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Új rovatunkban a pecásoknak kedve-
zünk, valamint azoknak, akiket érdekel a 
tavak, tópartok világa, Miskolc vizeinek 
friss hírei. Mostani írásainkban foglalko-
zunk a horgászatot érintő 2021-es szabá-
lyokkal, újdonságokkal, megtudhatjuk, mi 
a Csorba-tavat működtető egyesület egyik 
nagy problémája, bemutatjuk az év halát, 
valamint Zemlényi Attila, miskolci költő is 
elmeséli kedvenc horgász sztoriját.

Összeállításunk a 7. oldalon

Partközelben 

A fotózás és a média – ez a két legnagyobb sze-
relme Horváth Csongornak. A tizennyolc éves fi-
atalember igazi lokálpatrióta: rajong Miskolcért, 
csakúgy mint szűkebb pátriájáért, Hámorért, 
Lillafüredért. Különleges fotóin gyakran tűnik 
fel szülővárosa nevezetességei mellett a Bükk és 
élővilága is. Csongorral eddigi eredményei mel-
lett jövőbeli terveiről is beszélgettünk.

Portré a 4. oldalon

Kiskamasz kora óta vonzza  
a média világa

AZ ÚJRANYITÁSHOZ IS 
IGAZODIK A MENETRENDBeiskolázás, munkahelykeresés, kertművelés – csak né-

hány azok közül a programok közül, amiket terveznek a 
pandémia harmadik hulláma után Lyukóvölgyben. A tér-
ségben újabb projektet kezdett az önkormányzat a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat és a MESZEGYI segítségével.

Kétszáz millió forintos tá-
mogatásban részesült a mis-
kolci önkormányzat „Tár-
sadalmi együttműködés 
erősítése Lyukóvölgyben” 
elnevezésű projektje, melyet 
konzorciumban valósítanak 
meg a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Egyesülettel és 
a Miskolci Egyesített Szoci-
ális, Egészségügyi és Gyer-
mekjóléti Intézménnyel 
(MESZEGYI). A program 
célja, hogy jövőképet nyújt-
son a Lyukóvölgyben lakók 

számára. A célcsoportjába 
pedig a halmozottan hát-
rányos helyzetű, alacsony, 
illetve elavult iskolai vég-
zettséggel rendelkező, jel-
lemzően szociális és anyagi 
gondokkal küzdők tartoz-
nak, de a program a terü-
let egésze számára is nyújt 
olyan szolgáltatásokat, 
amelyek segítik a hátrányos 
helyzetű emberek felzárkó-
zását és a település életébe 
történő integrációját.

Folytatás a 2. oldalon

Jövőképet nyújtanak 
a lyukóvölgyieknek

A cég szerint a legfontosabb szempont az volt, hogy a mis-
kolci és Miskolc környéki munkavállalók, valamint az újra-
nyíló oktatási intézmények dolgozói rendben elérjék utazási 
céljaikat.

A kormányzati intézkedé-
sekhez igazodva ismét változik 
a miskolci autóbuszok és vil-
lamosok menetrendje. Április 
17-étől a rendkívüli menetren-
det egy bővített tanszünetire 
cserélik – erről közleményben 

tájékoztatta a Miskolc Váro-
si Közlekedési Zrt. (MVK) la-
punk szerkesztőségét.

A közlekedési cég felhívja 
arra is a figyelmet, hogy a meg-
jelenő új menetrend a tanulmá-
nyi időszakban és a tanszünet-

ben érvényes menetrendet is 
tartalmazza, és a veszélyhely-
zetben alkalmazott korláto-
zó intézkedések függvényében 
fogják alkalmazni ezt vagy azt.

A változás a jelenlegihez 
képest 216 többletjáratot je-
lent munkanapokon a reggeli 
és délutáni csúcsidőszakban. 
A legszembetűnőbb válto-
zás, hogy az autóbuszok haj-
nal 4-től este 11 óráig, a vil-

lamosok hajnal 3-tól szintén 
este 11-ig közlekednek majd. 
Az üzemidő-változás miatt fel-
szabaduló járatok napközben 
közlekednek, így is elősegítve 
a csúcsidőszaki járatsűrítést. 
A járművek kihasználtságát 
folyamatosan figyeli majd az 
MVK. Amennyiben ez eléri az 
ötven százalékot, rásegítőjára-
tokat indítanak.

Folytatás a 3. oldalon

A munkálatoknak köszön-
hetően karcsúbb lett a lé-
tesítmény tetején található 
óriás tű.

A figyelmesebbek már ki-
szúrhatták, másképpen fest 
az Avasi kilátó most, mint 
néhány hete. A tévétorony te-
teje most jóval karcsúbbnak 
tűnik, mint korábban. Nem-
csak tűnik – tudtuk meg Mis-
kolc főépítészétől – a presszó 
feletti, úgynevezett tűn talál-
ható antennaerdő alaposan 
megfogyatkozott: az elmúlt 
hetekben rengeteg régi, már 
nem használt antennát és az 
azokat tartó szerkezeti elemet 
szerelt le onnan az Antenna 
Hungária.

– A munkák elvégzésére a 
kilátó közelgő felújításának ré-
szeként a közelmúltban a város, 
egészen pontosan a Holding 
kérte meg a céget, ami több 
érintett mobilszolgáltatóval 
egyetemben megkezdte a mun-
kálatokat – mondta el érdeklő-
désünkre Szunyogh László.

Ahogyan látszik is, március 
vége óta serényen dolgoztak a 
szakemberek. Eddig több, úgy-
nevezett távközlési erkélyt is le-
bontottak a tévétoronyról, olya-
nokat, melyek többségében már 
évek óta nem használt anten-
nákat tartottak. Voltak olyan 
átjátszók, melyek helyére új, 
korszerűbb és egyszersmind ki-
sebb darabokat szereltek fel.

Folytatás a 2. oldalon

Leszerelik a nem használt antennákat
Tűzön, faszénen, kemencé-
ben, nyárson, rácson, tár-
csán, bográcsban vagy éppen 
szalonnasütővassal – mind-
egy, csak kint a szabadban, a 
napsütésben süljenek a finom 
falatok.

Török Péter, a Drót Biszt-
ró konyhafőnöke elárult né-
hány praktikát, amit be-
vethetünk. – Ne a frissen 
begyújtott fával vagy faszén-
nel süssünk, hanem már a 
parázson, mert akkor nem 
ég meg az étel, de elegen-
dő időtartam alatt át is sül. 
Fontos még, hogy színes pa-
pírokat és benzint ne hasz-
náljunk a tűz meggyújtásá-
hoz, mert egészségtelen, sőt 

mérgező anyagokat viszünk 
a szervezetünkbe ezekkel.

Akár elő is készülhetünk 
egy-egy hússütésre, mégpedig 
pácolással. – Ezt már előző na-
pon, vagy ha marháról van szó, 
akár napokkal előtte is megte-
hetjük. Ha nincs olajunk ott-
hon, akkor bármilyen zsiradék 
használható erre a célra, ebben 

az esetben azonban fontos, 
hogy a húsbevonat ne dermed-
jen meg, hanem fel legyenek 
oldva a fűszerek, amik átjár-
ják a húst puhítás közben. Ezt 
úgy érhetjük el, ha rövid idővel 
sütés előtt pácolunk, mert egy-
két óra szobahőmérséklet még 
nem tesz kárt a húsban.

Folytatás a 6. oldalon

Finomságok a szabadban sütve



A munkálatoknak köszön-
hetően karcsúbb lett a lé-
tesítmény tetején található 
óriás tű.

Folytatás az 1. oldalról
Más antennákat pedig ar-

rébb helyeztek annak érde-
kében, hogy azok a bizonyos 
„erkélyek” elbonthatóak le-
gyenek. A főépítész elmond-
ta még, hogy a jelenleg is zajló 
munkálatoknak több oka van.

– Fontos cél az, hogy csök-
kentsük a torony statikai terhe-
lését, mint ahogyan az is, hogy 
az antennaerdőt – amennyi-
re csak lehet – eltüntessük, és 
a létesítmény a felújítás után a 
lehető legjobban hasonlítson 
ahhoz, ahogy Hofer Miklós és 
Vörös György megálmodták 
– részletezi Szunyogh László, 
aki emlékeztet, ez utóbbi célt 
egyébként a rekonstrukció ter-
veit elkészítő Viszlai József Ybl 
Miklós-díjas építész is megfo-
galmazta korábban.

Az antennák leszerelése 
egyébként várhatóan nem so-
kakat fog felzaklatni: az Avasi 
kilátó felújításáról szóló hírek 
alatt rengetegen szorgalmaz-
ták, hogy a munkálatok után 

a jelenleginél lényegesen ke-
vesebb antenna legyen a lé-
tesítményen, mert azok csak 
elcsúnyítják a Miskolc egyik 
jelképének számító épületet.

Bár ez most megvalósulni 
látszik, az antennákat üzemel-
tető szakemberek azért arra is 

felhívják a figyelmet: a kilá-
tó alapfunkciója – ahogyan a 
cikkben is jeleztük – tévé- és 
adótorony, ahonnan közcélú 
TV- és rádióadások sugárzása 
történik. A most zajló mun-
kálatokkal nem sérül ezek mi-
nősége, illetve az Avasi kilátón 

a felújítást követően marad-
nak antennák, hiszen az adó-
torony-funkciója nem szűnik 
meg.

Az Avasi kilátót 1963. au-
gusztus 20-án avatták fel, az 
épület állaga az elmúlt közel 
hat évtizedben folyamatosan 
romlott. Utoljára 2010-ben vé-
geztek rajta baleset-mentesítő 
és állagmegóvó munkálatokat, 
a presszó pedig hosszú évek 
után 2017 óta volt csak nyitva. 
A létesítmény felújítását régóta 
tervezték, az előző városveze-
tés idején megújítására több 
terv is született. A várva várt 
rekonstrukció a tervek sze-
rint rövidesen megkezdődhet, 
a munkálatokra mintegy 530 
millió forintos pályázati pénz 
áll rendelkezésre.

Tajthy Ákos

Aktuális
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LESZERELIK A NEM HASZNÁLT 
ANTENNÁKAT AZ AVASI KILÁTÓRÓL 

Életének 79. évében, mis-
kolci otthonában elhunyt 
Tréba Gyula újságíró, 
aki hosszú évtizedeken át 
meghatározó szereplője 
volt a miskolci sajtónak és 
a helyi közéletnek.

Tréba Gyula 1942. június 
5-én született Ózdon, újság-
írói pályáját a Magyar Rá-
dió nál kezdte, ahol elsőként 
a nyíregyházi stúdió, majd a 
Miskolci Rádió munkatársa 
lett, később pedig a Króni-
ka című műsor Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei tudósí-
tójaként dolgozott. Szintén 
megyei tudósítóként vezet-
te a Magyar Távirati Iroda 
miskolci szerkesztőségét.

Újságírói pályája során 
számos cikke, tudósítása je-
lent meg a helyi, illetve az 
országos sajtóban, szakmai 

elhivatottságát és tudását 
pedig a Miskolci Bölcsész 
Egyesület oktatójaként a fi-
ataloknak is igyekezett átad-
ni. Két gyermeke született, 
Ákos és Eszter.

Miskolc város vezeté-
se őszinte szívvel osztozik 
a gyászoló család fájdalmá-
ban, sok erőt és kitartást kí-
vánva a veszteség e sötét és 
nehéz óráiban.

Elhunyt a miskolci újság-
írás meghatározó alakja

Fontos cél, hogy eltüntessék az antennaerdőt. Fotó: Mocsári László 

A térségben újabb projektet kezdett az önkormányzat  
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a MESZEGYI segít- 
ségével.

Folytatás az 1. oldalról
Brugger-Hornyák Alexand-

ra szerint mára már két-há-
romezren is élhetnek a város-
részben. – Korábbi, 2011-es 
adat szerint kicsivel több 
mint ezerhétszáz lakója volt 
a szegregátumnak. Azóta na-
gyon sok a gyerek – mondta 
a MESZEGYI vezető szociális 
munkása, aki hozzátette, most 
azt célozzák meg, hogy az itt 
élőknek magasabb iskolai vég-
zettségük legyen. – A tizenhat 
és ötvennégy év közöttieknek 
segítünk egy piacképes tudás 
elérésében, illetve felvesszük 
a kapcsolatot a Paktumirodá-
val is, hogy munkát találhas-
sanak. Külön foglalkozunk a 
tizenhat és húsz év közötti-
ekkel is, akik nem dolgoznak, 
de már nem is tanulnak. A 

mentorprogramban a szak-
képzőkkel lépünk kapcsolat-
ba. Ezentúl drogprevencióval, 
család- és gyerekjóléttel fog-
lalkozunk, készségfejlesztő 
foglalkozásokat szervezünk, 
és folyamatosan tartjuk a kap-
csolatot szociális munkásként 

az itt élőkkel ügyes-bajos dol-
gaik elintézésében.

A projekt átfogó célja a 
lyukói lakosság integráció-
jának elősegítése, a közös-
ségi kohézió erősítése, vala-
mint a mentális problémák 
csökkentése. Ehhez a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
és a MESZEGYI olyan szo-
ciális, oktatási, mentálhigi-
énés, kompetenciafejlesztő, 

foglalkoztatási, egészségügyi 
programokat szervez, mint 
például: környezetvédelmi 
programok, sportfoglalkozá-
sok, színházlátogatás.

– A térségben már 2014-től 
vagyunk jelen, most szeret-
nénk kiterjeszteni a működé-
sünket további halmozottan 
hátrányos helyzetű lakókra, 
akiket be tudunk vonni az 
egyéni fejlesztési tervbe. Szoci-
ális munkásaink járják a vidé-
ket, hogy megtudják azt is, kik 
művelnék szívesen kertjüket, 
hiszen ez a terület korábban 
erről volt ismert – nyilatkozta 
Garbóczy Levente, a lyukóvöl-
gyi program vezetője.

A program 2020. novem-
ber 1. és 2023. február 28. kö-
zött valósul meg 100 %-ban 
az Európai Unió és a Magyar 
Állam támogatásával, az Eu-
rópai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával. Összköltsé-
ge 200 millió forint.

Jövőképet nyújtanak a lyukóvölgyieknek 

Három fa rovarhotelként 
folytatja, a több ütemben 
kivágott öreg és beteg  
jegenyéket már ősszel pó-
tolják.

A Tátra és Torontáli utcá-
kon még megmaradt negy-
ven jegenyenyárt is ki kell 
vágni, mivel azok állapota 
közvetlenül veszélyezteti az 
élet- és vagyonbiztonságot 
– ezt Czifrusz Natália, Mis-
kolc főkertésze mondta el 
lapunknak hétfőn, amikor 
a munka megkezdődött. A 
fák vizsgálata még február-
ban kezdődött el azt követő-
en, hogy egy szélvihar után a 
jegenyék egyike a Tátra utca 
egyik családi házának ud-
varába dőlt. A szakemberek 
úgynevezett Fakopp műsze-
res vizsgálatnak vetették alá 
az összes fát. Az első vizsgá-
latok után tizenöt fa kivágá-
sa vált azonnal szükséges-
sé, ez a művelet azóta meg 
is történt. Húsvét előtt az-

tán újabb bejárást tartottak 
mindkét utcában.

– A munkacsoport tag-
jaival egyenként vizsgáltuk 
meg a fákat, és bekövetke-
zett, amitől a legjobban fél-
tünk: megállapítható, hogy 
a korábbi visszafiatalítások 
nyomán felülről a fák körül-
belül egyharmada van elkor-
hadva, és a fák gyökerének 
közelében is hasonló folya-
matok nyomait lehet látni. 
Ez az oka annak, hogy az 
építési és környezetvédelmi 
osztálytól a két fasor szin-
te teljes kivágását kértük – 
részletezte Czifrusz Natália.

A főkertész elmondta azt is, 
hogy három fa törzse tovább-
ra is a közterületeken marad, 
ezek rovarhotelként folytat-
ják. Amennyiben a kivágás 
során élő fészket találnak, 
gondoskodnak azok védel-
méről. A fák pótlásáról a mis-
kolci önkormányzat gondos-
kodik már idén ősszel.

Tajthy Ákos

Az összes jegenyét 
ki kell vágni

Ritkítani kellene az avasi növényzetet?
Az Avas flórája és faunája lesz a témája annak az online kerekasztal-beszélgetésnek, amit kedd 

délután 3 órától tartanak az aMűvész Klubkávézóban.
Az eseményt a miskolci polgármesteri hivatal és a Miskolciak az Avasért Alapítvány közösen 

szervezi. Az Avas élővilágát településképi, geológiai, gazdasági, környezetvédelmi és turisztikai 
szempontok szerint vizsgálják majd az előadók, mások mellett Czifrusz Natália főkertész, Szu-
nyogh László főépítész, valamint (táj)építészek, pincetulajdonosok és hidrogeológusok.

Mennyire zavaró ma a domb északi oldalán lévő növényzet sűrűsége? Kívánatos-e a meglévő 
növényzet ritkítása? A meglévő növényzet minősége megfelelő-e? Mekkora mértékben indokolt a 
domb oldalban lévő épületekre való rálátás növelése? Településképileg milyen megjelenés lenne ide-
ális? – egyebek mellett ilyen és ezekhez hasonló kérdésekben vitatják majd meg álláspontjukat a 
szakértők. Az online kerekasztal-beszélgetés nyilvános, bárki számára megtekinthető az aMűvész 
online YouTube-csatornáján a cutt.ly/pvjnG3G linken.



A tanulmányi időszakban és 
a tanszünetben érvényes me-
netrendet a veszélyhelyzetben 
alkalmazott korlátozó intéz-
kedések függvényében fogják 
alkalmazni.

Folytatás az 1. oldalról
Juhász János villamosközle-

kedési igazgató úgy fogalma-
zott, az új menetrend tervezése-
kor a legfontosabb szempont az 
volt, hogy ott sűrítsék a járato-
kat, ahol magasabb utazási igé-
nyek jelentkeznek.

– Szem előtt tartottuk a bol-
tok, szolgáltatók újranyitását, 
az iskolák kinyitását, a várható 
utazási igényeket, hogy a nélkü-
lözhetetlen közszolgáltatások, 
a patikák, az élelmiszerüzletek 
és a nagy munkáltatók dolgo-
zói, illetve a miskolci és Mis-
kolc környéki munkavállalók 
továbbra is időben el tudjanak 
jutni a munkahelyükre, igazod-
va az éjszakai kijárási korláto-
zások módosulásához – mond-
ta Juhász János. Hozzátéve: a 
továbbiakban is figyelemmel 
kísérik a járvány ügyi intézke-
dések változását, és amikor pél-
dául május 10-én a felső tagoza-
tos és a középiskolás diákok is 
visszatérnek a jelenléti oktatás-
ra, további menetrendi változá-
sokra lehet számítani.

Az új érvényes menetrendben 
tanulmányi időszakban (most 
szombattól még egyelőre nem 
ezt, hanem a tanszünetit veze-
tik be – a szerző) a március 18-a 
óta érvényeshez képest reggel 4 

és 9 óra között 146 többletjárat 
szerepel, míg a délutáni csúcs-
időben, 13 és 18 óra között 156 
többletautóbusz- és villamos-já-
rat került a menetrendbe. 

A tanszüneti időszakban a 
március 18-án bevezetetthez 
képest reggel 4 és 9 óra között 
112 többletjárat szerepel, míg 
a délutáni csúcsidőben 13 és 
18 óra között 104 többletautó-
busz- és villamos-járat került a 
menetrendbe.

Buszok
A vonalhálózatban is lesznek 

változások. Hétvégén például 
az 1B-s járatok helyett vala-
mennyi 1-es autóbusz Berekal-
ja érintésével közlekedik. Meg-
szűnik az 1É jelzésű éjszakai, 
valamint a 12G viszonylatjel-
zésű garázsmeneti járat.

A 2-es, 12-es, 5-ös, 30-as és 
67-es autóbuszvonalak helyett a 
velük vonalpárt alkotó viszony-
latokat lehet a továbbiakban 
igénybe venni. Ez a gyakorlat-
ban úgy néz ki, hogy a 2-es és 12-
es autóbuszok helyett a 20-assal, 
az 5-ös helyett a 15-össel, a 30-as 
helyett a 31-essel, valamint a 67-
es helyett a 19-es autóbuszokkal 
lehet majd közlekedni. A jár-
ványügyi helyzet okán beveze-
tett módosításoktól függetlenül 
ugyan, de további változás az 
is, hogy a 240-es viszonylaton 
a Mechatronikai Ipari Park bő-
vítése miatt új útvonalon közle-
kednek az MVK autóbuszai.

Villamos
A tanulmányi időszakban 

munkanapokon, valamint 
tanszünetben, szabadnapokon 

és munkaszüneti napokon, ami-
kor a 2-es villamos nem közle-
kedik, akkor helyette az Újgyőri 
főtér és a Vasgyár között közle-
kedő 9-es, 19-es, 29-es, és 68-as 
számjelzésű autóbuszok vehetők 
igénybe villamosbérlettel, illetve 
a papíralapú jegy másik végének 
érvényesítésével. 

Példaként: az 1-es villamosról 
történő átszállás esetén a villa-
moson érvényesített menetjegy 
a Vasgyárig jogosít utazásra, ha 
az említett autóbuszokon a jegy 
másik végét is érvényesítjük. El-
lenkező irányban történő uta-
zásnál átszálláskor ugyanilyen 
módon kell kezelni a jegyet. A 
mobiljegy kizárólag egy útra 
szól, csak azon a járaton hasz-
nálható, amelyiken érvényesí-
tették.

Tajthy Ákos
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ÚJ ALAPOKON A MENETREND

A 2-es és 12-es autóbuszok helyett a 20-assal lehet közlekedni. Fotó: Mocsári László

Több mint nettó 30 millió 
forinttal távozott, most 
20 millió visszafizetésére 
kötelezte Pálffy Kingát, a 
Miskolc Holding Zrt. ko-
rábbi vezérigazgatóját a 
Miskolci Törvényszék. Az 
ítélet nem jogerős, a Hol-
ding jelenlegi vezetése és 
Pálffy is fellebbezett. Az 
ítélet részleteiről Simon 
Gábor felügyelőbizottsá-
gi elnök beszélt csütörtöki 
sajtótájékoztatóján.

Nagy felháborodást váltott 
ki a miskolciak körében, ami-
kor a korábbi Holding-vezér 
már a 2019 októberi önkor-
mányzati választást követő 
napokban azonnali hatállyal 
felmondott, és – kihasználva 
az átadás-átvétel közötti inter-
regnumot – nettó 33 millió fo-
rinttal távozott. A cégcsoport 
új felügyelőbizottsága több-
ször is tárgyalta ezt a lépést, és 
jogtalannak ítélte meg mind a 
felvett összeget, mind azt, aho-
gyan Pálffy távozott. 2020 ja-
nuárjában pert is indítottak 
„a jogtalanul felvett összegek 
visszaszerzése érdekében” – 
idézte fel Simon Gábor, aki a 
váltás óta vezeti a Holding fel-
ügyelőbizottságát. 2021 ápri-
lisában aztán megszületett az 
elsőfokú ítélet.

– A Miskolci Törvényszék 
kimondta a felmondás jogel-
lenességét. Ennek értelmében 
arra kötelezte a volt vezérigaz-
gatót, hogy nagyságrendileg 20 
millió forintot fizessen vissza a 
Holdingnak – jelentette be Si-
mon Gábor, hozzátéve: az íté-
let nem jogerős, mind  Pálffy, 
mind a Holding fellebbezett az 
ügyben, amely most a Debre-
ceni Ítélőtáblához kerül.

A döntés utáni helyzetet úgy 
értékelte a felügyelőbizottsági 
elnök: példátlan a rendszervál-
tozás utáni Magyarországon, 
hogy a bíróság több tízmillió 
forint visszafizetésére kötelez-
zen egy korábbi csúcsvezetőt.

Simon Gábor végül felhívta 
arra is a figyelmet, hogy több, 
jogszabályba ütköző ügyet tár-

tak már fel az előző városveze-
tés munkájából, számos eset-
ben büntetőjogi gyanúsítás és 
kihallgatás is történt.

– Összességében azt tudom 
mondani, hogy azok a feltárt, 
jogszabályba ütköző cselekmé-
nyek, amelyek az előző város-
vezetéshez kapcsolódnak, azok 
folyamatban vannak, több 
büntetőjogi gyanúsítás is tör-
tént. Kétes holdingos ügyek-
ről beszélünk. Ezekben szakér-
tői vélemények alapján hozott 
döntéseket a felügyelőbizott-
ság, majd kezdeményezte az 
eljárásokat. Olyan büntető-
feljelentést nem tett a Miskolc 
Holding Zrt., amelyet a nyo-
mozóhatóság visszautasított, 
lezárt volna – tette hozzá.

Kujan István

JOGELLENESEN MONDOTT FEL  
A KORÁBBI HOLDING-VEZÉR

A szűkös források ellenére is jelentősen több busz- és villa-
mosjárat közlekedik napközben április 17-étől – jelentette ki 
pénteki sajtótájékoztatóján Badány Lajos, a Velünk a Város 
frakcióvezető-helyettese és Bartha György önkormányzati 
képviselő.

Badány Lajos felidézte, a jár-
vány miatti kormányzati elvo-
nások lassan a csőd szélére so-
dorják Miskolc városát, ennek 
pedig elsőszámú kárvallottja 
az MVK. A politikus a helyi Fi-
desz legfőbb bűnének nevezte, 
hogy ebben a nehéz helyzet-
ben Miskolc megsarcolását tá-
mogatják ahelyett, hogy a vá-
ros érdekében lobbiznának.

– Ebben a helyzetben kö-
vetelőzni, valamint a felelős-
séget egyenesen a károsultra 
ráhárítani rendkívül tisztes-
ségtelen és álságos. Ha a he-
lyi Fidesz ténylegesen segíte-
ni szeretne Miskolcnak, arra 
kérem, segítsenek, hogy visz-
szakapjuk az elvont forráso-
kat! Sajnos ugyanis úgy néz 
ki, hogy Miskolcot a kormány 
nem csupán az út szélén hagy-
ja, de megpróbálja be is lökni 
az árokba – jelentette ki.

A frakcióvezető-helyettes 
szerint rendkívül fontos, hogy 
minél többen tiltakozzanak 
a várost kifosztó kormányza-
ti politika ellen, ezért a Job-
bik-frakciócsoport egy online 

petíciót indított, mely a www.
mentsukmegmiskolcot.hu in-
ternetcímen írható alá.

– Miskolc vezetése és az 
MVK a nehéz helyzet ellenére 
is azon igyekszik, hogy a meg-
felelő színvonalon működjön 
a városban a közösségi közle-
kedés – ezt már Bartha György 
mondta, aki emlékeztetett, áp-
rilis 17-étől új menetrend lép 
életbe a városban. 

Az önkormányzati képvise-
lő kijelentette, a korábbi kor-
rekciók és a most elkészült 
menetrend készítőit is az a cél 
vezette, hogy az megfeleljen 

az utazási igényeknek, vala-
mint beférjen a költségvetés 
keretei közé. 

Bartha György hozzátette, 
az utasok száma is drasztiku-
san visszaesett: az év első ne-
gyedévében negyven százalék-
kal kevesebben vették igénybe 
az MVK szolgáltatásait, mint 
2020 ugyanezen időszakában. 
„Bízunk benne, hogy az uta-
zók idővel visszatérnek a bu-
szokra, villamosokra, mert ha 
a bevételek nőnek, újabb jára-
tok is indulhatnak. Ami biz-
tos: a felső tagozatokon és a 
középiskolákban május 10-én 
újraindul a jelenléti oktatás, 
ekkortól a tanulmányi idősza-
kos menetrend váltja majd a 
jelenlegi tanszünetit, ami to-
vábbi járatbővítésekkel fog jár-
ni – zárta a politikus.          T.Á.

Velünk a Város: „a jelenlegi  
forrásokból ennyi járatra futja” 

A legutóbbi kormányzati 
intézkedéseknek és a vonat-
kozó kormányrendeletnek 
megfelelően április 19-én 
teljes kapacitással nyitnak 
újra a március 8-án elren-
delt rendkívüli szünet ideje 
alatt ügyeleti rendszerben 
működő miskolci óvodák.

A nyitást az óvodásko-
rú gyermekek, szüleik és az 
óvodapedagógusok egész-
ségének védelme érdekében 
mindenhol átfogó, aprólékos 
és mindenre kiterjedő fertőt-
lenítés előzte meg, és vala-
mennyi intézmény esetében 
továbbra is szigorú védelmi 
intézkedések vannak érvény-
ben, melyeket mindenkinek 

be kell tartani. A szülők to-
vábbra is csak az intézmény 
bejáratáig, illetve a kijelölt 
testhőmérsékletmérő pontig 
kísérhetik gyermekeiket, to-
vábbra is kötelező a maszkvi-
selés az óvodákban, ajánlott a 
kézfertőtlenítő használata és 
a biztonságos védőtávolság 
megtartása is a többiektől.

Azoknak a szülőknek, 
akik a vírusfertőzéstől tart-
va az újranyitás ellenére sem 
szeretnék óvodába küldeni 
gyermeküket, az óvodaveze-
tő jóváhagyásával erre lehető-
ségük van, ezt azonban min-
den esetben jelezniük kell az 
intézményvezetőnek. Az erre 
szolgáló nyomtatvány megta-
lálható az óvodák honlapján.

Hétfőn újranyitnak  
a miskolci óvodák 

Továbbra is szigorú védelmi intézkedések vannak ér-
vényben. Fotó: Végh Csaba

Simon Gábor mutatja a Miskolci Törvényszék ítéletét. 
Fotó: Juhász Ákos

Badány Lajos és Bartha György. Fotó: Juhász Ákos



Már két dokumentumfilm 
is meghívást kapott a 17. Ci-
neFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál CINEDOCS 
versenyprogramjába. A 
Sundance-díjazott Szexrab-
szolgáknak és a hazai kép-
regénykultúráról szóló Volt 
egyszer egy képregénynek 
a világpremierje Miskolcon 
lesz a CineFesten.

A Szexrabszolgák (Sabaya) 
az idei Sundance Filmfesz-
tivál egyik szenzációja volt, 
s végül megnyerte a doku-
mentumfilmes világszekció 
rendezői díját. A svéd alko-
tás az Iszlám Állam áldoza-
tainak egy tragikus csoport-
járól szól: főszereplői jazidi 
nők, egy kurd kisebbségi cso-
port tagjai, akiket tömegesen 
rabolt el szexrabszolgának az 
ISIS. Egy önkéntes csoport 
halált megvető bátorság-
gal kutatja fel a családjaiktól 
évek óta elszakított fiatal lá-
nyokat az Al-Hol menekült-
táborból/börtönből. A do-
kumentumfilm az éjszakai 
mentőakciókat örökíti meg, a 
megrázó találkozások, szök-
tetések minden idők egyik 
legmeghatóbb filmjének té-
májául szolgálnak. A Szex-
rabszolgák a szeptemberi 
CineFesten látható először 
Magyarországon, majd a Ver-
tigo Média forgalmazásában 

várhatóan novemberben ke-
rül országszerte a mozikba.

A Volt egyszer egy kép-
regény Gábor Bence doku-
mentumfilmje a magyar 
képregénykultúráról, a ha-
zai képregény születéséről 
és első óvatlan lépéseiről, a 
rendszerváltozás hozta vál-
tozásokról, valamint a kép-
regény jelenlegi helyzetéről 
és lehetséges jövőjéről. A do-
kumentumfilmben megszó-
lalnak mások mellett Har-
za Tamás (Kingpin kiadó, 
képregénybörze-főszerve-
ző), Kertész Sándor (A „Szu-
perhősök Magyarországon”, 
illetve a „Pókember-gene-
ráció” könyvek szerzője), 
Szebeni Péter (képregényraj-
zoló/író), Korcsmáros Gábor 
(Korcsmáros Pál képregény-
rajzoló unokája), Kiss Ferenc 

(képregényszakértő) és Pálfi 
György (rendező). A doku-
mentumfilm világpremierje 
a  CineFest versenyprogram-
jában lesz, s utána a tervek 
szerint a mozikban is. A Volt 
egyszer egy képregény a Ver-
tigo Média gyártásában, a 
Nemzeti Filmintézet Köz-
hasznú Nonprofit Zrt. támo-
gatásával készült.

A film közönségtalálko-
zóval egybekötött világpre-
mierje mellett a bemutató 
alkalmából a tervek szerint 
képregény-kiállítás, mini-
konferencia, képregénybörze 
és -workshop színesíti majd 
a CineFest programját, ame-
lyen több képregényszerző, 
-kiadó, -szakértő is részt vesz.

A fesztivált idén szeptem-
ber 10-18. között rendezik 
meg.

A járványhelyzet adta lehe-
tőségek mellett, de amennyi-
re lehetett, ünnepélyes kö-
rülmények között hirdettek 
eredményt azon az irodalmi 
pályázaton, amelyet még ja-
nuárban, a magyar kultúra 
napjának apropóján írt ki a 
miskolci önkormányzat.

Az eredményhirdetésen 
Miskolc polgármestere kö-
szöntötte a megjelent alkotó-
kat. Veres Pál úgy fogalmazott: 
a világjárvány nem csupán a 
testre, de a lélekre is hatással 
van. – Ennek a hatásnak a ke-

zelése során fel fog értékelőd-
ni az értékes, érzékeny emberi 
szó ereje. Úgy gondolom ezért, 
hogy nagy szerep fog jutni a 
művészeknek és különösen az 
írott szó művészeinek. Éppen 
ezért a korábbinál is nagyobb 
szerep jut majd az ilyen és eh-
hez hasonló pályázatoknak, 
hiszen ezek révén díjazni tud-
juk azokat, akik folyamatosan 
tesznek azért, hogy a lélekgyó-
gyítás elindulhasson – mond-
ta a városvezető.

A felhívásra negyvenhárom 
alkotó hatvanhét műve érke-
zett be próza és vers kategóri-
ában. A legfiatalabb pályázó ti-
zenegy éves volt, a legidősebb 
csaknem nyolcvanesztendős 
– ezt már Tóth Csaba, a mis-
kolci polgármesteri hivatal kul-
turális, sport és rendezvény-
szervezési osztályának vezetője 
mondta el érdeklődésünkre.

– A pályázatot a magyar kul-
túra napján indítottuk, és a 

magyar költészet napján, vagy-
is április 11-én hirdettük ki az 
eredményt online. Ez a két je-
les nap méltó keretet ad úgy a 
felhívásnak, mint a beérkezett 
alkotásoknak – tette hozzá.

A pályaműveket háromtagú 
zsűri – Csorba Piroska, Fecske 
Csaba és Fedor Vilmos – bírál-
ta el. Fedor Vilmos lapunknak 
azt mondta, az alkotók teljes 
egyetértésben döntöttek a he-
lyezettekről.

Lukács Léna a 10-14 éves 
kategóriában lett az első he-
lyezett. A kaffkás diák a Fel-
hősárkány című munkájának 
témájául a Bükköt választotta. 
– Kiskorom óta nagyon sze-
retek olvasni, illetve történe-
teket írni, ezért is pályáztam. 
Az erdőbe négy és fél éves ko-
rom óta nagyon sokszor já-
runk ki, közel áll hozzám és 
családomhoz a természet, na-
gyon szeretünk kirándulni – 
mondta a diák.

Horváth Csongor saját be-
vallása szerint nem igazán 
tud elképzelni magának más 
hivatást, mint a fotózást, új-
ságírást.

A fotózás és a média – ez a két 
legnagyobb szerelme Horváth 
Csongornak. A tizennyolc éves 
fiatalember igazi lokálpatrióta: 
rajong Miskolcért, csakúgy mint 
szűkebb pátriájáért Hámorért, 
Lillafüredért is. Különleges fo-
tóin – melyek az általa üzemel-
tetett Lillafüred Online Face-
book-oldal mellett egyre több 
országos portálon is megjelen-
nek – gyakran tűnik fel szülő-
városa nevezetességei mellett a 
Bükk és élővilága is. Csongorral 
eddigi eredményei mellett jövő-
beli terveiről is beszélgettünk.

A fiatalt – elmondása sze-
rint – már általános iskolás 
kora óta érdekli a média vilá-
ga. – Tanulmányaimat a Köny-
ves Kálmán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kaffka Margit Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Tagis-
kolájában kezdtem, ott kezd-
tem kacsintgatni a hírek világa 
felé. Hetedikben és nyolcadik-
ban már havi rendszerességgel 
készítettünk amatőr híradókat, 
emlékszem a könyvtárat alakí-
tottuk át zöld háttér és világítás 
segítségével stúdióvá – mesél a 
kezdetekről Csongor, aki ekko-
riban hozta létre a mai napig is 
működő és mostanra tizenhá-
romezer kedvelőt számláló Lil-
lafüred Online oldalt is.

Ezzel az előélettel nem túl 
meglepő, hogy később olyan 
középiskolába került, ahol van 
média szak. Így esett a válasz-
tása végül a Lévay József Re-
formátus Gimnáziumra, ahol 
ezekben a hetekben éppen a 
közelgő írásbeli érettségijére 
készül. Mint mondja, az isko-
lának, tanárainak nagyon so-
kat köszönhet, mert minőségi 
oktatás kapott. Igaz, viszont az 
is, hogy a középiskola szintúgy 
hálás lehet neki, valamint lel-
kes társainak. Tanári felügye-
lettel ugyan, de ők építették 
ugyanis fel a Lévay stúdióját.

Szinte a stúdióban él
– Ez a gyakorlatban úgy né-

zett ki, hogy az iskolának szük-
sége volt stúdióra, és én, va-
lamint néhány osztálytársam 
utánanéztünk, pontosan mi 
is kell ehhez. Nagyon büsz-
kék vagyunk rá, hogy sikerült 
összehozni egy olyan létesít-
ményt a sulin belül, ahol hír-
adót és magazinokat tudunk 
gyártani, sőt ennek segítségé-
vel akár élőben is tudunk köz-
vetíteni – meséli.

A stúdió építésekor ugyan 
vélhetően csak kevesen gon-
dolták, de tény: a járványhely-
zet és a digitális oktatás miatt 
– ha csak átmenetileg is, de – 
jelenleg ez a gimnázium egyik 
központi helyisége.

– Most gyakorlatilag innen 
zajlik a gimnázium életének 
nagyobb részre: istentisztelet, 
rövid hírek, de tavaly példá-

ul ezen keresztül oldották meg 
a ballagást is, és sajnos nagyon 
úgy néz ki, hogy ez idén is így 
lesz. De az elmúlt években csi-
náltunk innen élő adásokat is. 
Számomra ebben az egészben 
az a legfontosabb, hogy azok a 
felvételek, műsorok, közvetíté-
sek, melyeket mi itt készítünk, 
megmaradnak az utókornak. 
Ezek által bármikor látható lesz, 
milyen volt például 2020-ban 
és 2021-ben a Lévay – mondja 
Csongor. Hozzáteszi, felsőfokú 
tanulmányai mellett (Egerbe 
készül televíziós műsorkészítő 
vagy média alapszakra) öröm-
mel segíti majd alma materét, 
hogy a stúdióban betanítsák az 
új médiás diákokat, biztosítva 
ezzel az utánpótlást.

Tudatosan készül
A fiatal nem csak a tanulmá-

nyai során készül tudatosan a 
médiás életre: kiskamasz kora 
óta napi rendszerességgel nézi 
az esti híradót, lehetőleg több 
csatornán, hogy megfigyelje, 
hol milyen elvek alapján szer-
kesztik a híreket. Fontosnak 
tartja megemlíteni: a Miskolc 
Televízió, a minap.hu és a Mis-
kolci Napló híreit is folyamato-
san figyelemmel kíséri, hiszen 
– mint mondja – lokálpatri-
ótaként szereti tudni, mi tör-
ténik szülővárosában. Éppen 
ezért volt nagy élmény számá-
ra, mikor úgy két évvel ezelőtt 
a nyári szünet alatt két hetet 
eltölthetett szerkesztőségünk-
ben – teszi hozzá.

Szülőhelye és a hírek szere-
tete vezérelte akkor is, ami-
kor úgy öt-hat évvel ezelőtt 
létrehozta a Lillafüred On-
line című Facebook-oldalt. 
„Eredetileg az volt a célom, 
hogy összeszedjem a város-
rész híreit, azokat, melyek 
elsősorban az itt élőket fog-
lalkoztatják. Aztán, ahogyan 
egyre jobban beletanultam 
ebbe az egészbe, úgy válto-
zott az oldal is. Nem sokkal 
később elkezdett foglalkoz-
tatni a fotózás, és ennek kö-
szönhetően természetfotók-
kal is bővül az oldal, amik 
máig rendkívül népszerűek 
– mondja Csongor, aki há-
lás szüleinek, hogy a kez-
detektől támogatják médiás 

érdeklődését, tőlük kapott 
többek között profi fényké-
pezőgépet, ezzel készíti kü-
lönleges felvételeit.

Miskolc jó hírét viszi
Az elmúlt időszakban két fo-

tója is végigjárta az országos 
médiát: februárban bámulatos 
képeken mutatta be, milyen az, 
amikor a Bükk-fennsík egyik 
töbrében -35.5 fokon röpté-
ben megfagy a víz, a másik pe-
dig a március 15-e alkalmából 
nemzeti színekkel megvilágí-
tott lillafüredi vízesést ábrázol-
ja. Csongor azt mondja, akciói 
nem öncélúak, azokkal Mis-
kolc és térségének jó hírét sze-
retné öregbíteni.

– Tősgyökeres hámori va-
gyok, már az üknagyapám is 
itt élt, a falu bírója volt. Nagy-
apám erdész volt, rengeteget 
kirándultam a Bükkben vele 
és a családommal is. Akárho-
gyan alakul az életem, nem 
szeretnék innen elköltöz-
ni. Mindent meg fogok ten-
ni azért, hogy helyi vagy akár 
országos médiumok munka-
társaként – elsősorban fotó-
saként – tudósíthassak a vá-
ros és a megye életéről. Hogy 
megmutathassam a térség iga-
zi arcát: azt, hogy Miskolc már 
nem az acélváros, hanem egy 
négy évszakos csoda, ahol bár-
ki megtalálhatja a számítását. 
Más pályát, utat nem is tudok 
elképzelni magamnak – zárja 
gondolatait Horváth Csongor.

Tajthy Ákos
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Horváth Csongor rajong Lillafüredért. Fotó: Juhász Ákos
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A pályázatot még januárban hirdette meg az önkor-
mányzat. Fotó: Juhász Ákos

A Volt egyszer egy képregény Gábor Bence dokumen-
tumfilmje a magyar képregénykultúráról

Megérkeztek az első filmekLélekgyógyító szavak

A DÍJAZOTTAK: 
I. kategória (10-14 évesek) 
1. Felhősárkány jeligével Lu-
kács Léna; 2. Dóri könyve 
jeligével Elek Dóra; 3. Hold-
sugár jeligével Illés Melinda
II. kategória (14-18 éve-
sek) 1. Lee Annácska jel-
igével Ladányi Anna; 2. 
Dalma jeligével Pásztor 
Dalma; 3. Időutazás jel-
igével Kónya Polett
III. kategória (felnőttek) 1. 
Kereszt jeligével Nagy Krisz-
tina; 2. Zebratinta jeligével 
Zemenszky Kitti; 3. Vértes 
jeligével Nyitray György
Különdíjat kapott Lona jel-
igével Szűcs Ilona „Veled” 
című verse.



Az épület a gyülekezet több-
éves munkájának köszön-
hetően nyerte vissza régi 
fényét.

Lelkészlakásoknak és iro-
dáknak is helyet adhat majd 
a Belvárosi Református Gyü-
lekezet Palóczy utca 19. szám 
alatt található parókiája. Szabó 
Sándor lelkipásztor elmondása 
szerint a hajdanán püspöki, es-
peresi és lelkészi hivatalnak is 
otthont adó épület hosszú évti-
zedek óta funkció nélkül várta 
sorsa jobbra fordulását. Ezalatt 
állapota folyamatosan romlott: 
felülről ázott, alulról pedig 
nedvesedett.

„A mélypont az volt, ami-
kor úgy egy évtizede az erede-
ti kapu bedőlt az udvarba. Ak-
kor dönteni kellett, mi legyen 
az épülettel” – mondja Szabó 
Sándor a közelmúltban beállí-
tott kapu előtt, ami egyébként 
az eredetinek pontos mása.

Megtudjuk, sokáig kérdéses 
volt az is, hogy a gyülekezet 
megtartsa-e a valamikori pa-
rókiát, végül azonban a bontás 
helyett a költségesebb felújítás 
mellett döntöttek. Mint a lel-
kipásztor mondja, azért, mert 
nem szerették volna, hogy egy 
újabb foghíj keletkezzen a tör-
ténelmi belvárosban. A mun-

kák körülbelül tíz éve tarta-
nak – teszi hozzá –, mindig 
annyi munkát végeztettek el, 
amennyire forrásuk volt. Azt 
viszont a lehető legmagasabb 
minőségben.

A teljes külső-belső rekonst-
rukció több mint 150 millió 
forintba került – a munkát a 
Miniszterelnökség is támo-
gatta –; az elmúlt években a 
víz-, a gáz- és a villanyveze-
tékeket, valamint a szenny-
vízcsatornát is kicserélték, új-
rafedték a tetőt, és statikailag 
is megerősítették az épületet. 
Belül a padlóaljzat új burkola-
tokat kapott, falakat helyeztek 
át, kicserélték az ajtókat, abla-

kokat és az összes vezetéket. 
A munkák nagyobb részével 
már végeztek, de a szakem-
bereknek azért még akad dol-
guk.

– Nagy öröm számunkra, 
hogy ez épület éke lett a Pa-
lóczy utcának, a belvárosnak 
és egész Miskolcnak. Új szí-
nei egyértelműen jelzik azt is, 
hogy a belvárosi gyülekezethez 
és a Kossuth utcai református 
templomhoz tartozó épületről 
van szó – hangsúlyozza.

A háznak volt egy, nem 
csak a gyülekezet életében 
kiemelt jelentőségű lakója 
is: Enyedy Andor püspök. Ő 
engedélyezte, hogy család-

ja otthonában, vagyis a kér-
déses épületben lakjon 1944 
novembere és 1945 januárja 
között a Tóth Pál Református 
Leánygimnázium huszonhá-
rom diákja. A tényt valaha 
emléktábla is hirdette, amit 
a felújításkor a pincében meg 
is találtak. A sérült, de olvas-
ható márványdarab most az 
épület egyik, a belső udvarra 
néző falát díszíti.

– A megújult épületet ala-
pítólelkész-püspökünknek kí-
vánjuk dedikálni, terveink sze-
rint nevét bronz emléktábla őrzi 
majd a főhomlokzaton – zárja 
gondolatait Szabó Sándor.

Tajthy Ákos
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Kívül-belül megújult  
az egykori parókia

Az épület éke lett a Palóczy utcának. Fotó: Mocsári László

A Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. a Belügy-
minisztérium támogatá-
sával egy új munkagépet 
szerzett be a hajléktalan-
program résztvevői szá-
mára, melyet elsősorban 
a Nádasréti telephelyen 
helyeznek üzembe.

A Városgazda a hat éve 
működő közfoglalkoztatá-
si programban évente ötven 
hajléktalanszállón élőnek 
nyújt kereseti lehetőséget. A 
dolgozók munkájukért köz-
foglalkoztatotti bért kapnak.

A résztvevők fő tevékeny-
sége az útburkolati jelek fes-
tése, a kátyúzás és a fasorgon-
dozás – ezen belül az aprítás, 
fadarabolás, hasítás és a tűzifa 
előkészítése a szociális tűzi-
faprogramhoz. A Szal-Agro 

Kft-től beszerzett TYM 754 
traktor rendelkezik egy erős 
rönkfogó kanállal, raklapvillá-
val, ömlesztett anyagok rako-
dására gyártott kanállal, vala-
mint egy hótolóadapterrel is. 
A rönkfogó kanállal a rönk-
mozgatás hatékonyságát nö-
velhetjük, ugyanis az adapter 
lehetővé teszi a rönkök köny-
nyed, gyors pakolását a táro-
lóhelyről a szállítóeszközökre, 
segít egyik helyről a másikra 
való rakodásban, illetve a tava-
lyi évben beszerzett tűzifaké-
szítő gépsor kiszolgálásában is. 
A 74 lóerős, univerzális TYM 
traktor klimatizált fülkével 
Dél-Korea legnagyobb trak-
torgyártójától érkezett. Megfe-
lel a legújabb környezetvédel-
mi normáknak, így alacsony 
a károsanyag-kibocsátása és a 
fogyasztása is kedvező.

Az eset több ízben is meg-
történt, és azért is ért-
hetetlen, mert később az 
eltulajdonított lapokat más 
városrészekben találták 
meg szétdobálva.

Rendkívüli események tör-
téntek az elmúlt két hétvégén 
a Miskolci Napló terjesztése 
kapcsán. Több helyszínen is 
ellopták a terjesztőktől az új-
ságot – számolt be az érthe-
tetlen esetről a terjesztési fel-
adatokat végző MiRend-Sec 
Kft. ügyvezető igazgatója.

– Az elmúlt héten Szirmán 
a terjesztőnk a szokásos he-
lyen deponálta a Miskolci 
Napló bontatlan kötegét az 
általa használt gurulós bő-
röndben. Szemtanúk szerint 
egy fehér színű Opel megállt, 
és az abban utazók eltulajdo-
nították a bőröndöt – részle-
tezte Németh Judit.

A történet itt nem ért vé-
get, néhány nappal később 
az Avason ismétlődött meg 
egy hasonló eset. „A város-
részben dolgozó terjesztőink 
a Leszih Andor utca 25. szám 
előtt hagyták kiskocsijukat, 
amíg az újságot bevitték az 
épületbe. Ezen rövid idő alatt 
a kiskocsit eltulajdonították, 
a rajta lévő újságkötegeket a 
közelben szétszórták. Mind-
két esetben rendőri intézke-
dést kértünk – tette hozzá.

Németh Judit elmondása 
szerint az ellopott újságok 
egy részét később szelektív 
gyűjtők mellett, másik részét 
pedig szétdobálva találták 
meg, azokról kép is felkerült 
a miskolci vonatkozású Fa-
cebook-csoportokba azt su-
gallva: mindez a terjesztők 
hanyagsága miatt történt. 
Németh Judit visszautasítot-
ta ezeket a felvetéseket, le-
szögezte: a terjesztői csapat 
lelkesen és becsületesen dol-
gozik.

– Cégünk tavaly decem-
berben vállalta el a Miskolci 
Napló terjesztését a korábbi 
külsős céghez képest jelen-
tősen kedvezőbb áron. Rend-
kívül rövid idő alatt kellett 
megszerveznünk a hálóza-
tot. Kezdeti nehézségek ter-
mészetesen voltak, azonban 
a terjesztési panaszokra az 
első naptól kezdve különös 
gonddal figyelünk. Örömmel 
mondhatom, hogy ezek szá-
ma folyamatosan csökken, 
mostanra rendszerint heti 

tíz alatt van. Elmondhatom, 
most már sokkal többen hív-
nak ezért, hogy köszönik szé-
pen az intézkedést, az újságot 
megkapták, sőt elmondják, 
hogy miről szeretnének még 
olvasni a lapban – tette hoz-
zá.

A MiRend-Sec ügyvezető-
je felhívta a figyelmet: az új-
ságterjesztők a munkájukat 
végzik. „Nem szabad még 
egyszer előfordulnia annak, 
hogy a terjesztőt kilökik a 
lépcsőházból, kiszórva az új-
ságot a lépcsőház elé, nem 
szabad, hogy „sehonnai ku-
tyának” nevezzék a kollégá-
mat, mert a Miskolci Naplót 
dobta be a postaládába!” – je-
lentette ki.

Németh Judit lapunk ha-
sábjain keresztül is azt kéri 
a lakosságtól, hogyha a fen-
tiekhez hasonló eseteket lát-
nak, hallanak, esetleg nem 
kapnak újságot, értesítsék 
munkaidőben őt saját tele-
fonszámán: 70/199-1904.

T.Á.

Új traktorral segítik 
a munkájukat

A TERJESZTŐKTŐL LOPTÁK 
A MISKOLCI NAPLÓT

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:

Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: 06 21 3500 111

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft.  

személyes ügyfélszolgálati irodái 

2021. április 19-étől a megszokott nyitvatartási rend  
szerint újra fogadják ügyfeleinket,  

illetve ugyanezen időponttól a házhoz menő  
lomtalanítás megrendelése ismét elérhető. 

Kérjük, korábban megrendelt, de a járványügyi intézkedések miatt felfüggesz-
tett lomtalanítások végrehajtásának pontos időpontja miatt kollégáinkkal az új 
időpont egyeztetését kezdeményezni szíveskedjenek.

Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy személyes ügyintézés  során ügyfeleink és 
kollégáink egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintéz-
kedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

•  Az ügyfélszolgálat személyes igénybevétele során az ingatlanhasználó köte-
les a szájat és az orrot eltakaró védőmaszkot viselni, és a kihelyezett érintés-
mentes fertőtlenítőt használni. Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek 
nem tesz eleget, kollégáink jogosultak a személyes ügyfélszolgálati szolgálta-
tást megtagadni, és az épületből eltávolíttatni, szükség esetén (maszk haszná-
lat megtagadása esetén) rendőri intézkedést igénybe venni.

•  Ügyfélszolgálati helyiségeinkben a járványügyi szabályok rendelkezéseit figye-
lembe véve, egyszerre csak meghatározott számú ügyfél ügyintézését tudjuk 
biztosítani, erről részletesebben honlapunkon tájékozódhatnak.

•  Kérjük, ügyintézéshez kísérő nélkül megjelenni szíveskedjenek, mivel kollégáink 
fogyasztási helyhez kötötten 1 főt fogadnak ügyfélszolgálati helyiségeinkben.

•  Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani. 

Továbbra is kérjük, hogy az ügyintézések során lehetőség szerint az elektronikus, 
papíralapú, illetve a telefonos kapcsolattartást előnybe részesíteni szíveskedjenek.

Hirdetés



Török Péterrel, a Drót Bisztró 
konyhafőnökével beszélget-
tünk a szabadtéri főzésről és 
sütésről.

Folytatás az 1. oldalról
A páchoz célszerű friss fű-

szernövényeket használni: roz-
maringot, kakukkfüvet vagy 
akár fokhagymát, szójaszószt, 
citrusokat (lime, citrom, na-
rancs leve és héja is – ez utóbbit 
például kacsához). Sózni egyál-
talán nem érdemes, mert az ki-
vonja a nedvességet a húsból, és 
könnyen kiszárad.

Az előkészülethez tartozik 
még különböző mártások ké-
szítése. – Például a kéksajtmár-
tás kiválóan illik a zöldségek-
hez és a könnyebb húsokhoz. 
Ehhez márványsajt szükséges, 
amit összeturmixolunk tejszín-
nel, pici tejjel és kevés fokhagy-
mával, sózzuk, fehér borsot 
kap, és készen is van – mondta 
a konyhafőnök.

Tűzön nyárssal számtalan 
étel elkészíthető. Legtöbbször 
szalonnát sütünk a mellé tű-
zött hagymával együtt. – Ér-
demes héjában hagyni a zöld-
séget, mert ha kívülről kap egy 
kérget, amit majd eltávolítunk 
evés előtt, jobban bezárja a ke-
letkező gőzt, hogy a legbelső 
hagymadarabka is hamarabb 
elveszítse csípős ízét, és édeskés, 
puha legyen. Ízlése válogatja, 
ki hogyan szereti a szalonnát. 

Van, aki teljesen kisüti belőle a 
zsírt, más meg hagy benne egy 
kicsit, hogy szaftosabb legyen. 
Ha azonban csipszet akarunk 
készíteni, arra legalkalmasabb 
eszköz a szalonnasütővas, ami 
szinte azonnal kipréseli az ösz-
szes zsiradékot. A csepegtetett 
kenyér hamar készen van, még 
akkor is, ha pirítjuk, majd juh-
túróval kenjük meg – mond-
ta. Az amerikai filmekben so-
kat látott pillecukrot is nyársra 
húzhatjuk. – Pillanatok alatt 
karamellizálódik a külső cu-
korréteg, ami azt jelzi, ehetjük 
rövid hűtés után.

Faszénen bármi süthető. – A 
krumplit és a csemegekukoricát, 
vagyis a keményebb zöldségeket 
elő lehet főzni, hogy meggyor-
sítsuk puhulásukat. Nyersen ki-
válóan grillezhető a cukkini, a 
padlizsán, a spárga, a hagyma és 
a sárgarépa, ezek nem baj, ha ro-
pogósak maradnak. A faszénre, 

de a tűzre is tehető rács, aminek 
először át kell melegednie, hogy 
megfelelő hőmérsékleten érint-
kezzen az étellel, így nem ragad 
rá, de akár be is vonhatjuk alu-
fóliával a rácsot. Vigyázni kell 
a húsból kicsöpögő zsiradék-
ra, ami tűzre kaphat, és ami-
től könnyen megéghet az étel – 
mondta Török Péter, hozzátéve, 
grillezni gyümölcsöt is szoktak. 
– Süthetünk almát, körtét fahéj-
jal, mézzel, joghurttal ízesítve 
desszertként vagy a húsok mel-
lé. Grillezett halhoz grillezett 
citrom illik, kacsához pedig na-
rancs. Vigyázni kell arra, hogy 
a gyümölcsök gyorsan elkészül-
nek, elég rájuk két-három per-
cet szánni, nehogy sokáig süs-
sük, mert könnyen szétmennek, 
megfonnyadnak.

A konyhafőnök személy sze-
rint jobban szeret tárcsán süt-
ni például csontos húsokat. 
– Tarját kifejezetten azért jó 

ezen elkészíteni, mert zsiradék 
képződik a tárcsa aljában, ami 
lehetővé teszi, hogy a hús belse-
je puhuljon, míg külseje pirul. 
Bográcsban pedig gulyáslevest, 
halászlevet készíthetünk, táj-
egysége válogatja, hogy milyen 
halból, de valójában bármelyik-
ből főzhető. Van, aki passzíroz-
za, más csak leszűri. A jó ha-
lászlé titka, hogy minél többféle 
halat használok bele.

Több udvaron van felállítva 
kemence, ahol sütni és főzni is 
lehet. – Szoktunk készíteni töl-
tött káposztát cserépedényben, a 
hozzá való kenyeret is meg lehet 
sütni a kemencében. Ez a hely-
szín kiválóan alkalmas egészben 
sült húsok, csülök, tarja vagy 
akár egy egész kismalac megsü-
tésére. Nagyon fontos, hogy jól 
fel legyen fűtve, ami sok időbe 
telik, és tartani kell a hőfokot – 
árulta el Török Péter.

Répássy Olívia
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MEDDIG TART A FŰTÉSI SZEZON?  
– HASZNOS TUDNIVALÓK A FŰTÉSI IDÉNYRŐL    
A távfűtés ügyfélbarát és kör-
nyezetkímélő fűtési megol-
dás, további előnye az ellátás 
biztoságában és megbízható-
ságában rejlik. Alkalmazása 
élhetőbb városi környezetet, 
tisztább levegőt és biztonsá-
gosabb otthonokat eredmé-
nyez.

A MIHŐ Kft. munkatársai sok-
szor tapasztalják, hogy az ügy-
felek emlékében még mindig 
él a régi szabályozás, azonban 
a hatályos kormányrendelet 
szerint a fűtési időszak szep-
tember 15-étől május 15-éig 
tart. Ez azt jelenti, hogy ezen 
időszakban – szükség esetén – 
Miskolcon a Miskolc Holding Zrt. 
tagvállalataként működő MIHŐ 
Kft. biztosítja ügyfelei számára 
a fűtésszolgáltatást. A gyakor-
latban ez úgy működik, hogy a 
MIHŐ az Országos Meteorológi-
ai Szolgálat előrejelzése alapján 
elemzi az átlagos napi várható 
középhőmérsékleteket, és a 
Társasházakkal kötött Üzemvi-
teli Megállapodásban rögzítet-

tek szerint alakítja a fűtési me-
netrendet. – mondta Bernáthné 
Barczi Judit, a MIHŐ Kft. koordi-
nációs és kommunikációs fő-
munkatársa.

A MIHŐ Kft. a lakóközössé-
gekkel kötött megállapodás 
alapján akkor fűt, amikor a napi 
középhőmérséklet előre lát-
hatólag három egymást köve-
tő napon 12 Celsius fok, vagy 
egy napon át 10 Celsius fok 
alatt marad. A távfűtött épüle-
tek fűtésének szabályozását 
egy korszerű automatika se-
gíti, így az üzemviteli megálla-
podásban rögzítettek szerint 
a hőközpontokat szabályozó 
elektronika a külső hőmérsék-
let változása szerint automa-
tikusan kapcsolja ki vagy be a 
fűtést. Ezzel a korszerű, okos 
és környezetkímélő üzemvi-
tellel csökkenthető a felesle-
ges energiafogyasztás, ezáltal 
pénzt takaríthatnak meg ügy-
feleink. 

Április közepén napközben 
már megemelkedik a külső 
hőmérséklet, és csak a haj-

nali, illetve az éjszakai órák-
ban hűl vissza. Ilyenkor a táv-
hőszolgáltató is alkalmazkodik 
az időjárási viszonyokhoz, és 
emiatt fordul elő, hogy a hűvö-
sebb időszakban melegebbek 
a radiátorok, viszont a napos 
időszakokban langyos, szo-
bahőmérsékletű radiátorok-
kal üzemelünk. A szakaszos 
fűtésszolgáltatás idején sok-
szor érkezik bejelentés tár-
saságunkhoz, miszerint nap-
közben hidegek a radiátorok. 
A radiátorokba érkező fűtővíz 
hőmérsékletét a külső hőmér-
séklet alapján automatika sza-
bályozza. Ez azt jelenti, hogy 
minél hidegebb az időjárás, an-
nál melegebbek a radiátorok. 
Természetesen ebből az is kö-
vetkezik, hogy ha kint meleg 
van, a radiátorok hőmérséklete 
alacsony.  A radiátor azonban 
ekkor is képes kifűteni a helyi-
séget, még abban az esetben 
is, ha tapintással ez nem érzé-
kelhető.  A MIHŐ Kft. ezért azt 
tanácsolja ügyfeleinek, hogy 
bejelentés előtt mérjék meg 

az adott helyiség hőmérsékle-
tét, és amennyiben az nem éri 
el a lakóközösség által elfoga-
dott és kért hőmérsékleti érté-
ket, csak akkor keressék a kö-
zös képviselőt, illetve a fűtési 
megbízottat, aki intézkedhet 
a fűtési menetrend állításáról 
– mondta el a koordinációs és 
kommunikációs főmunkatárs.

A fűtési idény végén május 
15-étől a fűtés automatikusan 
leáll.

Május 15-e után, rendkívüli hi-
deg időjárás esetén külön meg-
rendeléssel lehet kérni a fűtés 
újbóli beindítását. Az erre vo-
natkozó igényt a társasházi kö-
zös képviseletek kérvényezhe-
tik, melyet a muszakiugyelet@
miho.hu e-mail-címen szüksé-
ges írásban jelezni. Ekkor az egy 
fűtési rendszerről ellátott kö-
zösségek egybehangzó dönté-
sére van szükség, tehát az egy 
hőközponthoz tartozó összes 
társasházi közösség írásos jó-
váhagyása szükséges a fűtés 
indításához, illetve leállításá-
hoz. 

Hirdetés

Ha szárazabb húst válasz-
tunk, nem árt, ha valami-
lyen tocsogós mártást is 
tálalunk mellé.

Ha már eldöntöttük, hogy 
a szabadban fogjuk elkészíte-
ni az ételünket, és megvan az 
is, hogy milyen technikát al-
kalmazunk, akkor gyakorla-
tilag a fontos kérdések eldől-
tek, a többi már csak körítés. 
És szósz. Jó esetben sok és íz-
letes szósz. A szószok és már-
tások hallatán gyakran gon-
dolnak az emberek elsőként 
a ketchupra, majonézre, eset-
leg ezersziget öntetre – ez in-
kább dresszing, ami a saláták-
hoz ajánlott – vagy barbecue 
szószra. Vannak, akik isme-
rik még a pesztót, a fokhagy-
más-kapros mártogatósokat, 
a besa mellt és a barnamártást, 
esetleg a húsléből visszaredu-
kált sűrű öntetet szokták hasz-
nálni. A hazai konyha ritkáb-

ban használ ugyanis önteteket: 
mivel inkább pörköltként, pe-
csenyeként és más, önmagá-
ban is szaftos formában készít-
jük hagyományos ételeinket. A 
reformkonyha térhódításával 
azonban egyre több grillhúst 
eszünk például, azokhoz pedig 
jól illik a szósz.

Pikáns mártás
Felkockázunk 2 db tisztított 

lila hagymát és 1 db chilipapri-
kát, egy húsos, kicsumázott ka-
liforniai paprikát és egy fél tisztí-
tott paradicsomot. Robotgéppel 
vagy kézi mixerrel pépesre dol-
gozzuk őket. Ehhez adunk 1 ká-
véskanál őrölt koriandert, némi 
friss kaprot és egy fél citrom fa-
csart levét. Sózzuk, borsozzuk 
ízlés szerint, majd hintünk rá 
némi őrölt pirospaprikát és to-
vább pépesítjük. Miután már 
teljesen lágy a massza, hozzá-
adunk 2 evőkanál olívaolajat, és 
jól elkeverjük az egészet.

Nyakonöntve az igazi



Az idei év halának válasz-
tott jászkeszeg jellegzetes 
lakója a hazai vizeknek.

Az édesvíz természeti 
kincs. A vizek kincstárának 
legcsillogóbb vagyontárgya-
it pedig a halak jelentik. Aki 
horgászik, annak nem árt 
tudni azt sem, mi akad a ho-
rogra, hiszen ez a sport nem-
csak a súlyról, a hosszról és a 
megvásárolható eszközökről, 
hanem a tóparti környezet 
sokszínű élővilágáról, annak 
megismeréséről is szól.

A Magyar Haltani Társa-
ság által meghirdetett szo-
kásos éves versenyen a jász-
keszeget választották 2021 
halának: a szavazatok több 
mint felét kapta ez a faj-
ta. Aranysárga vagy ezüs-
tös szemérõl, lapított, magas 

formájáról, apró nyílású, fel-
felé irányuló szájáról ismer-
hetjük fel. A kisebb példá-
nyokat könnyű összekeverni 
a vörösszárnyú keszeggel is.

Méretét tekintve a közepes 
keszegfajtákhoz sorolható: a 
magyar vizekben a jászkeszeg 
9 évesen érheti el a 36 centimé-
tert és az 1 kilogrammot. Békés 
hal lévén először csak plankto-
nokkal és algákkal táplálkozik, 
majd fejlett korában lárvákkal, 
vízbe hulló rovarokkal, férgek-
kel, de rácsaphat békaivadé-
kokra, kisebb rákfélékre, apró 
halakra is. Hazánkban számos 
vízben megtalálható. A világ-
rekordfogást a Szovjetúnióban 
mérték: 8 kilogrammot nyo-
mott. A hazánkban jegyzett 
legméretesebb példány 3,86 
kg volt, a Keleti-fõcsatornából 
fogták 1995-ben.

A világjárvány idején ha-
zánkban megnőtt a horgá-
szok száma. Ez évtől pedig 
a papíralapú ügyintézést jó-
részt felváltják az online tér 
adta lehetőségek.

Január 1-jétől bevezette a 
Magyar Országos Horgász 
Szövetség ( MOHOSZ) új szá-
mítógépes rendszerét, ebben 
minden horgász nyilvántartás-
ba kerül, saját hozzáféréssel a 
központi adatbázishoz.

– Nagyon hasznos, sokré-
tű felületről van szó, ahol egy 
helyen intézhetőek az ügyek: 
lehet többek között engedé-
lyeket, napijegyeket vásárol-
ni, valamint például vizsgá-
ra is tudnak jelentkezni azok, 
akik szeretnének belekezdeni 
a horgászsportba – beszél az 
idei újításokról Kovács Gy. Zol-
tán, a Horgász Egyesületek B.-
A.-Z. Megyei Szövetségének 
(HEBOSZ) elnöke. Ugyani-
lyen nyilvántartási rendszeren 
keresztül működik már a hal-
telepítések bejelentése, ellenőr-
zése és a halőri munka is. Ez az 
elektronikus átállás az év leg-
nagyobb lépése.

A rend kedvéért
Kovács Gy. Zoltán elmond-

ta, hogy a MOHOSZ partne-
ri megállapodásban áll a kor-
mánnyal: olyan közfeladatok 
ellátását vállalta magára, mint 
a vizek kezelése, haltelepítés, 
környezetvédelmi feladatok, 
valamint a vizek védelmével, 
horgászattal, horgászturizmus-
sal kapcsolatos teendők.

– Óriási felelősség nehezedik 
tehát a horgászegyesületekre és 
a horgászokra egyaránt, hiszen 
Magyarország ivóvízbázisát 

használják szórakozásra, pi-
henésre, hobbijuk gyakorlása. 
A vizeink védelme óriási fela-
dat. Ennek a teendőnek egy ré-
szét ruházta át a Földművelés-
ügyi Minisztérium: nem csak a 
horgásztatás lehetőségét adták 
a MOHOSZ-nak, de az olyan 
kötelezettségeket is megkap-
ta a szövetség, mint a vízkeze-
lés, halvédelem és -őrzés, hal-
telepítés, valamint a vízpartot 
használók magatartásának el-
lenőrzése, a szabályok betar-
tatása.

Papírmunka helyett
Az 50 hektárnál nagyobb 

vízterülettel rendelkező egye-
sületek már csak elektronikus 
úton adhatnak ki területi enge-
délyeket, napi és éves jegyeket. 
Minden regisztrált horgásznak 
saját felülete van, ott válthatja 
ki a szükséges okmányokat.

– A horgászok egy része 
még nem állt át az interne-
tes felületek használatára. Ők, 

ha bemennek az egyesületük 
irodájába vagy a jegyeket és 
engedélyeket árusító horgász-
boltokba, akkor az ott dolgo-
zók minden ügyintézésben se-
gítenek nekik.

Január 1-jétől – az 50 hek-
tárnál nagyobb vizeken – az 
ellen őrzést sem feltétlen papí-
ron végzik a halőrök.

– A kiadott horgászkártyá-
kon van egy kód. Az okoste-
lefonjával erre fókuszálva az 
ellenőr láthatja a szükséges 
adatokat: melyik egyesület tag-
ja a horgász, rendelkezik-e ér-
vényes engedélyekkel, volt-e 
büntetve a múltban. A nyilván-
tartási rendszerben egyébként 
a halőrök munkája is nyomon 
követhető: látni lehet a moz-
gását, hogy milyen helyeken 
ellenőrzött, hány szabálysértés 
történt az ellenőrzés alatt. Ma-
gyarul az egész működési me-
chanizmusunk során csökkent 
a papíralapú adminisztráció.

Egyre több a horgász
– Nagyjából 3 évvel ezelőtt 

létszámnövekedésnek indult 
a hazai horgászközösség. Egy-
re többen váltottak engedélyt. 
Országosan jelenleg 700000 fő 
felett van a horgászok száma, 
közülük nagyjából 500000-en 
tagjai valamilyen egyesületnek. 
Mindez az intenzitás felerősö-
dött a pandémia idején. A szo-
morú helyzetnek igen kevés 
pozitív hozadéka van: a horgá-
szoknak azonban egyedi lehető-
séget kínált, hogy – a megfelelő 
szabályokat betartva – a szabad-
ban tölthessék az idejüket.

– A családok ki tudtak menni a 
vízpartra akkor is, amikor ottho-
nainkba zárt minket a vírus. A tó 
mellett lehet tartani a megfelelő 
szociális távolságot, mégis élvez-
hetjük a természet nyújtotta örö-
möket. A horgászokat tehát ke-
vésbé sújtja a vírussal kapcsolatos 
bezárás, ami miatt még többen 
fordulnak efelé a sport felé.

Bájer Máté

Zemlényi Attila költő, isko-
laigazgató mesélte el egyik 
szürreális horgászélményét.

A három nap mesébe illő 
ügymenet, hiszen a népme-
sékben gyakran egy eszten-
dőnyi időt szimbolizál. Egy 
háromnapos baráti horgászat 
élményeit összefoglalni pe-
dig néha szintén olyan nehéz, 
mint visszaemlékezni az elmúlt 
év történéseire. Annak a Ra-
kaca-víztározónál töltött hor-
gászhétvégének, amiről szeret-
nék most mesélni, szintén volt 
valami mesébe illő varázsa. A 
tó fekvése szintén olyan cso-
dálatos, hogy helyszíne lehetne 
bármelyik Benedek Elek-gyűj-
tésnek. A célhely az Észak-ma-
gyarországi Horgászegyesület 
egyik zárt, bérelhető területe 
volt. A felszerelés pont kedve-
zett egy nomád horgászathoz: 
fedett helyiség ágyakkal, tá-
bor– és tűzrakó hely, közvilá-
gítás, betonozott csónakkiálló, 
és ami a legfontosabb hangu-
latkellék: égig érő jegenyefák. 
Speciális kombó: gyönyörű és 
horgászathoz is ideális.

Boldogan érkeztünk meg a 
baráti társasággal, annak szel-

lemében, hogy visszatértünk a 
természetbe, kiszabadultunk a 
városból. Ennek az euforikus 
hangulatnak, valamint a több-
napos horgászat íratlan szabá-
lyainak megfelelően koccintás-
sal és néhány sör megbontásával 
kezdtük meg a tábor elfoglalá-
sának ünneplését. Ez azonban 
a folyamat kezdete volt: előke-
rült a bogrács és az állvány, fát 
hasítottunk, főzni kezdtünk. 
Közben előkerült az egyik bará-
tunk fia, akit hosszú ideje nem 
láttunk, mert külföldön volt so-
káig – örültünk. Közben eleredt 
az eső, majd elállt, majd megint 
hullani kezdett, hogy ismét ki-
süssön. Amikor ennyi esemény 
sűrűsödik három röpke napba, 
akkor alig válik el a nappal az 

éjszakától, más időzónába kerül 
az ember.

A harmadik nap regge-
lén különös hangra ébred-
tem. Furcsa, kissé misztikus 
érzésem volt: lelassult a világ. 
Olyan volt, mintha a lemezját-
szón a 78-as fordulatszámot 
levennék 33-asra. Modernebb 
hasonlattal élve olyan volt, 
mint amikor az akciófilmek-
ben egészen lelassítják az ese-
ményeket, így pontosan látják 
a nézők a golyók becsapó-
dását. Nos, ilyen sebességgel 
szólt egy örvös galamb ösz-
szetéveszthetetlen burukko-
lása. Esküdni mernék, hogy a 
világ is lefékezett vele, a belső 
lemezjátszóm legalábbis 78-as 
sebességről 33-asra váltott.

Két dolog történt ekkor 
egyszerre. Az egyik barátom 
a burukkoláshoz hasonló 
lassúsággal felkiáltott: EEL-
LOP-TÁÁÁK-A-BOOO-
TOO-KAAAT! Nagyon meg-
ijedtem. Ellopták a botokat. 
Ez egy horgász számára a 
legrosszabb rémálom. Azon 
töprengtem, mit tehetnék – 
persze ezt is lassítva. Emellett 
továbbra is burukkolt a ga-
lamb, ami ijesztő tónust adott 
a jelenetnek. Végül valaki 
megnyomhatta a play gom-
bot, az idő visszadöccent a 
helyére, és a botok kérdése is 
megoldódott. Kiderült, hogy 
ez a barátom a három nap 
alatt elő sem vette a horgász-
botját, annyira a hatalmába 
kerítette az események sodrá-
sa. Ő azt hitte, horgászott, de 
mégsem. A másik érdekessé-
ge a sztorinak, hogy kiderült 
az is, hogy a lefékezett gerle-
hang, ami belassította az időt 
is, egy szajkó volt. Valóban 
utánozza a hangokat. A szaj-
kó, amikor felkeltem, épp a 
galamb burukkolását utánoz-
ta. Ült a jegenyeáfán, nézett, 
és röhögött rajtunk.

B. M.

Horgászok az online térben

Országosan jelenleg 700 ezer felett van a horgászok száma. Illusztráció: pixabay

Versfelolvasás a tóparton. Fotó: Bájer Máté
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Építési törmelék a fűben, 
kanapé a fák között: sokan 
szemétlerakónak nézik 
a Csorba-tavat, utánuk 
takarítanak most is a hor-
gászok.

Április 24-én, szombaton 
9.00-tól tisztasági, horgász-
hely-kialakítási és útkarban-
tartási napot tartanak a Csor-
ba-tónál – írja honlapján a 
vizet gondozó Nagy Borsodi 
Horgászegyesület. Minden 
horgásztársat, egyesületi tagot 
kérnek, hogy – a járványügyi 
szabályokat betartva – segít-
se a munkát. A tavaszi teen-
dők célja, hogy olyan hellyé 
változtassák a vízpartot, ahol 
még szívesebben töltik az em-
berek a szabadidejüket.

A téli időszak után jellem-
ző, hogy a horgászhelyek egy 
részét benövi a gaz, a vízszint 
megemelkedése is meglátszik 
némelyiken. Az állások kiala-
kításán és az útrendszer kar-
bantartásán három munka-
gép dolgozik majd. Azonban 

nem csak a természeti ténye-
zők okoznak problémát.

– Tavaly minden héten 3 
köbméter szemetet szedtek 
össze a halőrök – mondta la-
punknak Juhász József Zoltán, 
az egyesület elnöke. – Ennek 
nagyjából a fele a horgászok 
által nejlonzsákokba gyűjtött, 
a horgászat alatt felgyűlt sze-
mét volt – ezzel nincs is prob-
léma.  A másik felét azonban 
mindenféle kidobásra ítélt 
tárgy tette ki: építési törmelé-
ket, hűtőt, sőt még ülőgarni-
túrát is találtunk a vízparton. 
Sajnos az emberek egy része 
– valószínűleg azért, mert itt 
van a város peremén – hulla-
déktárolóként tekint a Csor-
ba-tóra.

A munkában részt vevő 
egyesületi tagok között 10 da-
rab 10.000 Ft értékű vásárlási 
utalványt sorsolnak ki, továb-
bá 1 darab 2022 évre szóló in-
gyenes tagságit és egy terüle-
ti engedélyt, ami az egyesület 
kezelésében lévő összes tóra 
érvényes.                              bm

Közös munka  
a szebb vízpartért 

A JÁSZKESZEGRŐLMisztikum a tóparton: megtorpanó idő
HALTÁR
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Hirdetés

Az akció érvényes: 2021. 04. 17-től 2021. 04. 23-ig 
Star kéztörlő, 2 tekercs, 74,5 Ft/tekercs 199 Ft 159 Ft
Dove szappan, 100 g, 1990 Ft/kg 239 Ft 199 Ft
Duck WC-tisztító gél, 750 ml, 531,99 Ft/l 449 Ft 399 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99 Ft/l 599 Ft 399 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 2796 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Garnier hajfesték, Color Sensation 899 Ft 799 Ft
Pronto bútorápoló ae., 250 ml, 3196 Ft/l 949 Ft 799 Ft
Calgon vízlágyító, 500 g, 1898 Ft/l 949 Ft 849 Ft
Bref WC-illatosító trió, 3x50 g 999 Ft 799 Ft
Blanx fogkrém, 75 ml, 17 319 Ft/l 1499 Ft 1299 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 3 réteg, 39,97 Ft/tekercs 2299 Ft 1599 Ft
Lazurán vizes bázisú, vékony, 0,75 l, 4265,33 Ft/l 3599 Ft 3199 Ft
Trinát fehér zománc, 1 l 3999 Ft 3599 Ft
Héra prémium, színes falfesték, 2,5 l, 1999,6 Ft/l 5499 Ft 4999 Ft
Héra Gold falfesték, 15 l, 533,26 Ft/l 8999 Ft 7999 Ft

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

A jó levegő életet menthet!  
Ne égess zöld javakat!
Egészséges vagy? Sportolsz? Szeretsz a friss le-
vegőn sétálni? Akkor Te bizonyára nem égeted 
el a zöldhulladékot.

Ha ilyesmit látsz, érdemes felhívni az égető fi-
gyelmét, hogy az avar és kerti hulladékok égeté-
se nemcsak a levegőminőség, hanem az egészség 
szempontjából is káros, Miskolcon pedig 2020 szep-
tembere óta tiltott tevékenység!

Az égető bizonyára nem tudja, hogy egy-egy ker-
ti kupac elégetése akár egy kisebb településrész le-
vegőminőségét is kedvezőtlenül befolyásolja. Arról 
sem értesült, hogy a kerti hulladékok égetése első-
sorban az alacsony légrétegeket szennyezi, különö-
sen szélcsendes időszakban, így a légszennyezők 
közvetlenül a belégzési zónában (1,5 – 2 m) érnek 
el magas koncentrációt. Észre sem veszi, hogy saját 
szervezetét is károsítja. A keletkező kellemetlen, szú-
rós szagú füst pedig megkeseríti a szomszédok éle-
tét, vagy akár meg is betegítheti őket.

Esetleg arról sincs tudomása, hogy becslések sze-
rint Magyarországon évente hozzávetőlegesen 8-12 
ezer ember hal meg idő előtt a légszennyezettség 
következtében. 

Az égetés füstje a krónikus légzőszervi beteg-
ségben szenvedők légúti tüneteit súlyosbíthatja, 
de az egészséges emberekre is káros hatással le-
het. A légszennyezés mértékét jelentősen növeli a 
zöldhulladék nedvességtartalma, ami kedvez a tö-
kéletlen égés kialakulásának. Alacsonyabb lesz a 
tűz hőmérséklete, és számos rákkeltő aromás szén-
hidrogén jut ilyenkor a környező levegőbe. Fontos 
tudni, hogy a légszennyezettség növeli a szív- és ér-
rendszeri betegségek kialakulásának kockázatát és 
megkönnyíti a légúti fertőzések, köztük a COVID-19 
terjedését is.

A káros hatások elkerülése érdekében égetés he-
lyett ajánljuk a komposztálást. Használja ki a lehető-
séget, és vegye igénybe a HungAIRy LIFE integrált 
projekt ingyenes komposztkeretosztási kampányát! 
Komposztkeretigényét a hungairy@miskolc.hu cí-
men jelezheti. Biztassa a közelében élőket is, hívja fel 
a figyelmüket erre a lehetőségre! Minél többen csat-
lakoznak a komposztálók táborához, annál keveseb-
ben lesznek az avarégetők! Ezzel a kis lépéssel sokat 
tehetünk a levegőminőség javításáért.

Friss híreinkért kövessék a ZöMi – Zöld Miskolc Fa-
cebook-oldalt. Ha égetést tapasztalnak, arról beje-
lentést tehetnek a MIÖR 06 80 46 00 46-os zöldszá-
mán.

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 9.

Forrás: http://zoldxvii.hu

Szórta a touchdownokat a 
Miskolci American Football 
Team a szezonnyitó hazai 
mérkőzésen.

A Steelers és a Renegades fú-
ziójából alakult miskolci csapat 
hazai pályán kezdte a Divízió 
I-es küzdelmeket múlt hét vé-
gén. A nyugati főcsoportban 
induló dunakeszi csapat, a VSD 
Rangers volt az ellenfél. A ven-
dégek csupán az első negyed-
ben tudták tartani a lépést a 
miskolciakkal, de ez is csak arra 
volt elég, hogy 0-0-ával zárul-
jon a játékrész. Inkább a védel-
mek csatájáról szólt a mérkőzés 
ezen szakasza. Beindult aztán a 
miskolci gőzhenger, hét TD-vel 
semmisítették meg a végére tel-
jesen elfogyó dunakeszieket. A 
48-7-es végeredmény igen te-
kintélyt parancsoló a Football 
Team ellen készülő ellenfelek 
számára. Vasyl Jordan pará-
désan osztogatott, Szalóki János 
és Nagy Donát egyaránt két-két 
elkapott, Charles Wort két fu-
tott TD-vel zárt, Bodnár Bene-
dek pedig interception utáni 
visszahordásból szerzett ponto-
kat. Jónás Máté hat rúgott ext-
raponttal járult hozzá csapata 
nagyszerű győzelméhez.

– A csapat 41 ponttal nyert, 
így azt hiszem, teljesen nyil-
vánvaló, hogy sokkal erősebbek 
voltunk ezen a meccsen – érté-
kelt érdeklődésünkre a Football 

Team amerikai vezetőedzője, 
A. J. Brown. – Nagyon elégedett 
vagyok a teljesítményünkkel, 
bár rosszul kezdtünk, ezen javí-
tanunk kell, legközelebb az ele-
jétől erősebb játékot szeretnénk 
bemutatni.

A szakember kitért a csa-
patrészek teljesítményére is. 
– A védőkoordinátorunkkal, 
Venczel Tiborral jól felkészítet-
tük a védelmet, láthatóan ké-
szen álltak a játékra, nagyon jól 
teljesítettek, jár a dicséret tehát. 
A támadások erősítéséért Far-
kas Máté támadókoordinátor 

elképesztő munkát végzett. 
Vasyl Jordan nagyon jól telje-
sített, az első negyed után pe-
dig a csapat többi tagja is jól 
játszott. Úgy gondolom, hogy 
az egész támadóegység megér-
demli az elismerést.

Két hét múlva a csoportrivá-
lis Dabas Sparks érkezik Mis-
kolcra, milyen találkozóra szá-
mít? – kérdeztük a coachtól. 
– Nem sokat tudok a soros el-
lenfelünkről, de nem vesszük 
félvállról őket, ugyanúgy felké-
szülünk ellenük is, mint bárme-
lyik másik ellenféllel szemben. 

Arra számítok, hogy még erő-
sebbek leszünk, mint az előző 
meccsen, hiszen ez volt az első 
mérkőzésünk együtt. Most, 
hogy ezen túl vagyunk, valami 
nagyszerűt építhetünk. Győze-
lemre számítok, és ha a saját já-
tékunkat játsszuk, akkor bizto-
san nyerünk is.

Az összevont miskolci gárda 
következő riválisa két hét múl-
va, vasárnap délután tehát a 
Dabas Sparks lesz, megint csak 
a Miskolci Rendvédelmi Tech-
nikum futballpályáján csapnak 
össze a csapatok.

„VALAMI NAGYSZERŰT ÉPÍTHETÜNK” 
A nemzetközi kupaindulást 
érő helyen álló BVSC-hez 
utaztak szerdán a miskolci 
férfi pólósok.

A bajnokság közben edzőt 
váltó fővárosi csapat ősszel 
háromgólos győzelmet aratott 
Miskolcon, de Kis István ta-
nítványai az elmúlt hetekben 
egy négy mérkőzésből álló 
győzelmi sorozatot produkál-
tak, ami bizakodásra adhatott 
okot. Sokáig szoros is volt az 
eredmény, a negyedik negyed 
viszont borzalmasan alakult: 
9-3-ra nyerte a BVSC, így a 
vége 9 gólos különbség lett 
(21-12).

– Azt kell mondanom, hogy 
indiszponáltak voltunk már az 
elejétől – nyilatkozta Kis Ist-
ván, az MVLC vezetőedzője. 
– Ettől függetlenül az első fél-
idővel elégedett voltam, utá-
na azonban bebizonyosodott, 

hogy jó kapusteljesítmény nél-
kül nehéz nyerni. Koncentrá-
ciós hiányosságaink is voltak, 
egyes játékosok mintha fejben 
máshol jártak volna.

Az ellenfél részéről Kemény 
Kristóf vezetőedző azt mond-
ta, a végeredmény nem tel-
jesen tükrözi a meccs nagy 
részében látottakat. – A mis-
kolciak többször is vissza tud-
tak jönni 2-3 gólos hátrány-
ból. Ez egy izzadtságszagú 
győzelem volt.

A veresége ellenére is őrzi 
9. helyét a bajnokságban a 
miskolci csapat, de akár előre 
is léphet, hiszen alig 2 pont-
ra vannak lemaradva az UV-
SE-től, és április 28-án ahhoz 
a Szenteshez látogatnak, ami 
mögöttük van a tabellán. Az 
alapszakaszt pedig éppen az 
UVSE ellen zárják pólósaink 
május 1-jén. Izgalmas találko-
zók jönnek még.

Három negyedig bírták 

Csak a hátukat nézték. Fotó: Mocsári László

Sokáig állta a sarat a miskolci védelem. Fotó: Mocsári László

KISZÁLLÍTÁSI TERÜLETEINK:  
Avas, Belváros, Vologda, Győri kapu, Szirma,  

Martinkertváros, Tapolca, Egyetemváros, Görömböly

Figyelje akciónkat a Facebookon!
Pizzák, hamburgerek,  

gyrosok!

06/46-344-444, www.pizzaavas.hu
Testvérvárosok útja 16. (volt százas bolt helyén)A
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Külföldi menőkkel rajtol az 
országos ralibajnokság va-
sárnap.

Mintegy nyolcvan páros 
indul a nyitányon, a Visz-
ló-Bódvalenke, Meszes-Ra-
kaca, valamint a Kányi el-
ágazás–Hernádvécse közötti 
gyorsaságikat háromszor 
teljesíti majd a mezőny az I. 
Therwoolin Boldogkő  Rally 
a Pannon Kupáért Rally1-es 
bajnoki futamon. A járvány-
ügyi szabályozásoknak meg-
felelően nézők nélkül tartják 
meg a versenyt. Adamovits 
Márk rendező a napokban 
újra nyomatékosan kérte a 
ralikedvelőket, hogy ne in-
duljanak el a szakaszokra, ne 
„ügyeskedjenek”, mert a me-
zőnynek tesznek vele kereszt-
be. – A rendőrök reggel végig 
fognak menni a szakaszokon, 
és akiket a pálya mellett ta-
lálnak, igazoltatni és bírsá-

golni fogják. Nem fogja érde-
kelni őket sem a túrázás, sem 
a gombázás. Senki nem lehet 
ott! És addig nem engedik el 
a mezőnyt, amíg nem végez-
tek. Ez most a szabály, amit 
be kell tartani, és jelezték, 
hogy nagyon komolyan fog-
ják venni.

A leggyorsabb magyar pi-
lóták mellett külföldi fene-
gyerekek – Mads Ostberg, Jan 
Kopeczky, Nikolaj Gryazin – is 
elindulnak a futamon. A Ma-
gyar Nemzeti Autósport Szö-
vetség elnöke nagy csatára 
számít. – A hazai versenyzők-
nek előnyt jelenthet például a 
pályaismeret, Ostbergéknek 
pe dig a nemzetközi tapaszta-
lat – fogalmazott Oláh Gyár-
fás, aki hangsúlyozta: tavaly 
a koronavírus-járvány ellené-
re teljes értékű, ráadásul szo-
ros versengést hozó országos 
bajnokságot tudtak rendezni, 
ennek pedig a sportágon belül 

Európa-szerte is jó és pozitív a 
megítélése.

– A külföldi versenyzők 
rajthoz állása nemcsak a ma-
gyar párosoknak, hanem a 
szurkolóknak is „hatalmas le-
hetőség”, az autósportért és a 
raliért rajongók ugyanis szin-
te egész évben láthatnak egy 
világbajnokot a magyar pályá-
kon – mutatott rá, majd sejtel-
mesen megjegyezte: számíta-
nak arra, hogy a már említett 
pilóták mellett más külföldi 
versenyzők is megfordulnak 
majd a magyar bajnokságban 
idén.

A várható időjárási körül-
mények miatt a szakági bi-
zottság a hét közepén engedé-
lyezte a hógumik használatát. 
Kiderül, hogy a nehezített 
időjárási körülmények között 
mire mennek egymással és 
Kopeczkyékkel a magyarok – 
köztük a címvédő Hadik And-
rás-Kertész Krisztián páros, 

akik maradtak a Ford Fiestá-
nál. – Megszoktuk, ezeket a 
tapasztalatokat nem szívesen 
dobnánk ki a kukába. Igyek-
szünk onnan elindítani ezt 
az évet, ahol a tavalyit abba-
hagytuk, hiszen megtaláltuk a 
jó beállításokat, így gyorsulni 
tudtunk. S hogy ez idén mire 
lesz elég? Azt tudom monda-
ni, hogy mi mindig nyerni 
szeretnénk – nyilatkozta la-
punkban korábban a regnáló 
bajnok.

Az országos ralibajnok-
ság a vasárnapi boldogkői 
első futammal kezdődik te-
hát, majd májusban az Eger 
Rallyval folytatódik, aztán 
Salgótarján, Pécs, Székesfe-
hérvár, valamint Mór követ-
kezik, a záróversenyt pedig 
október 22-e és 24-e között 
tartják Nyíregyházán és kör-
nyékén az Európa-bajno-
ki (ERC) fordulóval együtt. 
Fotó: duen.hu

A Magyar Úszó Szövetség 
(MÚSZ) március elején írt 
ki pályázatot regionális ve-
zető és regionális vezető-
edző beosztásra.

A Miskolci Sportiskola két 
úszószakedzője – Hölcz Pé-
ter és Fridrich László – ápri-
lis 6-ától kapott megbízást a 
MÚSZ elnökségétől az egy-
mást segítő, közös munkára 
Észak-Magyarországon.

Hölcz Péter, a Miskolci 
Sportiskola versenyigazga-
tója, az úszószakosztály ve-
zetője 2017 szeptemberétől 
látta el a régióvezetői fela-
datot. A sportágban eltöltött 
több mint harminc sikeres 
évnek, ezen belül az elmúlt 
bő három esztendőben ré-
gióvezetőként végzett kima-
gasló szakmai munkájának 
köszönhetően nem volt ki-
hívója a poszton. A bizottság 
így őt terjesztette fel az elnök-
ség felé, mely ismét a megyei 
úszószövetség főtitkáraként 
is évtizedek óta lelkiismere-
tesen dolgozó szakembernek 
szavazott bizalmat.

– Mondanom sem kell, 
milyen jóleső érzéssel tölt el, 
hogy folytathatom a régió-

vezetői munkámat – hang-
súlyozta Hölcz Péter. – Dr. 
Wladár Sándor, a MÚSZ el-
nöke úgy fogalmazott, a ré-
gióvezetők „kis elnökei”, a 
régiós vezetőedzők pedig 
„kis szövetségi kapitányai” 
a MÚSZ-nak. Ez azt jelenti, 
hogy a szövetség az eddiginél 
is komolyabban számít a ré-
giós szakemberekre, ami ko-
moly motivációt, egyben fele-
lősséget is jelent számunkra. 
Nagyon várom, várjuk már 
a magyar kormány által tá-
mogatott Úszó Nemzet Prog-
ram tesztévének beindulá-
sát, melynek koordinálása, 

szervezése és felügyelete is 
komoly, felelősségteljes fel-
adat. Ez egy olyan egyedül-
álló kezdeményezés, amely 
komp lexen összefogja az óvo-
dás- és általános iskolás korú 
gyermekek úszásoktatását 
harmadik osztályig, beleért-
ve az ehhez szükséges oktatá-
si, infrastrukturális, szakmai 
és módszertani területeket 
is. Régiónkban Tokaj, illetve 
vonzáskörzete része a prog-
ramnak. Sok más mellett azt 
is szeretnénk elérni, hogy a 
jelenleg uszodával rendelke-
ző, de még úszószakosztályt, 
egyesületet nem működte-

tő településeken beindítsuk 
a versenyszerű úszóéletet, és 
csatlakoztassuk őket a MÚSZ 
rendszerébe.

Ami az újonnan létreho-
zott vezetőedzői státuszra 
irányuló pályázatokat illeti, 
az ország kilenc régiójából 
az észak-magyarországiban 
volt a legnagyobb érdeklő-
dés, heten pályáztak. A bi-
zottság Fridrich Lászlót, a 
Miskolci Sportiskola edző-
jét, oktatóját terjesztette fel a 
posztra. Az elnökségi döntés 
értelmében a jövőben ő tölt-
heti be ezt a tisztséget. Frid-
rich 1982-től dolgozik a mis-
kolci úszósportban. A DVTK 
úszószakosztályában edzette 
a háromszoros olimpiai baj-
nok vízilabdás Biros Pétert. 
Az elmúlt időszakban szá-
mos magyar bajnoki érmest, 
korosztályos válogatott úszót 
nevelt Miskolcon. Több, az 
úszáshoz köthető sportágban 
is értek el sikereket tanítvá-
nyai. Szakedzői diplomáját 
1990-ben szerezte meg, a sé-
rült gyermekek úszásoktatá-
sában is otthonosan mozog. 
Neves műhelyekben, edző-
táborokban képezte tovább 
magát.

2021. április 17. | 15. hét | XVIII. évfolyam 15. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9

Nyitófutam nézők nélkül

Regionális úszóvezetők Miskolcról

Az oldalpárt írta és összeállította: Kujan István

Nyolcadik lett a DVTK a 
röplabda Extraligában.

A női bajnokság helyosz-
tóinak negyedik mérkőzését 
játszották le csütörtökön. Az 
Extraligában való bennma-
radásról döntő, három nyert 
mérkőzésig tartó párharc az 
MTK javára dőlt el. A csütör-
töki mérkőzés előtt a kék-fe-
hérek összesítésben 2-1-re 
vezettek, így a miskolci ösz-
szecsapás döntőnek bizo-
nyult. Az első szettet hozták 
a piros-fehérek, de aztán az 
MTK nem ismert kegyelmet, 
és 3:1-re megnyerte a mérkő-
zést. Ezzel az egyik fél harma-
dik győzelméig tartó párharc 
végeredménye 3-1 az MTK 
javára. Toma Sándor vezető-

edző büszkén nyilatkozott a 
klub honlapjának. – Nagy-
szerű teljesítményt nyújtot-
tunk egy nehéz szezonban. 
Az MTK könyörtelenül ki-
használta a rutintalanságból 
fakadó hibáinkat, gratulálok 
nekik.

A vendégek vezetőedzője, 
Leiszt Máté azt mondta, ha-
sonló csatát hozott a mostani 
mérkőzés, mint az előző, hi-
szen az első szoros szettet a 
DVTK nyerte meg. – Ez adta 
meg az alaphangot nekünk 
a második szettre. Szépen 
felpörgött a csapat, és bár a 
DVTK jól küzdött és nagyon 
szépen mezőnyöztek, onnan-
tól kezdve érvényesíteni tud-
tuk a fölényünket, és maga-
biztos győzelmet arattunk.

Lezárta a  
párharcot az MTK

Hölcz Péter (balra) és Fridrich László. Fotó: magánarchívum

A bronzéremért vívott 
második összecsapáson az 
Aluinvent DVTK kosár-
labdacsapat a Győr gárdá-
ját fogadta hazai pályán 
hét közben.

A vendégek 1-0-ás elő-
nyük tudatában is motivál-
tan léptek pályára, a hazai-
ak dolgát nehezítette, hogy 
egyik legjobbjuk, Keyona 
Hayes nem léphetett pályá-
ra. A győriek kezdték kon-
centráltabban a mérkőzést, 
de az első negyedben tar-
totta a lépést ellenfelével 
a DVTK, a félidőre azon-
ban 10 pontos győri előny-
nyel vonultak a csapatok. A 
második játékrészben sem 
változott döntően a játék 
képe, a vendégcsapat domi-
nált, ők diktálták a mecs-
cs ritmusát. A piros-fehérek 
mindent megtettek a győze-
lemért, ám a Győr 74-83-ra 
győzni tudott, ezzel eldöntve 

a párharcot, és megszerezve 
a bajnoki bronzérmet. A di-
ósgyőriek a negyedik helyen 
zárták a bajnokságot.

Irányítójuk, Kányási Ve-
ronika a győriek mellett sa-
ját csapatának is gratulált. 
– Végig küzdöttünk, egy 
másodpercig nem adtuk fel, 
nagyon büszke vagyok a lá-
nyokra. A hullámvölgyein-
ket azonban a Győr kímélet-
lenül kihasználta. Sok gyors 
indításból szereztek pontot, 
és a lepattanókban alulma-
radtunk.

Földi Attila vezetőedző 
elmondta: nyerni szerettek 
volna, de reményei szerint 
jövőre érmekért fognak küz-
deni. – Ellenfelünk nagyon 
jól játszott, mi viszont nem 
annyira, ez ma ennyire volt 
elég. Tanulni fogunk ebből 
is. Jövőre újrakezdődik min-
den, úgy gondolom, meglesz 
az esélyünk, hogy érmeket 
akasszanak a nyakunkba.

Lemaradtak  
a dobogóról
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MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

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

2021. április 30-ai beadási határidővel  
az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Szemere B. u. 14.
8486/2 hrsz.

(lakóház, udvar,  
egyéb épület)

telek: 674 m2

épület: 385 m2 76 200 000

Móga J. u.
15 db hrsz., bontási 

kötelezettséggel

telek: 1188 m2

épület: 228 m2 20 200 000

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

honlapon, valamint a 70/520-5132; 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.

A pandémia sok vállal-
kozás számára hozott 
váratlan, új kihívásokat.

Parnercégünktől, a Gála 
Kereskedelmi Zrt.-től azt 
kérdeztük, hogy szolgáltatá-
saikat miben változtatta meg 
a kialakult járványhelyzet. 
Milyen új alkalmazkodási 
formát kellett bevezetni 
ahhoz, hogy a pénzügyi ne-
hézségeket átmenetileg or-
vosolni tudják? Illetve: van 
olyan szolgáltatási forma, 
termék a cég kínálatában, 
amit az elmúlt egy évben ve-
zettek be, de mivel nem várt 
sikert hozott, ezért később is 
megmarad?

– A kiskereskedelmi üz-
letek nyitvatartási idejének 
csökkentése, a teljes bezá-
rás, a vendéglátás egyéves 
szüneteltetése alapjaiban 
korlátozta termelési kapaci-
tásainkat és a szolgáltatása-
inkat igénybe vevők körét. 
Mivel a teljes tevékenységet 
jelentősen korlátozták, 
ennek kiváltása lehetetlen. 

Erre épül az alapanyag-be-
szerzés és a géppark is. 
Meglátásom szerint nem 
átmeneti időszakról van 
szó, így a tevékenységet 
alapjaiban kell átgondolni 
– nyilatkozta lapunknak 
a Gála miskolci üzletének 
tulajdonosa. – A járvány 
kezdetekor kielégíthetetlen 
igény merült fel maszkok 
iránt, illetve minden olyan 
textiltermék iránt is, ame-
lyek a védekezést szolgálták. 
Ezek az igények elmúltak, 
így ebből jelentős forgalom 
már nem várható. Továbbra 
is gyártunk és forgalma-
zunk olyan textilterméke-
ket, amelyek egy ilyen jár-
ványhelyzetben hasznosak 
lehetnek. Bízunk abban, 
hogy a pandémia elmúlását 
követően az emberek nem 
felejtik el azokat a sokkha-
tásokat, amelyek őket érték, 
így – ha kisebb mértékben 
is, de – körültekintőbbek 
lesznek az általuk használt 
textiltermékeket illetően – 
tette hozzá Iglai Dóra.

ÚT A TÚLÉLÉSHEZ 

Miskolci levélírónk leírta, 
hogy a tulajdonában álló 
lakást bérbeadás útján hasz-
nosítja. A bérleti szerződés 
határozatlan időtartamú. 

A jelenlegi bérlők, egy 
fiatal pár, a lakást lelakták, 
abban károkat okoztak, és 
a társasház többi lakóját 
is rendszeresen zavarják 
éjszaka hangosodásukkal. 
Kérdezi levélírónk, hogy ho-
gyan tudna megszabadulni a 
terhessé vált bérlőktől.

Határozatlan idejű bérleti 
szerződésnél – szerződéssze-
gés hiányában – a Polgári 
Törvénykönyv alapján bárme-
lyik fél – a hónap 15. napjáig 
írásban – a következő hónap 
végére felmondhatja a bérleti 
szerződést. Ebben az esetben 
nem szükséges a felmondás 
indokolása. A bérbeadónak 
azonban a fentieken túl, törvé-
nyi lehetősége szerződésszegés 
miatt felmondani a bérleti 
szerződést. Önálló felmondási 
oknak minősül, ha a bérlő 
vagy a vele együttlakó személy  
az együttélés szabályait kirívó-
an megszegi, vagy a lakást nem 
rendeltetésszerűen használja.

A bérbeadónak először a 
tudomásszerzéstől számított 8 
napon belül fel kell szólítania 
a bérlőt a magatartás meg-
szüntetésére. Ennek az előzetes 
felszólításnak tartalmaznia 

kell a követ-
kezményekre 
történő figyelmeztetést is.

Amennyiben a bérlő a 
felszólítás ellenére nem hagy 
fel a szerződésszegéssel, a 
felmondást az alapjául szol-
gáló magatartás folytatásától 
vagy megismétlésétől számí-
tott nyolc napon belül írás-
ban közölheti a bérbeadó.

A másik lehetséges felmon-
dási ok a bérleti díj, illetve a 
közüzemi díjak megfizetésé-
nek elmaradása. Ha a bérlő 
a bérleti díjat a szerződésben 
meghatározott határnapig 
nem fizeti meg, akkor a 
bérbeadó köteles igazolható 
módon, a következményekre 
való figyelmeztetéssel, a bérlőt 
felszólítani a teljesítésre. Ha a 
bérlő e felszólításnak, annak 
kézhezvételétől számított 8 
napon belül nem tesz eleget, a 
bérbeadó felmondással élhet.

A jogszabály határozott idő-
re kötött bérleti szerződés ese-
tén a bérbeadónak lehetőséget 
biztosít, hogy a meghatározott 
idő lejártát követő 60 napon 
belül kérje a bíróságtól a lakás 
kiürítését peres eljárás nélkül. 
Ennek egyetlen feltétele, hogy 
a kérelem benyújtásával egyi-
dejűleg igazolja, hogy a bérleti 
szerződésben meghatározott 
idő eltelt.

dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Bérleti szerző-
dés felmondása

Egy szovjet páncélos farol 
a Borsodi Nyomda Széchenyi 
utcai bejárata elé. Elrettentésül. 
A békés tüntetők körbeveszik, 
mit sem törődve a tankkal. 
Majd belátják, az üzem kapuja 
zárva, hiába dörömbölnek. 
A páncélos lövegtornyában 
álló katona észre se veszi, egy 
középkorú asszony mászik 
mögé. Letépi a csillagot az 
usankájáról. A következő pil-
lanatban lecsapódik a torony 
fedele és a tank ágyúcsöve 
megemelkedik. Majd egy lövés 
dördül el. Szemünk előtt húz el 
a vanádiumlövedék, egyenesen 
a Széchenyi utca és a Szemere 
utca sarkán álló épület padlás-
terébe fúródik. A légnyomástól 
csaknem minden ablakunk 
megrepedezik. Pontosan 1956 
novembere van, a nyomda 
stratégiai objektum, katonai 
parancsnokság alá rendelve.

Később, gyerekként gyakran 
bebámészkodom a hatalmas 
üvegportálokon. Igazi látvány-
nyomda - rátapasztom az ar-
comat az üvegre – s figyelem az 
ide-oda rohangáló embereket. 
A mettőröket, a szedőket, a tör-
delőket, a súlyos ólomtálcával 
cipekedő segédeket. A könyv-
kötőket és a plakátkészítőket. 
A kuckójukból kiszaladgáló 
korrektorokat, Fekete Ferencnét, 

Spenik Istvánnét és Sándor 
Nándort, kezükben a telefirkált 
laptükörrel. Kíváncsiságommal 
nem vagyok egyedül. Dubéczi 
Zoltán érettségi után lesz a 
Gutenberg-galaxis rabja. Egy 
életre. Szerencsés. Hiszen a 
ma már leáldozóban lévő 
szakma legvirágzóbb évtizedeit 
élvezheti. A hajdani, a háború 
előtti zsidó tulajdonú nyomda 
viszonylag épségben vészeli át 
a világégés borzalmait. Bár, ha 
a gótikus vagy a fekete verzál 
ólombetűk beszélnének a nyilas 
és a kommunista korszak kiált-
ványairól, egyfolytában piron-
kodnának. Hiába, a nyomdász 
azt csinálja, amit megrendel-
nek. Szerencsére nem kőbe, csak 
papírra nyomják, amit kérnek.

Zoltán idejében Szűcs Andor 
vezeti az üzemet. Mesterei, 
munkatársai Simkó Gyula, 
Kruj Géza, Szécsi László. Az 
üzembelső szinte muzeális, az 
elmúlt egy évszázad során nem 
sok változás történik ott. A 
mennyezetről lelógó egy szál ve-
zetéken a bura nélküli égők csak 
pislákolnak. A dufartos, kéthajós 
épület bal oldalán az egywerkes 
rotációs gép zakatol. A sassze-
műek kiszúrják, mikor pergeti az 
Észak-Magyarországot. Ilyenkor 
éjszakánként hol Boda István, 
hol pedig Holdi János újságírók 

az éjszakai műszak ügyeletesei. 
Az ötvenhatos forradalom szám-
kivetettjei. Jobbra a laptördelők 
Popovics Pál, Venkovics Misi 
és Földi Dezső. A sarokban a 
betűszekrény, óriási a választék. 
Gyártanak névjegyet, plakátot és 
könyvet, igazából a technológia 
nem sokban különbözik a lap-
készítéstől. Minden a szedőknél 
kezdődik. A zongoraméretű, 
terjedelmes, írógépszerű, német 
szerkezet tetején egy nagy 
ólomtömb lóg, a vége egy üstben 
zubog. Itt még nincs szagelszívó, 
mindenkinek jut az ártalmas 
ólom gőzéből. A szedő előtt 
egy kottatartóban sorjáznak a 
mákosra javított kéziratok. Nagy 
a szabadság – a nyomdászok 
elitje akár maga is belejavíthat, 
ha az olvasószerkesztő átsiklott 
valamilyen orbitális hülyeségen. 
Ám ha kedvük van, meg is 
viccelhetik a korrektort. Van rá 
példa.

Zoltán a szedőgépnél és 
a tördelésnél is otthon van. 
Rekordidő alatt tanulja meg a 
visszafelé olvasást. Magam is 
megtapasztalom, hogy perfek-
tek a tükörírásban. Természe-
tes is, hiszen a címszedéskor 
a winkelbe – ez a kézi szedés 
alapszerszáma – szupergyor-
sasággal csiptetik be a címeket. 
Ha ügyeletes vagyok, és hosszú 

a cím, vagy nem fér be a 
szövegtükörbe, nekem kellene 
kurtítani. Ha az eszemre hall-
gatok, a fiúkra bízom, náluknál 
jobban ezt senki nem tudhatja.

A nyomda hátsó udvarán 
hatalmas papírhengerek 
sorakoznak a ponyva alatt. 
Itt, a belvárosi üzemben még 
nincsen raktár. Minek is, min-
dig annyi az alapanyag, ami 
éppen szükséges. Az Észak még 
hatlapos, kivéve hétfőn, amikor 
négy oldal sporttal egészül ki.

Sorsdöntő a következő 
esztendő. 1968 nyarán felszá-
molják a belvárosi nyomdát. 
Szakaszosan, tervezetten, for-
gatókönyv alapján átköltöznek 
az akkor épülő új üzembe, a 
Bajcsy-Zsilinszky utcára. Az 
olajtól és nyomdafestéktől ra-
gacsos öreg lapnyomó gépet a 
vashulladékgyűjtőbe szállítják. 
Kár. Ipartörténeti emlék.

Sokáig üres a hodály. A 
kirakaton át látjuk a kiürített 
üzemet, mégis beleskelődünk, 
hátha… Késő esténként meg-
szokásból, beidegződésből még 
gyakran megállunk, becsenge-
tünk a régi nyomda kapuja előtt. 
Hiába. Steiner bácsi nem csoszog 
ki többé, hogy stikában kiossza 
köztünk a friss, ropogós, nyom-
dafesték-illatos holnapi lapot…

Szántó István

Jegyzet

Volt egyszer egy belvárosi nyomda

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

ÁPRILIS 19., HÉTFŐ: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:50 Képúj-
ság, 16:50 #érettségi, 18:00 Hír-
adó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 
Miskolci Napló (közéleti maga-
zin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (hon-
védelmi magazin), 19:35 Üzleti 
negyed, 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:20 A modern 
cirkusz atyja, 21:20 Képújság

ÁPRILIS 20., 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-jelentés, 
19:25 Budafok – DVTK bajnoki lab-
darúgó-mérkőzés, 21:00 Híradó 
ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 
Képújság, 

ÁPRILIS 21., SZERDA: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 16:50 #érettségi, 18:00 Hír-
adó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 
Egészségpercek, 19:10 Hír-
adó ism., 19:25 Időjárás-jelentés 
ism., 19:35 Basszuskulcs extra – 
EDDA 1. rész ism., 20:10 Híradó 
ism., 20:25 Időjárás-jelentés, 20:30 
Basszuskulcs extra – EDDA 2. 
rész ism., 21:25 Képújság

ÁPRILIS 22., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 16:50 #érettségi, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Promenád (kulturá-

lis magazin), 19:00 
Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Tetemrehí-
vás, 20:00 Híradó ism., 20:15 Idő-
járás-jelentés, 20:25 DVTK – Puskás 
Akadémia bajnoki labdarúgó-mér-
kőzés, 21:50 Képújság

ÁPRILIS 23., PÉNTEK: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 
16:50 #érettségi, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Gaz-
dasági Navigátor (gazdasági ma-
gazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Suhanj 
velem! (autós magazin) ism., 
20:00 Megyénk „virtuózai”, 21:20 
Képújság 

ÁPRILIS 24., SZOMBAT: 07:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 11:00 Képújság, 
18:00 Krónika (heti hírösszefog-
laló), 18:20 Miskolci Napló ism., 
18:50 Játékszünet 2. rész, 18:55 Já-
tékszünet 3. rész, 19:00 Krónika 
ism., 19:20 Egészségpercek ism., 
20:00 Krónika ism., 20:20 Egy nap 
a világ – India 1., 20:45 Egy nap a 
világ – India 2., 21:10 Közösségi 
magány, 21:40 Képújság

ÁPRILIS 25., VASÁRNAP: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:20 Játékszünet 4. rész, 
18:25 Promenád (kulturális ma-
gazin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 
19:25 Az Egyórás üzlet, 20:10 Pol-
gár40, 21:10 Magyarország kincsei, 
21:55 Képújság
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Miskolc főútja Európa leghosszabb, a városon áthaladó főútja. Fotó: Juhász Ákos

A MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft. szolgáltatási területén  
a MIVÍZ Kft. által végzett ivóvíz építés-rekonstrukciós,  

valamint hibaelhárítási munkákhoz kötődő 

SZÁLLÍTÁSI, FUVAROZÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA  
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ.

A felhívás megtekinthető a MIVÍZ Kft., valamint a Miskolc Holding Zrt. hon-
lapján: https://miviz.hu/,  https://miskolcholding.hu/.
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. 04. 22.

A MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft. szolgáltatási területén  
ivóvíz építés-rekonstrukció, valamint helyreállítási munkák során

FELMERÜLŐ GÉPI FÖLDMUNKA  
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ.
A felhívás megtekinthető a MIVÍZ Kft., valamint a Miskolc Holding Zrt. hon-

lapján: https://miviz.hu/,  https://miskolcholding.hu/.
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. 04. 22.

Beton-szaktanácsadás,  
-gyártás, -szállítás  

és szivattyús bedolgozás

Betonacélkengyelek  
egyedi méretben is!

Homok-, kavics-, kőértékesítés  
kis és nagy tételben is

Részletekért érdeklődjön:
Telefon: 30/32-90-800

E-mail: info@remixbeton.hu

ALAPOT SZÁLLÍTUNK  
és a koszorúját is megöntjük!

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

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

Hirdetés

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

Azért, mert itt van Európa 
leghosszabb, az egész várost át-
szelő, egybefüggő útja. Beval-
lom, arról, hogy milyen hosz-
szú szülővárosom főutcája, én 
mit sem tudtam. Ez nem volt 
beszédtéma a hetvenes évek-
ben, de még a turisztikai kiad-
ványokban sem foglalkoztak a 
szerkesztők ilyesmivel. Talán a 
második osztályt kezdtem meg 
a Kossuth Gimnáziumban, 
amikor némettanárunk, Sír 
László azt ajánlotta, hogy akik 
szeretnének komolyan foglal-
kozni a nyelvvel, keressenek 
maguknak német levelezőpart-
nert. Kérdésünkre, hogy ilyet 
hol találunk, készséggel meg-
adta azoknak az újságoknak a 
nevét, melyekben sok ország 
fia-lánya kereste levelezni aka-
ró társát.

Még aznap, iskola után meg-
vettem az ajánlott újságot, és 
találtam is egy erlingeni kö-
zépiskolás lányt, aki hason-
ló korú magyar diákkal akart 

levelezni. Néhány napi – le-
vélírásnak egyáltalán nem ne-
vezhető – küszködés után, 
dühösen nézve az asztalon 
számolatlanul heverő, át- meg 
áthúzott papírlapra, úgy dön-
töttem, elmegyek egy könyves-
boltba valamilyen segédanya-
got keresni. Sikerült is találni 
egy piros-fekete fedelű köny-
vecskét, melyen nagy fekete 
betűkkel ez állt: német-ma-
gyar diáklevelezés. Kifizettem 
az árát, és rohantam vele haza 
abban a biztos tudatban, hogy 
most aztán megírom életem 

első német nyelvű levelét, és ta-
lán már holnap postára is ad-
hatom. A könyvecske valóban 
minden kérdésemre megadta 
a választ, így már a biztos tu-
dás birtokában kezdtem hoz-
zá a levél megírásához. Amint 
túljutottam a bemutatkozáson, 
úgy gondoltam, szülőváro-
somról írok néhány mondatot. 
A meglepetés akkor ért, ami-
kor rátaláltam arra a fejezetre, 
ami a legjelentősebb magyar 
városokról, köztük Miskolcról 
szólt. Talán nyolc-tíz mondat 
volt, melyből többek között az 
is kiderült, hogy Miskolc nem-
csak iparáról híres, hanem ar-
ról is, hogy itt található Európa 
leghosszabb főutcája. Már ak-
kor megfogadtam, hogy egy-
szer majd végigmegyek ezen 
a hosszú utcán, amiről persze 

mi, miskolciak tudjuk, hogy 
inkább főút, mint utca, bár 
belvárosi szakaszán valóban 
sétálóutcává szelídül. Ma már 
tudom, hogy egy miskolcinak 
illik ismerni létrejöttének le-
gendáját, meg azt is, hogy hon-
nan kezdődik, és hol végződik 

ez a tizenkét kilométeren át ka-
nyargó út.

Sokféle ember megfordult a 
Szinva patak völgyében. Jó hely 
volt ez, mert vize termékennyé 
tette a földjét, a patak kanyargós 
útját követve pedig az ember a 
hegyvidékből messzelátó sík-
ságra ért. Itt élt hetvenezer év-
vel ezelőtt az avasi „kovaapó”, 
akinek nagy gonddal pattintott 
lándzsahegyeit manapság mú-
zeumi tárlókban találjuk. Az-
tán ez az út volt a bükki földvá-
rakban élő kelták szekérútja, és 
ezt az utat járták a szerzetesek 
is, akik a hegyek között építet-
tek maguknak otthont. Később, 
amikor már malmok őröltek a 
Szinván, akkor is ezen a hosz-

szú úton hordták az emberek 
lovas szekerekkel a gabonát, 
majd fordultak és vitték az éle-
tet jelentő kenyérlisztet sok tá-
voli város és falu lakóinak. Ez 
a hosszú út korábban több, ak-
kor még önálló településen át-
haladt. Miskolcon, Diósgyőrön, 
Hámoron, Lillafüreden át ve-
zetett egészen Ómassáig, és az 
utcák szőlőfürtszerűen kapasz-
kodtak rá. Aztán egyszer csak 
összetalálkoztak ezek a telepü-
lések, és bár nevüket megőriz-
ték, valamennyien egyesültek, 
és Nagy-Miskolc részévé lettek. 
Hát így született a mi főutcánk, 
melynél hosszabb nincs is más 
városban.

Fedor Vilmos

MIÉRT MISKOLC? 23. RÉSZ – EURÓPA  
LEGHOSSZABB „FŐUTCÁJA” 

Miskolc főutcáját gyakran tartják Európa leghosszabb főutcájának, ez azonban abból a szem-
pontból pontatlan, hogy sokan kizárólag a Széchenyi utcára gondolnak ilyenkor, ez maga azonban 
csak körülbelül 1 kilométer hosszú, és még Miskolcon belül is több utca van, aminek a hossza ennek 
a többszöröse. Az azonban igaz, hogy a Széchenyi utca egyike annak a kilenc utcának, amelyek egy-
más egyenes folytatásaként kelet-nyugati irányban csaknem az egész várost átszelik, egy összessé-
gében 12 km hosszú utat formálva. A kilenc út keletről nyugat felé: Bajcsy-Zsilinszky utca – Széche-
nyi István utca – Hunyadi utca – Tizeshonvéd utca – Győri kapu – Andrássy utca – Kiss tábornok 
utca – Árpád utca – Hegyalja utca. Ez a hosszú út áthalad a belvároson és Diósgyőrön, mindkettőn 
túlnyúlva, és több mint 100 kisebb utca keresztezi. A helyes megfogalmazás tehát az, hogy Miskolc 
főútja Európa leghosszabb, a városon áthaladó főútja.



Akkor és most. A kép középpontjában a Rott-ház, vagyis a mai 
villanyrendőr sarkán álló épület látható. A bevezető csak első nekifu-
tásra tűnik hibásnak, a Rott-ház (Széchenyi utca 40.) a régi felvételen 
a második épület. A telken valamikor sajóládi pálosok egykori kúriája 
állt, a mai ház 1880-ben épült fel Rott E. M. megbízásából. 1944-ben a 
kivonuló németek felrobbantották a Szinván átvezető úgynevezett 
Forgó hidat, ekkor az épület súlyos sérüléseket szenvedett. A mellet-
te álló Megay cukrászda épületét emiatt le kellett bontani, így került 
a ház a Villanyrendőr közvetlen környezetébe. Az épületet 1955-ben 
műemléki szinten renoválták, a keleti oldalfalat, amely tűzfal lett vol-
na, homlokzatosították, és a ház ekkor kapta mai kialakítását. Utolsó 
komplex felújítása a 2000-es évek elején volt. A képeslapon látható 
még az épület két nyugati szomszédja: a Kraudy–Debreczeny-ház 
(Széchenyi 38.) és a Székely–Győri–Morvai áruház (Széchenyi 36.) is. 
(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) Nagyszerű új lehetőségek előtt 
áll. Minél előbb találja ki az új céljait, amely lehet szerelem, 
párkapcsolat, karrier és valójában bármi. Ha tudatosan tesz 

érte, megvalósíthatja álmait. Tegyen mindent szívvel-lélekkel!

Bika (április 21 - május 20) Törekedjen a céljaira, de ne kér-
kedjen a képességeivel! A legnagyobb buktató most a túlzott 
nagyravágyás lehet. Mostanában sokan legyeskednek Ön kö-

rül, legyen megfontolt, hogy azt választhassa, aki a leginkább illik Önhöz.

Ikrek (május 21 - június 21) Régi szerelmével hozhatja össze 
a sors. Bár rég nem gondolt rá, az érzések mégis megmozdul-
hatnak Önben. A barátokkal több gondja akadhat: rádöbben, 

hogy páran csak kihasználják. A pénzügyeket most ne keverje a barátsággal!

Rák (június 22 - július 22) Az érzelmi életében bekövetkező 
változások az élete más fontos területeire is kihatnak. A leg-
több bosszúságot az anyagi problémák okozhatják, de el kell 

fogadnia, hogy a kemény munka ellenére sem várhat egyelőre hasznot.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) A hétnek a korábbiak-
nál nagyobb erővel kellene nekivágnia. Ha belelendül, abba 
sem tudja majd hagyni. A párkapcsolatában eljött az ideje, 

hogy tisztázzák a “szabályokat”, és hogy összehangolják az igényeiket.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) A párkapcsolatban 
sok mindent meg kell beszélnie a társával, és sok vitán keresz-
tül juthatnak csak egyezségre. A munkahelyén a sikerszéria to-

vábbra is folytatódik, sok elismerést zsebelhet be, de sokat tett is érte.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Ezen a héten érdemes 
belevágnia a régi terveibe. Lesz energiája egy új kapcsolathoz, de 
akár az újrakezdéshez is. A párkapcsolata új szakaszba léphet, ta-

lán még a komolyabb elköteleződés, a családalapítás is szóba kerülhet.

Skorpió (október 24 - november 22) Otthonában végre harmó-
nia uralkodik, párjával ismét azonos hullámhosszra kerül. A mun-
kájában is begyűjtheti az elismeréseket. Üzleti ügyeiben viszont 

tervezzen óvatosan, most nem biztos, hogy minden a reményei szerint történik.

Nyilas (november 23 - december 21) Be kellene látnia, 
mennyire igazságtalanul viselkedett párjával az utóbbi na-
pokban. A Kos újhold támogatja, most könnyedén kijavíthatja 

a csorbát. Csak bocsánatot kell kérnie, és ismét béke költözik az otthonába.

Bak (december 22 - január 20) Munkahelyén változásokra szá-
míthat, ami rosszul érintheti, ha túlságosan ragaszkodik a meg-
szokott dolgokhoz. Próbáljon nyitni az újdonság felé! A szerelem-

ben jó időszak elé néz. Ha még keresi a társát, láthatáron van az új szerelem.

Vízöntő (január 21 - február 19) Sok örömben lesz része fő-
ként érzelmi téren. Ha még friss a kapcsolata, kicsit jobban 
meg kell küzdeni érte, de tényleg megéri a fáradságot. A 

munkahelyén jól veszi az akadályokat, pedig lesz belőlük bőven.

Halak (február 20 - március 20) A hét végére lezárhat egy 
régóta húzódó ügyet. A bolygók kedvező környezetet teremte-
nek a változtatáshoz, az újrakezdéshez. Végre igénybe veheti 

a barátok segítségét is. Ha még keresi a partnerét, most kijut a flörtökből.

Mintegy harminc köbméter hulladékot – köztük használt pelenkát, katétereket, vécécsészéket, megunt bútorokat, gumiabron
csokat és egyéb használati tárgyakat – szedtek össze önkéntesek azon a szemétszedő akción, melyet a bükktisztasági nagykövet 
szervezett Pereces külterületére múlt szombaton. Serbán Zsolt több mint húsz éve járja az erdőt, szemétszedést pedig három éve 
szervez rendszeresen. Elmondása szerint akcióival a környezetvédelem fontosságára és a társadalmi felelősségvállalásra szeretné 
felhívni a figyelmet. A szemétszedést Bazin Levente, a térség önkormányzati képviselője is támogatta: az összegyűjtött hulladék 
számára konténereket, a résztvevőknek pedig a higiénia biztosítása érdekében zsákokat és kesztyűket biztosított. A konténerek 
elszállítását a Mirehu Nonprofit Kft. vállalta, a nagyméretű lomokat a Városgazda szállította el. Fotó: Mocsári László

Gazdikereső

Könyvújdonságok a Géniusztól 
1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. 
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 
2021. május 12. E-mail-cím: megfejtes@mi-
kom.hu. A helyes megfejtések beküldői között 
könyv utalványt sorsolunk ki. A nyereményt 

a Géniusz Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfej-
tései: Érettségi tételek történelemből, Az őrszem, Az íjász,  Fel-
hőharcosok. Nyertesek: Besenyei Mátyásné (Miskolc) és Gottner 
Krisztina (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

MEGTISZTÍTOTTÁK  
AZ ERDŐT 

Ezen a héten Mirot (5484), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az 
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon 
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye:  
   Miskolc, Lyukóvölgy
Fajta: keverék
Kor: 2 év
Neme: kan
Szín: fekete-fehér
Súlya: 26 kg
Magasság: 50 cm

Kedves, kissé tartózkodó ku
tyus. Puha, pöttyös bundája 
vonzza a tekintetet. Fiatal ko
rából adódóan nagy a mozgás
igénye, így kiváló társ lehet 
nagyobb gyerekek és sportked
velők számára. Miro 2 hónapja 
vár gazdira, szeretetre vágyik. 

Hirdetés

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

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában április 
18-án, vasárnap délután 4 
órától az alsóvárosi refor-
mátus templomból közve-
títenek. Igét hirdet: Orosz 
István református lelkész.

Ternyák Csaba egri érsek 
rendelkezése alapján az egy
házmegyében szombattól, 
április 17étől, ismét részt le
het venni a szentmiséken. 
Így másnap már a megszo
kott vasárnapi miserend ér
vényes valamennyi miskolci 
katolikus templomban is. Az 
MKPK egyhangú határozata 
szerint a vasárnapi szentmi
sén való részvétel továbbra 
sem kötelező.

Bogdan Adamczyk atyát 
végakarata szerint a miskolci 

minorita templom szerzetesi 
kriptájában temetik el április 
21én, szerdán, 14 órakor.

A Református Zsinat El
nökségi Tanácsának április 
14ei határozata alapján nyil
vános istentiszteletek először 
csak az édesanyák napján 
lesznek. Ennek értelmében 
május 2án nyitják meg ka
puikat a református templo
mok, addig továbbra is online 
közvetítik szertartásaikat.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
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