi, hogy van- e lehetőség arra, 
hogy a volt élettársa tulajdo-
nában lévő lakásban marad-
jon gyermekével.

Az új Polgári Törvénykönyv 
szerint élettársi kapcsolat áll 
fenn két olyan, házasságkötés 
nélkül közös háztartásban, ér-
zelmi és gazdasági közösség-
ben együtt élő személy között, 
akik közül egyiknek sem áll 
fenn mással házassági élet-
közössége, bejegyzett élettársi 
életközössége vagy élettársi 
kapcsolata, és akik nem állnak 
egymással egyenes ági rokon-
ságban vagy testvéri kapcso-
latban.

A törvény rendelkezik ar-
ról, hogy az élettársak egy-
más közötti vagyoni viszo-
nyaikat az élettársi együttélés 
idejére szerződéssel rendez-
hetik. Az élettársak a szer-

ződésben jogosultak arra is, 
hogy a közösen használt la-
kás további használatát az 
életközösség megszűnése 
esetére szabályozzák. A szer-
ződés elkészítéséhez ügyvédi 
vagy közjegyzői közreműkö-
dést kötelező igénybe venni, 
ez érvényességi feltétel.

Az élettársi kapcsolat meg-
szűnése esetén, ha a felek kö-
zött vita van, a bíróság dönt. A 
bíróság a volt élettársat feljo-
gosíthatja a másik élettárs tu-
lajdonában álló lakás további 
használatára. Ennek feltétele, 
hogy az életközösség legalább 
egy évig fennállt, továbbá az 
élettársak kapcsolatából kis-
korú gyermek származik. A 
bíróság vizsgálja azt is, hogy 
a kiskorú gyermek érdekében 
szükséges-e a lakáshasználat 
biztosítása. Ebben az esetben 
tehát a volt élettársak közös 
lakáshasználata valósul meg.

Kivételesen indokolt eset-
ben mód van arra is, hogy 
a bíróság a volt élettársat a 
másik élettárs lakásának ki-
zárólagos használatára feljo-
gosítsa. Ez akkor lehetséges, 
ha az ezt kérő élettársnál van 
a közös gyermek elhelyezve. 
Fontos feltétel, hogy a kisko-
rú gyermek lakáshasználatát 
csak így lehet biztosítani.

dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Volt élettársak 
lakáshasznála-
tának rendezése

Félórás szombati moz-
gásra kéri az embereket a 
Magyar Rákellenes Liga 
„A Covid idején se álljunk 
meg!” kampány részeként.

Az unión belül hazánkban 
a legmagasabb a tüdőrák 
okozta halálozások aránya. 
Rendszeres szűrésekkel, he-
lyes életmóddal, és akár napi 
félóra mozgással azonban 
sokat tehetünk a daganatos 
megbetegedések ellen. Erre 
hívják fel a figyelmet a szak-
emberek Magyarországon 
1993 óta minden év április 
10-én, a nemzeti rákellenes 
napon.

A tömegrendezvények 
idén is elmaradnak, helyet-
te „közös” sportolásra hív-
ják az érdeklődőket, ezzel is 
felhívva a figyelmet a szűré-
sek fontosságára. Rozványi 
Balázs, a Magyar Rákellenes 
Liga elnöke elmondta, nem 
is a séta a lényeg, hanem a 
mozgás: lehet futni, kirán-
dulni, rollerezni, kerékpá-
rozni; mindegy is, bármilyen 
mozgásformát választha-
tunk. – A daganatos betegsé-
gek esetében ugyanis pont a 
mindennapos testmozgással 
lehet csökkenteni a kockáza-
tot – mutatott rá.

Az Egészségügyi Világ-
szervezet napi fél óra, kö-
zepes intenzitású mozgást 
javasol mindenkinek, aki 
szeretne egészségesebb éle-
tet élni, és szeretné elkerül-
ni a daganatos betegségeket. 
Hazánkban ez különösen 
fontos lenne, ahol a tüdőrák 
vezeti a listát, százezer la-
kosra 89,2 tüdőrák-eredetű 
halálozás jut, ami a legma-
gasabb arány az uniós tag-
államok között. Dr. Simon 
Réka főorvostól megtudtuk, 
a második, ami szorosan kö-
veti, az a vastagbélrák, a har-
madik pedig az emlőrák. A 
daganatos megbetegedések 
kétharmada érinti a férfia-
kat, egyharmada a nőket.

A szombati akció cél-
ja, hogy felhívja a figyel-
met arra: helyes életmóddal, 
rendszeres önvizsgálattal a 
daganatos betegségek meg-
előzhetők, és hogy a korai 
felismerés életet menthet.

Mozgásra hívnak



Máris extra tartalommal 
kedveskedik a miskolci zene-
rajongóknak a Miskolc Tele-
vízió zenei magazinműsora.

A Basszuskulcs stábja szeret-
ne minél több, változatosabb, 
lélekfeltöltő tartalmat bizto-
sítani a tévénézőknek. A mis-
kolci zenekarok seregszemlé-
jén ezúttal egy extra vendéggel 
kedveskednek: az Edda Művek 
csapatának oszlopos tagjait lát-
ta vendégül a műsor. A friss és 
trendi magazin két extra adás-
sal is várja a képernyők elé a 
zenerajongókat jövő héten.

– Különleges vendégek ér-
keztek a stúdiónkba, ezért kissé 
eltértünk a műsor eredeti dísz-
letétől – árulta el a magazinmű-

sor szerkesztő-műsorvezetője, 
Merecicki-Kiss Judit. – A Fac-
tory helyett ezúttal a televízió 
épületében készült el a Basszus-
kulcs, ami az extra nevet kapta. 
Azért lett extra, mert vendége-
ink ugyan természetesen mis-
kolci zenészek, de már nem a 
városban élnek. Hírnevét azon-
ban azóta is lelkesen öregbítik. 
Az Edda Művek ráadásul egy 
több évtizedet felölelő történet. 
Ezt egyetlen, 30 perces adásban 
nem lehet összefoglalni.

Az extra jelző a zenei szek-
cióra is érvényes, hiszen a mű-
sor tematikájában az együtte-
sek klipjeit tűzik műsorra. Az 
Edda viszont nem klipeket ho-
zott. – Egyedi, eddig még nem 
látott felállásban, a stúdióban, 

élőben zenéltek – azt gondo-
lom, hogy ez önmagában ext-
ra. Egy Edda kaliberű csapat 
részéről pedig megtisztelő is.

S hogy mely dalok kaptak 
helyet a stúdiókoncerten? Ez 
egyelőre maradjon meglepetés. 
Az azonban nem titok, hogy a 
válogatás klasszikusokat tar-
talmaz. Zeneileg pedig iga-
zán változatos. Melankolikus 
és őrült lesz az előadás. – Hat 
dallal, illetve héttel érkeztek a 
srácok. Ezt két blokkra bont-
va láthatják majd a nézők. Az 
Edda egy ma is aktív együttes, 
tetemes, évtizedeket összekötő 
múlttal. 1974. Régen volt már. 
Itt kezdtük a műsort, és a múlt-
ból a jövőbe, 2021 őszéig ju-
tunk el. Ezt két részben láthat-

ják majd a Miskolc Televízió 
nézői – árulta el a szerkesztő.

Az első Basszuskulcs Extrát 
április 14-én, szerdán este fél 
7-től láthatják a tévénézők. A 
második részt pedig április 17-
én, szombaton tűzi műsorára 
a Miskolc Televízió. Érdemes 
lesz követni, hiszen Pataky At-
tila olyan történeteket mesélt a 
múltjából, amelyeket eddig még 
soha, sehol nem osztott meg 
nyilvánosan, és a jövőről is ext-
ra infókat kaphatnak a nézők. 
Előzetesen legyen elég annyi: 
A legújabb, eddig még sehol be 
nem mutatott Edda-dalokból is 
kapunk majd ízelítőt. Részletek 
a Basszuskulcs Extrában április 
14-én és 17-én a Miskolc Tele-
vízióban.
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Álmodtak egy világot maguknak

Idén is lesz Helyfoglaló te-
hetségkutató Miskolcon.

A zene nem hallgathat el, 
mert a zene öröm. A meg-
változott egészségügyi kö-
rülményekhez igazodva, de 
idén is megtartják a Helyfog-
laló tehetségkutatót a belvá-
rosi romkocsmában. Bár jó 
ideje csend honol a klubok 
színpadain. A járvány bezár-
ta az ajtókat a zenerajongók 
és a zenekarok előtt is. Most 
résnyire kinyílik a Helyne-
kem ajtaja. Ismét zene költö-
zik a jól ismert térbe. Negye-
dik alkalommal rendezik meg 
a Helyfoglaló tehetségkutatót, 
ami az Öröm a Zene országos 
versenysorozat miskolci ál-
lomása is egyben. A járvány-
ügyi szabályoknak természe-
tesen tökéletesen megfelelve, 
a közönség kizárásával ren-
dezik az amatőr zenekarok 
versenyét, de a zene élményé-

ből így sem marad ki senki: a 
minap.hu Facebook-oldalán 
élőben közvetítjük az esemé-
nyeket. Április 12-étől, hétfő-
től pedig a minap.hu oldalon, 
a Helyfoglaló gombra kattint-
va olvasóink a kedvencüket 
is kiválaszthatják. A győztest, 
vagyis a MIKOM-díjast a ver-
senyen ismeri majd el szer-
kesztőségünk.

Az amatőr zenekarok egy-
egy 15 perces minikoncert-
tel mutatkozhatnak be a 
szakmai zsűri előtt. A zsűri-
ben idén Andrásik Remo, az 
Öröm a Zene program ve-
zetője, Kovács Ákos Dadan 
könnyűzenei menedzser, 
Károly Tamás producer, Fe-
kete Szilárd, a Rotor dobosa 
és Nahaj Péter, a Sky Fanatic 
zenekar frontembere foglal 
majd helyet. A győztesek az 
Öröm a Zene országos te-
hetségkutató budapesti dön-
tőjébe jutnak tovább.

Zenével foglalnak 
helyet 

Indul a Miskolc Televízió 
legújabb magazinja, a Su-
hanj velem!. Április 16-án 
rálépünk a gázra!

A magazinban az autósvi-
lág legújabb csodáit teszteljük 
majd, ahol a már kézzelfogha-
tó jövő járművei: a környezet-
barát hybrid, plug-in hybrid és 
teljesen elektromos autók lesz-
nek főszerepben – vezette fel a 
hamarosan jelentkező első részt 
Gulybán Péter műsorvezető.

Köbcentik, lóerők, lábtér mé-
rete – ezekről mind szó esik 
majd a tesztek alatt, de a szá-
raz tényeket – ahogy azt Peti-
től megszokhattuk – lendületes, 
vagány stílusba csomagoljuk, 
természetesen némi humorral 
fűszerezve. Egyszerre leszünk 
tehát informatívak és lazák, s 
ahogy minden autó, legalább 
annyira próbálunk majd hatni a 
szívre, mint az észre.

Az esztétikum és a prakti-
kum elemzésébe ráadásul ná-

lunk is szakavatottabb embe-
reket vonunk be, olyanokat, 
akiket az autóipari körökben 
is jól ismernek – közös suha-
násaink igazi élménnyel ke-
csegtetnek négy keréken.

A nyitóepizódról elöljáróban 
eláruljuk: a rally és  rally-cross 
világából ismert ifj. Kiss  László 
lesz a vendégünk, akivel a 
 Skoda zászlóshajójának, a Su-
perbnek a plug-in hybrid mo-
delljét vesszük majd tüzetesen 
górcső alá. A puszta élmény-

faktor mellett már csak azért 
is érdemes jól figyelni a mű-
sor alatt, mert minden rész vé-
gén egy kérdést kapnak majd a 
nézők, és a helyes választ adók 
között nyereménycsomagot, 
vala mint egy tesztvezetést sor-
solunk ki – csak hogy a nyertes 
is suhanhasson egy jót.

Az első adást április 16-án, 
pénteken este 18:25-től lát-
hatják. Nincs más dolguk, 
mint kanapéra le, öveket be, 
és suhanjanak velünk!

ÖVEKET BECSATOLNI, SUHANÁSRA FEL!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Április 12., hétfő: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:50 Képúj-
ság, 16:50 #érettségi, 18:00 
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 
18:25 Miskolci Napló, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:20 Honvéd7, 19:35 Üz-
leti negyed, 20:00 Híradó ism., 
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 
A modern cirkusz atyja, 21:15 
Képújság

Április 13., 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 (DVTK – Paks, 
labdarúgás), 21:00 Híradó ism., 
21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 
Képújság

Április 14., szerda: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 16:50 #érettségi, 18:00 
Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Basszuskulcs Extra 
– EDDA 1. rész, 19:10 Híradó 
ism., 19:25 Időjárás-jelentés ism., 
19:35 Egészségpercek ism., 
20:10 Híradó ism., 20:25 Időjá-
rás-jelentés, 20:30 Az elveszett 
nagypapa, 21:25 Képújság

Április 15., csütörtök: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 16:50 #érettsé
gi, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-

j á r á s - j e l e n t é s , 
18:25 Prome
nád, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Egy nap 
a világ - India, 19:50 Art of pollu-
tion, 19:55 Biciklizés, 20:00 Hír
adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 Mérkőzés (Aluinvent DVTK 
– Győr kosárlabda-bronzmérkő-
zés, második találkozó), 21:50 
Képújság

Április 16., péntek: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-
ság, 16:50 #érettségi, 18:00 
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 
18:25 Suhanj velem!, 19:00 Hír
adó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 Miskolci Napló ism., 21:00 
Képújság

Április 17., szombat: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:00 
Képújság, 18:00 Krónika, 18:20 
Basszuskulcs Extra – EDDA 2. 
rész, 19:15 Krónika ism., 19:45 
Egészségpercek ism., 20:15 
Megyénk virtuózai 2021., 
21:25 Képújság

Április 18., vasárnap: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:20 Kötelék, 18:25 
Promenád ism., 19:00 Króni
ka ism., 19:25 Dombba zárt gyár, 
20:00 Költöző madarak, 21:00 Ki-
sebbségek Kárpátalján, 21:55 
Képújság

Újra tépik a húrokat. Fotó: Juhász Ákos

Informatívan és lazán a legújabb autócsodákról. Fotó: Juhász Ákos



Húsz éve a Miskolci Egye-
tem Bölcsészettudományi 
Karának oktatója a Salgótar-
jánban élő Gréczi-Zsoldos 
Enikő, aki emellett a nógrádi 
központú Palócföld irodal-
mi, művészeti, közéleti folyó-
iratnak a főszerkesztője.

– Lokálpatriótaként követ-
tem a helyi kultúra minden 
megmozdulását, aktív résztve-
vője voltam irodalmi progra-
moknak, műsorokat vezettem, 
könyveket mutattam be, pódi-
umbeszélgetéseket vezettem. A 
folyóiratban a 90-es évek végé-
től publikálok.

Magyar nyelv és irodalom 
szakos egyetemi diplomáját 
Miskolcon szerezte. Bár később 
nyelvtudományból doktorált, az 
irodalom mindig közel maradt 
a szívéhez. – Versmondó is vol-
tam, és legfőképpen: irodalom-
fogyasztó, olvasó ember. Édes-
apám kb. 8 ezer kötetből álló 
házi „könyvtárában" nőttem fel, 
ez meghatározta az érdeklődé-
semet, irodalomszeretetemet.

A Palócföld nem csupán iro-
dalmi lap, kulturális műhely is, 
az irodalmon kívül a képzőmű-
vészet, a szociográfia és a nép-
rajz is helyet kap benne, ez utób-
bi pedig Gréczi-Zsoldos Enikő 
kutatási területéhez, a szocio-
lingvisztikához és a nyelvjárás-
tanhoz is közel áll. – Évtizedek 
óta jelen vagyok Nógrád szelle-
mi életében, és azért is vállaltam 

szívesen a Palócföld főszerkesz-
tői teendőit, mert így még több 
fórumot tudok biztosítani a ré-
gió szellemi életében.

Nem csak Budapest
Főszerkesztőként azt tapasz-

talta, hogy az északkeleti ré-
giónak is megvan a kulturális, 
irodalmi muníciója. – Sok jó 
költő, író, képzőművész alkot 
ezen a vidéken is – fogalmaz. – 
Egyáltalán nem csak Budapes-
ten látom a szellemi erőteret. A 
Palócföld – csakúgy, mint akár 
a miskolci Műút – országos 
terjesztésű lap, közöl miskolci 
vagy Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéhez kötődő alkotókat is.

Bár élete nagyját a tudomány 
művelése és az oktatás köti le, 
de a mindennapjai részét ké-

pezi a folyóirat szerkesztése, 
ankétok, író-olvasó találkozók, 
pódiumműsorok szervezése 
is. A programok a járványidő-
szakban elmaradtak, de az on-
line tér lehetőségei kicsit eny-
hítenek a hiányon. – Naponta 
érkeznek a kéziratok, amelyeket 
véleményezünk, közlésre fo-
gadunk el, vagy éppen elutasí-
tunk. A blogoldalunkon igyek-
szünk több tartalommal jelen 
lenni, virtuális lapbemutatót 
készítettünk, tavasszal verspár-
bajt hirdettünk az Art'húr Iro-
dalmi Kávéházzal közös szer-
vezésben, felkértünk költőket, 
hogy egy adott témára vagy 
hívószóra írjanak szonetteket. 
Minden alkalommal két köl-
tő „vívta” a verscsatát, majd ők 
ajánlhatták a következő költő-

ket, verspárbajozókat. Termé-
szetesen vannak hivatali teen-
dők, pályázatok, pénzügyek, ez 
utóbbiakat kevésbé kedvelem.

Fiatal tehetségek
Mivel magyar szakosokat ta-

nít, gyakran előkerülnek iroda-
lommal aktívan foglalkozó alko-
tók a hallgatói közül is. – Tudják, 
hogy egy irodalmi folyóiratot 
szerkesztek, így meg is keresnek 
alkotásaikkal. Több hallgatóm 
versét vagy prózai írását közöl-
tük már a nyomtatott folyóirat-
ban vagy a blogoldalunkon. 
Van is egy rovatunk Ugródesz-
ka címmel, ahol tehetséges fiatal 
tollforgatók első műveit jelentet-
jük meg, itt több tanítványom 
írása is megjelent már.

Bájer Máté

Költészet napja Miskolci Napló6

A magyar költészet napja 
alkalmából beszélt nekünk 
az Irodalmi Rádió szer-
kesztő házaspárja, Zsoldos 
Árpád és Adrienn helyi 
alkotókról és arról, hogy az 
emberek egyre többen ke-
resik az irodalmat.

Az Irodalmi Rádió alko-
tóközössége alapvetően on-
line szerveződő csoport, így 
kevésbé érintette őket a pan-
démia. Weboldalukon szer-
zőik saját maguk közölhetik 
legújabb alkotásaikat, de sok 
profi előadóval is dolgoznak. 
2020-ban legtöbbször Seres 
Ildikó, a Miskolci Nemze-
ti Színház színművésze mű-

ködött közre. – A pandémia 
amellett, hogy némileg hát-
ráltatja tevékenységünket, új 
témát is adott. 2020-ban meg-
jelent az Életünk és ihletünk 
a Covid-19 idején című vá-
logatáskötetünk – nyilatkoz-
ta Zsoldos Árpád és Adrienn, 
hozzátéve: szerkesztőségük 
ugyan miskolci székhelyű, 
de az alkotók túlnyomó ré-
sze az ország más tájain, il-
letve a szomszédos országok 
magyarok lakta településein 
él. – Természetesen van sok 
Miskolcon, valamint a me-
gyében élő szerzőnk is. Fecs-
ke Csaba ajánlásával született 
meg B. Mester Éva arnóti al-
kotónk második kötete, amit 

azóta még egy követett ki-
adásunkban. A bükkszent-
kereszti Lovass Adélnak pe-
dig Péterfy-Novák Éva szerző 
ajánlásával jelenik meg idén 
első verseskötete bármi-NŐ 
címmel.

A szerkesztőség tavaly ün-
nepelte fennállásának 18. év-
fordulóját. Az elmúlt négy 
évben legjelentősebben a 
könyvkiadási programjuk 
fejlődött, mára ez lett fő te-
vékenységük. Az érdeklődés 
egyre nagyobb irántuk: web-
oldaluk látogatottsága tizen-
hatezer volt még 2016-ban, 
mára ez a szám már ötvenhé-
tezerre emelkedett.

Répássy Olívia

Új témát szolgáltat a pandémia

Gréczi-Zsoldos Enikő ideje nagy részét a tudományos munka tölti ki. Fotó: magánarchívum

AZ IRODALOM ÉS A TUDOMÁNY IS 
KÉZENFOGVA KÍSÉRI 

117 éve született a magyar 
irodalom egyik legjelentő-
sebb alkotója, József Attila. 
Halála, csak úgy, mint éle-
tének túlnyomó része, tra-
gikus. Bár rengeteg sötét 
tónusú műve született, nem 
feltétlenül ezek határozták 
meg költészetét: legszebb 
versei a szerelemről, az út-
keresésről szólnak. 

József Attila neve mára 
összehegedt a magyar lírá-
val, kikerülhetetlen alakjá-
vá vált irodalmunknak, bár 
– ironikus módon – éle-
tében gyakran kikerülték, 
lesajnálták, elutasították. El-
lentmondásos személyiség, 
aki hol kisfiús mohósággal 
igyekezett soraival kicsikar-

ni egy nő szerelmét (Na-
gyon fáj), hol pedig bölcs 
komorsággal szemlélte az 
életet (Dunánál). Születésé-
nek emlékét őrzi a magyar 
költészet napja, amit április 
11-én tartanak. Az első ilyen 
eseményt egyébként 1956 
júniusában rendezték a nyá-
ri ünnepi könyvhéten, csak 
1964-ben kapcsolták tényle-
gesen József Attila születés-
napjához. 

A magyar költészet nap-
ját általában – ha még de-
rengenek a koronavírus-jár-
vány előtti idők – irodalmi 
előadóestekkel, könyvbemu-
tatókkal, költőtalálkozókkal 
vagy szavalóversenyekkel 
ünneplik. 

B. M.

Egy nap a magyar 
költészet jegyében

A Slam Poetry Miskolc 
üzemanyagát a tehetséges 
fiatalok jelentik.

Rövid gyorstalpaló: a slam 
poetry egy olyan, Amerikából 
indult előadói műfaj, ahol sa-
ját művét mondja el a fellépő 
közönség előtt. A produkciót 
többnyire pontozzák. Nagyjá-
ból ennyi. A szöveg rímelhet, 
de nem muszáj. Hasonlíthat 
rapszöveghez, vershez, prózá-
hoz vagy akár egyikhez sem. 
Szórakoztathat, elgondolkod-
tathat, hidegen hagyhat. Leg-
feljebb időbeli megkötés van, 
formai, tartalmi nem jellemző.

A slammerek között rend-
re akadnak kezdők, akik csak 
most ismerkednek a saját ké-
pességeikkel és az irodalom-
mal, valamint olyan profi 
szövegelők, akik a Petőfi-Baud-
laire-Bödőcs skálán ugrál-
nak oda-vissza. Szóval a slam 
 poetry nem irodalom szigo-
rúan véve, de akár az is lehet. 
Egy biztos: Miskolcon 2014-től 
kezdve nagy népszerűségnek 
örvend a műfaj. A lehetőségek-
ről és a jövőről Barcsai László-
val, a helyi slam poetry klub ve-
zetőjével beszélgettünk.

– Tavaly februárban tartottuk 
a 49. klubeseményünket a Hely-
nekem színpadán – meséli Laci, 
aki kulturális szervezőként te-
vékenykedik. – A közönségünk 

és többnyire a fellépőink is a 
helyi középiskolásokból állnak 
össze. Persze vannak idősebb, a 
műfajban jelentős sikereket elé-
rő tagjaink is. A helyi slam kö-
zösség főként ugródeszkaként 
működik: lehetőség nyílik a fi-
atal szerzőknek a bemutatko-
zásra. Itt kezdett Irlanda Kristóf, 
aki aztán a szépirodalom felé 
vette az irányt, vagy Maier Péter 
és Juhász Marci, akik csapatban 
országos bajnokságot is nyertek 
(ilyet általában évente rendez-
tek a járványhelyzet előtt). Őket 
egyébként a popzenét követők 
Young Majréként és Dzsudló-
ként ismerhetik.

Pop és költészet
A költészetben megjelen-

tek az úgynevezett slammer 
költők, akiknek külön polca 

is van egyes könyvesboltok-
ban. Ők egytől egyig fellép-
tek már a miskolci klubokon. 
– Simon Márton vagy Závada 
Péter neve a slamtől függetle-
nül is ismert. Mindketten si-
keres költők. Akik a kortárs 
irodalomban jártasak Pion 
István és Csider István ne-
vét is ismerhetik, akik szin-
tén a szcéna elismert fellépői 
– mesélt a slamben rejlő le-
hetőségekről Barcsai László, 
aki már nagyon várja a teljes 
nyitást, hogy újra havi rend-
szerességgel működhessen 
a miskolci slam klub. Arra a 
kérdésünkre, hogy készül-
nek-e valamilyen extrával az 
50. klubestre, azt felelte, hogy 
ha végre meg tudják rendez-
ni az eseményt, az már ön-
magában extra lesz.          bm

A félszázadik klubeseményükre várnak. Fotó: Mocsári László

Dzsudló is Miskolcon kezdte

Zsoldos Árpád: van sok miskolci szerzőnk. Fotó: magánarchívum



Dallam, nyelv, zene, szöveg: 
egység. Papp Dénes szerint, ha 
a szöveget teljesen megfosztjuk 
zeneiségétől, az olyasmi lehet, 
mint amikor a frissen fejt tej-
ből mindenféle tudományos el-
járás útján tejport készítenek. 

Bár egy civilszervezet munka-
társaként dolgozik, de talán töb-
ben ismerik dalszerzőként, köl-
tőként, prózaíróként vagy épp a 
KISAVAS zenekar énekes-gitá-
rosaként. Mégsem szeretne ma-
gára aggatni titulusokat. – Dal-
lam van és nyelv, zene és szöveg. 
Egyszer kéz a kézben járnak, 
máskor külön utakon. Mind 
megannyi próbálkozás, kísérlet, 
nyomozás. Az írás meglehetősen 
magányos tevékenység. Persze, 
ha valaki ír, még nem feltétlenül 
író, és nem is feltétlenül magá-
nyos. Mindezt talán kiegészíteni 
látszik a dal, mivel jó esetben a 
közösség felé nyit.

A gyermekkorát Prügyön 
töltötte, csakúgy, mint a híres 
nyugatos író, Móricz Zsigmond 
– akivel egyébként együtt járt 
Papp Dénes dédnagymamája 
a prügyi elemi iskolába. – Mó-
riczcal ellentétben Prügy szá-
momra az aranykort jelenti, 
küzdelmes, szerény, ám mesés 
életet. Témát ritkán merítek in-
nen, erőt viszont annál inkább.

A kortárs irodalmat manap-
ság kevésbé követi, és az olvasás 
is mást jelent számára, mint ré-
gebben. – Nem szeretnék hosz-
szas felsorolásba bocsátkozni ol-
vasmányélmények kapcsán, ám 
például nemrégen fejeztem be 
Rudyard Kipling egyik regényét, 
mely a Kim címet viseli. Jó volt.

A jó írás
Hét éve megjelent verses-

kötete a Vedlés. – Próbáltam 
megnevezni az addig meg-
nevezhetetlennek tűnő dol-
gaimat, tényszerűen, egyfajta 
látleletként, egyúttal a félelme-
imet is, hogy eltűnjenek, ahogy 
azt az Egyiptomi Halottas-
könyvben olvastam egyszer. 
Mindezt valamiféle újjászü-
letés reményében. A kötetnek 
nem volt különösebb kritikai 
visszhangja, ahogy a később 
megjelent novelláskötetnek 
sem. Szili József, volt egyete-
mi tanárom azt írta nekem a 
Vedléssel kapcsolatban, hogy 
sosem tudott ilyesfajta őszin-
teséget versben megvalósítani. 
Azt hiszem, véleményét peda-
gógiai szándék is vezérelte, hi-
szen nem kell feltétlenül min-
dent és mindenkit kirakatba 
tenni. Tehát egy igazán jó írás 
nem rombolja az élet szentsé-
gét, hanem építi. De ezt akkor 
még nem tudtam.

Kezdetek
A kezdetekre úgy emlékszik, 

hogy csak firkálgatott egy sza-
kadt papírlapra. – Tinédzser 
voltam, lázadó, nem is tudom. 
Nagyjából tíz éve, hogy vi-
szonylagos rendszerességgel 
közölni kezdték írásaimat kü-
lönböző folyóiratok. Manap-
ság már a szövegmegjelenést 
is más szemmel látom, de ak-
kor újdonság volt számomra, 
izgalmas felfedezés. A nyilvá-
nosság, netán népszerűség ré-
sze lehet az írói útnak, de nem 
szükségszerű, hogy az legyen. 
A lehetőség egy üres papír. 

Egyébként a Holnap, Új Hol-
nap, Műút folyóiratok tenge-
lye nagyrészt igyekezett látó-
körébe vonni a fiatal szerzőket. 
Felolvasások, lapszámbemu-
tatók, performance-ok, kiál-
lítások, Thália, Máger Szalon. 
Sokan segítettek, első kötetem 
például a Helynekem Kulturá-
lis Egyesület és a Műút folyó-
irat közös kiadásában jelenhe-
tett meg, ehhez Zemlényi Attila 
adta meg a kezdőlökést. Írás-
ról, alkotásról számos beszél-
getést folytattunk akkoriban 
például Málik Rolanddal és 
Mándoki Györggyel. Ez mind 
segítség volt, ahogy sok min-
den más is.

Város és kultúra
Papp Dénes úgy gondolja, 

hogy nem minden alkotónak 
van szüksége megjelenésre, 

műhelyekre. – Van, aki látha-
tatlan kíván maradni, aki egye-
dül szeret dolgozni és nem a 
mindenkori nyilvánosságnak, 
hanem az örökkévalóság asz-
talfiókjának ajánlja műveit. 
Persze egy város biztosíthatja 
a művészeti társulások törek-
véseinek táptalaját, ha ennek 
szükségét érzi egy vagy több 
alkotói gárda. Ugyanakkor azt 
senki ne várja, és ne is várja el, 
hogy majd szépen becsatlako-
zik egy kompakt hagyomány-
ba, és simán igénybe veszi, 
mint valamiféle szolgáltatást. 
Hiszen alapvetően állandó te-
remtésről és újrateremtésről 
van szó, mindez teljesen halan-
dó, emberi léptékben történik, 
melyet folyamatosan ápolni és 
gondozni kell, akár egy kertet. 
Ez igencsak összetett dolog, 
már-már kultúra. A költészet 

pedig elsősorban belső mun-
kát kíván, mindenütt a világon, 
így régiónkban is. Hogy ez 
mennyire könnyű vagy nehéz, 
erről mindenkinek magának 
kell meggyőződnie, amennyi-
ben ilyesmire vetemedik.

Az írói tevékenységet je-
lenleg is aktívan folytatja: egy 
regényen dolgozik. Minde-
mellett a zene is fontos része 
maradt az életének. – Ha a szö-
veget teljesen megfosztjuk ze-
neiségétől, az olyasmi lehet, 
mint amikor a frissen fejt tej-
ből mindenféle tudományos 
eljárás útján tejport készítenek. 
A tej él, a tejpor halott. A zene 
utazás, szárnyalás, elemelke-
dés és elmélkedés számomra, 
egyfajta aktív meditáció. Fon-
tos része az életemnek, egyen-
súlyban tart, legalábbis sze-
retném ezt hinni. Zenekarban 

nagyjából tizenöt éve játszom, 
kezdetben a BRONT, majd a 
KISAVAS nevű bandákban.

Dallamok között
– Mindenből hallgatok egy 

kicsit. Komolyzenét, népze-
nét, jazzbandákat és hangszeres 
könnyűzenét, olykor az akusz-
tikus hangzást, máskor a súlyo-
sabb megszólalást részesítem 
előnyben, igyekszem mindent 
mértékkel. Ez függ hangulat-
tól, évszaktól, ahogy adja magát. 
Jelenleg leginkább azt várom, 
hogy zenésztársaim játékát hall-
hassam újra, miközben fölvesz-
szük a KISAVAS zenekar negye-
dik albumát. De ahogy mondani 
szokás, ez még a jövő zenéje – 
húzza el a mézesmadzagot gon-
dolatai végén az együttes rajon-
gói előtt Papp Dénes.

Bájer Máté

„A versről mindig a tiszta-
ság jut eszembe, de szá-
momra a költészet eszköz 
is” – mondta Fandl Ferenc, 
akit a magyar költészet nap-
ja kapcsán kérdeztünk.

A Miskolci Nemzeti Szín-
ház színművésze beszélt arról 
is, hogy csaknem tíz éve ő a 
házigazdája az Egy óra versek 
közt művészeink társaságá-
ban című előadássorozatnak. 
A gondolatnak és a szándék-
nak, valamint az embernek 
és a léleknek a tisztasága jut 
eszébe mindig Fandl Ferenc-
nek a versről. – Számomra 
a költészet eszköz is: ha be-
szélni szeretnék bizonyos té-
mákról, akkor kölcsönveszem 
mások szavait, amikkel az-
tán el tudom mondani én is, 
hogy mit gondolok. Ha meg 
tudnám írni önállóan, költő 
lennék. Nem vagyok az, bár 
próbálkoztam versírással, de 
nem ment. Teremteni tehát 
nem tudok költészetet, de 
használni, azt hiszem, igen.

A színművész csupán szó-
rakozásból is olvas verseket. 
Legutóbb a napokban kere-
sett egy idézetet Jorge Luis 
Borges A másik, aki ugyanaz 
című kötetében. – Annyira 
szeretem, hogy úgy gondol-

tam, ha már a kezembe került, 
újra elolvasom. Igazából kor-
szakaim vannak, mindig más 
költőt érzek közelállónak. Hol 
Adyt, hol József Attilát vagy a 
kortársak közül Háy Jánost, 
esetleg Kemény Zsófit. Most 
épp Horváth Gyula kortárs 
költőt. Kevesek életművét is-
merem átfogóan, de szinte 
mindenkitől van legalább egy 
kedvencem.

Az első előadásokat a 2002-
2003-as színházi évadban tar-
tották meg Halmágyi Sándor 
vezetésével. Tőle Lukács Gá-
bor vette át, majd 2013-tól 
Fandl Ferenc következett. – 
Nagyon sokan voltak már ná-
lunk előadók, fel sem tudnám 
sorolni. Kötetbemutatók, 
szerkesztett zenés műsorok, 
megzenésített versek, perfor-
mance-ok, még táncolt vers 
is színesítette eddig a progra-
mot.

Fandl Ferenc már évad ele-
jén átgondolja, milyen tema-
tikával készül az előadások-
ra, amiket a pandémia miatt 
az utóbbi egy évben nem le-
hetett megtartani. – A tíz al-
kalmat előre ki szoktam talál-
ni, hogy milyen témák köré 
csoportosuljanak a művek. A 
szerkesztést a fellépőkre bí-
zom, akik értő gondossággal 

választják ki a kapcsolódó 
szövegeket. Talán a fiatalabb 
színészgeneráció jelenlété-
nek is köszönhető, hogy a 
közönség sorai között egyre 
gyakrabban és egyre nagyobb 
számban bukkannak fel kö-
zépiskolás és egyetemista 
korú látogatók. Biztató, hogy 
számukra sem közömbös az 
irodalom.

A nagyjából harminc-
öt-negyven fős törzsközön-
ségből többen tartanak a 

művészekkel a kezdetek óta. 
Azt nem tudni, mikor lesz-
nek újra egy órát a versek 
közt, de a szervező fejében 
már fogalmazódnak meg a 
következő előadások témái. 
– Most sok minden van a vi-
lágban, amiről érdemes be-
szélni. Talán érdekesek le-
hetnek a minőségi emberi 
kapcsolatok, az egymásra 
utaltság és az izoláció hatásai 
a mindennapokra.

Répássy Olívia

A TEJ ÉL, A TEJPOR HALOTT

„Az írás meglehetősen magányos tevékenység". Fotó: Magánarchívum

„Számomra a költészet eszköz is”. Fotó: MNSZ
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Ebben az évben sem tartják 
meg a költészetnapi meg-
emlékezést az Óda keletke-
zésének helyszínén, Lillafü-
reden. Programok azonban 
most is lesznek, igaz, online.

Emlékezni úgy is lehet, hogy 
ezúttal nem gyűlünk össze egy 
helyen. Például úgy, hogy meg-
ismerkedünk az 1905. április 
11-én született József Attila és 
az 1900-ban ugyanezen a na-
pon született Márai Sándor 
irodalmi munkásságával. A 
miskolci könyvtárak mellett a 
Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer is sokat segít nekünk 
ebben, az intézmények kvízek-
kel és játékokkal várják az iro-
dalom szerelmeseit.

A József Attila Könyvtár 
költészetnapi totóval, könyv-
ajánlóval, valamint a költő 
életéről szóló összeállítással 
jelentkezik Facebook-olda-
lán. A Szabó Lőrinc arra kéri 

olvasóit a közösségi oldalán, 
hogy készítsenek szelfit ked-
venc magyar költőjükkel. Egy 
különleges játékra is hívják 
az olvasókat, ugyanis idegen 
nyelvre lefordított József At-
tila-verseket fordítanak vissza 
magyarra, és így kell felismer-
ni, melyikről van szó valójá-
ban. A Petőfi Sándor Könyv-
tár jóvoltából A magyar 
költészet gyöngyszemei című 
virtuális kiállítást is megte-
kinthetjük. A Móra 11, kevés-
bé ismert József Attila-verset 
mutat be Facebook-oldalán. 
A Tompa Mihály és a Kaffka 
Margit Könyvtár programjá-
ban pedig gyermekversekkel 
és költészetnapi játékkal is ta-
lálkozhatnak az érdeklődők.

Érdemes figyelni a megyei 
és városi könyvtár honlapját, 
a központi épület, valamint a 
fiókkönyvtárak közösségi ol-
dalai mellett a KSZR megyei 
szervezetének honlapját.

Online a könyvtár A lélek tisztaságáról 
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ENDOKRINOLÓGIA,  
DIABETOLÓGIA

magánrendelés

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

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési  
eljárás útján történő értékesítésre meghirdeti  

2021. május 11-ei beadási határidővel  
az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Szentpéteri kapu 70. 
(egyéb épület) 
4425/46 hrsz

telek: 513 m2

épület: 6436 m2 560 000 000

Csermőkei út
40589/5 hrsz.

(udvar és egyéb épület, 
3 db)

telek: 10842 m2

épület: 7282 m2

teraszok: 1485 m2

1 100 000 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb  
tájékoztatás a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu 

honlapon, 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.

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHA- 
SZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK, ÜLŐGARNITÚRÁK, 

ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor

ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN!

MEGNYITOTTUNK!

Az akció érvényes: 2021. 04. 10-tól 2021. 04. 16-ig 
Kolynos fogkrém, 75 ml 299 Ft 199 Ft
Signal fogkrém, 75 ml 349 Ft 299 Ft
Pur mosogató ut., 450 ml, 731,11 Ft/l 369 Ft 329 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs 499 Ft 399 Ft
FFP2 szájmaszk 499 Ft 399 Ft
Vágódeszka, műanyag 599 Ft 299 Ft
Lanza mosópor, 1,125 kg, 710,22 Ft/kg 999 Ft 799 Ft
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 db-os 999 Ft 799 Ft
PVC asztalterítő, 140 cm széles, 899 Ft/fm 999 Ft 899 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs 1099 Ft 999 Ft
Coccolino öblítő, 2900 ml, 516,89 Ft/l 1599 Ft 1499 Ft
Trikolor kerítésfesték, 0,75 l, 3065,33 Ft/l 2599 Ft 2299 Ft
Tomi mosópor, 3,51 kg, 654,98 Ft/kg 2699 Ft 2299 Ft
Trikolor kerítéslazúr, 5 l, 859,8 Ft/l 4899 Ft 4299 Ft
Héra belső falfesték, 15 l, 466,59 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft
Héra prémium belső falfesték, 5 l, 1699,8 Ft/l 9499 Ft 8499 Ft

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

Fájdalommentes arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

a Pátria Üzletházban lévő 
Alma Gyógyszertárban

szerdánként 8-12 óra között! 

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

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 12 000 Ft

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft.  
szolgáltatási területén található hulladékudvarok  

2021. április 12-től újra nyitva tartanak. 
Kérjük, hogy a hulladék beszállítása során az új típusú koronavírus elleni véde-

kezés érdekében, valamint az Önök és kollégáink egészségének és biztonságának 
megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek el-
járni:

•  A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó kö-
teles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) és gumikesz-
tyűt viselni.

Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar 
kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni.

•  A beszállított hulladék pakolásáról és annak a hulladékudvarban történő elhe-
lyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez ha-
tározatlan ideig a hulladékudvar kezelője segítséget nem tud biztosítani, ezért 
az ingatlanhasználók számára javasoljuk, hogy segítőt hozzanak magukkal.

•  Valamennyi szükséges adat felvételére szóban történő bediktálás útján kerül 
sor a személyes iratok, okmányok átadással történő bemutatásának mellőzésé-
vel. Kérjük továbbá, hogy az adatok rögzítése során az irodába történő belépést 
mellőzzék.

•  Az ügyintézés során a 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha a 
hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik.

Amennyiben a 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jo-
gosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak sor-
ra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.

Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük. 



Mindent megteszünk a 
bennmaradásért – nyilat-
kozta lapunknak Zoran Ze-
kic a Paks elleni mérkőzés 
előtt.

Hat forduló van hátra a lab-
darúgó NB I küzdelmeiből, va-
sárnap egy erős középcsapat 
érkezik a DVTK otthonába. 
Az dönthet a hazaiak javára, 
hogy a kiesés elől menekül-
ve nagyobb motivációval lép-
hetnek pályára? – kérdeztük 
a piros-fehérek vezetőedző-
jétől, aki nem kertelt. – Mi az 
életünkért küzdünk, mindent 
megteszünk a bennmaradá-
sért – fogalmazott Zoran Ze-
kic. – Ugyanakkor ez a helyzet 

kétélű fegyver, mert nemcsak 
motivációt, hanem nyomást is 
jelent, amit el kell bírni. Ezért 
azt mondom, nem elég moti-
váltnak lenni, hanem okosan 
is kell játszani. A Paks viszont 
nyugodt lehet, mert gyakorla-
tilag bennmaradtak, a dobo-
gó elérésére, és ezzel együtt a 
nemzetközi kupaszereplés ki-
harcolására viszont a papírfor-
ma szerint kevés az esélyük.

A szurkoló számolgat: hat 
forduló van hátra, maximum 
18 pontot lehet szerezni. Az 
előző évek bajnoki végered-
ményeit nézve 35-40 pont-
tal már bent lehet maradni. A 
szakember azonban gyorsan 
figyelmeztet, mire kell helyez-

ni a fókuszt. – Nem szeretek 
számolgatni, mindig is gyenge 
voltam matematikából. Külön-
ben is, jelenleg csak a követ-
kező mérkőzéssel szabad fog-
lalkozni, azt kell megnyerni, 
mert anélkül szinte kilátásta-
lan helyzetbe kerülünk.

Szenvedélyes, érzelmekkel 
teli szurkolói vannak a Diós-
győrnek, akik a tenyerükön 
hordozzák szeretett csapatu-
kat, de nagyon tud fájni az is 
számukra, ha rosszul megy 
a kedvenceiknek. Néhányan 
már NB II-t emlegetnek, de 
Zekicék nem fogják feladni. – 
Számomra a küzdelem a lab-
darúgás alapja; aki nem küzd, 
annak kár felvennie a mezt. 

Természetesen tiszteljük a klu-
bot, a várost, a szurkolókat, és 
egészen az utolsó mérkőzés 
utolsó percéig mindent megte-
szünk a bennmaradásért.

S hogy mire tudnak építe-
ni Diósgyőrben? – A labdarú-
gás csapatjáték, ha a 11 játékos 
igazi csapatot alkot, akkor nem 
összeadódik, hanem meghat-
ványozódik az erejük. Ez ránk 
is igaz: amikor csapatként ját-
szott a DVTK, akkor szép győ-
zelmeket arattunk az FTC és a 
Fehérvár vendégeként. Adott 
a recept, vasárnap délután tá-
madásban és védekezésben is 
egymást segítve kell játszani, és 
akkor továbbra is életben tud-
juk tartani a reményeket.

Az utolsó párharcra készül a 
bajnokságban az Aluinvent 
DVTK kosárlabdacsapata.

A bronzéremért küzdenek 
meg a diósgyőri lányok, az el-
lenfél az a Győr lesz, akit már 
jól ismernek a piros-fehérek 
mind a bajnokságból, mind a 
Magyar Kupából – utóbbi so-
rozatban épp a győrieket ütöt-
ték el a legjobb négy közé jutás-
tól. Ilyen közös múlttal tudnak 
még újat mutatni egymásnak a 
felek? – kérdeztük az Aluinvent 
DVTK vezetőedzőjétől.

– Nehéz már a bajnokság 
ezen szakaszában, de én azt 
mondom, hogy nem lehetet-
len, igyekszünk majd meglepni 
őket valamivel. Lehet azért újí-
tani – fogalmazott Földi Attila. 
– Viszont azt is látni kell, hogy 
ebben a szakaszban minden já-
tékos picit már a pihenést vár-
ja egy megerőltető szezon után. 
Nehéz találni még plusz ener-
giákat, de ezen a téren is na-
gyon bízom a csapatomban; 
szerintem mi pont azok va-
gyunk, akik motiváltan, győ-
zelemre éhesen tudnak bele-
menni az utolsó harcba is. Erre 
pedig lehet és kell is építeni.

Az esélyeket latolgatva a 
szakember rámutatott: a sorso-
lás a Győrnek kedvez, hiszen az 
egyik fél két győzelméig tartó 

párharcát hazai pályán kezd-
hetik. Ez azonban akár plusz 
nyomást is jelenthet számukra, 
ahogy az is, hogy a bajnokság-
ban előrébb végeztek a diós-
győri lányoknál. A piros-fehé-
rek dolgát viszont nehezebbé 
teszi, hogy az utolsó meccse-
ken nem számíthatnak Keyona 
Hayes játékára, ahogy a Sop-
ronban megsérült Vukov Szon-
jára sem. És bár Pusztai Petra a 
csapattal edz már, de a vezető-
edző szerint állapota még nem 
száz százalékos. – De ez nem 
panasz, a céljaink változatla-
nok: szeretnénk megszerezni a 
bajnoki bronzérmet. A szezon 
kezdetétől azt mondom, hogy 

harcos csapatot szeretnék, ahol 
a játékosok tudják, milyen cí-
mert viselnek a mezükön; akik 
nem feltartott kézzel mennek 
ki egyetlen mérkőzésre sem. 
Nagyon sokat fejlődtünk azon 
a téren, hogy az utolsó pillana-
tig küzdünk. Bele fogunk állni 
ebbe a párharcba is.

Az akarati faktoron túl dön-
tő lehet a kispadok hosszúsá-
ga is. A rotációs lehetőségek-
ben sajnos a Győr jobban áll, 
mint a Diósgyőr. Egyébként 
is minden poszton kettő, de 
akár három kosárlabdázót 
is be tudnak vetni. – Nálunk 
most rosszabb a helyzet. Jelen-
leg én vagyok a tizedik játékos 

az edzéseken. És hát ilyenkor 
már jó pár mérkőzés ben-
ne van a lábakban, sokat szá-
mít, milyen energiák jönnek a 
kispadról. Nos, ezen lendíthet 
túl minket az akarati tényező, 
erre nincs más megoldásunk 
jelenleg. Biztos vagyok benne, 
hogy a meccsnap plusz ener-
giákat ébreszt fel a csapatban.

A bronzéremről döntő pár-
harc első mérkőzését szom-
baton délután 5 órától rende-
zik meg Győrben, Miskolcon 
szerdán fél 7-től csapnak ösz-
sze a felek. Itt dől el, hogy 
lesz-e harmadik mérkőzés a 
két győzelemig tartó párharc-
ban.
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„AZ ÉLETÜNKÉRT  
KÜZDÜNK”

„NAGYON BÍZOM A CSAPATOMBAN”

Az oldalt írta és összeállította: Kujan István

A miskolci pólósok ha-
tározott játékkal, hazai 
pályán ütötték ki a Tatabá-
nyát a hétközi mérkőzé-
sen. Folytatás szombaton, 
tévés meccset vívunk a Ka-
posvárral.

Magyar Márton 5, Biros 
Barnabás 4, Vismeg Zsombor 
3 góllal terhelte meg a vendé-
gek kapuját, 14-5-re nyert az 
MVLC szerdán a Tatabánya 
ellen. A vendégek szakveze-
tője, Zantleitner Tamás sze-
rint egy pillanatig sem volt 
esélyük. – A miskolciak re-
mekül játszottak, nem tud-
tunk egyenlő partnerek len-
ni, csak minimális ellenállást 
fejtettünk ki. Rengeteg rossz 
passzt adtunk, és gyenge volt 
a kombinatív játékunk is.

Kis István, a PannErgy 
MVLC vezetőedzője viszont 
érthetően elégedetten nyilat-
kozott a lefújást követően. – 
Jól játszottunk, biztos győzel-
met arattunk, de azért egy kis 
hiányérzet maradt bennem. 
Jól hajtottuk végre a lefordu-
lásokat, az emberelőnyöket is 
remekül használtuk ki, a vé-
dekezésre sem lehetett pana-
szom, ráadásul a kapusunk 
két büntetőt is hárított.

Legközelebb szombaton 
délután 4 órakor játszanak a 
miskolci pólósok, ismét ha-
zai pályán, ezúttal a Kapos-
várt fogadják. A meccset a 
Miskolc Televízió élőben 
közvetíti. És ahogy megszok-
hatták, nyereményjátékot is 
indítunk. Kövessék az Instag-
ram-oldalunkat!

Kiszakadt a gólzsák 

Sok mérkőzés van a lábakban, de harcra készek. Fotó: J. Á.

Hazai pályán – igaz, egye-
lőre nézők nélkül – a VSD 
Rangers ellen kezdi meg 
az idei Divízió I-es bajnok-
ságot a Miskolc American 
Football Team.

Az évad első meccse egyben 
az új vezetőedző, A. J. Brown 
bemutatkozása is a miskol-
ci kispadon. Először az elmúlt 
hetekről kérdeztük a szakem-
bert. – Úgy gondolom, jól si-
került a felkészülésünk a sze-
zonra, és már a bajnoki rajton 
szeretnénk erős játékkal jelent-
kezni. Nagyon bízom és hiszek 
is abban, hogy az a felkészítő-
munka, amit az elmúlt hóna-
pokban az edzőtársaimmal 
beletettünk a csapatba, az már 
most meg fog mutatkozni.

Szavaiból kezd kikristá-
lyosodni, melyek edzői filo-
zófiájának alapkövei. Ilyen 
a kiváló erőnlét, amivel na-
gyon meg van elégedve A. J. 
Brown. Erős passz- és futójá-
ték jellemzi majd a Steelers és 
a Renegades fúziójából létre-
jött csapata játékát, de meg-
győződése, hogy a védelem 
is mérkőzésről mérkőzésre 
pontokat fog hozni. – A lé-

nyeg: a saját játékunkat kell 
játszanunk. Ha ez megvan, 
ha megfelelően összponto-
sítunk, kemények vagyunk, 
akkor célt érhetünk.

Ez pedig nem más, mint 
visszakerülni az élvonalba, a 
HFL-be. Ehhez azonban az 
kell – fogalmazott a vezető-
edző –, hogy nemcsak a ha-
zai, de minden meccsen győ-
zelemre törjenek. – Egyszerre 
azonban csak egy mérkőzésre 
koncentrálunk. Mindannyi-
unk munkájára szükség lesz, a 
legjobbat kell kihoznunk ma-
gunkból nekünk, edzőknek és 
a játékosoknak egyaránt. Így 
lehetünk sikeresek.

A szezon első meccse, a 
Dunakeszi elleni találkozó 
máris kemény próbatétel elé 
állítja majd a miskolciakat. 
Aggod Péter szakosztályve-
zető azt mondta, nehéz fel-
mérni az ellenfelek játék-
erejét, de mindenképpen 
szeretnének majd döntőt 
játszani a bajnokság végén.

– Az erőnlétünkre minden-
képpen tudunk majd támasz-
kodni, és arra, hogy vannak 
rutinos, HFL-t megjárt játéko-
saink – tette hozzá.

Erős kezdésben bíznak
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A pandémia sok vállalkozás számára hozott váratlan, új kihívásokat – partnercégeinktől azt kérdeztük, hogy szolgál-
tatásaikat miben változtatta meg a kialakult járványügyi helyzet. Milyen új alkalmazkodási formát kellett bevezetni 
ahhoz, hogy a pénzügyi nehézségeket átmenetileg orvosolni tudják? Illetve: van olyan szolgáltatási forma, termék a 
cég kínálatában, amit az elmúlt egy évben vezettek be, de mivel nem várt sikert hozott, ezért később is megmarad?

ÚT A TÚLÉLÉSHEZ
Capelli Centrum

A Nagyváthy utcai Capelli Centrum képviseletében a 
cég ügyvezetője válaszolt kérdéseinkre. Grán Orsolya úgy 
fogalmazott, mindkét tevékenységüket súlyosan érinti a 
pandémia, hiszen mindkettő szorosan összefügg a szép-
ségiparral. – A Capelli Centrum webáruházában az első 
hullám kezdetekor már megfigyelhető volt a forgalom 
és a kosárértékek csökkenése. Akkor a vevők az otthoni 
szépítkezésre próbáltak „bevásárolni”. Mivel fő vevőink a 
szépségszalonok, ezért a március 8-ai bezárás óta a kiesé-
sünk tetemes.

A 12 ezer termékes capelli.hu webshopban új szolgálta-
tásként a teljesen automatizált áruhitelt vehetik igénybe a 
vásárlók a legalább 30 ezer forintot elérő, kosárba gyűjtött 
termékeikre. A kosár állhat akár pár száz forintos termé-
kekből is. A forgalmazott termékek körébe bekerült két új, 
otthoni felhasználásra ajánlott készülékmárka, amit DEES 
és SVK France néven találnak meg a vásárlók.

– A Búza téri Angels Szépségszalonunk szintén egy 
hónapig tartott zárva. Ennek ellenére mindkét üzletben 
megtartottuk az alkalmazottakat, ami hatalmas teher, mert 
bérletidíj-kedvezményt egyik üzlet esetében sem kaptunk.

Cega bútorbolt
– Valóban, váratlan helyzet elé állított minket a pandé-

mia, és azóta is folyamatos bizonytalanságban tart minket; 
ma még nyitva lehetsz, holnap már nem… – mondta el ér-
deklődésünkre Czeglédy László, a Cega Bútor tulajdonosa. 
– Miközben a költségeket, béreket, alkalmazottakat ugyan-
úgy fizetni kell, a bevétel a zárási időszakban minimálisra 
csökken. Azt látjuk, hogy erősebb online jelenlétre van 
szükség, amit a piac egyébként meg is kíván. Folyamatosan 
alkalmazkodunk vevőink igényeihez és kéréseihez, többet 
kommunikálunk velük telefonon, e-mailben.

Elmondta azt is, hogy többet használják tervezőprog-
ramjaikat, legyen szó konyhabútorról vagy akár egy 
ülőgarnitúráról. – A tervekről aztán online konzultálunk, 
és megpróbáljuk minimálisra csökkenteni a fizikai találko-
zást. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy a bútorszektorban 
a vásárlók igénylik a termék kipróbálását, a minőség sze-
mélyes megtekintését. Nagyon reméljük, hogy a pandémia 
elmúltával visszaállnak a régi vásárlói szokások, és vevőink 
újra gyönyörködhetnek termékeinkben.

HSA Group
– Bár cégcsoportunk már évekkel ezelőtt elindult a teljes 

digitalizáció felé vezető úton, melynek eredményeképp 
több kulcsfontosságú folyamatunk is zavartalanul tudott 
működni, ettől függetlenül a koronavírus minket is kihí-
vások elé állított – mutatott rá a diák, felnőtt és nyugdíjas 
munkaerő kölcsönzésével és közvetítésével foglalkozó HSA 
Group Széchenyi utca 26. szám alatt található irodáját 
vezető Leskó Annamária. – Az operatív munkavégzést 
kiszerveztük kollégáink nappalijába, ezzel egyidőben a 
megszokottól merőben eltérő workflow-t vezettünk be, 
felgyorsítottuk az előre beütemezett fejlesztéseinket, ügy-
félszolgálatainkat a járványügyi szabályoknak megfelelően 
átalakítottuk, a partnereinkkel folytatott személyes meg-
beszélések nagy részét az online térbe tereltük, valamint 
optimalizáltuk a cégcsoport teljes működését, a pénzügyi 
nehézségekre azonban nem lehetett felkészülni. Hozzátette: 
a szegmenst teljes mértékben a piac befolyásolja; ha a cégek 
részéről nem lett volna igény arra, hogy megfelelő létszám-
ban szolgáltassanak számukra minőségi munkaerőt, azon 
alapvetően semmilyen digitalizáció nem segít. 

– Az online meeting egy kiváló példa erre. Több olyan 
partnerünk is van, ahol a kapcsolattartónk nem helyben 
dolgozik, hanem mondjuk Budapesten, ami oda-vissza ösz-
szesen 4 óra utazást jelent. Az elmúlt 20 évben a személyes 
jelenlétünk volt az egyik legnagyobb előnyünk, ami az on-
line platformok segítségével ugyanúgy megmaradt, hiszen 
látjuk és halljuk egymást, így viszont az 1 órás megbeszélés 
valóban 1 óra.

Trenkwalder
A személyi ellátás, a HR szolgáltatások és az üzleti folyama-

tok kiszervezése területén rendelkezik több évtizedes tapasz-
talattal a Trenkwalder Recruitment Kft. Miskolci irodájuk a 
Széchenyi utca 64. szám alatt található. A pandémia kezdetén 
rövid idő alatt sikerült átdolgozni a termékkört, új területek 
felé is nyitni, és nem volt szükség leépítésre. A második hul-
lám felkészülten várta őket, és a lendület azóta is kitart. – A 
harmadik hullám szinte alig észrevehető visszaesést jelentett a 
működést és az eredményeket tekintve – tudtuk meg Nógrádi 
József kereskedelmi igazgatótól. – Az előző negyedév azonos 
időszakához képest növekedni is tudtunk. Ehhez tudatos 
fejlesztésre és a kollégák odaadó munkájára volt szükség.

Számos olyan újítást vezettek be, amelyek a Covid-intézke-
dések, főként a home office munkavégzés miatt születtek. Pél-
dául új belső kommunikációs platformot kínáltak a cégeknek, 
hogy ne a social mediában, hanem hivatalosan is tájékoztatni 
tudják azokat a munkavállalókat, akik rendelkeznek okoste-
lefonnal, de jellemzően fizikai munkát végeznek. A digitális 
onboarding szintén új termékként jelent meg a kínálatban, és 
így a munkavállalók online képzése, tesztelése is megvalósít-
hatóvá vált. A napokban pedig elindították a munkavállalói 
portáljukat, amelynek segítségével a munkavállalók teljes 
munkavállalói időszakára vonatkozó információk elérhetővé 
váltak digitális formában is.

A diákmunkában részt vevők voltak az egyik nagy vesztesei 
a járványnak, miközben ők tudták elsőként alkalmazni azokat 
a platformokat, amelyekről korábban a cégek alig hallottak, és 
nem igazán használtak. – Nagy előnyük továbbá, hogy a távoli 
munkavégzés is szinte a vérükben van, hiszen az iskolákban 
hasonló rendszerben tevékenykednek. Emellett sokkal na-
gyobb arányban rendelkeznek stabil nyelvtudással is. Mind-
ezeket mérlegelve elindítottuk a saját iskolaszövetkezetünket 
is, amely ezt a réteget vezeti be a munkaerőpiacra – tette 
hozzá Nógrádi József. – Ezek mind olyan fejlesztések voltak, 
amelyekre nem csupán a koronavírus-járvány időszakában, 
hanem azt követően, hosszú távon is komoly igény van.

Joma sportruházat
– Új tevékenységi formánk a Joma SA, illetve Joma Ma-

gyarország Kft. kelet-magyarországi képviselete, melynek 
keretében márkaboltot üzemeltetünk, és nagykereskedelmi 
tevékenységet folytatunk – mondta dr. Szabó Csaba tulajdo-
nos. Elárulta, ez az üzletág kevésbé van kitéve a pandémia 
okozta károknak, bár a sportcsarnokok és fitnesztermek zárva 
tartása nyilvánvalóan erre is hatással van, illetve érzékelhető a 
bezártság, az utcai forgalom csökkenéséből származó hiány is. 

– Mivel a Joma sportcikkek a legmagasabb minőségi 
színvonalat képviselik, és kínálati palettánk is teljes körűnek 
mondható, bízunk abban, hogy a helyzet normalizálódása 
után ez az üzletág is eredményesen működtethető. Az étter-
münk és a JomaShop, mely drogériaként is működik, a Pátria 
üzletházzal szemben található, szeretettel várja szolgáltatá-
sainkra igényt tartó vendégeinket és vásárlóinkat.

Vendelin Étterem
A pandémiás helyzet – mint minden vendéglátással és 

szállásadással foglalkozó vállalkozást – minket is rendkívül 
károsan érintett – mondta a Vendelin Étterem tulajdonosa, 
dr. Szabó Csaba.  – A vendégkör jelentős részétől elestünk, 
hiszen az elvitelre készített menü kivételével más szolgáltatást 
nincs lehetőségünk nyújtani. Így kimaradnak a rendezvények, 
családi események, érettségi találkozók, bármilyen csoportos 
összejövetel, nincs italfogyasztás, az a la carte megrendelés 
is elenyésző. A menüztetésből csak költségeink töredékét 
tudjuk fedezni, azzal együtt is, hogy némi bértámogatás az 
alkalmazottak foglalkoztatására érkezik. Az így keletkező 
veszteséget természetesen saját forrásból szükséges fedezni. A 
leglogikusabb döntés az étterem bezárása lenne, de számítunk 
ennek a helyzetnek a végére, és az évek alatt összecsiszolódott 
és bizonyított szakembergárdát nem szeretnénk elveszíteni, 
így amíg csak tehetjük, az étterem működését fenntartjuk. A 
hétvégi nyitvatartást megszüntettük, mert olyan minimális 
volt a menüvásárlás, hogy annak a fenntartása a legnagyobb 
veszteséget idézte elő. Tekintettel arra, hogy nagyon sokan 
dolgoznak home office rendszerben, azt is látjuk, hogy az 
otthoni tartózkodás az étterem kínálata iránti keresletet to-
vábbcsökkenti.

Új szolgáltatásként vezetjük be házhoz szállító cégekkel kö-
tött szerződés keretében a menü és az a la carte ételek kiszállí-
tását. Ez mind a házhoz szállító cégeken keresztül, mind az ét-
terem elérhetőségén keresztül megrendelhető. Cégcsoportunk 
Mezőkövesden szállodát üzemeltet, amelynél a problémák az 
eddig leírtaknál is sokkal nagyobbak. Rendelkezünk továbbá 
Mezőkövesden és Bogácson, a fürdő területén, idényjellegű 
vendéglátóipari egységekkel, melyeknek a jövőjét jelenleg 
nem látjuk, bár úgy készülünk, hogy a nyári szezonban talán 
kinyithatóak lesznek.



„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, hogy 
a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az 
emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük 
és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért 
Miskolc? című kötetében Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 63 vá-
laszban indokolja meg, hogy miért szereti Miskolcot.

Azért, mert ezt a tájat tekintet-
te igazi otthonának a „madaras 
ember”, Herman Ottó, az utolsó 
magyar polihisztor.

Herman Ottó nevéhez fűző-
dik a magyar őskőkorszakku-
tatás és a magyar tudományos 
barlangkutatás megindítása, 
mivel a Miskolcon talált szakó-
cák alapján ő állította elsőként, 
hogy éltek ősemberek Magyar-
ország területén. Ő írta a világ 
számos nyelvére lefordított Ma-
darak hasznáról és káráról című 
könyvet, de emellett szakköny-
vet írt a magyarországi pókfau-
náról, a magyar halászat törté-
netéről, a népi mesterségekről, 

elindította a madarak megfi-
gyelését szolgáló gyűrűzést, és 
alapítója volt az első madártani 
folyóiratnak. Miskolcon utca, 
általános és középiskola, múze-
um is őrzi nevét. Szobra áll a róla 
elnevezett múzeum előtt, vala-
mint Lillafüreden a Palotaszálló 
függőkertjében.

Jó hideg volt, olyan orr-ra-
gasztós, szemkönnyezős hideg. 
Elhagytuk a Szent Anna-temp-
lom fölötti temetőt, és egy völgy-
be ereszkedtünk le, ahol nagyon 
sokfelé elszáradt szamárkórók 
feketéllettek. Barna szomszéd 
azt mondta, hogy most jó lesz az 
idő madarászni, mert nem süt a 

nap, így nem fog csillogni a lépes 
vessző.

– Először is, fiam, összeszed-
jük a kórókat, négyet-ötöt egy 
marékba szárastul, és leszúrjuk 
őket a hóba.

Amikor már vagy nyolc-tíz 
ilyen csomót megcsináltunk, azt 
mondta:

– Eddig volt a munka, most 
jön az élvezet, fiam. – És kivett 
a nagy táskából egy nagyon kicsi 
kalitkát, azzal, hogy nézd csak, 
ez a csalikalitka. Benne volt egy 
apró, zöld madár. – Ez pedig a 

csíz – mondta –, ő lesz az, ame-
lyik énekével idecsalja hozzánk 
a társait… Nem kellett csak né-
hány percet várni, egy hatalmas 
stiglinccsapat érkezett fölénk, és 
látva a szamárkórókat, leszálltak 

rájuk. Amint lábuk hozzáért a 
lépes vesszőkhöz, azok megbil-
lentek, és a hozzáragadt mada-
rakkal együtt leestek a hóra. Mi 
rohantunk, összeszedtük őket, 
és rögtön egy nagyobb kalitká-

ba tettük, és boldogan mentünk 
haza. Így kezdődött az én mada-
rakhoz fűződő nagy szerelmem, 
ami velem maradt egészen éle-
tem végéig.

És amikor legközelebb a há-
zunkban újra összegyűltek 
apám barátai, és megint feltették 
a kérdést: – Na, eldöntötted-e 
már fiam, mi leszel, ha nagy le-
szel? –, azonnal rávágtam: – El 
bizony, ornitológus leszek!

Apám mosolyogva hozzá-
tette: – Tudjátok, az olyan ma-
darászféle tudós ember.

Fedor Vilmos
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MIÉRT MISKOLC? 22. RÉSZ –  
A PELE-HÁZ LAKÓJA 

Hirdetés

Herman Ottó családja 1847-ben költözött át Breznóbányáról a Miskolc melletti Alsóhámor-
ba. Itt kezdte iskoláit az ágostai hitvallású esperesi középtanodában. 1885-ben vette nőül Bo-
rosnyay Kamilla írónőt. Az avasi református templomban esküdtek meg. Házasságkötésükkor 
vásárolták a lillafüredi nyaralót, a Pele-lakot, mely ma életét és munkásságát bemutató múze-
um. 1893-1896 között Miskolc függetlenségi párti országgyűlési képviselője volt. Ő avatta Kos-
suth Lajos első egész alakos köztéri szobrát a miskolci Erzsébet téren. 1965-ben hamvait Mis-
kolc város elhozatta, hogy végakaratának megfelelően a felsőhámori köztemetőben helyezze el, 
és ott leljen örök nyugalomra.

SIKERES VILLAMOSENERGIA-BESZERZÉS  
A MIHŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Miskolc polgármestere, Veres Pál 2020-ban a 
MIHŐ Kft.-t bízta meg az önkormányzati tulaj-
donban és fenntartásban lévő gazdasági társa-
ságok, intézmények, illetve a Miskolc Holding Zrt. 
és egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok energiagazdálkodásával kapcsola-
tos feladatok elvégzésével. 

Az önkormányzati intézmények és gazdasá-
gi társaságok, valamint a Miskolc Holding Zrt. és 
tagvállalatainak dologi költségei között viszony-
lag nagy hányaddal szerepel a felhasznált ener-
giára fordított költség. Az energiaköltséget alap-
vetően két módon lehet csökkenteni. Az egyik 
lehetőség az energiabeszerzési-költségek, a 
másik az energiafogyasztás csökkentése.

A MIHŐ Kft. közbeszerzési eljárás keretében el-
végezte a közös villamosenergia beszerzését 
oly módon, hogy a társaságok a lehető legked-

vezőbb villamosenergia-árban részesüljenek. A 
közbeszerzési eljárásban 2021. évre vonatkozó-
an, négy önkormányzati intézmény, hét önkor-
mányzati gazdasági társaság, valamint nyolc Hol-
dingtagvállalat és maga a Miskolc Holding Zrt. 
639 felhasználási hellyel vett részt, összesen  
34 611 000 kWh várható villamosenergia-igénnyel.

A közbeszerzési eljárásban négy villamosener-
gia-kereskedő tett érvényes ajánlatot, melyek 
közül elektronikus árlicit alkalmazásával került 
kiválasztásra a nyertes kereskedő, az NKM Ener-
gia Zrt.

A teljes beszerzési portfólió tekintetében a 
2020. évi villamosenergia-árhoz képest, a 2021. 
évi beszerzésben elért nyertes ajánlattal várha-
tóan több mint 4%-os költségcsökkenés várha-
tó, amely éves szinten több mint 33 millió Ft meg-
takarítást jelenthet.

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
E-mail: ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

Ég. És? – Ez mindenkinek égés!
A szabadtéri tűzesetek 99 százaléka emberi fele-
lőtlenségre vezethető vissza!

Miskolcon 2020 szeptembere óta tilos a város köz-
igazgatási határain belül a zöldhulladékok égetése. 
Az avar és a kerti hulladék égetésének betiltása nem 
csak a levegőminőség javítása miatt nagy jelentő-
ségű. 

A tavasz kezdetével megérkeznek a böjti szelek, 
és a tűzoltóknak egyre több dolga akad a szárazfű-
tüzek miatt. A kiváltó okok között gyakoriak azok az 
esetek, amelyekben az avar- és kertihulladék-égetés 
során veszti el az égető személy az uralmat a megra-
kott tűz felett. Statisztikai adatok alapján a szabadtéri 
tűzesetek 99 százaléka emberi felelőtlenségre vezet-
hető vissza.

Elég egy kóbor szikra, és a hobbikertes területeken 
hamar átterjed a tűz a környező épületekre, az elha-
gyott telkek sűrű aljnövényzete pedig kifejezetten 
kedvez a tűz térhódításának. Az erős szeles időben 
meggyújtott hulladék méteres lángjai néhány perc 
alatt több telekre is átterjedhetnek. 

 2020-ban Miskolc területén több mint 133 hek-
tár égett le, ez több mint 300 focipályányi területet 
jelent! 2021. március közepéig már 12 esetben volt 
szükség a tűzoltók beavatkozására 2,6 hektáron. Ezek 
többsége megelőzhető lett volna a nyílt téri égetések 
elkerülésével.

A MIÖR-höz is sok – 2020-ban 110 eset – nyílt téri 
égetésre vonatkozó bejelentés érkezik.

A szárazfűtüzeknél nemcsak az anyagi kár és a tűz-
oltási költségek jelentősek, hanem a légszennyezés, 
valamint a természetpusztítás is. A levegőbe kerülő 
szennyezőanyagok mennyisége a nagy kiterjedés 
miatt az avarégetéshez képest megtöbbszöröző-
dik. Egy nagyobb kupac avar 6 órán keresztül törté-
nő égésével annyi PM10 részecske keletkezik, mint 
250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során. 
Elképzelhető, hogy mi történik, amikor a zöldhulla-

dék-égetés elszabadul, és 5-10 szeres területen ta-
rol. Ráadásul minden útjába kerülő éghető anyagot 
elpusztít, ami tovább növeli a légszennyezettséget.

Mi magunk is sokat tehetünk a levegőminőség 
javítása érdekében! Az avar- és kertihulladék-ége-
tés tilalmának betartásával a szárazfűtüzek nagy ré-
sze megelőzhető. A zöldhulladék égetése helyett 
válasszuk a komposztálást! Ehhez segítséget nyújt 
a  HungAIRy projekt komposztkeret-osztási kampá-
nya, amit a járványhelyzet függvényében 2021-ben 
is folytatunk.

Ha avar- vagy kertihulladék-égetést tapasztalunk a 
környezetünkben, tegyünk bejelentést a MIÖR zöld-
számán: 06-80/46-00-46! Tanácsadásért fordulja-
nak ökomenedzsereinkhez a hungairy@miskolc.hu 
címen, aktualitásokért pedig kövessék a ZöMi-Zöld 
Miskolc Facebook-oldalt! 

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 8.

Forrás: BNPI

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu



Akkor és most. A felvételen az élettel teli Széchenyi utca körülbelül 
száz évvel ezelőtti képe látható, egészen pontosan a Villanyrendőr és 
az Erzsébet tér közötti szakasz egy részlete. A képeslap középpontjá-
ban az egykori Budapest vagy Arany Csillag Szálloda áll. A Széchenyi 
utca 24. szám alatti épületet 1904-ben Grünfeld Sándor építtette meg, 
a szálloda mellett itt működött az Abbázia kávéház is. 1918-ban tulaj-
donosváltás volt (Rosenfeld Jenő és Schwarz Zsigmond). Az államosítás 
után, 1951-ben a Miskolci Vendéglátó-ipari Vállalat vette át az üzletet, 
és Abbázia, majd 1963-tól Arany Csillag néven működtette tovább; a 
rendszerváltás után ezen a néven zárt be. Az épület egykor látványos, 
kupolás-tornyos tetőzete mára sajnos a múlté, a ház nagyobb része je-
lenleg üres, a földszinten csupán egy drogéria és egy dohánybolt mű-
ködik. A legendás ingatlant a Miskolczi Takarékpénztár épülete (Szé-
chenyi 26.) és a Rosenberg-ház (Széchenyi 22.) fogja közre. (Tajthy Ákos 

szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja és Juhász Ákos 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) Olyan sokáig aggódott vala-
mi miatt, hogy most úgy tűnik, tényleg bekövetkezik a baj. 
A legrosszabb, amit tehet, hogy az első jelekre pánikba esik. 

Inkább kezdjen el felkészülni minden lehetséges forgatókönyvre.

Bika (április 21 - május 20) Amikor igazán nagy a szükség, 
akkor a segítség is megérkezik, és számíthat azokra az embe-
rekre, akiknek eddig talán segített. Ez nemcsak jól jön most, de 

meg is hatja majd az, hogy ennyien Ön mellett állnak.

Ikrek (május 21 - június 21) Lehet, hogy a sarkára kell most 
állnia, hogy elérje, amit szeretne, és még így sem lesz könnyű 
dolga. A meghátrálás azonban most szóba sem jöhet, véghez 

kell vinnie, amit kitűzött maga elé, ha vissza akar ülni a nyeregbe. 

Rák (június 22 - július 22) Ismétlődik az állandó körforgás, 
de ez most megnyugtatja, biztonságot ad. Fontos, hogy nyi-
tott maradjon az újra, de nem kell megjavítani azt, ami nem 

romlott el. A héten nem tudhatja, mikor jár jó nyomon. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Amikor leveszi valami-
ről a tekintetét, mert már azt gondolja, hogy minden megol-
dódott, még adódhatnak meglepetések. Van, amit egyszerűen 

nem lehet kivédeni, ezzel a kiszámíthatatlansággal együtt kell élnie.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Tudja, hogy mit akar, 
és azt is, hogy ezt hogyan érheti el. Ez a határozottság azonban 
sokakat megrémiszthet, nem mindenki tudja, hogyan reagál-

jon rá. Járja most is a saját útját, ne hallgasson másokra!

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Több szerepben kell 
egyszerre helytállnia ezen a héten, de ez szerencsére nem jelent 
különösebb gondot. Mindenhol jól teljesít, de azért a hét végére 

eléggé ki is merül majd, még ha ezt mások nem is látják.

Skorpió (október 24 - november 22) Sok kiszámíthatatlan 
eseményt tartogat a hét, és amit máskor örömmel fogadna, az 
most kicsit nyugtalanná teheti. Van úgy, hogy Önnek is jólesne 

egy kis pihenés, de most inkább használja ki az időt a bizonyításra!

Nyilas (november 23 - december 21) Megérti, hogy a dolgok 
csak akkor alakulnak a tervei szerint, ha maga veszi kezébe az irá-
nyítást, és mindent úgy tesz, ahogyan az Ön szerint a legjobb. Ne 

hagyja, hogy mások beleszóljanak a dolgai alakításába!

Bak (december 22 - január 20) Úgy érzi, többet érdemelne 
valakitől, de kérni nem akar semmit. Bízik abban, hogy majd 
az ő szeme is felnyílik, és magától rájön, sokkal tartozik Ön-

nek. Ne hátráljon meg, a hét kellemes megoldásokat tartogathat.

Vízöntő (január 21 - február 19) Bosszantja, hogy nem tud 
kiszámítani valamit, mert így nem is tud tervezni vele. Minden 
azon múlik most, hogy mennyire képes rugalmas maradni, és 

mennyire ragaszkodik az elképzeléseihez ebben a bonyolult időszakban. 

Halak (február 20 - március 20) Tudja, hogy itt az ideje cse-
lekedni, de még nem döntötte el, mit tesz, és fél az ismeret-
lenbe ugrani. Ezen a héten minden kérdés elrendeződhet, de 

ehhez arra van szüksége, hogy tudja, mik a lehetőségei.

Kék fényben úszott április 2-án, nagypénteken az Avasi kilátó. A több mint fél évszázada a város egyik jelképének számító 
tévétornyot az autizmus világnapja alkalmából díszítette fel a miskolci önkormányzat. Amint az ismert, az ENSZ 2007-ben 
nyilvánította április 2-át az autizmus világnapjának azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet az autizmussal élő embertár-
sainkra, életükre, gondjaikra. A világszervezet ezáltal is kéri a tagállamokat, tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az 
úgynevezett autizmus spektrumzavart minél szélesebb körben megismerjék a társadalmaikban. Az a kezdeményezés pedig 
három évvel ezelőtt kelt életre, hogy ezt a csatlakozó közösségek és városok a kék szín használatával, elsősorban épületek kékre 
„festésével” (megvilágításával) támogassák. Fotó: Mocsári László

Gazdikereső
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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. 

KÉKBE  
ÖLTÖZÖTT 

Ezen a héten Hektort (5354), 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.

Bekerülés helye:  
   Miskolc, Lorántffy u.
Fajta: keverék
Kor: 13 év
Neme: kan
Szín: rajzos
Súlya: 32,10 kg
Magasság: 57 cm

Hektor kan kutyus, 4 hónapja 
vár gazdira. Mindig boldog, sze-
ret sétálni, és jóindulattal áll más 
kutyákhoz. Mindenki szereti, egy 
tökéletes személyiség a maga ősz 
pofijával. Bátran ajánlható gyer-
mekes családnak vagy idős embe-
rek társának is.

Hirdetés

A népszerű piac több mint 
egy hónapig nem volt láto-
gatható.

A szerdától érvényes kor-
mányzati enyhítések alapján 
április 10-én, szombaton a 
piac újra megnyitja kapuit a 
vásárlók előtt. 

A sokak által hiányolt piac 
most szombattól a megszo-
kott nyitvatartás szerint, te-
hát minden szombaton és va-
sárnap reggel hat és délután 
kettő óra között várja az ér-

deklődőket. A Zsarnai piac 
a koronavírus-világjárvány 
miatt elrendelt járványügyi 
intézkedések szigorítása kap-
csán még március 8-án zárt 
be. A létesítményt üzemelte-
tő Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a Zsarnai piac 
teljes területén kötelező a szá-
jmaszk használata mind az 
árusok, mind a vásárlók szá-
mára, mint ahogyan a más-
fél méteres védőtávolságot is 
mindenkinek be kell tartania.

Újranyit a Zsarnai 

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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