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ISMERKEDTEK A LÁNGLOVAGOK MUNKÁJÁVAL. Csaknem félszáz gyerek látogatta meg szerdán a Miskolci 
Tűzoltóságot. A szervezet által megrendezett testvérvárosi tábor részeként érkeztek városunkba. A fia-
talok között voltak magyar és német anyanyelvűek is, egy azonban közös volt bennük: valamennyiüket 
érdekelte a lánglovagok munkája. Fotó: Mocsári László

A vadiúj, zéró emissziós au-
tóbuszok várhatóan augusz-
tus végén állnak forgalomba.

Átadták pénteken a Miskolc 
Városi Közlekedési Zrt. első 
tíz elektromos autóbuszát. 
Ahogyan arról korábban la-
punk is részletesen beszámolt, 
az autóbuszokat a HUMDA 
Magyar Autó-Motorsport 
és Zöld Mobilitás-fejleszté-
si Ügynökség Zrt. által koor-
dinált Zöld Busz Program 
keretében szerezhette be az 

MVK. A projektre összesen 
1,5 milliárd forintos támoga-
tást nyert el korábban a város, 
melyet önerőből mintegy 600 
millió forinttal egészítettek ki 
– emelte ki az ünnepélyes át-
adón Veres Pál, Miskolc pol-
gármestere.

– Az MVK autóbusz-állo-
mányának fiatalítása mellett 
a zöldítésére is törekszik a vá-
ros az új, alternatív meghaj-
tású, lokálisan alacsony vagy 
zéró károsanyag-kibocsátá-
sú járművek forgalomba ál-

lításával. Az elektromos au-
tóbuszok mellett jelenleg hat 
CNG-meghajtású jármű be-
szerzése is zajlik, várhatóan 
ezek is forgalomba állnak még 
idén – jelentette ki a polgár-
mester, aki szerint ezek nagy 
lépések a klímasemlegesség 
felé vezető úton. Hozzátette, 
nem véletlen, hogy Miskolc 
bekerült azon száz európai 
város közé, amik 2030-ig in-
novációs megoldásokkal se-
gíthetik a klímasemlegesség-
re történő átállást az Európai 
Unió többi városa számára.

A buszokat a BYD gyártotta 
le Miskolcnak, a cég jelenleg a 
világ vezető elektromosautó-
busz-gyártójának számít – er-
ről már Krenner László, a cég 
kelet-közép-európai értékesí-
tési vezetője beszélt. „Jelenleg a 
BYD az egyetlen e-busz-gyár-
tó, amely saját erőátviteli 
rendszert, akkumulátort, vil-
lanymotorokat, illetve motor-
vezérlő rendszereket fejleszt és 
gyárt” – hangoztatta.

Folytatás a 3. oldalon

Elektromos buszok az MVK-nál

MAGASABB FOKOZATBAN A NYÁR

A növények képesek regenerálódni
Egyre-másra érkeznek a hírek a kiszáradt vízfolyásokról, emel-
lett nem is kell messzire mennünk, hogy lássuk a hetek óta tartó 
aszály hatásait: a növényzet is megsínyli az extrém időjárá-
si körülményeket. A látvány fájdalmas, de a jó hír, hogy amint 
normalizálódnak számukra a körülmények, megújulnak a most 
elszáradt növények.

Immáron hetek óta csapadék-
szegény és extrém meleg időjá-
rás sújtja környezetünket. En-
nek káros hatásait már nemcsak 
a bőrünkön érezzük, hanem 
a környezet is küzd a számára 
nem éppen ideális életkörülmé-
nyekkel.

Ez olyan mértékű, hogy a ki-
száradt növényzet még kaszálást 
sem igényel. Czifrusz Natália 
városi főkertész elmondta, mi-
vel elsősorban a külterületeken 

szükséges némi nyírás, az erő-
forrásokat így máshová tudják 
koncentrálni: előtérbe kerültek a 
virág- és cserjegondozások.

„Az extrém szárazságot is 
tűrő növények azok, amik ké-
pesek még életben maradni, el-
vegetálni ebben a forróságban és 
csapadékhiányban. Mostanra a 
cserjék és a fák is szomjaznak” – 
jellemezte a helyzetet a szakem-
ber, majd visszautalt arra, hogy a 
hétvégi eső ugyan minimálisan 

segített, de érdemben nem javí-
tott a helyzeten.

A mesterséges vízpótlás sem 
megoldás, hiszen amekkora 
mennyiségre szükség lenne, az a 
jelenlegi helyzetben sem anyagi, 
sem pedig készleti okok miatt – 
bár utóbbi veszélye minket nem 
fenyeget, de érdemes spórol-
nunk – nem áll rendelkezésre.

„Kedvező időjárási körülmé-
nyek, megfelelő mennyiségű 
csapadék mellett képes megújul-
ni a most elszáradt aljnövény-
zet” – zárta Czifrusz Natália. 
Mindenesetre a folyamatot az 
állampolgárok is segíthetik, ha 
a környezetükben lévő növénye-
ket a lehetőségeikhez mérten lo-
csolják.                         KIRÁLY CSABA

Élvezzük a nyár örömeit, de ehhez hűsítő víz is szükséges. A Tapolcai Strand-
fürdő a kikapcsolódáshoz tökéletes lehetőséget nyújt. A hőségriadó miatt 
hosszabbított nyitvatartással üzemel a Barlangfürdő is. Fotó: Mocsári László

MIKOR MEGY RÁ HÁZUNK A FŰTÉSRE?
Nyilatkozat a 3. oldalon

RÁBUKKANTAK A POLGÁRMESTER BORÁRA
Tudósítás a 2. oldalon

ÉRDEMLEGES  ÖNKORMÁNYZATI POLITIZÁLÁS
Interjú az 5. oldalon

Az első tíz elektromos autóbusz átadóünnepségén. Fotó: H. Cs.
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Mintegy negyven tétel lötykölé-
se és gargalizálása közepette vá-
lasztották meg a borbírák Mis-
kolc Polgármesterének Borát. A 
pontokat az Avasi Bortanyában 
szerdán már kiosztották, az 
ünnepélyes eredményhirdetés-
re azonban augusztus második 
feléig várni kell.

Mint arról korábban mi is ír-
tunk: különleges megtisztelte-
tést érdemelhet ki a bükki bor-
vidéken működő hegyközségek 
egyik nedűje, miután fehér-, 
rozé-, vörös- és desszertbor 
kategóriában Miskolc Polgár-
mesterének Borává válhatnak 
2022-ben. A kóstolás napján a 
verseny fővédnöke, Veres Pál 
polgármester a megjelent zsűri-
tagok előtt felidézte: a bükkit a 
19. század közepéig hazánk ki-
emelt borvidékei között tartot-
ták számon, azonban az ipari 
fejlődés évtizedeiben a kohászat 
csakhamar felszívta a szőlő-
munkásokat, így a város terüle-
tén található mintegy ezer pin-
ce a világháborúkat követően 
fokozatosan ment tönkre.

A helyi törekvések
Miskolc városa a helyi törekvé-

sek erősítése érdekében a borvi-
dék területén működő borászok 
és borászatok számára minden 
évben meg kívánja hirdetni a 
Miskolc Polgármesterének Bora 
elnevezésű borversenyt, mely-
nek célja, hogy felkeltse az ér-
deklődést – a miskolciak és a mi-
nőségi borok kedvelői körében 
– a megtermelt és forgalmazott 
bükki borok iránt. – Amikor a 
város vezetőjévé választottak, azt 
mondtam, próbáljunk határo-
zottan és következetesen foglal-
kozni az Avassal. Ezért is nevez-
tünk ki két hegygazdát. Egyikük 
az infrastruktúrával, a környe-

zettel és az épített környezettel, 
míg másikuk a programokkal 
és a koordinációval foglalkozik 
– taglalta a díj „címszereplője”, 
aki megemlítette még a Fröccs-
fesztivált, az Avasi Kvaterkákat 
és a Borangolást is mint az ava-
si pincesorok fontos ünnepélyeit 
a naptárban. Utóbbi keretében 
idén is megválasztották Miskolc 
Város Borát.

Veres Pál egyúttal kitért a 
Horváth-tetőn heteken belül 
befejeződő munkálatokra, va-
lamint a kilátó és a lépcsősorok 
felújítási terveire is, melyek a 
városrész turisztikai felvirágoz-
tatásának alapjául szolgálhat-
nak majd.

Hunyadi Judit bízik abban, 
hogy a bükki borvidék ösz-
szefogással fel fog támadni. – 
Igyekeztünk az ország minden 
részéről sommelier-ket hívni, 
nagyon patinás a zsűri. Mél-
tán fogják kiérdemelni a címet 
azok a borok, amiket megvá-
lasztanak majd – fogalmazott a 
Miskolc és Környéke Hegyköz-
ség hegybírója, egyben a bor-
verseny elnöke.

Hagyományok, tervek
A Bükki Vadas-Boros Napok 

egykor tradicionális nagy ren-
dezvénye volt a városnak, ame-
lyet szeptember első napjaiban, 
a Diósgyőri vár környezetében 
rendeztek meg. A kedvelt ese-
mény újragondolása a vár átépí-
tése miatt most nem lehetséges, 
de a bükki borvidéken szőlő-
termelő és borkészítő gazdák, 
borászok és borászatok megis-
mertetése fontos a városveze-
tésnek saját bevallása szerint.

Borkuti László közművelő-
dési és turisztikai tanácsnok 
korábban már lapunknak el-
mondta: hagyományterem-
tő szándékkal minden esz-
tendőben szeretnék például 
megtartani a Bükki Borok Nap-
ját – elismerve ezzel a helyi sző-
lőtermesztők és borászok azon 
törekvését, amit a borvidék cí-
mének megtartása és elismerte-
tése érdekében tesznek.

Legalább 250 palack
A nevezés ingyenes volt, 

azonban kizárólag a bükki bor-
vidéken működő hegyközségek 

közigazgatási területén készült 
borok jelentkezhettek. A min-
ta kereskedelmi forgalomban 
kapható palackos bor lehetett, 
és kritérium volt, hogy a neve-
zés napján a termelőnél álljon 
belőle rendelkezésre legalább 
250 palack, amely rendelkezik 
érvényes forgalomba-hozatali 
engedéllyel. Miután az önkor-
mányzat és a Miskolc és Kör-
nyéke Hegyközség, valamint a 
Szövetség a Bükki Borvidékért 
Egyesület meghirdette a Mis-
kolc Polgármesterének Bora 
2022 elnevezésű borversenyt, a 
kezdeményezéshez csatlakozott 
a Bogács Hegyközség, a Tibold-
daróc-Kács Hegyközség, a Mis-
kolc és Környéke Hegyközség, 
valamint a Szövetség a Bükki 
Borokért Egyesület.

Az idén először az augusztus 
20-ai nemzeti ünnephez kap-
csolódóan ünneplik a bükki 
borokat. Az eredményhirdetés 
és a díjátadó augusztus 19-én, 
a Bükki Borok Napján lesz, 18 
órától, a Városház tér 8. előtti 
„borutcában”.

BÓDOGH DÁVID

Rábukkantak a polgármester borára

Veres Pál polgármester. Fotó:Horváth Csongor

A módosítások nem csupán 
a parkolási díjak emelését 
jelentik, több, az autósok 
számára kedvező, könnyí-
tést jelentő változás is életbe 
lépett a hónap elejétől.

Módosultak a parkolá-
si zónák augusztus 1-jétől. 
A szigorításokra azért volt 
szükség, mert a parkolókat 
üzemeltető Városgazda Non-
profit Kft. szerint túltelítettek 
a várakozóhelyek. 

Hosszú idő után emelked-
tek a parkolási díjak a város-
ban – mondta el lapunknak 
Koós Norbert, a Miskolci Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. par-
kolási vezetője.

– A zöld zónában 400 fo-
rintról 440-re, a sárgában 220 
forintról 260-ra nő az óradíj; 
a kék zónába tartozó területe-
ket pedig átsorolják a sárgába, 
számos sárga zónás terüle-
tet pedig a zöldbe. A bérletek 
esetén átlagosan huszonöt 
százalékos emelés történt: a 
kombinált bérlet ára 80 ezer 
forintról 100 ezerre, a zöld 
zónásé 60 ezerről 75 ezerre, 
a sárga zónás bérlet ára pe-
dig 44 ezer forintról 55 ezer-
re emelkedik, ezek az össze-
gek még így is alacsonyabbak 

sok magyar nagyvárosénál.
Fontos még, hogy a már ko-
rábban megvásárolt bérlete-
ket nem szükséges cserélni, 
a Városgazda munkatársai 
az érintett utcákban min-
den esetben elfogadják majd 
azokat. További változás az 
is – folytatta Koós Norbert –, 
hogy augusztus 1-jétől már 
csak a kizárólag elektromos 
meghajtású járművek mente-
sülnek a várakozási díj megfi-
zetése alól.

– Az ingyenesség nem au-
tomatikus, ezeket az autókat 
személyesen kell regisztrálni 
és bemutatni a forgalmi en-
gedélyt a Városgazda ügyfél-
szolgálatán. 

Változtak a mélygarázsok 
díjai is: egységesen három-
százhatvan forintba kerül egy 
óra ezekben a létesítmények-
ben. 

A döntés értelmében de-
cember 23-a és január elseje 
között ismét bevezettek egy 
díjmentes időszakot a felszí-
ni díjfizető várakozási terü-
leteken. A városvezetés ez-
zel elsősorban a lakosság és 
az ünnepekre hazalátogató 
családtagok terhein szeretne 
könnyíteni.

TAJTHY ÁKOS

Jelentősen változtak 
a parkolás szabályai

A Salkaházi Sára Alapít-
vány idén sem hagy fel az 
igen népszerű és rendsze-
rességgel megtartott RET-
RO rendezvényekkel.

Május óta gőzerővel dol-
goztak azon, hogy a nyár 
legnagyobb RETRO buli-
ját varázsolják a színpad-
ra. Összegyúrták a legjobb 
fellépőket egy napra azért, 
hogy szabadtéren, a Rock-
well nagyszínpadon láthas-
suk őket augusztus 12-én! 

Így Miskolcon csendül fel a 
„Minden tiltott percét”, „Tu-
dod, bolond aki sír egy lány 
után”, „Sokáig voltam távol”, 
„Fiatal szerelem” – a legis-
mertebb TNT-, Happy Gang- 
és Betty Love-slágerek élőben 
a Retro Fesztiválon.

Augusztus 12-én este az 
Egyetemvárosban fellép a 
TNT LIVE (élő koncert), a 
HAPPY GANG (Cory) és 
BETTY LOVE. A legjobb 
hír viszont az, hogy a belépés 
egész este ingyenes!

Salkaházi Retro Fesztivál
A Miskolctapolcai úton ta-
lálható vasúti felüljárónál 
újrafestették a zebrát, emel-
lett sárga figyelemfelkeltő 
jeleket kapott a felvezetősza-
kasz, a zebrajelző tábla pedig 
könnyebben észrevehető lett. 
Minderre azért volt szükség, 
hogy a forgalmas részen biz-
tonságosabban közlekedhes-
senek a gyalogosok.

A Miskolctapolcai úton je-
lentős forgalom halad keresz-
tül, a vasúti felüljárónál pedig 
két buszmegálló is elhelyezke-
dik egymáshoz közel, emellett 
az emberek is itt tudnak szabá-
lyosan átkelni az út egyik olda-
láról a másikra.

Hiába van itt zebra, egy 
hosszú, egyenes szakaszról 
van szó, ahol néhány jármű-
vezető számára nehéz kizök-
kenni a haladásból, hogy el-
engedje a gyalogosokat. A 
problémát már többen is je-
lezték, jellemzően a Közép-
szer utcai és a Testvérvárosok 
útján élő lakosok. Mivel kör-
zethatárról van szó, több ön-
kormányzati képviselő is érin-
tetté vált ennek kezelésében. 
Szarka Dénes elmondta, hogy 
egyeztetett a kérdésben He-

gedűs Andreával, illetve a Ve-
lünk a Város-frakció időközi 
választáson induló jelöltjével, 
Sebe-Gazdig Judittal.

A megbeszélésbe a Miskol-
ci Városgazda Nonprofit Kft. 
szakembereit is bevonták, 
hogy közösen találjanak meg-
oldást a gondra. A szakmai 
egyeztetéseken egyebek mel-
lett felmerült, hogy a közle-
kedési lámpák indokolatlanul 
akasztanák meg a forgalmat a 
jól belátható, egyenes szaka-

szon. A végeredmény az lett, 
hogy sárga színű és enyhén 
domború figyelemfelkeltő fes-
tést kapott a zebra előtti rész 
mindkét irányban, így az autós 
könnyebben érzékelheti a gya-
logátkelőhelyet. Magát a zebrát 
is frissítették, ugyanakkor a fi-
gyelmeztetés jegyében a vonat-
kozó KRESZ-tábla is fényvisz-
szaverő keretet kapott.

„Ezen felül arra kérjük az 
erre közlekedő autósokat, hogy 
legyenek óvatosak, figyeljenek 

oda a gyalogosokra, és tart-
sák be a szabályokat!” – fűzte 
hozzá Szarka Dénes. Végezetül 
arra tért ki az önkormányzati 
képviselő, hogy az Avason több 
hasonló neuralgikus közleke-
dési pont található. Néhány-
ba került már ki fekvőrendőr 
és egyéb gyalogosbiztonságot 
növelő intézkedésekkel is éltek, 
illetve vizsgálják, hol, milyen 
lehetőségek vannak a helyzet 
javítására.

KIRÁLY CSABA

Könnyebb lesz a zebrát észrevenni

Szarka Dénes önkormányzati képviselő. Fotó: Horváth Csongor
Augusztus 7-én, vasárnap 

a régiségvásár miatt változik 
a villamosközlekedés, reggel 
7-től 15 óráig a Tiszai pálya-
udvar és a Malomszög utca 
között villamospótló autóbu-
szok közlekednek. 

A villamospótló autóbusz 
megállóhelyei: a Tiszai pálya-
udvaron a 31-es járat megál-
lójából indul. A Selyemrét és a 
Centrum/Szinvapark között 
a villamos megállóhelyén. A 
Villanyrendőr villamosmeg-

álló helyett a Villanyrendőr 
autóbuszmegállóban áll meg 
(Felső-Majláth irányába a 
bank előtt a 14-es járat meg-
állóhelyén, a Tiszai pályaud-
var irányába a 14, 28, 34, 35, 
35R és 44-es autóbuszok fe-
dett megállóhelyén).

A Malomszög utcán Fel-
ső-Majláth irányába a villa-
mos megállóhelyén, a Tiszai 
pályaudvar irányába a szökő-
kút mellett kialakított ideigle-
nes megállóhelyen áll meg.

Villamospótló autóbuszok  

Az új parkolási zónák a belvárosban
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A város vezetése benevezte a 
Virágos Magyarország nevű 
megmérettetésbe, azon 
belül is a tematikus „Év Fa-
sora” kiírásba a Vár utcán 
található gesztenyefasort. 
Az országos verseny szak-
mai bírái szerdán Miskol-
con jártak, hogy pontozzák 
a közel százéves büszkesé-
günket.

Az Év Fája-verseny után 
újabb miskolci zöld kincsért 
szurkolhatunk: a Vár utcai 
gesztenyefasor méri össze 
gyönyörűségét az országban 
található társaival. A Virágos 
Magyarország-verseny egyik 
tematikus szekciójában, az 
Év Fasora címért indulnak 

a közelmúltban szakmailag 
alaposan megvizsgált fák.

Olyan volumenű megmé-
rettetésről van szó, amelyre 
idén rekordszámú nevezés ér-
kezett: 349 település 452 pá-
lyázatot nyújtott be, a győzte-
sek pedig nemzetközi szinten, 
az Európai Virágos Városok 
és Falvak Versenyén képvise-
lik településük valamely kör-
nyezeti kincsét. A győztesek 
között egyebek mellett több 
mint 10 millió forintnyi ker-
tészeti utalványt osztanak ki, 
ami jól jöhet a zöld értékek 
ápolásában.

Mivel egy szakmai verseny-
ről van szó, a bírálók is szak-
értők közül kerülnek ki. Mint 
a szervezők írják, „több mint 

150 önkormányzati kertész- 
és tájépítészmérnök, város- és 
falugondnok szakember vesz 
részt, valamint a turisztikai 
szempontú értékelésbe a Tour-
inform irodák munkatársai is 
bekapcsolódnak”.

Néhányuk szerdán Miskol-
con járt, hogy a Vár utcai fa-
sort pontozza. Czifrusz Natália 
városi főkertész fogadta a kol-
légákat, és mesélt nekik a közel 
százéves fasorról.

Kun András, Debrecen fő-
kertésze is bejárta a fasort, egy-
ben elmondta, hogy jól látszik, 
mennyi teendő van egy ilyen 
kincs megőrzésével – utalt a 
növényvédelemre, a faápolá-
si teendőkre, illetve az olyan 
komplex tervezésre, mint hogy 
az utca potenciális felújításánál 
figyelembe kell venni a fák igé-
nyeit, életterét is.

„Azt gondolom, nagyon 
fontos, hogy minél több em-
bernek megmutassuk Mis-
kolc értékeit” – magyarázta 
Czifrusz Natália, miért dön-
tött a nevezés mellett az ön-
kormányzat. Miskolc egyéb-
ként nem először nevezett, 
tavaly a II. János Pál pápa tér 
el is nyerte a tájépítészek kü-
löndíját. Az idei eredményért 
őszig kell izgulnunk.

KIRÁLY CSABA

Az Év Fasora lehet a gesztenyésAz Év Fasora lehet a gesztenyés
A vadiúj, zéró emissziós autó-
buszok várhatóan augusztus 
végén állnak forgalomba.

Folytatás az 1. oldalról

A Miskolcnak gyártott BYD 
K9UD LF elektromos váro-
si autóbuszokban 35 ülés ta-
lálható, 1 kerekesszékeseknek 
fenntartott hely, a teljes befo-
gadóképessége 82 fő. Az autó-
buszok klímával, egységes kül-
ső és belső vizuális, valamint 
belső hangos utastájékoztató 
berendezéssel, oldalanként 2-2 
nyitható ablakkal, ajtónként 
1-1 kamerás utasszámláló be-
rendezéssel, tolatókamerával, 
biztonsági kamerarendszerrel, 
továbbá wifivel vannak felsze-
relve. Valamennyi ülésnél USB 
port található, melyek az ol-
dalfali burkolaton, illetve a ka-
paszkodókon helyezkednek el, 
a padlóburkolat pedig tűz- és 
vízálló, valamint csúszásmen-
tes bevonattal van ellátva – so-
rolta Krenner László.

Az MVK hosszú távú terve 
– illeszkedve a „Miskolc 2030” 
városfejlesztési stratégiához – 
az, hogy az évtized végére az 
összes régi, dízelmotoros au-
tóbuszt lecseréli korszerű, kör-
nyezetkímélő, kényelmes és 
megbízható járműre – erről 
már Demeter Péter a közleke-
dési cég vezérigazgatója beszélt. 

A Zöld Busz Program kere-
tében nemcsak tíz autóbuszt 
szerzett be az MVK, hanem az 
azok működtetéséhez szüksé-
ges töltőinfrastruktúrát is. Egy 
elektromos buszt körülbelül 3-4 
órán keresztül kell tölteni, hogy 
menetkész legyen. 

– Az új elektromos buszok 
olyan vonalakon fognak közle-
kedni, ahol eddig a szóló autó-
buszaink teljesítettek szolgála-
tot – tette hozzá.

A fejlesztés hozzájárul ahhoz, 
hogy a kormányzat céljainak 
megfelelően hazánk 2050-re 
klímasemleges országgá váljon 
– hangsúlyozta Vitézy Dávid, a 
Technológiai és Ipari Miniszté-
rium (TIM) közlekedésért fele-
lős államtitkára.

– Nagy öröm, hogy itt lehe-
tek Miskolcon, és buszokról 
beszélhetek. Jóval több, mint 
húsz évvel ezelőtt is sokat jár-
tam Miskolcra, akkor még csak 

buszbarát budapestiként néztem 
nagy csodálattal, hogy ugyano-
lyan kék Ikarusok járnak Mis-
kolcon, mint a fővárosban, AKD 
volt a rendszámuk, ha jól emlék-
szem. Bár egy-egy ilyen kocsit 
nosztalgiából sok helyen meg-
őriznek, ezt a fajta dízelmeg-
hajtású buszközlekedést szépen 
lassan magunk mögött hagy-
juk, és egy zöldebb, az autózással 
versenyképes, környezetbarát és 
fenntartható tömegközlekedési 
rendszer felé visszük Magyar-
ország nagyvárosait közösen.A 
Zöld Busz Program jó mintája 
annak, hogyan működik együtt 
a kormány Magyarország nagy-
városaival, önkormányzataival 
abban, hogy a tömegközlekedést 
megújítsa és fejlessze – hangsú-
lyozta.

A tíz új miskolci BYD elekt-
romos busz várhatóan augusz-
tus végétől áll forgalomba.

TAJTHY ÁKOS

Elektromos buszok az MVK-nálElektromos buszok az MVK-nál

NÉZŐPONT

A kilencvenes évek elején egy Bécs melletti lakóparkban 
élő ismerősömet látogattam meg. Ott szembesültem először 
azokkal az előtte csak külföldi magazinokban látott viszo-
nyokkal, amiknek itthon csak a kegyeltek voltak birtoká-
ban. Sok víz lefolyt azóta a Szinván, turistaként sok-sok 
zegét-zugát bejártam azóta Ausztriának, mégis az a 
kilencvenes évek eleji, esős vasárnap délután kitörölhe-
tetlen nyomot hagyott bennem. Az akkori magyaror-
szági zaklatott élet teljes kontrasztja volt a Bécs környéki polgári jólétnek.

Ott azt a családot a kiszámíthatóság, a nyugalom lengte körül, azzal a 
magabiztossággal, akik tudják és értik, hogy a szabadságuk alapja a saját 
felelősségvállalásukon alapul. Nem vitatkoztak azon, hogy csak a kijelölt 
parkolóhelyen állhatnak meg. Már akkor szelektíven gyűjtötték a szeme-
tet, és a ház melletti járdát tisztán tartották. Eszükbe se jutott levelezni 
azért a helyhatósággal – nem ebbe fektették az energiájukat –, hogy ugyan 
küldjenek már ki valakit takarítani, ha éppen odafújt valamit a szél, ha-
nem lehajoltak és felvették. Az adófizetésre a mindennapi élet természetes 
részeként tekintettek és a politikára is, ami egyet jelentett azzal: kontrollál-
ják a hatalmat abban, hogy adójukat arra költsék, amire a társadalomnak 
szüksége van. Szolgáltatásokra, oktatásra, egészségügyre, a többség jólété-
re. Azóta is figyelem az osztrák politikát, bár sok szélsőséges párt megfor-
dult náluk (is), mégis az első korrupciós gyanúra menesztették a kancel-
lárjukat.

Ma, mikor Magyarországon szembejön a valóság, 12 év látszatvilága 
után azt gondolom, eljött az ideje annak, hogy mindenki magába néz-
zen: ő mit tett azért, hogy az ország idejutott? Ha a közösségi médiában 
való megnyilvánulásokat látom, azt mondanám: nagyon kevesen élnek 
közöttünk olyanok, akik valóságban és nem a lózungok szintjén szeretné-
nek felelősséget vállalni a saját életükért. A 12 év „mindenki más hibás” 
kommunikációja még ott is megtette a hatását, ahol csírája volt az érte-
lemnek. Most hibáztatják a kormányt (joggal), az ellenzéket, hogy ha már 
a kormány szerencsétlen, akkor végre ők oldják már meg a problémákat, 
lehetőleg azonnal; az Európai Uniót, hogy az pikkel ránk, az ukránokat, a 
migránsokat és bőven folytathatnánk a sort. Ahogy a kormány, ők is min-
denki másra mutogatnak.

Sehol nem látok olyan kommenteket, hogy igen, többet kellett volna az-
zal foglalkoznom, hogy a dolgok mögé nézzek. Alaposan meggondolni, ki 
mit ígér, azt be tudja-e tartani. Feltételekhez kellett volna kötni a bizalmam. 
Tudom, most sokan azt gondolják, ugyan, ez semmire sem lenne elég.

Pedig a felelősség és szabadság útjának ez az első lépése. Amikor nem 
legyintek arra, hogy lopnak, nem mentek fel senkit a lopás alól azért, mert 
mások még jobban loptak. Amikor nem hagyom szó nélkül, hogy az egész 
országot a nevükre írták. Amikor nem elégszem meg annyival, hogy kap-
tam tőlük valami kis baksist, de egyébként pont engem nem piszkálnak. 
Mert olyan nincs, hogy az ellenőrizetlen hatalom pont veled nem fog ki-
szúrni. Mindenki sorra kerül, mint látszik az elmúlt napok történéseiből. 
Most fizetjük meg az árát az elmúlt 12 év látszatvilágának. A látszatjólét-
nek, a látszatdemokráciának. Van, aki erején felül, van, aki nem is képes 
már ennek a számlának a kiegyenlítésére. A foteldemokrácia reality show-
ja lejárt. Eljött a valóság kora.                                                         MAROS ÉVA

A valóság kora Sok százezer magyar család 
rezsiköltségei szökhetnek 
ősztől az egekbe. E gazdasá-
gi és szociális szempontokat 
alapvetően feszegető témát 
ezúttal „rideg” jogi mivol-
tában kívánjuk megtárgyal-
ni. Dr. Strassburger Gyula 
ügyvéddel azt tekintjük át, 
hogyan juthatunk el akár ott-
honunk elvesztéséig is.

Habár sokan arra apellálnak, 
hogy a kormányzat a télvíz be-
köszönte előtt előáll valamiféle 
rászorultsági finomítással, leg-
többünk esetében a nyár önfe-
ledtségét mégis egyre inkább 
belengik az év végi gázszámlák 
rémképei. Számoljunk tehát a 
legrosszabb forgatókönyvvel, 
hogy aztán elkerülhessük azt – 
mondhatnánk magunknak nem 
kifejezetten őszinte mosollyal.

Induljunk a kályhától, ha már 
„elfelejtettünk” fizetni…

Az alapvetően fizetési emlé-
keztető funkciót ellátó, egyszerű 
postai küldeménnyel a legjobb 
családban is találkozhattak már. 
Nem árt viszont észben tartani: 
az ezt követő tértivevényes fel-
szólító levél után a közműszol-
gáltató már a szolgáltatás meg-
szüntetését is kezdeményezheti!

A fogyasztó a második fize-
tési felszólító levél kézhezvételét 
követően azonban még a saját 
kezében tartja a folyamatokat: a 
szolgáltató a tartozás kiegyen-
lítésére a lakossági felhasználó 
részére részletfizetési kedvez-
ményt biztosíthat.

– Részletfizetési kedvezmény, 
illetve fizetési haladék egy éven 
belül egy alkalommal igényelhe-
tő. Ha a fogyasztó nem tartja be 
a megállapodást, és nem teljesít a 
megjelölt határidőre, úgy a rész-
letfizetési megállapodás hatályát 
veszti, és a lejárt esedékességű 

követelést egy összegben kell 
kifizetnie – hívta fel figyelmün-
ket dr. Strassburger Gyula.

Az ügyvéd tájékoztatása alap-
ján mind az áram-, mind a gáz-
szolgáltatás esetében lehetőség 
van úgynevezett védendő fo-
gyasztói státust kérni. Eszerint 
a szociálisan rászorulók vagy 
fogyatékkal élők meghatározott 
bánásmódban és kedvezmény-
ben részesülhetnek.

Hóról még talán,  
de lavináról nem volt szó!

Nagyon nem kifizetődő elba-
gatellizálni a helyzetet: az ered-
ménytelen felszólításokat kö-
vetően a szolgáltató – egy nem 
peres eljárás keretében – bizo-
nyosan fizetési meghagyás ki-
bocsátását fogja kezdeményezni, 
amit a közjegyző végez el.

A fizetési meghagyással 
szemben tizenöt napon belül 
ellentmondással élhetünk, ek-
kor azonban az eljárás perré 
alakul, és a bíróságon folyta-
tódik. Máskülönben a fizetési 
meghagyás jogerőre emelke-
dik, és végrehajthatóvá válik. 

(A végrehajtási eljárás kezde-
ményezése előtt általában még 
egy utolsó fizetési felszólítást 
küld a szolgáltató a megkérde-
zett szakember szerint.)

A hátralékon és a járulékos 
költségeken túl ekkor már a köz-
jegyzői és ügyvédi díjakat, perré 
alakulás esetén pedig a bírósági 
illetéket is behajtják az – immár 
– adóson. Fontos tisztáznivaló: 
innentől kezdve az ügyben eljáró 
végrehajtó határozza meg a be-
hajtás menetét – miután az adós 
vagyonát felmérte, és a követelés 
behajtásának leggyorsabb és leg-
célravezetőbb módját kiválasz-
totta. Ettől a stációtól fogva ma-
gyarán a teljes vagyonával felel a 
hátralékba került honpolgár...

Ha elviszik, hogy fűtsem ki?
A bírósági végrehajtás során 

a pénzkövetelést elsősorban a 
pénzforgalmi szolgáltatónál ke-
zelt, az adós rendelkezése alatt 
álló összegből, továbbá az adós 
munkabéréből s egyéb jövedel-
méből kell behajtani – tudtuk 
meg. (A jövedelem 33%-a vonha-
tó le egy végrehajtás esetén, több 

végrehajtásnál ez a mérték 50%-
ra emelkedik.)

Ha előrelátható, hogy a köve-
telést a munkabérre, illetőleg a 
pénzforgalmi szolgáltatónál ke-
zelt összegre vezetett végrehajtás-
sal nem lehet viszonylag rövidebb 
időn belül behajtani, az adós bár-
milyen lefoglalható vagyontárgya 
végrehajtás alá vonható.

– Az ingatlanvégrehajtás spe-
ciális és a végrehajtási eljáráson 
belül is külön, részletesen szabá-
lyozott eljárás – állapította meg 
dr. Strassburger Gyula.

Az ingatlan lefoglalása a vég-
rehajtási jognak a tulajdoni lapra 
történő bejegyzésével kezdődik. 
A végrehajtó az értékbecslést kö-
vetően tűzheti ki árverésre az in-
gatlant. – A végrehajtási törvény 
szerint a lefoglalt ingatlant azon-
ban csak akkor lehet értékesíte-
ni, ha a követelés az adós egyéb 
vagyontárgyaiból nincs teljesen 
fedezve, vagy csak aránytalanul 
hosszú idő múlva elégíthető ki – 
taglalta a jogász.

Mint azt dr. Strassburger 
Gyula aláhúzta: a jogszabályok 
részletesen előírják a hátralék-
kezelést. – A jelenlegi szabályok 
garanciális elemeket is tartal-
maznak. A fogyasztónak joga 
van panaszt tenni minden in-
tézkedéssel szemben. A szociáli-
san védendő fogyasztókra eltérő, 
kedvezőbb szabályok vonatkoz-
nak – mutatott rá.

Összességében elmondható a 
megkérdezett szakember szerint, 
hogy célszerű haladéktalanul 
lépni, ha restanciánk keletkezne, 
mert a kezdeti, kisebb tartozások 
kezelésére hatékony lehetőségek 
állnak rendelkezésünkre – kikü-
szöbölve ezzel a szolgáltatásból 
történő kikapcsolást, valamint 
a jogi útra történő átterelődést, 
aminek egyre kisebb eséllyel le-
het vidám vége…

BÓDOGH DÁVID

Mikor megy rá a házunk a fűtésre?Mikor megy rá a házunk a fűtésre?

Az idei karácsonykor már a drasztikusan megemelt számlákkal 
szembesülhetnek a tulajdonosok. Fotó: Horváth Csongor

Jól látszik, mennyi teendő van egy ilyen kincs megőrzésével. 
Fotó: Mocsári László

Az új buszok a legtöbb vonalon feltűnnek majd. Fotó: Horváth Cs.
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Lezárult a részvételi költ-
ségvetés ötletgyűjtő fázisa 
július 31-én.

A miskolciak 175 elképze-
lést regisztráltak be a 3 meg-
hirdetett kategóriában. Most 
a polgármesteri hivatal szak-
osztályai elvégzik a megva-
lósíthatósági előszűrést, ezt 
követően összeül a Részvételi 
Tanács, hogy meghatározzák 
azt a 45 ötletet, amikre szep-
tember 1-jétől lehet szavazni. 
A beküldött ötletek mentén 
izgalmas látni, hogy a miskol-
ciak hogyan gazdálkodnának 
azzal a 15 – kategóriánként 
5 – millió forinttal, amelyet 
az önkormányzat a részvételi 
költségvetés jegyében elkülö-
nített a büdzséjéből.

Az azonnal látszik, hogy a 
lehetőség megmozgatta a vá-
roslakókat, hiszen az ötlet-
beküldés egy hónapig tartó 
szakasza alatt 175 elképzelés 
érkezett be a https://tervez-
zukmiskolcot.hu/reszvete-
li-koltsegvetes oldalon vagy a 
részvételi pontok valamelyi-
kén keresztül.

Az önkormányzat civil 
részvételi referense, Kovács 
Kamilla rögtön hozzáfűzte, 
hogy ez egy nagyon jó szám, 
hiszen egy új módszerről van 
szó, aminek a kereteit még 
mindenki teszteli, ízlelgeti. Az 
optimista előbecslések mint-
egy 100 ötletre számítottak. 
Azonban a határidő közeled-
tével, az utolsó napokban, szá-
mos terv érkezett be.

Három kategóriában le-
hetett ötletet benyújtani: 
Zöldülő Miskolc, Támoga-
tó Miskolc és Közös tereink. 
Kiderült, hogy a legtöbben a 
környezetre és a közösségi élet 
helyszíneire használnák fel a 
részvételi költségvetés össze-
geit. Talán a nyár és a kániku-
la is közrejátszott abban, hogy 
többen a betonkatlan hőségét 
csökkentenék. A miskolciak 
bölcsen álltak a lehetőséghez. 
„Az ötletek döntő többsége 
tartalmukat és költségigényü-
ket tekintve is tudatos volt” 
– fűzte hozzá Kovács Kamil-
la. Azonban a panaszjellegű 
javaslatok sem vesznek kár-
ba, hiszen ezeket eljuttatták 
a hivatal megfelelő osztályá-
hoz. Folyamatában már el-
kezdődött az ötletek előszű-
rése, hiszen az a miskolciaktól 
nem várható el reálisan, hogy 
mind a 175-öt alaposan meg-
vizsgálják és felelősségteljesen 
döntsenek róluk. Ezért a pol-
gármesteri hivatal különböző 
szakosztályai szakmai szem-
mel átnézik őket, elsősorban 
a megvalósíthatóságra kon-
centrálva. Amik megfelelnek 
a követelményeknek, azok a 
Részvételi Tanács elé kerül-
nek. Az átlagmiskolciakból 
álló testület végzi el a végső 
szűrést, hogy a végén 45 – ka-
tegóriánként 15 – ötletre sza-
vazhassanak az állampolgá-
rok. Sok elgondolás érkezett 
be, és idő kell az átnézésükre, 
a voksolás kezdete szeptem-
ber 1-jére tolódott ki.        K. CS.
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Horváth Ferenc, a Miskolcta-
polcai Vízmű vezetőgépésze, 
a tiszta ivóvíz „szerelmese”, 
egyike azoknak, akik nem-
csak értik, de rajongva szeretik 
munkájukat.

A víz a jelenünk és a jövőnk is 
egyben, mert a víz maga az élet – 
ezt vallja Horváth Ferenc, ebben 
a szemléletben végzi mindenna-
pos munkáját is több mint négy 
évtizede. Ez idő alatt az elvrend-
szerébe ágyazódott a csapvíz fo-
gyasztásának népszerűsítése is. 
Munkájához kézzel tapintha-
tó szenvedély köti: a Miskolcta-
polcai Vízmű vezetőgépészének, 
mondhatni, tiszta víz folyik az 
ereiben.

– Az első és egyetlen mun-
kahelyem a MIVÍZ Kft. és jog-
elődje, de már a középiskolai 
tanulmányaim is Miskolchoz 
kötődnek: előbb a Gépipari 
Szakközépben, majd a Gépipari 
Technikumban végeztem, amit 
követett az elektrikusi szak-
irány és a különböző szaktanfo-
lyamok. Amikor 44 éve részese 
lettem a „vízművesek” világá-
nak, akkor vált egyértelművé, 
milyen mértékű szaktudás, el-
köteleződés és felelősség van 
ebben az ágazatban. Az itt dol-
gozók munkája közvetlenül ha-
tással van a miskolciak életére, 
hétköznapjaira. A napról napra 
jelentkező szakmai kihívások, 
elvégzendő feladatok sokszínű-
sége, a családias munkakörnye-
zet bebizonyította: jó pályát vá-
lasztottam.

A vízműves pálya mérföldkö-
veit mind egy cégen belül érte el.

– Első éveimben a Karban-
tartási osztályon mint csoport-
vezető dolgoztam. Ott is sok iz-
galmas kihívást jelentő feladattal 
találkoztam. Ebben az időben 
építettük a vizes óriás csúszdá-
kat és a vízforgató berendezé-
seket a tapolcai és a selyemréti 
strandokra. A közvetlen és távo-
labbi műszaki kollégákkal is jó 
kapcsolatot tartottam és tartok 
ma is. Eredményesen dolgoz-
tunk együtt, mert az előbb emlí-
tett „projektek” meg is kívánták 
a jó kollegiális viszonyt.

Ezt követően került az ivó-
víz-gazdálkodási osztályhoz, 
ahol más jellegű feladatok vár-
ták.

– Ez a terület azért is izgal-
mas, mert a tervezhető feladatok 

elvégzésén kívül soha nem tud-
hatjuk előre, mi lesz a következő 
havária, milyen tennivaló lesz, 
amit meg kell oldani, mit hoz a 
következő nap vagy óra. Na jó, 
hosszú szakmai múlt után már 
vannak ismétlődő esetek.

Horváth Ferenc arról is be-
szélt, mik egy vezetőgépész fel-
adatai. Elmondta, a Miskolc-
tapolcai Vízmű és a vízműhöz 
tartozó külső vízi létesítmények 
üzemeltetési, karbantartási te-
vékenységének irányítása, a ter-
melőkutak, a gépészeti, vízháló-
zati és elektromos berendezések 
szakszerű és biztonságos üze-
meltetése. Az utóbbi évtizedek-
ben egyre nagyobb szerepet töl-
tenek be az automatizált gépek, 
folyamatok, így a kézzel működ-

tetett szerelvények helyett más 
dolgokra lehet összpontosítani.

A miskolctapolcai víztisztí-
tó és benne az ultraszűrő tech-
nológia működését fejlett PLC 
programvezérlés végzi. Ez lehe-
tőséget ad az üzemviteli és ter-
melési adatok összehasonlításá-
ra, a pontos, hiteles mért értékek 
elemzésére. Nagyon fontos a 
technológiai vízfelhasználás és 
az üzemeltetési költségek ala-
csony szinten tartása mellett, 
hogy mennyi villamos energiát 
használunk fel. Ezért szükséges 
a különböző gépek, gépegységek 
legjobb hatásfokon való üzemel-
tetése. A kiemelt feladatok közé 
tartoznak továbbá a vízmintavé-
telek és vízminőség-vizsgálatok. 
A laboratóriumi – akkreditált 

– vizsgálatok mellett mi is vég-
zünk úgynevezett gyorsteszt-
vizsgálatokat (Colilert), melyek 
megmutatják – 18 óra múlva- a 
nyersvíz minőségét, és a válto-
zás irányát, amely alapján meg-
fogalmazzuk a további eljárás-
módot.

Elmondta azt is, hogy nagy 
gondot okozott az elmúlt évek-
ben nyugdíjba vonult kollégák 
pótlása, ám még mindig vannak 
vonzó oldalai a vízműves pályá-
nak.

– Voltak „aranyidők”, és most 
vannak nehezebb évek, melyek-
hez alkalmazkodnunk kell, úgy 
a gazdasági és a járvány okoz-
ta nehézségek, mint az időjárás 
hektikussága miatt. Az elmúlt 
évek időjárás-változása több 
munkát jelent, és folyamatos al-
kalmazkodásra késztet minket, 
hogy tartani tudjuk azt, amit 
vállaltunk. Fogyasztóink szá-
mára a kiváló minőségű csapvíz 
folyamatos. Arra kell gondol-
nunk, hogy „a vízkincset nem 
apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön”!

– A bizalmat és az elisme-
rést pályafutásom során több-
ször is megkaptam. Az elmúlt 
időszakban a Magyar Víziköz-
mű Szövetség szakmai kitünte-
tésben részesített, mely nagyon 
fontos volt számomra, mert ez 
egy visszajelzés a szakmától, a 
munkámról, a tevékenységem-
ről – meséli lapunknak Horváth 
Ferenc, hozzátéve, a díjazott sze-
mélyen kívül az elismerést köz-
vetve kapják mindazok, akikkel 
a díjazott együtt végezte a mun-
káját.

– A legbüszkébb arra vagyok, 
hogy a Miskolctapolcai Vízmű 
vezetőjeként 2015-ben részese 
lehettem Közép-Európa legna-
gyobb ivóvíztisztító ultraszű-
rőjének megépítésében. Ez egy 
világviszonylatban is korszerű 
ultraszűrésű membrántechno-
lógia, amely azóta is kiválóan 
működik, és zökkenőmentesen 
látja el a miskolciakat kiváló 
minőségű, nagyon jó ásványi-
anyag-összetételű ivóvízzel. Ez 
nagy munka volt, sok ütközés-
sel, rengeteg, naponta jelentkező 
problémával, de megérte.

A 44 éve szolgáló vízműves 
arról is beszélt, hogy az évek táv-
latában van, amit ma már más-
képp csinálna.

– Az emberi élet egyik legdrá-
gább kincse az idő, amit nem 
lehet pótolni. A szakmám és a 
hobbim folyamatos végzése az 
életem egy nagy részét jelentet-
te, jelenti. Viszonylag sok időt 
töltöttem távol a családomtól 
– ezt ma másképp csinálnám, 
ezért szinte minden egyes percet 
megragadok, hogy elragadó kis 
unokáimmal lehessek. Őszintén 
mondhatom, hogy nagyon szo-
ros a kapcsolatunk, és ez hatal-
mas örömmel tölt el engem is és a 
családomat is. Ezért javasolnám 
a fiatalabb nemzedéknek, hogy 
becsüljék meg, szeressék a csa-
ládjukat, használjanak ki min-
den percet, amit a szeretteikkel 
lehetnek, mert ez mindennek az 
alapja. A munka-család egyen-
súlyának helyes megválasztá-
sában a család a legfontosabb – 
summázza az évek tapasztalásait 
Horváth Ferenc.                           BM

Horváth Ferenc vezetőgépész. Fotó: Mocsári László

Negyvennégy éve szolgálja a miskolciakat a város vízművese

Még mindig sokan helyezik el 
a saját hulladékukat olyan köz-
területeken, ahol annak semmi 
keresnivalója. Hiába a kijelölt 
tárolók vagy éppen a hulladék-
udvarok, bőven jut munka a 
rendészeknek és az önkéntes 
szemétszedőknek is az illegális 
szemetelők miatt. A leghatéko-
nyabb megoldás a szemlélet-
formálás.

Hogy mi az oka, amiért a 
Szinva mentén vagy az utca szé-
lén teli szemeteszsákokat, rozs-
dás hűtőt vagy éppen sittet lá-
tunk, az egy összetett kérdés. 
Annyi bizonyos: a lehetősége 
mindenkinek megvan, hogy egy 
erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen 
rakja le a szemetét, és ne a kör-
nyezetünket károsítsa – több 
szempontból is.

Gyakorlatilag naponta talál-
kozunk a problémával – kezdte 
Vincze Csaba, a Miskolci Ön-
kormányzati Rendészet igaz-
gatója. Mind a járőrszolgálat 
találkozik vele, mind pedig a 
térfigyelő kamerák képén meg-
jelenik, hogy elsősorban a kül-
területeken, de bizony a beljebb 
eső részeken is illegálisan helye-
zik el a szemetet.

Ez probléma a környezet szá-
mára, hiszen a hulladék szeny-
nyező. Gazdasági szempontból 
is roppant hátrányos az illegális 
elhelyezés, mert valakinek össze 
kell szednie a szemetet és el kell 
szállítania azt.

A rendészek sokszor a járőrök 
észlelése nyomán vagy a kame-
rafelvételek segítségével elfogják 
a renitens hulladéklerakó állam-

polgárokat. Fel is idéz egy ese-
tet Vincze Csaba, amikor valaki 
megállt az autójával, kipakolta 
szélre a szeméttel teli zsákokat, 
majd elhajtott. Mindezt a térfi-
gyelő kamera végigkísérte, így a 
rendszám alapján beazonosítot-
ták az illetőt. Még haza sem ért, 
már a lakása előtt várták a kollé-
gák – mondta az igazgató.

A lehetőségekhez mérten 
mindent megtesznek a rendé-
szek, de Vincze Csaba úgy látja, 
hogy a szemléletformálás a le-
hető legjobb megoldás: már kis-
korukban tanulják meg az em-
berek, hogy a szemetet eldobni 
bizony rossz.

Léteznek lelkes önkéntesek, 
akik maguk tesznek a probléma 
ellen, nekik egyik céljuk ezzel a 
példamutatás is. Jó példa erre a 
Szebb Miskolcért fiatal csapata 

vagy Serbán Zsolt, a Bükk Tisz-
tasági Nagykövete, aki ugyan-
csak önkéntes akciókat szervez. 
Zsolt szerint a cselekvés változ-
tatja meg a világot, utalt arra, 
hogy a környezet rendezésével 
példát is akarnak mutatni tár-
saival.

Folyamatos edukációval, 
kommunikációval és példa-
mutatással lehet elérni, hogy az 
emberekben elinduljon a válto-
zás – fűzte hozzá. Úgy látja, az 
embereknek meg kell tanulni-
uk, hogy mik a tiszta környezet 
előnyei és a szemetelés hátrá-
nyai. Addig azonban még hosz-
szú utat kell megtennie az em-
beriségnek, hogy ez az utópia 
megvalósuljon. Bartha György 
önkormányzati képviselő pél-
dául arról számolt be, hogy a 
közelmúltban a Szinva partján 

találtak sittet, palatetőt és egyéb 
illegálisan lerakott hulladékot.

Tapasztalatai szerint – bár a 
többség szabályosan jár el – né-
hányan a lakótelepen is a kijelölt 
hulladékgyűjtők mellé rakják 
le a nagyobb méretű szemetü-
ket – építési törmeléket, hűtőt… 
Ilyenkor próbálják kideríteni, 
hogy mikor és ki helyezte ki a 
szemetet, majd őt hivatalosan 
felszólítják annak az elszállítá-
sára. Ebben nekik is sokat segí-
tenek a térfigyelő kamerák és a 
rendészek.

Több külterületi rész tarto-
zik Deák-Bárdos Mihály önkor-
mányzati képviselő választóke-
rületébe. Tapasztalatai szerint a 
kevésbé frekventált részek góc-
pontjai az illegális hulladékle-
rakásnak – ami többnyire la-
kossági szemetet foglal magába. 
Ráadásul nem csupán a kör-
nyéken élők, hanem más város-
részből érkezők is kihelyezik a 
szemetüket. Az előző megszóla-
lókkal egyetértésben ő is a szem-
léletformálásban látja a megol-
dást – hogy a probléma létre se 
jöjjön. Az is fontos lenne, hogy 
mindenki rendelkezzen szemét-
szállítási szerződéssel.

Mindenesetre a gond nagyon 
is valós. A hivatalos szervek le-
hetőségeikhez mérten igyekez-
nek mindent megtenni, azon-
ban mi, állampolgárok is sokat 
segíthetünk azzal, ha odafigye-
lünk környezetünkre. Akár csak 
annyival, hogy kedvesen meg-
kérjük a következő embert, aki 
eldobja a csikket vagy a zsebken-
dőt: inkább a kukába dobja ki.

KIRÁLY CSABA

Küzdelem a szemétlerakás ellen

A kamerafelvételek segítségével elfogják a renitens hulladéklera-
kó állampolgárokat. Fotó: B. Gy. 
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Ha a WC-be, csapba öntjük, 
a közműveinket tesszük vele 
tönkre, a talajban pedig az 
élővilágot és az ivóvizünket 
ítéljük halálra. 

Ugyanakkor van megoldás, 
hiszen Miskolcon is egyre több 
helyen adhatjuk le a használt ét-
kezési olajat, hogy az szakszerű 
kezelésen essen át.

Egyre többször halljuk, hogy 
a használt olajat annak káros 
hatásai miatt ajánlott hivatalos 
gyűjtőponton leadni. Felmerül 
a kérdés, hogy miért vegyük a 
fáradságot és gyűjtsük az étel-
maradéktól színesedő-büdö-
södő anyagot, aztán pedig fu-
varozzuk is még el valahová. 
Hiszen eddig sem lett semmi 
bajunk abból, hogy beleöntöt-
tük a WC-be vagy a lefolyóba. 
Ha így folytatjuk, majd lesz!

Ugyanis a használt olaj bi-
zony káros anyagokat tartal-
maz. Nagy Dezső, az önkor-
mányzat környezetvédelmi 

referense felhívta rá a figyel-
met, hogy ahogyan használó-
dik el az étolaj, úgy fogja ron-
tani az étel ízét, de ami még 
rosszabb: egyre több rákkeltő 
anyag keletkezik benne.

Így hát egy idő után meg 
kell szabadulni az olajtól. So-
kan a mosogatóba öntik. Nagy 
Dezső elmagyarázta, hogy a 
cső falain kicsapódva egy bü-
dös, szappanos réteget képez, 
amire rátapadnak a különböző 
anyagok, ettől az vastagodik, 
majd szépen eltömíti a lefolyót.

Néhányan a talajba öntik a 
használt olajat. A részecskéket 
olaj réteg fogja így körülvenni, 
ami „lefojtja” azt, elpusztítja az 
ott létező pici lényeket, amiktől 
a föld tulajdonképpen élő. Idő-
vel persze feldolgozzák az idegen 
anyagot, de ez hosszas regenerá-
lódási folyamatot igényel.

„A legsúlyosabb az, ha élő 
vízbe kerül bele” – folytatta 
Nagy Dezső. Hártyát képez a 
felületen, nem jut oxigén a víz-

be, ráadásul a bomlási folya-
mata közben is oxigént használ. 
„Egy liter étolajjal egymillió li-
ter tiszta vizet tehetünk tönkre” 
– summázott a szakember.

A jelenleg ismert legjobb 
megoldás mindennek elkerülé-
sére a használt olaj leadása hiva-
talos feldolgozásra. Nagy Dezső 
felidézte, hogy eleinte néhány 
benzinkúton volt erre lehető-
ség, aztán ez szépen elkezdett 
terjedni, például több belevá-
sárlóközpont is csatlakozott a 
kezdeményezéshez.

Ezt a „hálózatot” bővíti Mis-
kolcon a CseppetSem-program, 
amelynek részeként 25 ponton 
helyeztek vagy helyeznek ki 
gyűjtőket. Ezekbe bárki bele-
töltheti a használt olajat. Külö-
nösebb előkészítő munkát nem 
igényel az olaj – nem kell azt 
például leszűrni. „Úgy, ahogy 
van, palackostól bele lehet he-
lyezni a tárolóba” – zárta a be-
szélgetést.

KIRÁLY CSABA

Van megoldás a használt étolajra is

Eszmecsere a használt étolaj megmentéséről. Fotó: Juhász Á.

A Jobbik a választók problé-
máival szeretne foglalkozni. 
Gyöngyösi Márton: „Úgy vé-
lem, Magyarország sorsát je-
lenleg nem a magyar Ország-
gyűlésben, hanem azon kívül 
lehet jobbra fordítani”.

Gyöngyösi Márton közgaz-
dász, politológus, politikus, 
2019 óta európai parlamenti 
képviselő, aki 2022-ig a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom el-
nökhelyettese volt. Június ele-
jén azonban Jakab Péter lemon-
dott, az elnöki pozícióért pedig 
hárman szálltak versenybe. 
Ander Balázs időközben visz-
szalépett, így a szavazáson Föl-
di István és Gyöngyösi Márton 
indult – utóbbi a voksok 68 szá-
zalékát gyűjtötte be, így ő lett a 
konzervatív ellenzéki párt első 
embere. Az új elnökkel készí-
tett interjúnkban nem csak a 
párt jövőjéről, hazánk Európai 
Ügyészséghez történő csatlako-
zásának kérdéséről és az önkor-
mányzatok szerepéről beszél-
gettünk.

– Le kell vonnunk az ápri-
lis 3-ai választások tanulsá-
gait. Az biztos, hogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
markáns, karakteres, keresz-
tény-konzervatív politikát sze-
retne folytatni. Úgy gondoljuk, 
ebből az irányzatból Magyar-
országon ma hiány van: ezt az 
űrt akarjuk kitölteni. Kizáró-
lag a választók ügyeivel, prob-
lémáival szeretnénk foglalkozni 
egy jobbközép, keresztény-kon-
zervatív program mentén téve 
mindezt.

– Hogy látja jelenleg Magyar-
ország helyzetét Európán belül 

mint európai parlamenti képvi-
selő?

– A jelenlegi helyzet na-
gyon problémás. Nem azért, 
mert Magyarország nem tar-
tozik oda, hiszen hazánknak 
Szent István királyunk dön-
tése óta Európában van a he-
lye. A probléma abból adódik, 
hogy a jelenlegi kormányzat 
nem képes együttműködni 
az Európai Unióval. Közel két 
évtizede tagjai vagyunk egy 
olyan közösségnek, ami lefek-
tetett szabályok szerint műkö-
dik. Ez megköveteli, hogy min-
den tagország demokratikusan 
működjön, a jogállamiság in-
tézményét tiszteletben tartsa, 
valamint átlátható módon, kor-
rupciómentesen lássa el a fela-
datát. Ha minderre képes egy 
állam, akkor az unió haszonél-
vezőjévé válhat: például forrá-
sokat hívhat le. Magyarország 
jelenleg azért nem jut hozzá 
ezekhez, mert egyre távolodik 
a demokratikus működéstől 
és a jogállamiságtól, valamint 
magas a korrupció szintje. Az 
elmaradó pénzek persze rette-
netesen hiányoznak a költség-
vetésből – ez is hozzájárul ah-
hoz, hogy a tagállamok közül 
már csak Bulgária szegényebb 
hazánknál, ha az egy főre vetí-
tett béreket vesszük figyelembe.

– Milyen konkrét döntéseket 
kellene meghozni ön szerint ah-
hoz, hogy „európai” maradhas-
son Magyarország abban az ér-
telemben, amelyben kifejtette?

– Elsőként csatlakozni kellene 
az Európai Ügyészséghez. Ez a 
szervezet tavaly június 1-jén állt 
föl. Azért jött létre, hogy vissza-
szorítsa az EU-s pénzekkel való 

visszaélést. Ha korrupció gya-
núja lép fel bármelyik tagállam-
ban a források vonatkozásában, 
akkor a tagállami ügyészség he-
lyébe lépve vádemelési eljárást 
tud kezdeményezni a helyi bíró-
ságnál. Nem arról van szó tehát, 
hogy belenyúlnának az adott 
ország jogrendjébe: kizárólag 
a vádemelés tartozna az Euró-
pai Ügyészség hatáskörébe, ami 
alapján a helyi bíróság hozna íté-
letet. Ez lenne a garancia arra, 
hogy az uniós pénzeket Orbán 
Viktor nem a párttársainak és 
gyerekkori barátainak osztja ki, 
hanem eljuttatja a magyar vál-
lalkozókhoz, családokhoz.

– Mennyire más terep tapasz-
talatai szerint a magyar Or-
szággyűlés és az Európai Parla-
ment?

– Utóbbinál még látok valódi 
vitákat. Különböző képviselők 
és frakciók – függetlenül attól, 
hogy melyik csoporthoz tartoz-
nak és melyik országból jöttek, 
komoly vitákat képesek lefoly-
tatni. Az elmúlt 12 évben – a 
kétharmadnak köszönhetően 
– a hazai parlamentből kiürült 
a valós vita, így szinte lehetet-
lenné vált ellátnia azt a funkci-
ót, amire hivatott: a kormány-
zat ellenőrzését és a konstruktív 
kritika megfogalmazását. Úgy 
vélem, az ellenzéki pártoknak – 
köztük a Jobbiknak is – el kell 
hagyniuk lélekben az Ország-
gyűlést. Fizikailag jelen kell 
lenni, elvégezni a munkát, meg-
fogalmazni különböző kérdé-
seket, interpellálni, részt ven-
ni a bizottságok munkájában. 

Emellett azonban látni kell, 
hogy a kétharmaddal szemben 
nem folytatható ez a fajta po-
litika. El kell menni vidékre, 
mert az önkormányzatok szint-
jén lehet még érdemi politikát 
folytatni, illetve az utcákon: ta-
lálkozni és beszélgetni kell az 
emberekkel, meggyőzni őket 
arról, hogy van alternatíva. Úgy 
vélem, Magyarország sorsát je-
lenleg nem a magyar Ország-
gyűlésben, hanem azon kívül 
lehet jobbra fordítani.

– Hogyan látja az önkor-
mányzatok helyzetét most, mi-
lyen szerepet töltenek be?

– Folyamatosan forrásokat 
vontak el tőlük, míg a feladata-
ik száma nem változik. Példá-
ul a legutóbbi döntések miatt a 
rezsicsökkentés hatálya alól ki-

kerültek az önkormányzatok, 
miközben rengeteg intézményt 
tartanak fenn, többek között 
óvodákat, nyugdíjas otthono-
kat. Ezeknek a rezsiköltsége 
mind a városok vállait nyomja, 
miközben segítséget, pluszfor-
rást nem kapnak. Éppen ezért 
tartjuk fontosnak, hogy az ön-
kormányzatok visszanyerjék az 
autonómiájukat. Meggyőződé-
sünk, hogy a település számá-
ra fontos döntéseknek helyben 
kell megszületniük. Ehhez a 
kormányzatnak biztosítani kell 
a szükséges forrásokat, mégpe-
dig alanyi jogon, tehát attól füg-
getlenül, milyen színű az adott 
város vezetése. Emellett az ön-
kormányzatoknak tisztában 
kell lenniük azzal is, hogyan 
tudnak közvetlenül az Európai 
Uniótól forráshoz jutni, ugyan-
is sok forrást lehet lehívni az ál-
lam megkerülésével.

– Ami Szupermennek a krip-
tonit volt, az Jakab Péter eseté-
ben az a bizonyos parizer lett. 
Ön nem tart a személyét érő tá-
madásoktól, illetve mit gondol, 
mi Gyöngyösi Márton támad-
ható pontja?

– Az utóbbi kérdésre ma-
ximum Rogán Antal és a Fi-
desz-média boszorkánykony-
hája tudhatja a választ, de 
szerintem már vannak for-
gatókönyvek a lejáratásomra. 
Egyébként 12 éve vagyok a po-
litikában, szóval elég pontos 
képem van a hazai belpolitikai 
helyzetről, láttam, hogy milyen 
karaktergyilkosságok indultak 
az elődeimmel szemben. Tehát 
tudtam, mit vállaltam, amikor 
elindultam az elnöki tisztségért.

BÁJER MÁTÉ

Az önkormányzatok szintjén még lehet érdemi politika

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke. Fotó: Mocsári László

Utcafórumot tart Se-
be-Gazdig Judit, a Velünk a 
Város 3-as választókerületi 
önkormányzati képviselője-

löltje augusztus 12-én, pén-
teken 17 órától az Avason, a 
Testvérvárosok útja 14. szám 
előtt. 

A vendég: Hegedűs And-
rea országgyűlési képviselő. 
Szeretettel várnak minden 
érdeklődőt!

Utcafórumot tartanak az Avason

Közel 40 év után cserélik le az utcaneveket jelző táblákat 
a városrészben. Ezzel a helyiek régi igényét teljesítették a 
terület önkormányzati képviselői és a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft.

A jó négy évtized már 
meglátszott a jelzőkön. 
Kertész Béla, a Városgazda 
Nonprofit Kft. műszaki ve-

zetője elmondta, az eszkö-
zök cseréjének célja nemes 
egyszerűséggel a megfelelő 
tájékoztatás, hogy „minden-

ki odataláljon, ahová elin-
dult”.

Kedden a hármas ütem 
tetejéről kezdtek a társa-
ság dolgozói, és lefelé halad-
va helyezték ki a táblákat. A 
munka várhatóan a héten be-
fejeződik.

A csere a cég és a terület 
három önkormányzati kép-
viselőjének – Fodor Zoltán, 
Szarka Dénes és Szilágyi Sza-
bolcs – finanszírozásában va-
lósult meg.

Fodor Zoltán felidézte, 
hogy képviselőtársaival mege-
gyeztek: az egész Avason egy-
séges utcatáblák kerüljenek ki.

Mindehhez Szarka Dénes 
hozzáfűzte, hogy az oszlopok 
rozsdásodtak, a feliratok pe-
dig kopottak voltak, így idő-
szerű volt megújításuk.

Abban mindkét képviselő 
egyetértett, hogy egyrészt a 
helyiek egyik régi igényére si-
került így reagálni, másrészt 
az Avasra látogatók tájékozó-
dását – ami akár életmentő 
lehet – is jelentősen megköny-
nyíti, hogy az utcaneveket és 
a házszámokat könnyedén le-
olvashatják a táblákról.

KIRÁLY CSABA

Új utcatáblák, 40 év után csere

Megkönnyítik az Avasra látogatók tájékozódását. Fotó: Horváth 
Csongor
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JEGYZET

Úgy, ahogyan a kalkulátorok-
ban most javasolják, precízen le-
olvastam a villany- és gázórát. 
Előszedtem az utóbbi hónapok 
nyugtáit, végignyálaztam a szá-
momra érthetetlen szám- és be-
tűtengert, s teljesen lefáradtam. 
Könnyesre párásodott a látásom. 
Az olvasószemüvegem is elho-
mályosodott.

Csak azt láttam, drága édes-
anyám kiszámolja a szekrény-
ből azt a naftalin szagú hatszáz 
forintot, amelyből kitelik az idei 
szénutalvány. Arra a szűkös har-
minc mázsára. S már csak az a 
kérdés, mikor szállítják, s lyukóit 
vagy edelényit kapunk-e. Nagy 
nap volt, amikor megérkezett a 
szén. Szűk, keskeny volt a bel-
városi házunk dufartja, a hajtót 
zöldhasú bankókkal unszoltuk, 
hogy a pinceaknáig álljon. Kö-
zelébe sem mentem a kocsinak, 
féltem a patájukat pattogtató lo-
vaktól, megvártam, míg legórják 
a szenet. Közben a szomszédok 
irigyen szurkoltak a gangon, a 
többségnek csak zsákos szénre tel-
lett hetente egy furikkal. Fentről 
lesték, nehogy egy vödörre való is 
a platón maradjon. Nézték, hogy 
fújtatnak a pacik, hány horkantó 
hórukkozással képesek megfor-
dulni, majd hirtelen bezárkóztak.

Anyámmal kettesben gyürkőz-
tünk neki a nagy halom szén be-
rakásának. Még világosban kisze-

lektáltuk a köveket, majd tizenkét 
esztendősen megmarkoltam a 
szívlapátot. Beletelt négy órába, 
hogy mindkét markom egyfor-
mára felhólyagosodjon. Dupla 
meló volt, fentről az aknába tol-
ni, a félhomályos pincébe pedig 
behordani. Vödröstől vagy lapát-
tal hányni. Végül akármilyen idő 
volt, mamám aznap még elren-
delte a próbafűtést. Begyújtott a 
cserépkályhába, meózott, éghe-
tő-e, amit kaptunk. Ezek után 
már csak azért izgultunk, hogy 
idejében kihozzák-e a szokáso-
san nekünk járó négy zsák száraz 
csutkát a hernádnémeti termény-
forgalmi telepről. Mert mamám 
heppje szerint ennél jobb gyújtós 
nincs a világon. Különben gáz-
ról, gázfűtésről még csak nem is 
álmodozhattunk. A városi gáz 
főzésre is szegényes volt. A het-
venes évek elején a Győri kapu-
ban ismerkedtem meg a távfűtés-
sel és a csapból jövő forró vízzel. 
Húszesztendősen. Mennyei érzés 
volt elfeledni a pincézést, a szén-
hordást. A mindennapos tűzra-
kást és a sparhert vasporzását.

Mégis, amikor bányalátoga-
tásra invitáltak, ki nem hagy-
tam volna a lehetőséget. Ágot-
ha Tibor kollégámmal együtt 
szálltunk le a lyukói mélybe. 
Kapcát tekertem, gumicsizmát 
húztam és fejlámpát is kaptam. 
Lefelé a lift száguldott, nyakam-

ba, a kobakomra víz csorgott. 
Lent egy kisebb pályaudvarnyi 
téren előttem gurultak a csillék. 
Azt hittem mindenütt ez lesz. 
Majd lent, jó háromszáz méte-
ren, kilométereken át görnyedve  
trappoltunk, vágatról vágatra, 
olyan légajtókon át, amiket egye-
dül sosem bírtam volna meg-
nyitni. Mire elértünk a nyugat-
német szénfejtő monstrumhoz, 
már a beszéd is nehezemre esett. 
Látták a kísérőim, azt is, hogy 
nem volt kedvünkre az ablakta-
lan vájat. Időnként megvicceltek, 
apró szénszemcséket hajigáltak 
előre a hátunk mögül. Válaszul 
elkértem a szívlapátot, ugyan-
olyat, amellyel gyerekként ba-
rátkoztam meg a pincénkben, 
s bemutattam a tudományom. 
Egy fél csillére valót izzadtam ki. 
Szuszogva dicsértem, hogy mi e 
mellett melegedtünk. Mégsem 
lettem tiszteletbeli vájár.

Visszafelé sem volt könnyebb. 
Sokáig ültem szénporos képpel 
az öltözőben, míg lebírtam húz-
ni a vérrel teli csizmát a félrecsú-
szott kapcától kisebesedett lába-
imról. Egy hétig sántítva, bicegve 
dicsekedtem a szerkesztőségben 
– mondtam, megláttam a mele-
get adó lyukói szenet a föld alatt. 
Sose gondoltam volna, hogy 
most az életben még akár újra 
találkozhatunk.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Fekete gyémánt utalványra 

„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok írni. 
Miskolc ezernyi titkát csak el-
hullajtotta az emlékezet, hogy 
egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és mar-
kunkban tartjuk, máris fénye-
sedni kezdenek” – írja Miért 
Miskolc? című kötetében Fe-
dor Vilmos. A lokálpatrióta 
63 válaszban indokolja meg, 
hogy miért szereti Miskolcot.

Talán sokan elcsodálkoznak 
ezen, mert Munkácsynak in-
kább munkácsi és békéscsabai 
éveiről hallottak, vagy tanultak 
az iskolában. Pedig a később 
híressé lett festő gyermekkorá-
nak meghatározó éveit Miskol-
con töltötte. Ennek az volt az 
oka, hogy apját, Lieb Mihályt, 
aki Munkácson a sóhivatalban 
dolgozott, 1848-ban áthelyez-
ték a borsodi fővárosba, ahová 
természetesen magával hozta 
családját is. A Lieb házaspár-
nak öt gyermeke volt, köztük a 
négyéves Mihály.

Miskolcon a család jó kö-
rülmények között élt. Az apa 
ugyanúgy, mint Munkácson, a 
városi sóhivatalban dolgozott, 
míg rendkívül jószívű édes-
anyjuk az öt gyereket nevelte 
a család otthonában. Az idil-
li állapot azonban nem tartott 

sokáig, mert a szabadságharc 
utolsó időszakában oroszok 
érkeztek a városba, és a szülők 
úgy látták jónak, ha gyermeke-
iket elviszik a városból a mama 
rokonaihoz Cserépfalura. 
Munkácsy később úgy emléke-
zik vissza az apró bükki telepü-
lésre, mint gyermekkora leg-
boldogabb időszakára. Imádta 
a vár boltíves kapuját, a szama-
rat, amit hámba fogtak, hogy 
vizet húzzon a kútból. A kis fa-
lut körülvevő erdő fáit, amikor 
színüket változtatták. Ott is-
merte meg a természet csodáit, 
és valószínű, hogy megfigyelé-
sei egész művészetére hatással 
voltak. Aztán, amint a harcok 
véget értek, a gyerekek vissza-
költöztek Miskolcra.

Munkácsy Miskolcon kezd-
te meg iskoláit. Erre az időre 
később úgy emlékezett vissza, 
hogy nem volt valami jó gyerek. 
Testvéreivel gyakran kevered-
tek „utcai harcokba”, ahol hoz-
zájuk hasonló korú fiúkkal vív-
tak háborút. Apjuk nem nézte 
jó szemmel ezeket a csínytevé-
seket, így a sokszor harci sebek-
kel hazaérkező gyerekekre szi-
dás és fenyítés várt. Miskának, 
ahogy a többiek szólították, volt 
egy különös szenvedélye. Kavi-
csokat gyűjtött. Iskola után ro-
hant a Szinva vagy a Pece-pa-
takhoz, és különleges színű és 

formájú kavicsokat keresett, 
amikkel aztán teletömte zsebe-
it. Volt úgy, hogy egészen a vá-
ros határában folyó Sajóig ment 
kövekért. Visszaemlékezéseiből 
tudjuk, hogy egyszer az apja 
megelégelte fia különös szenve-
délyét, és az ebédelni asztalhoz 
ülő fiúra ráparancsolt, hogy 
fordítsa ki zsebeit. Nem volt 
mit tenni Miskának, az asztal-
ra kellett raknia zsebének tar-
talmát. Látva a kavicsokat a szi-
gorú apa megparancsolta neki, 
hogy büntetésül a kavicsokat 
egye meg. Szó nélkül nekilátott, 
és egy nagy kavicsot a szájához 
emelt, de hiába próbálta, nem 
fért be a szájába. Az apa az igye-
kezet láttán megenyhült, és el-
engedte a büntetést.

A szép gyermekéveknek 
anyja korai halála vetett véget, 
aki 1850-ben, gyomorrákban 
meghalt. Apjuk, hogy a gyere-
kek ne maradjanak anya nél-
kül, rövidesen újranősült. A 
családra azonban újabb csa-
pás várt. Az apa, Lieb Mihály 
is meghalt, így a gyerekek a 
mostohaanyával maradtak, 
aki nem törődött velük, és el-
hanyagolta nevelésüket. Ezt 
látván az édesanya családja, a 
Reök család tagjai egymás kö-
zött elosztották őket, így aztán 
a négy fiú élete négy külön-
böző településen folytatódott. 

Miskát és egyetlen lánytestvé-
rét békéscsabai rokonok vették 
magukhoz 1851 végén.

Munkácsy felnőttként is 
többször megfordult Miskol-
con, mint arról a Mindszen-
ti temetőben szüleinek állított 
gránit síremlék is tanúskodik. 
Gyakran kereste fel itt élő test-

vérét, Emilt és családját is. Igen 
jó barátságban állt Schabinszky 
László híres miskolci fotográ-
fussal. Egyszer egy látogatása 
alkalmával azt kérte tőle, hogy 
együtt menjenek ki az akkor 
éppen zajló országos vásárba 
fotókat készíteni. Ki is mentek, 
és ott gömöri tótokról meg vá-
sározó cigányokról húsz képet 
készítettek. A fotókat Munká-
csy mint antropológiai anyago-
kat használta fel a Honfoglalás 
című monumentális képe meg-
festésekor. E látogatás alkalmá-
val Schabinszky észrevétlen ké-
szített néhány fotót a művészről 
is. Ezek az üveglemezre készí-
tett negatívok a Herman Ottó 
Múzeum fotótárának féltve őr-
zött kincsei.

Utoljára 1891-ben járt Mis-
kolcon, amikor három napot 
töltött a városban. A polgár-
mestert, Soltész Nagy Kál-
mánt arra kérte, hogy ne ré-
szesítsék őt protokolláris 
tisztelgésben, mert ő ide ha-
zajött. Így aztán a polgármes-
ter saját villájában látta ven-
dégül a művészt, zárt körű 
szüreti estélyen. A műsor-
ban felléptek táncosok, akik 
a szüret mikéntjét mutatták 
be, de még a városi dalárda is 
énekelt. Munkácsy olyan jó-
kedvre derült, hogy füttykon-
certet adott, és az újságban 
megjelent nyilatkozata sze-
rint, „régóta nem találta ma-
gát oly jól, mint e helyen.”

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 53. – Munkácsy kavicsai

Munkácsy szívesen gondolt miskolci gyermekéveire

1848-ban költözött a Lieb család Mis-
kolcra. Munkácsy festői hajlama már kisko-
rában megnyilatkozott. Szülei korai halála 
után nagybátyjához, Reök István ügyvéd-
hez került. A fiút 11 éves korában gyámja 
asztalosinasnak adta. Mestere durvaságai, 
a fenyítések okozta testi-lelki nyomorúság 
egész életére és kedélyére kihatott. 1863-
ban készítette első festményét, a Levél-
olvasást. 1865 elején Bécsben felvették a 

Képzőművészeti Akadémia előkészítő osz-
tályára. 1867-ben állami ösztöndíjjal Párizs-
ba utazott a világkiállításra, ahol Courbet 
művészetéből egész életére kiható benyo-
másokat szerzett.

1869 telén kiállított Siralomház című 
festményét a párizsi Szalon aranyéremmel 
tüntette ki. Munkácsy ekkor (26 évesen) a 
világváros leghíresebb festője lett. 1878-
ban a párizsi világkiállításon a Milton című 

festményével szerepelt, amellyel döntő si-
kert aratott: megnyerte a nagy aranyér-
met. 1896-ban az elkészült Ecce Homot 
Budapesten mutatta be, és részt vett a mil-
leniumi ünnepségeken. Egyre romló idegál-
lapota miatt először Baden-Badenba, egy 
évvel később az endenichi szanatóriumba 
szállították.

1900. május 1-jén halt meg. Sírja a Kere-
pesi úti temetőben található.

Elhunyt dr. Török Pál idegsebész, 
Miskolc díszpolgára
97 éves korában, 2022. jú-
lius 23-án elhunyt  
dr. Török Pál idegsebész,  
Miskolc díszpolgára, a  
B.-A.-Z. Megyei Kórház 
idegsebészetének alapítója.

Kisgyermekként, 10 éve-
sen hagyta el az egész éle-
tében rajongva imádott 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Kömörőt, hogy a 
Debreceni Református Kol-
légium lakója legyen. A nyá-
ri és téli szüneteket azonban 
továbbra is otthon töltötte, 
szeretettel dolgozott kaszá-
val-kapával a kézben a me-
zőkön, földeken, a természet 
szeretete pedig később, már 
felnőttként, az Avas oldalá-
ban álló házának kertjében 
is megmutatkozott.

Korán bizonyságát adta 
kivételes intellektusának, 
már debreceni diákként 
számtanra oktatta magán-
tanítványait. A debrece-
ni évek meghatározók vol-
tak életében és karrierjében 
egyaránt. 1950 nyarán dok-
torált, szakmai tudásának 
alapjait a híres Sántha kli-
nikán sajátította el. Orvosi 
hivatását egész későbbi pá-
lyája során aszerint a magas 

erkölcsi értékrend szerint 
gyakorolta, amit tanítómes-
terétől látott, tanult, és ezt 
adta örökül később saját ta-
nítványainak is.

Tizenhat évnyi debrece-
ni szolgálat után elfogadta 
a miskolci invitálást, hogy 
megalapítsa a B.-A.-Z. Me-
gyei Kórház idegsebészeti 
osztályát. 1964-től dolgo-
zott a kórházban, huszonöt 
évig vezetve az általa kiala-
kított osztályt, munkásságát 
Miskolc városa 2005-ben 
díszpolgári címmel ismer-
te el.

Szakmai és emberi nagy-
ságát kiválóan példázza, 

hogy még életében em-
léktáblát állítottak neki a 
megyei kórházban. Itteni 
munkájától egy bravúros, 
nyolcórás kisagy-hídszögle-
ti hallóidegdaganat-műtét-
tel búcsúzott, de a szakmát 
nem hagyta el, 90 éves kora 
előtt két hónappal még ren-
delt Szikszón.

A vadászat szerelme-
se volt mindenkori hűsé-
ges vizslájával, majd idő-
sebb korában az olvasás 
mellett a kertészkedésben 
lelte örömét az Avas olda-
lában álló ház kertjében a 
dolgos hétköznapok után 
megpihenve. Miskolc mel-
lett élete végéig ezer szál-
lal kötődött Kömörőhöz, 
amikor csak tudta, segítet-
te a községet, de Debrecent 
sem felejtette el. Édesapja 
emlékére létrehozott egy 
alapítványt, melynek ösz-
töndíjasát minden évben 
a Debreceni Református 
Kollégium tanulói közül 
választják ki.

Élete alkonyán is a cívis-
városba tér vissza megpi-
henni – dr. Török Pált 2022. 
augusztus 9-én 15 órakor 
kísérik utolsó útjára a deb-
receni köztemetőben.
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Szabó T. Anna: a házasságom 
egy szerelmi háromszög, ami-
nek felső sarkában az írás áll.

Szabó T. Anna a kortárs ma
gyar irodalom egyik kedvelt, 
és emellett elismert szerzője – 
nem mindig jár párban a ket
tő. Költő, műfordító, nő, feleség 
– Dragomán Györgyé, aki szin
tén ismert és elismert regény
író, ők speciel 33 éve párban 
járnak, hatnak egymás mun
káira. Az ötvenes éveibe lépő 
költőnő, aki egyébként az idei 
könyvhét miskolci programso
rozatát is megnyitotta, lapunk
nak adott interjújában nemcsak 
legújabb kötetéről, pályaívről 
beszélt vagy a nők lehetőségei
ről az irodalomban, de mesélt a 
férjével való kapcsolatáról, sőt, 
elárult egy konyhatitkot is.

– 2000-ben kapott Móricz-dí-
jat, ami a fiatal írók pályakez-
dését segítő ösztöndíj. Egy év-
vel később viszont már a József 
Attila-díj várományosai között 
szerepelt a neve. Utóbbi a ki-
emelkedő irodalmi tevékenysé-
gért adományozható művészeti 
középdíj. Nagy ugrás. Mi történt 
ebben az egy évben?

– Igazából nem egy év alatt 
történt, ami történt, azt hiszem. 
Az első versemet már gyerekko
romban, Kolozsváron publikál
tam. Amikor Magyarországra 
költöztünk, Fűzfa Balázs iroda
lomtörténész közölt. Egyébként 
a férjemet, Dragomán Györgyöt, 
aki regényeket ír, szintén ő hoz
ta le először, ahogy Jónás Tamást 
is – kialakult egy szombathelyi 
irodalmi kör. Úgy gondolom, a 

befektetett munka abban az év
ben virágzott leginkább, kezd
tek megjelenni a könyveim. Iga
zából hosszúnak tűnik a két díj 
közötti út. Nem csak írtam, for
dítottam is sokat: a 90es évek 
vége egyfajta edzés volt az iro
dalmi pályára. Ezzel kapcsolat
ban megjegyezném, nem az első 
kötet a legnehezebb. Sok olyan 
elsőkötetest tudnék felhozni pél
daként, olyan zseniális tehet
ségeket, akiknek megjelent egy 
könyvük, azután viszont elso
dorta őket az élet, és nem foly
tatták az írást. Szerencsés kör
nyezet volt számomra Budapest, 
mert részt tudtam venni a fiatal 
irodalmárok életében: felváltva 
jártunk össze Mesterházi Móni-
kánál és Tóth Krisztinánál. En
nek az irodalmi körnek nem volt 

neve, de nagyon fontos volt, egy
mást erősítettük abban, hogy ír
junk tovább.

– Van, aki erősen hat a mun-
kájára?

– Sok ilyen van. Az ember fo
lyamatosan éhes az irodalomra. 
Nagyon sok dolog érdekel, de ez 
igazán. Most például József Atti
lát kezdtem újra olvasni, valamint 
róla szóló monográfiákat. Biztos 
vagyok benne, hogy az Elhagy 
kötetem címadó versét József At-
tila diktálta: az a ritka pillanat 
volt, hogy úgy éreztem, valaki ki
szól belőlem. Megéri más költők
kel foglalkozni: nem a haszonért 
kezdi az ember, de tudja, hogy 
haszna lesz belőle végül.

– Mennyire nehéz nőként ér-
vényesülni az irodalomban? 
Hátrányt jelent egyáltalán?

– Régebbi példákkal válaszol
nék. Szabó Magda prózát kez
dett írni, Nemes Nagy Ágnest 
a hallgatás évei megtörték, de 
végig költő maradt. Varga Ka-
talint kevesebben ismerik már 
költőként: ő írta a Gőgös Gúnár 
Gedeont és a Mosó Masa Mo
sodáját. Ő egyszerűen nem tud
ta olyan formában egyengetni a 
költői életművét, ahogy szerette 
volna, így átnyergelt a gyereki
rodalomra. Ő fogalmazta meg, 
hogy amikor ír, akkor a gyer
mekeivel kéne lennie, amikor 
viszont a gyerekeivel van, akkor 
írni vágyik. Ez pedig valós prob
léma azoknál a költőknél, akik 
édesanyák is. A magyar iroda
lomban jellemző, hogy azok 
hangjára figyelnek fel, akik
nek programjuk van, elmond

ják például, hogy Góg és Ma
góg fia vagyok én. Akik viszont 
„csak” szépen csendesen írnak, 
nem reprezentálják magukat, 
azoknak nehezebb dolguk van. 
Régebben kevésbé vállalták ezt 
a szerepet a nők, így nehezebb 
volt az érvényesülés is – erre jó 
példa a József Attiladíjas Haj
nal Anna, akit manapság na
gyon kevesen ismernek. Mára 
azonban szerencsére változott 
a nők irodalmi szerepvállalása.

– Nemrégiben jelent meg a ki-
lencedik kötete, Vagyok címmel. 
Honnan indult és hová jutott ön 
szerint a lírája?

– Megindultam az objektív 
költészettől, megfenyegetett az 
elhallgatás, belemásztam a bő
beszédűségbe, eljutottam a sze
mélyes líráig. Az első kötetem, 
A madárlépte hó, illékony anya
gú, személytelen, míg az Ár egy 
barokk kötet, amiben nagy bur
jánzások vannak, és a túlbeszé
lés fenyegetése jellemzi. A végén 
nagyon banális versekkel zár a 
könyv: ilyet még nem csinál
tam, de szerettem volna a költői 
emelkedettség nélküli egysze
rűséget is bemutatni.

– Most trend az irodalomban 
eltávolodni a személyes, alanyi 
lírától. A Vagyok már címében is 
ellent megy ennek az iránynak. 
Ez tudatos?

– Féligmeddig. Az első kö
tetem Kormos István Rigó kiált 
fölöttem könyvének állít em
léket: a borítójának mintájá
ra készült az én borítóm is. A 
mostani kötetemen is egy rigó 
van, ami kiáltja: vagyok. Nem
régiben kezembe került Kor

mos István könyve, a címadó 
versben pedig azt írja, „Rigó 
kiált fölöttem: voltál!”. Meg
rendítő, mert nyilván olvastam 
valamikor, emlékeztem, még
sem volt tudatos, nem gondol
tam, hogy ellent fogok monda
ni Kormos Istvánnak. Tudom, 
hogy fölöttem is a rigó fog ki
áltani, hogy voltam. Addig én 
kiabálom, hogy vagyok! Az
tán már csak a könyvem kiabál 
majd helyettem.

– Önök mennyire hatnak egy-
másra a férjével?

– Nagyon, de az a jó, ha nem 
látszik. Folyamatosan egymás 
mellett dolgozunk, én szerkesz
tem őt, ő engem. A kezdetektől, 
ami már 33 évet jelent, nagyon 
szoros a munkakapcsolatunk 
is. Bele nem írok, de tanácsokat 
adok. Ő is adott már verssort, 
állított irányba, de nagyon fi
gyelünk rá, hogy mindkettőnk
nek meglegyen a saját hangja. 
Egymást csiszoljuk. Mindig azt 
mondtam, a miénk tulajdon
képp egy szerelmi háromszög, 
aminek az írás van a tetején.

– Dragomán György egyik 
legutóbbi nagy porverése a Főzős 
könyv volt, ami ételkészítésről és 
evésről tartalmaz írásokat. Ön is 
a főzés szerelmes?

– Amióta Gyuri ennyire jól 
boldogul a konyhában, keve
sebb szerep jut nekem. Egy évig 
mindent kipróbált többször, 
hogy biztos működike. Addig 
én hátradőltem. Most azonban 
újra visszatértem a konyhába. 
Nagyon szeretem az ízeket – 
nem is a főzést, nem is az evést.

BÁJER MÁTÉ

Szabó T. Anna: pályaív és családi konyhatitkok

Szabó T. Anna a miskolci könyvhéten. Fotó:Mocsári László

Hirdetés

Balogh Balázs András, Oláh 
Jolán és Balázs Kitti alko-
tásait mutatja be az a tárlat, 
ami kedden délután, a Teat-
Rom Fesztivál keretében 
nyílt meg a városházán.

Mesés örökség címmel nyílt 
generációs tárlat Balogh Ba-
lázs András, Oláh Jolán és Ba-
lázs Kitti műveiből kedden, a 
városháza előcsarnokában. A 
TeatRom Fesztivál részeként 
megvalósult kiállítás a Kugler 
Szalon Galéria gyűjteményé
nek alkotásait vonultatja föl.

– A roma művészet és roma 
képzőművészet egy olyan in

tegrált része az ország és Mis
kolc képzőművészeti életének, 
melyet szeretünk, és szívesen 
látunk mindig – kezdte meg
nyitóbeszédét a város köz
művelődési és turisztikai ta
nácsnoka. Borkuti László úgy 
fogalmazott: Miskolcnak is 
van egy neves roma képzőmű
vésze, Horváth Jánosnak ép
pen a múlt hónapban jelent 
meg könyve.

„Ahogy végignéztem ezt 
a kiállítást, rengeteg em
lék kavargott bennem, hi
szen magam is foglalkoztam 
képzőművészettel, de csalá
dunkban ezen a téren legte

hetségesebb az unokám. Ez 
a kiállítás is a nagyszülők in
dította ihlet alapján végül az 
unoka művészetében teljese
dik ki” – folytatta a tanács
nok, aki hozzátette, a roma 
képzőművészettel kapcsolat
ban hosszú évtizedek óta el
kötelezett, és Balázs János 
művészetéhez kötődik.

Balázs Kitti lapunknak el
mondta, hat éves kora óta 
érdekelte a festészet, tény 
viszont az is, hogy mivel isko
láiban tudták, hogy kik a fel
menői, kiemelten foglalkoz
tak vele, hogy kiteljesedhessen 
a képzőművészetben.

A tárlat augusztus 17éig te
kinthető meg a városháza elő
csarnokában. A TeátRom Fesz
tivál miskolci programjai július 
31én a Makar Csudra bemuta
tó előadásával kezdődtek. Egész 
napos programokkal várták 
hétfőn is az érdeklődőket több 
helyszínen: Lyukóbányán a kö
zösségi házban, a Bábonyibér
cen, a Számozott utcákban és 
a Tetemváron is voltak prog
ramok. Kedden a kiállítás után 
a Szinva teraszon és a Helyne
kemben folytatódott a rendez
vénysorozat színházi és zenés 
programokkal.

TAJTHY ÁKOS

Mesés festmények egy mesés kiállításon

Borkuti László nyitotta meg a kiállítást. Fotó: Mocsári László

Az akció érvényes: 2022. 08. 06-től 2022. 08. 12-ig 
Baba szappan, 125 g, 1592 Ft/kg 249 Ft 199 Ft
Dalma padlótisztító, 1 l, 399 Ft/l 499 Ft 399 Ft
Blend-a-med fogkrém, 75 ml, 5319,99 Ft/l 449 Ft 399 Ft
Perfex Jumbo kéztörlő, 1 tekercs, 499 Ft/tekercs 599 Ft 499 Ft
Pur mosogató, 750 ml, 931,99 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Fiorillo öblítő, 1,85 l, 431,89 Ft/l 999 Ft 799 Ft 
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 lapos, 9,98 Ft/db 999 Ft 799 Ft
Pronto bútorápoló aerosol, 250 ml, 3596 Ft/l 1099 Ft 899 Ft
Domestos felülettisztító, pumpás, 750 ml, 1465,33 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Tomi folyékony mosószer, 1 l, 1099 Ft/l 1299 Ft 1099 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 62,45 Ft/tekercs 1699 Ft 1499 Ft
Zorka magasfényű zománcfesték (fehér), 0,7 l, 2855,71 Ft/l 2499 Ft 1999 Ft
Ariel mosókapszula, 24-26 db-os, 112-103 Ft/db 2999 Ft 2699 Ft
Trikolor kerítéslazúr, 5 l, 1199,8 Ft/l 6499 Ft 5999 Ft
Héra belső, színes falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l 7199 Ft 6199 Ft
Diszperzit mennyezeti falfesték, 14 l, 499,92 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft

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

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

Amikor úgy tűnik, hogy már minden lehetőség kimerült,
akkor még mindig van legalább egy.

Ha  
munkát  

keres, 
minket  
keres!

l betanított gépkezelő 
l targoncavezető 
l CNC gépkezelő 
l csomagoló
l karbantartó
l számviteli munkatárs 
l gépész- és villamosmérnök
l tapasztalt termelési munkatárs



Kiemelkedően sikeres ma-
gyar szereplés: magyar 
szempontból az eddigi leg-
eredményesebb Európai 
Egyetemi Játékok (EUG) ért 
véget szombaton. 15 arany, 
12 ezüst és 22 bronzérmet 
nyertek az egyetemi színek-
ben indult egyéni versenyzők 
és csapatok.

A lengyelországi Lodzban 
július 17-30. között, 20 sport-
ágban megrendezett mul-
tisporteseményen 38 európai 
országból több mint 400 egye-
tem 5000 sportolója vett részt. 
Magyarország 17 felsőoktatá-
si intézményéből 314 sporto-
ló utazott az EUG-ra, hogy 18 
sportágban összemérje tudását 
az európai egyetemek legjobb-
jaival. Az eredmény önmagá-
ért beszél: 15 arany-, 12 ezüst- 
és 22 bronzérmet nyertek az 
egyetemi színekben indult 
egyéni versenyzők és csapatok. 
Ezzel Magyarország az érem-
táblázaton az 5. helyen végzett, 
megelőzve például Angliát, 
Németországot vagy Spanyol-
országot.

Az összesített rangsorban a 
hazai felsőoktatási intézmé-
nyek közül a legjobb helye-
zést a Magyar Testnevelési és 
Sporttudományi Egyetem érte 
el azzal, hogy az előkelő 4. he-
lyen végzett. A Miskolci Egye-
tem sportolói 1 arany-, 2 ezüst-, 
2 bronzérmet szereztek, ezzel a 
magyar felsőoktatási intézmé-
nyek közül a TF és az ELTE 
után a 3. legeredményesebbek 
lettek, a több mint 400 felsőok-
tatási intézményt felvonultató 
sportesemény éremtáblázatán 
pedig a 35. helyen végeztek.

Átvették a stafétát
A résztvevők létszámát te-

kintve Európa legnagyobb 
sporteseményének, az Euró-
pai Egyetemi Sportszövetség 
(EUSA) égisze alatt megvaló-
suló Európai Egyetemi Játé-
koknak két év múlva Debrecen 
és Miskolc lesz a házigazdá-
ja. A két egyetem nevében a 
Lodzban, július 30-án megtar-
tott záróünnepségen prof. dr. 
Horváth Zita, a Miskolci Egye-
tem rektora vette át a stafétát 
jelképező zászlót.

Miskolc városát Borkuti Lász-
ló közművelődési és turisztikai 
tanácsnok, valamint Porcs Dá-
niel sportreferens képviselte az 
eseményen, akik – a Miskol-
ci Egyetem jelen lévő vezeté-
sével közösen – számos sport-

versenyt és sportlétesítményt 
megtekintettek. Részt vettek 
az eseményzáró ceremónián, 
amelynek fontos pillanata volt 
a rendezési staféta szimbolikus 
átvétele, valamint a 2024-es, 
miskolci és debreceni rendezé-

sű Európai Egyetemi Játékok 
Szervező Bizottsága által adott 
fogadáson. Információkkal lát-
ták el a fogadáson jelen lévő 
mintegy 25 ország képviselőjét 
Miskolcról, a Miskolcra terve-
zett versenyszámokról és egyéb 

programokról. A miskolci dele-
gáció célja volt továbbá a szer-
vezési követelmények és gya-
korlatok tanulmányozása, és 
értékes kapcsolatok kialakítása 
az európai egyetemi sport meg-
határozó szereplőivel.

40 ország, 6000 résztvevő
A 2024-es miskolci sporte-

seményt képviselők közös cél-
ként a minden idők legjobb 
Európai Egyetemi Játékok 
megrendezését fogalmazták 
meg, ami nagyobb feladatnak 
ígérkezik, mint eddig bármi-
kor. A Magyar Egyetemi-Főis-
kolai Sportszövetség (MEFS) 
a két város közreműködésé-
vel és együttműködésében – a 
magyar állam támogatásával 
– két év múlva ugyanis már 21 
sportág versenyeit kínálja a 40 
ország 450 egyeteméről érkező 
6000 résztvevőnek. A magas 
színvonalú rendezés mellett az 
is cél, hogy a magyar felsőokta-
tási intézmények a legnagyobb 
létszámban és minél jobban, 
eredményesebben szerepelje-
nek majd a hazai erőpróbán. 
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A fotókon szereplők balról jobbra: Kovács György, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség fő-
titkárhelyettese; prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora; Rakaczki Zoltán, az Európai Egye-
temi Sportszövetség elnökségi tagja és a Miskolci Egyetemi-Atlétikai és Futball Club elnöke; Borkuti 
László, Miskolc városának közművelődési és turisztikai tanácsnoka.

Két év múlva Miskolc és Debrecen a házigazda

Hirdetés

A Miskolctapolcai Strand-
fürdőben  augsztus 5-e és 7-e 
között rendezik meg a VII. 
MENTO Kupát, az U16-os 
nemzetközi utánpótlás-vízi-
labdatornát.

Augusztus 5-én, 18 órakor a 
Nagyváradi Crisul Sportklub 
– V. K. Opatija párosítás volt, 
utána 19:15 – kor kezdődött a 
Pann Ergy-MVLC-Miskolc – SK 
Hornets Kosice találkozó. Au-
gusztus 6-án, szombaton 18 órá-

tól a V. K. Opatija – SK Hornets 
Kosice meccs, majd 19:15-től a 
Pann Ergy-MVLC-Miskolc – 
Nagyváradi Crisul Sportklub ösz-
szecsapása következik. Augusztus 
7-én, vasárnap délelőtt 10:30-kor 
veszi kezdetét a SK Hornets Kosi-
ce – Nagyváradi Crisul Sportklub 
mérkőzés, majd 11:45-kor játsszák 
a befejező Pann Ergy-MVLC-
Miskolc – V. K. Opatija U16-os 
nemzetközi utánpótlás-vízilab-
dameccset. Az ünnepélyes díjki-
osztó 13 órakor lesz.

VII. MENTO Kupa

A július 24-én tartott orszá-
gos megmérettetésen a helyi 
Braun Dávid győzedelmes-
kedett.

Hőmérős, külső számos, hó-
pehely, csillag, hexa, ferde és 
palindrom – zavarba ejtő lajst-
rom, és még csak nem is sorol-
tuk fel a játékvariációk teljes 
tárházát. A többség a jól meg-
szokott 6x6-os és 9x9-es ábrá-
kat ismeri leginkább. (Ezekkel 
bárki találkozhat, aki példá-
ul – remélhetőleg nem krump-
lipucolás közben – a Miskolci 
Napló utolsó oldaláig szomba-
tonként ellapoz.)

– Ezúttal is tudtak új típust 
mutatni a szervezők – von-
ta le a következtetést az új-
donsült bajnok, hozzátette: 

négy fordulón keresztül hu-
szonhét különböző szúdoku-
feladványt kellett kitalálnia, 
melyből huszonhatot adott le 
időre.

– Általában úgy vannak 
megszerkesztve a feladatso-
rok, hogy ne lehessen idő-
re befejezni, és ráadásul bó-
nuszpontokkal is kecsegtet 
a mihamarabbi leadás, így el 
is kapkodtam az utolsó fel-
adatsort – számolt be megke-
resésünkre az első helyezett, 
akinek innentől az is felada-
ta lesz majd, hogy Miskolcra 
delegáljon versenyhelyszínt a 
ROE-versenynaptárában.

– Általános iskolában talál-
koztam a szúdokuval, amikor 
még nem volt elterjedve Ma-
gyarországon. Középiskolában 
matematikatagozatos voltam, 
utána pedig közgazdászként 
diplomáztam, így a számok 
mindig a barátaim voltak 
– idézte fel Dávid, aki nem 
meglepő módon napjainkban 
pénzügyesként dolgozik.

Minden évben megrendezik 
a Füles rejtvénylapcsaládhoz 
tartozó „Rejtvényfejtők Nap-
ja” versenyt Budapesten, ami-
kor is tizenhat feladattípus kö-
zül lehet rejtvényeket fejteni. 
Dávid itt is ért már el dobogós 

helyezést logikai és szúdoku-
kategóriákban. A versenyző 
jelenleg a Szerencsi Logiklub 
több tagjával is tartja a kapcso-
latot, miután felkérték, tanítsa 
meg őket a szúdoku kitöltésé-
nek fortélyaira.

Braun Dávidnak ezzel az 
idei krakkói világbajnokságon 
is lehetősége nyílt képviselnie 
Magyarországot. Szeptem-
berben a kvalifikáció céljából 
szerveznek válogatóversenyt 
a fővárosban. – Mindenképp 
szeretnék részt venni a váloga-
tón, ahol már a korábbi váloga-
tott tagokkal is megmérettetve 
tudnám felmérni, van-e he-

lyem a csapatban. Lehet, hogy 
két magyar csapat is indul, ha 
van annyi ember – ismertette.

– A logikai és keresztrejtvé-
nyek egyértelműen a kikap-
csolódást jelentik számomra. 
Mindig csak egy megoldás van, 
amit meg kell találni. Bosszant, 
amíg nincs meg a megfejtés. A 
korombeliek már nem igazán 
fejtenek keresztrejtvényeket, 
így néha úgy érzem, kilógok a 
sorból, de tudom, hogy a Rejt-
vényfejtők Országos Egyesüle-
tének százfős társasága befoga-
dott – zárta beszélgetésünket 
trófeájával a kezében Dávid.

BÓDOGH DÁVID

Csak óvatosan a rácsok közé írt számokkal, a japán nevekkel

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre 
meghirdeti 2022. augusztus 25-i benyújtási  

határidővel az alábbi ingatlant:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

3529 Miskolc,  
Csabai kapu 59. – 1/5. 

39 m2 11 900 000

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint a 

+36705205132-es telefonszámon kérhető. Felhívjuk a pályázók figyelmét, 
hogy a kiíró a felhívást a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt követően 

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.
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TISZTA VÍZ A JÖVŐÉRT! 
DE MEDDIG?
A Föld felszínének 71%-át víz 
borítja. A teljes vízkészletnek csu-
pán csekély részét, 0,6%-át tudja 
fogyasztásra felhasználni a Föld 
népessége.

Az ivóvíz legnagyobb hányadát 
felszín alatti vízbázisokból nyer-
jük. A karsztos kőzetek esetén a víz 
a víznyelőkön és a kőzetek repedé-
sein, valamint az évmilliók alatt kiala-
kult üregrendszerein keresztül jut el a 
felszíntől a forrásokig.

A miskolci csapvíz kiváló minő-
ségű, friss, magas ásványianyag tar-
talmú, karsztforrásból eredő víz.

Manapság az ellenőrizetlenül ha-
gyott, felszínre kerülő különböző 
szennyezőanyagok, műanyag hul-
ladékok, olajszármazékok, trágya 
és a szennyvíz problémát jelen-
tenek az ivóvízbázisunkra is, mert 
elszennyezik azt a talajt, amelyen 
keresztül a csapadék a felszín alá 
beszivárog, majd ez a víz, a vízter-
melő kutakba és a forrásokba juthat.

Az ivóvizek mennyiségi és mi-
nőségi megóvására szükség van, 
melynek az egyik eszköze többek 
között a vízbázisvédelem. Ennek 
célja olyan környezetvédelmi meg-
előző intézkedések bevezetése, 
melyeknél egyrészt megelőzünk, 
másrészt, ha már a felszín alá ke-

rült a szennyeződés, akkor ellenőrző 
rendszert üzemeltetünk, amely előre-
jelzést és figyelmeztetést ad a szeny-
nyezés meglétére.

Minél rövidebb idő alatt tud a 
szennyezés egy karsztforrásba jutni, 
annál szigorúbb előírások és korláto-
zások vonatkoznak az adott védőte-
rületen zajló tevékenységekre, mivel 
kevesebb idő van reagálni az esetle-
ges szennyezések hatásaira.

A MIVÍZ Kft. jelentős energiát for-
dít az ivóvízbázis szennyeződésé-
nek kivédésére. Vízbázis-ellenőr-
zést végzünk, ellenőrző rendszert 
működtetünk a megfelelő 
vízmennyiség és víz-
minőség bizto-
sításához, 
továbbá 
a víz-
ter-

melő telephelyeken a karsztforrások 
vizét folyamatosan ellenőrizzük, és 
nem megfelelő vízminőség esetén 
az intézkedést megtesszük.

Nem szabad elfelejteni, hogy 
nekünk, embereknek a vízbázis-
védelemben játszott szerepünk, 
felelősségünk és tennivalónk a 
környezetünk megóvásáért rend-
kívül fontos, így tegyünk érte, ha 
mással nem is, tartsuk tisztán és 
ne szennyezzük környezetünket!

Védjük meg együtt ivóvizeink 
tisztaságát!

KEHOP-2.1.7-19-2019-00001 
 „Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos 

szemléletformálás a MIVÍZ Kft.  
szolgáltatási területén”

Szolgáltatásaink: 
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók • redőnyök, reluxák  
• rovarhálók • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek   
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk 
Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!  
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás. 

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft.  Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528, 06-70/609-0825.  
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em. Nyitva: hétfő, szerda, péntek 9-14 óráig,  
www.aluport.hupont.hu, deluxeablak@gmail.com

Műanyag-nyílászárók cseréje  Műanyag-nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!

SzolgáltatóHÁZ

Telefon: 30/9450-228
E-mail:  

info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat–  Üléshuzat–  
készítés,készítés,

kárpitjavításkárpitjavítás
Méretpontos,  

minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:  

az autós hálás lesz érte!



Az elmúlt években már meg-
szokott GasztroPLACC Extra 
és a Miskolci Illés EmlékZene-
kar koncertjének fúziója várja 
a Lovagi tornák terére látoga-
tókat augusztus 12-én.

Augusztus közepén nem min-
dennapi élményben lehet része 
annak, aki a Lovagi tornák te-
rére látogat, hiszen augusztus 
12-én, pénteken nemcsak a ku-

lináris élvezeteké lesz a fősze-
rep, hanem a koncertélményé 
is,ugyanis a Miskolci Illés Em-
lékZenekar szolgáltatja a zenei 
talpalávalót az ínycsiklandó fala-
tok mellé. A Miskolci Illés Klub 
Extra házigazdája a Nívódíjas 
Miskolci Illés EmlékZenekar. Az 
Illés Klub közel húsz éve azzal 
a céllal jött létre, hogy ápolja és 
életben tartsa az egykori ILLÉS 
zenekar emlékét, dalait és azóta 

az országban egyedülálló mó-
don képviseli az ILLÉS együttes 
legendás életművét. A zenekar 
maga mögött tudhatja az ILLÉS 
együttes tagjainak támogatását 
is, hiszen a közelmúltban a ze-
nekar megkapta Szörényi Le-
vente és Bródy János megtisztelő 
személyes ajánlását is. Az évek 
során több száz sikeres koncer-
ten hangozhattak fel az ILLÉS 
együttes halhatatlan slágerei a 

MIEZ előadásában határon in-
nen és túl. Az Illés Kluboknak az 
Ady Endre Művelődési Ház ad 
otthont, augusztus 12-én rend-
hagyó módon új helyszínen, a 
Diósgyőri vár jegypénztárának 
udvarán kerül megrendezés-
re a koncert, a GasztroPLACC 
extrával egyidőben, így a finom 
falatok és ízletes borok mellett 
igazán nívós zenei élménnyel is 
gazdagodhatunk majd.             MN
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

AUGUSZTUS 8., hétfő 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Szomszéd vár 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Kvantum (12) 
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

AUGUSZTUS 9., kedd 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sportper-
cek ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Testkö-
zelből ism. (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film 
(12) 21:30 Képújság (12) 

AUGUSZTUS 10., szerda 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Basszuskulcs 
ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

AUGUSZTUS 11., csütörtök 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc 
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 
(12) 18:25 Promenád (kulturális maga-

zin) ism. (12) 19:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Köztünk élnek ism. (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

AUGUSZTUS 12., péntek 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Közért (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti 
magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film 
(12) 21:30 Képújság (12) 

AUGUSZTUS 13., szombat 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 18:25 Kilátó ism.  (12) 19:00 Krónika 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
Basszuskulcs ism. (12) 20:00 Krónika ism. 
20:25 Film 21:30 Képújság (12) 

AUGUSZTUS 14., vasárnap 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 
(12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika 
(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Ki-
látó ism. (közéleti magazin) (12) 19:00 
Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Testközelből ism. (12) 20:00 
Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

AUGUSZTUS 6., szombat
19.00-23.00 Éjszakai fürdőzés és tematikus 

szaunaest, Barlangfürdő

AUGUSZTUS 7., vasárnap
20:00 Valahol Európában – musical, Akro-

polisz Szabadtéri Színpad

AUGUSZTUS 8., hétfő
16:30-18:00 Gyógyulat önképzőkör, Kaffka 

Margit Könyvtár

AUGUSZTUS 9., kedd
10:00-12:00 Baba-mama klub, Tompa Mi-

hály Könyvtár

AUGUSZTUS 11., csütörtök
15:00-17:00 Társasjátékkuckó, Kaffka Mar-

git Könyvtár

AUGUSZTUS 12., péntek

18.00-0.00 GasztroPLACC Extra, Lovagi tor-

nák tere előtti Vásártér

20.00 Miskolci Illés Klub Extra, Diósgyőri 

vár, jegypénztár udvara

20.00 Zorall-koncert, Ady Endre Művelő-

dési Ház

AUGUSZTUS 15., hétfő

15:00-17:30 Pokrócmesék – Mesedélután a 

könyvtár udvarán, Petőfi Sándor Könyvtár

AUGUSZTUS 16., kedd

10:00-12:00 Baba-mama klub, Tompa Mi-

hály Könyvtár

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: AUGUSZTUS 4-17., csütörtök-szerda: 17.30 és 19.45 
A gyilkos járat

• Művészetek Háza, Béke-terem: AUGUSZTUS 4-10., csütörtök-szerda: 17.00 DC Szuperál-
latok ligája | AUGUSZTUS 4-10., csütörtök-szerda: 19.30 Együtt kezdtük | AUGUSZTUS 
11-17., csütörtök-szerda: 17.00 Mia és én: Szintópia hőse | AUGUSZTUS 11-17., csütör-
tök-szerda: 19.30 Családból is megárt a sok 2: Irány Portugália!

• Cinema City: AUGUSZTUS 4-10., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – Elvis, Encan-
to, Az elveszett város, Jurassic World: Világuralom, Sonic, a sündisznó 2, Top Gun Maverick, 
Lightyear, Thor: Szerelem és mennydörgés, Fekete telefon, Minyonok: Gru színre lép, Bezár-
va, Legeslegjobb szülinap, A hónap dolgozója, Az Arthur-átok, Bunker Game: Legbelső féle-
lem, DC Szuperállatok ligája, A gyilkos járat, Együtt kezdtük

MOZIMŰSOR

GasztroPLACC: kikapcsolódás extrákkal

A GasztroPLACC a Lovagi tornák terén is nagy sikernek örvend. Fotó: MiNap-archív/Mocsári László

Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
augusztus 7-én, vasár-
nap, 16 órától a diósgyőri 
római katolikus temp-
lomból közvetítenek. A 
szentmisét bemutatja: A 
diósgyőri plébánia újon-
nan kinevezett plébáno-
sa, Szabó József atya.

HARANG-HÍREK
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Hosszabbított nyitvatartással és fergeteges zenékkel várta vendégeit múlt szombaton az Ellipsum Élményfürdő a Strandok Éjszakáján. A ha-
gyományoknak megfelelően minden évben július utolsó szombatján hosszabbított nyitvatartással és különleges programokkal készültek 
országszerte több tucat strandon, gyógyfürdőben, termálfürdőben és aquaparkban. Tökéletes ellazulásra számíthatott, aki Miskolctapolcát 
választotta: az Ellipsum pezsgőágyakkal, levegőbuzgárokkal, sodrófolyosóval, nyakzuhanyokkal, dögönyözőkkel, jacuzzival, valamint különbö-
ző masszázsfülkékkel csábította a strandolókat. Naptejre sem volt szükség: a csillagos ég alatt várták az élmények a komplexum vendégeit. 
Az est hangulatfelelőse a NosPerdon csapata volt. Fotó: Juhász Ákos

Naptej sem kellett a stresszoldó élményekhez 

Gazdikereső
Ezen a héten Tüszit (6189.), a Miskolci Állategészségügyi 
Telep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő 
oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva 
kerül az új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es tele-
fonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

6189. Tüszi
Bekerülés helye: Miskolc
Fajta: európai házimacska
Kor: 4 év
Neme: kandúr
Szín: cirmos-fehér

Tüszi 4 év körüli cirmos-fe-
hér kandúrcicus. Nagyon 
kedves és bújós, emberek-
kel barátságos. Benti tartásra 
ajánljuk. Folyamatos simoga-
tást és figyelmet igényel.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Próbáljon összeszedett ma-
radni, mert jó úton halad, de meg kell őriznie most a 
kontrollt az események fölött. Ha kicsúszik a kezéből 

az irányítás, akkor az eddigi munkája is kárba veszhet.

Bika (04. 21.–05. 21.) Jó kedvvel, lendületesen kez-
di a hetet, szinte ég a keze alatt a munka, ez pedig 
elégedettséggel tölti el. Lehet, hogy valaki másnak 

is be kell egy kicsit segítenie, de ez szerencsére nem okoz gondot.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Valaki szívességet kér öntől, 
és bár nincs sok szabadideje, igent mond, mert na-
gyon szeretné kivívni az elismerését. Vigyázzon, hogy 

mindez ne menjen a korábban elvállalt kötelezettségei rovására!

Rák (06. 22.–07. 22.) Döcögve indul a hét, nem találja 
a helyét és feszült is lehet egy feladat miatt, hamarosan 
azonban rájön, hogy könnyebben veszi az akadályokat, 

mint hitte, és ez elég lendületet ad a folytatáshoz.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Ha valakit érvekkel nem 
lehet meggyőzni, akkor az érzelmeire kell hatnia, és 
szerencsére ebben jó, hiszen karizmatikus személyisé-

gével bárkit le tud nyűgözni.

Szűz (08. 24.–09. 23.) A tudat, hogy ön mellett van 
egy társ, megnyugtatóan hat, és szeretné kiélvezni 
ezeket a pillanatokat. A szerelmes hangulatban még a 

mindennapi tevékenységeket is jobb kedvvel végzi.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Úgy érzi, mintha egy másik 
világban ébredne, mert tudja, hogy az ön előtt felnyíló 
lehetőségek komoly változásokat is hozhatnak. Legyen 

óvatos, eleinte inkább csak ismerkedjen az újdonságokkal!

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Olyan ajtókat feszeget, 
amelyekről talán ön sem akarja, hogy feltáruljanak. 
A titkok azonban nem hagyják nyugodni, és mégis a 

nyomukba ered. Lehet, hogy amit megtud, elsőre nem tetszik majd.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nagy lépésekre szánhatja rá 
magát, de jól teszi, ha erről a környezete véleményét is 
kikéri. Egy bölcs, higgadt tanács jól jöhet most, amikor 

az érzelmei ilyen erősek, és talán elnyomják a józan ész szavát.

Bak (12. 22.–01. 20.) Nem olyan tempóban halad, 
mint ahogyan szeretne, viszont a kis pihenő segít ab-
ban, hogy eldöntse, mi is az, amit szeretne, így ami-

kor folytatja a munkát, sokkal célorientáltabb lesz.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Sok régi emlék találhat-
ja meg mostanság, és ezeknek helyet kell találnia a 
mostani életében is. Így megláthatja, milyen nagy 

utat tett meg, de azt is, milyen hosszú áll még ön előtt.

Halak (02. 20.–03. 20.) A héten olyasmiket is meg 
kell tennie, amiket nem szeretne, hogy megkapja azt, 
amit akar. Mérlegelnie kell, hogy mi mekkora áldozatot 

ér meg, és olyan döntést hoznia, amit el tud fogadni.

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. 
augusztus 17.  E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. 

A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorso-
lunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

SudokuAkkor és most. A felvételeken az újgyőri posta épülete látha-
tó. A kilences számot viselő miskolci postahivatal 1933-ban nyi-
totta meg a kapuit Újdiósgyőrben, és eredetileg a Lyukóvölgytől 
a Szarkahegyen át a Győri kapuig fedte le a területet. Szimmetri-
kus tervezése harmóniát sugároz, letisztult homlokzatából pedig 
markáns erkély emelkedik ki, amely ad egy kis plusz eleganciát az 
épületnek. A postahivatalt az elmúlt közel száz évben megfosztot-
ták homlokzati díszeitől, mai megjelenése sokkal puritánabb, mint 
ahogyan a régi képeslapon látható. Az épület közvetlen szomszéd-
ságában ma földszintes üzletek sorakoznak, homlokzata pedig az 
egyes és kettes villamos sínpárjainak kereszteződésére, illetve az 
Újgyőri főtéri körforgalom rózsabokraira néz. A csomópont képét 
jelenleg a hivatal épülete mellett a Vasas Szerszámközpont és a 
Bükk Áruház tömbjei, valamint az MVK közeli autóbuszállomása ha-
tározzák meg. (Tajthy Ákos szövege Sáfrány Gy. József képeslapja, 
Horváth Csongor fotója)

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Miskolci Napló
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