
Miskolci Napló
Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében – térítésmentes  2023. január 21.  |  3. hét  |  XX. évfolyam 2. szám WWW.MINAP.HU

MEGBOLONDULT A TERMÉSZET. A januári tavaszban kinyíltak a kertben a hóvirágok, a fákon a nyitnikéket csiri-
pelik a cinegék. Az ember még örülne is ennek, hiszen szép a virág, vidám a madárének, ha nem tudnánk, 
hogy tél közepén járunk. Legalábbis naptár szerint, de a természet idén nem a kalendárium szerint működik. 
Hanem… Ki tudja, ez egy normális állapot-e, hiszen a természetben mindig vannak változások, vagy valóban 
mi rontottunk el valamit, de nagyon, és magunk idézzük elő a klímaváltozást. Akár így van, akár úgy, az bizo-
nyosnak látszik, hogy a környezetünk átalakul, jó lesz felkészülni rá. És ha már kivirágzott, örüljünk ennek a 
szerény, de szép, kis hóvirágnak. Fotó: Juhász Ákos

A Miskolc Holding Zrt. 
csütörtöki igazgatósági 
ülésén megtárgyalták és jó-
váhagyták a Barlangfürdő 
további működésével kap-
csolatos előterjesztést.

A testület döntéséről Veres 
Pál polgármester számolt be a 
közösségi médiában, közvet-
lenül a igazgatósági ülés után. 
Mint írja, ez a döntés azt je-
lenti, hogy január 26-ától – az 
éves karbantartás befejezésé-
vel – továbbra is várja vendé-
geit az európai hírű fürdő.

„Az Igazgatóság tagjaival 
abban egyeztem meg, hogy 
év közben több alkalommal 
is áttekintjük közösen a Bar-
langfürdő gazdasági helyze-
tét, és olyan energetikai fej-
lesztésekről is tárgyalunk 
majd, melyek megvalósítá-
sával hosszú távon biztosít-
ható a város meghatározó 
turisztikai attrakciójának 
gazdaságos működtetése. Az 
ülésen résztvevő Miskolci 
Fürdők Kft. vezetőjét pedig 
arra kértem, tegyenek meg 
mindent annak érdekében, 

hogy a Barlangfürdő – a ne-
héz gazdasági helyzet ellené-
re is – megfelelő szolgáltatási 
színvonalon működhessen” 
– tette közzé a városveze-
tő, aki egyben megragadta 
az alkalmat, hogy köszöne-
tet mondjon azoknak a he-
lyi vállalkozásoknak, ame-
lyek tényleges támogatást 
nyújtottak a működés eddigi 
fenntartásához.

Emlékeztetett: a turiz-
mus-vendéglátás területén 
működő és a Barlangfürdő 
nyitva tartásában érdekelt 
vállalkozások hozzájárulásai 
és az önkormányzat átcsopor-
tosított anyagi forrásai együtt 
tették lehetővé, hogy tavaly, 
az utolsó negyedévben is mű-
ködhetett az Európában egye-
dülálló miskolci fürdő.

Veres Pál a jó hírt egy má-
sikkal is megtoldotta: „Tavasz 
végére befejeződhet a mis-
kolctapolcai őspark felújításá-
nak nagyprojektje is, amely a 
Barlangfürdő környezetét is 
még szebbé teszi majd.”

Újra kinyit majd a Barlangfürdő 

77 milliós támogatás az uszodának 
Sikeresen tárgyalt a polgár-
mester – 77 milliós támo-
gatást kap a Kemény Dénes 
Sportuszoda – adja hírül a 
városháza közleménye.

Csaknem 77 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
kapott Miskolc városa a Kemény 
Dénes Sportuszoda működé-
si költségeinek finanszírozásá-
hoz – erről levélben tájékoztatta 
Veres Pált, Miskolc MJV pol-
gármesterét dr. Schmidt Ádám 
sportért felelős államtitkár.

Veres Pál még ősszel kezde-
ményezett tárgyalásokat az ál-
lamtitkárral, mivel a drasztiku-
san megnövekedett rezsidíjak 
szinte teljesen lehetetlenné tet-
ték a közintézmények mellett a 
sportlétesítmények működte-
tési költségeinek biztosítását is. 
Ezeknek az egyeztetéseknek az 
eredményeként tavaly 70 millió 
forintot kapott a Kemény Dé-
nes Sportuszoda, így sikerült 
elkerülnie a bezárást. Ez az ösz-
szeg az év végéig volt elegendő, 
a most megítélt összeg pedig 

március végéig biztosítja az in-
tézmény működtetését.

Az uszoda kiemelt regionális 
státuszt is kapott, így lehetősé-
get biztosít a miskolci lakosság 
és az itt működő sportegyesü-
letek mellett több környékbe-
li település professzionális és 
amatőr sportolóinak is sport-
tevékenységük folytatására. A 
működési hozzájárulás a janu-
ár 1-jétől március 31-éig tartó 
időszak közüzemi költségeinek 
finanszírozásához használha-
tó fel.

HAMAROSAN INDUL A KILÁTÓ FELÚJÍTÁSA
Riport a 3. oldalon

JÖTTEK, LÁTTAK, KÉRDEZTEK A DIÁKOK
Tudósítás a 2. oldalon

ÁRADNAK MEGYÉNK FOLYÓI, PATAKJAI
Cikk a 4. oldalon

60 éves Miskolc jelképe

Az Avasi kilátóról valószínűleg minden miskolcinak, sőt talán sok 
nem miskolcinak is megvan a maga személyes emléke. Az el-
múlt hat évtizedben egyik legfontosabb jelképe lett a városnak, 
sziluettje megjelenik könyvek borítóján, képeslapokon, sőt pul-
csikon is. Fotó: Horváth Csongor

Javában tart a Barlangfürdő karbantartása. Fotó: Juhász Ákos
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Három napot töltenek Mis-
kolcon az MCC vezetőképző 
akadémiájának diákjai. A 
tanulók szerdán a miskol-
ci városházát is felkeresték, 
ahol Veres Pál polgármes-
tert faggatták különféle té-
mákban.

A Mathias Corvinus Col-
legium (MCC) vezetőképző 
akadémiájának mintegy 17 
hallgatója látogatott el a mis-
kolci városházára szerdán dél-
után. A diákoknak először 
Veres Pál, Miskolc polgármes-
tere tartott egy prezentációt 
a város múltjáról, jelenéről és 
jövőképéről, majd a fiatalok 
faggathatták a városvezetőt 
aktuálpolitikai, közéleti és vá-
rospolitikai témákban.

Veleczki Patrik egyike a ve-
zetőképző akadémia tanuló-
inak. A miskolci fiatalember 
lapunknak elmondta, nagy 
öröm volt számára, hogy a 
program részeként szülőváro-
sát is tanulmányozzák a cso-
porttal. – Az első évben ta-
pasztaltam néhány dolgot 
különböző tavalyi diákokkal, 
voltak itt Miskolcon is, és na-
gyon megtetszett, hogy milyen 
széles körű tudást, vezetői skil-
leket tudnak elsajátítani. 

A tehetséggondozó intéz-
mény egyéves programjában a 
fiatalok magyarországi és kül-
földi városokban gyűjtenek 
tapasztalatokat. A cél, hogy a 
képzés ideje alatt a fiatalok az 
ország városait meglátogatva 
tapasztalatokat gyűjtsenek a 
települések működéséről.

Veres Pál az eseményt kö-
vetően lapunknak fontosnak 
nevezte a programot, ugyanis 
véleménye szerint, ha valaki a 
jövőben a közéletben szeretne 
dolgozni, akkor fontos, hogy 
megismerje az ország városait.

– A diákok bizonyára na-
gyon felkészültek a látoga-
tás előtt Miskolcból, hiszen 
olyan kérdéseket tettek fel, 
ami azt mutatja, hogy na-
gyon felkészültek Miskolcból 
és a jelenlegi városvezetésből. 
Kérdések hangoztak el azzal 
kapcsolatosan, hogy eddig 
mit sikerült megvalósítani a 
programunkból, kérdeztek a 
Földes átnevezési kísérleté-
ről, milyen kitörési, fejlesz-
tési irányokat látunk, mik a 
nehézségeink. Kérdeztek a 
hátrányos területek felzár-
kóztatásáról, az energiavál-
ságról. Egy nagyon érdekes 
és jó beszélgetés volt – össze-
gezte a polgármester.

Az MCC Vezetőképző Aka-
démiája idén már második 
alkalommal indult el, a prog-
ramjának egyik célja, hogy iga-

zi vezetőket képezzen a részt-
vevőkből.

– Vezetők lehetnek a gaz-
daságban, a politikában, a 
közigazgatásban vagy a neve-
lésben is. Fontos, hogy kifej-
lesszük azokat a képességeket, 
melyek egy igazi vezető számá-
ra nélkülözhetetlenek. A má-
sik célunk az, hogy megismer-
jék az országot, a különböző 
térségek előnyeit, nehézségeit, 
és megismerjék a világot is: Eu-
rópát, Amerikát, Ázsiát és Af-
rikát is. Megismerjék a globális 
gazdasági, társadalmi és egyéb 
problémákat. Ezért is utaznak 
különböző helyekre – mondta 
el Csepregi Gábor, az MCC Ve-
zetőképző Akadémiájának ta-
nácsadója.

Az egyéves programban 
résztvevő diákok a különféle 
városok és országok felkeresé-
se mellett változatos projektek-
ben, konferenciákon, kurzuso-
kon vesznek részt, vállalatokat 
látogatnak meg, de természete-
sen szabadidős programokra, 
kirándulásokra és sportolásra 
is jut idejük.                     TAJTHY Á.

Miskolc polgármestere kérte a távhőszolgáltatót, hogy vizsgál-
ják meg a díjkedvezmény nyújtásának vagy akár a díjfizetés 
alóli mentesülésnek a jogi lehetőségeit.

Veres Pál arról tájékoztatta 
a Miskolc Televízió Híradóját, 
hogy azt kérte a MIHŐ Kft.-től, 
hogy vizsgálják meg, milyen 
jogi lehetőségei vannak annak, 
hogy díjkedvezményt adhassa-
nak, vagy akár teljes egészében 
el tudják engedni a szilveszteri 
lakástűzben károsult családok 
távhő-, illetve készenléti díjait.

- Ezt jelenleg is vizsgálják a 
szolgáltató szakemberei, akik 
biztató javaslatokat tettek le az 
asztalra. Bízom abban, hogy 
mentesülhetnek a fizetés alól az 

érintett családok – tette hozzá a 
városvezető.

Két családról van szó, a tűz 
megfékezésénél ugyanis az alsó 
szomszéd lakása teljesen beá-
zott, gyakorlatilag lakhatatlan-
ná vált a Középszeren található 
társasházban. A város egészét 
megrázta az óévi eset, de példás 
összefogással van remény arra, 
hogy Kántorné Szinai Erika és 
családja újrakezdheti az életét 
az otthonában.

A város azonnal szükség-
lakást biztosított a károsul-

taknak, akik megkapták a te-
lepülési gyorstámogatást is. 
Helyi politikusok mellett a 
civil szféra is megmozdult, a 
polgármester kérésére a Su-
persum Alapítvány nyitott 
számlát a felajánlások foga-
dására. És magánszemélyek, 
vállalkozások is segítenek: a 
Balla Bútor például felajánlot-
ta, hogy a tűzkárosult család 
szükséglakását bebútorozza. 
A Mirehu Kft. pedig a bútora-
dományok elhelyezését vállal-
ta. De volt, aki laptopot, hűtőt 
ajánlott fel. Egy festéket forgal-
mazó cég pedig állja az egész 
lakás újrafestését.

MN

A MIHŐ kárpótolja az áldozatokat

Ez a Supersum Alapítvány 
vezetőjének tapasztalata. 
Ők szervezték a szilveszte-
ri lakáskiégés utáni ado-
mánygyűjtést, és most az 
alatta lévő lakásban élőkön 
próbálnak segíteni, akiknek 
otthona az oltóvíz miatt vált 
lakhatatlanná.

Mint ismert, a 2022-es év 
utolsó sokkoló híre volt, hogy 
Miskolcon kiégett egy lakás, 
miután egy tűzijáték az erkélyre 
csapódott. A lakás lakhatatlan-
ná vált és gyakorlatilag minden 
ingóság, a bútoroktól a ruhákon 
át a műszaki eszközökig, oda-
veszett. A lakásban egy édes-
anya, Erika élt három gyerme-
kével. A Supersum Alapítvány 
volt az első segítőszervezet, 
amely a kezdeti pillanatoktól a 
család mellett volt, és szervezte 
az adománygyűjtést.

„Mi úgy kerültünk a törté-
netbe, hogy felkért minket a 
miskolci önkormányzat, konk-
rétan Veres Pál polgármester. 
Amikor a tűzeset történt, igaz-
gatási szünet volt, és az önkor-
mányzat nem is gyűjthet ma-
gánszemély részére, ezért kérte 
fel polgármester úr a Supersum 
Alapítványt. A felkérésünket 
megalapozta, hogy már ko-
rábban is dolgoztunk együtt. 
Gyors megoldásra volt szükség, 
és a döntéshozók mellettünk 
döntöttek. Mi tisztelettel és há-

lával fogadtuk el a felkérést” – 
emelte ki Bernasconi-Bús Kata-
lin, az alapítvány vezetője.

„Nyugodtan mondhatom, 
hogy példa nélküli az alapít-
vány eddigi életében az az ösz-
szefogás, ami a szilveszteri mis-
kolci paneltűz során kiégett 
lakásban élő Erikáért és csa-
ládjáért indult. A rengeteg se-
gítségnek és felajánlásnak 
köszönhetően – átmenetileg – 
rendeződött a család sorsa, de 
a lakás újbóli lakhatóvá tételéig 
még hosszú az út és sok a fela-
dat” – tette hozzá.

Azonban nemcsak Eriká-
ék harmadik emeleti lakásá-
ban keletkeztek hatalmas károk 
szilveszter estéjén, hanem az 
alattuk lévő lakás is károsodott 

a tűzoltók által az oltáshoz fel-
használt nagy mennyiségű víz-
től. Minden elázott, a falakon, a 
plafonon folyt a víz, a konnek-
torokból és villanykapcsolók-
ból úgyszintén, a padló felázott, 
amit a padlószőnyeggel együtt 
betonig fel kellett szedni, a bú-
torok szétáztak, dohosak. Még 
a régi típusú fakeretes ablakokat 
is cserélni kell, mert elvetemed-
tek. Ebben a lakásban egy test-
vérpár él, most rajtuk is segíteni 
próbál az alapítvány.

„Megmozdult az egész vá-
ros, Erikáéknak nagyjából 
már mindent sikerült pótolni, 
a szükséglakást ők és az alat-
tuk beázott lakók is megkap-
ták az önkormányzattól. Egy 
miskolci bútorbolt berendezte 

a lakást, tárgyi adományokból 
pedig már annyit felajánlottak, 
hogy az adakozók engedélyé-
vel már más rászorulóknak is 
tudtunk belőle adni. Éváék kis 
csúszásban vannak, ők a Szent-
györgy úton kaptak lakást, ahol 
még csak két matrac van. Nekik 
ugyanúgy lakhatatlanná vált a 
lakásuk, és mindenre szüksé-
gük van. Most nekik várjuk az 
adományokat, mert szinte sem-
mijük nincs” – mondta Katalin, 
aki az adományozókról és az 
adakozási kedvről így nyilat-
kozott: „Megmozdultak a mis-
kolciak, cégek, magánemberek, 
csapatok, egyesületek, sőt még 
nyugdíjasklubok is. Mindenki a 
magáénak érzi ezt a tragédiát.”

BACSÓ ISTVÁN

Az emberekben segítőkészség van

A korábbinál is komolyabb 
érdeklődés miatt nagyobb 
létszámú csoportokkal és 
hosszabbra nyújtott nyitva-
tartással tartanak száraz-
lábas túrákat hétvégén az 
újranyitás előtt álló Miskolc-
tapolca Barlangfürdőben.

Rendkívüli népszerű-
ségnek örvend a fürdő „ba-
kancsos” programja. A kü-
lönleges túra alkalmával az 
érdeklődők idegenvezető kí-
séretében, száraz lábbal jár-
hatják be a barlangrészeket 
és a víz nélküli medencéket, 
és bemehetnek olyan elzárt 
területekre, ahová fürdőző 
vendégként a hétköznapok-
ban nincs mód.

A pénteki túra során Né-
meth Judit, a Miskolci Fürdők 

Kft. ügyvezetője elmondta, 
ez a programjuk is olyannyi-
ra népszerű, hogy az ország 
minden területéről érkeznek 
látogatók. A nagy érdeklődés 
miatt sűrítették a csoporto-
kat, és a nyitvatartást is meg-
hosszabbították.

A hétvégén még túráz-
hatunk, 26-án, csütörtökön 
reggel 9 órakor aztán újra a 
fürdőzők vehetik birtokba 
Miskolc kedvelt turisztikai 
célpontját.

Szopkó Tibor alpolgármes-
ter – aki szintén részt vett a 
túrán – kiemelte, világszerte 
ismert és kedvelt a Miskolcta-
polca Barlangfürdő, ez a vá-
ros egyik kiemelkedő turisz-
tikai értéke – ezt szeretnék 
továbberősíteni.

K. I.

Száraz lábbal a 
Barlangfürdőben

Szopkó Tibor is részt vett a barlangi túrán. Fotó: Juhász Ákos

Jöttek, láttak, kérdeztek a diákok

A diákoknak Veres Pál mutatta be városunkat. Fotó:Mocsári L.

A szilveszteri lakástűzben lakhatatlanná vált az otthonuk. Fotó: Supersum.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Vármegyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Vármegyei 
Kormányhivatal és a Mis-
kolci Egyetem közösen 
újévköszöntő rendezvényt 
szervezett az egyetemen. 

A január 16-ai ünnepséget 
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 
nyitotta meg. Alakszai Zoltán 
főispán ismertette gondolatait: 
„Amikor Bihall Tamás elnök 
úr a tavalyi év folyamán felve-
tette, hogy élesszük újra ezt a 
hagyományt, akkor elgondol-
kodtam azon, hogy most, 2023 
januárjában vajon illendő-e 
pezsgős koccintással indítani 
az évet? Szükségünk van a kö-
zösségre, amely a legfőbb erő-

forrásunk itt a vármegyében” 
– szögezte le a főispán.

Horváth Zita, a  Miskol-
ci Egyetem rektora kiemel-
te, számukra hagyományte-
remtő ez a rendezvény, mert 
először vettek részt a szerve-
zésben. „Mindenki, aki el-

fogadta a meghívásunkat és 
eljött, egyaránt fontos szá-
munkra. Fontosak a gazda-
sági szereplők, a politikai élet 
szereplői, a civil, az egyhá-
zi szféra képviselői, a várme-
gyénk más felsőoktatási intéz-
ményeinek képviselői.         B. I.

Miskolc felzárkózik 2023-ban

Alakszai Zoltán, Horváth Zita és Bihall Tamás. Fotó:Mocsári László
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Életem első emlékei Hejőcsabáról származ-
nak, így bár azt a városrészt jól ismertem, a belvá-
rost kevésbé. Arra azonban jól emlékszem, hogy 
a kistokaji telkünkről hazafelé minden alkalom-
mal láttam egy hegyes valamit az Avasi lakótelep 
sziluettje felett. Érdekelt mi az, így mint minden 
gyerek – biztos, ami biztos – újra és újra megkér-
deztem, hogy mi az. Szüleim pedig újra és újra 
készségesen elmondták: az ott az Avasi kilátó, Miskolc jelképe.

Viszont nagyon erősen él bennem az első emlékem arról, mikor 
„először találkoztam személyesen” a kilátóval. Szombatonként, 
amíg anya főzött, édesapám gyakran elvitt minket amolyan mini 
miskolci kirándulásokra a kötelező piacozás és bevásárlás után: 
sokszor fordultunk így meg Lillafüreden, Miskolctapolcán, és így 
esett meg az a randevú az Avasi kilátóval is.

Emlékszem, kisgyerekként nagyon féltem, amikor a kilátóra 
felvezető lépcsősor előtti rácson kellett átmennem. Nem a rácstól 
féltem, hanem az alatta tátongó mélységtől. Első alkalommal és 
később sem mertem szülői kíséret nélkül átmenni rajta, és meg-
mondom őszintén, ettől az emléktől még néha ma is összeszorul a 
gyomrom, mikor arra járok.

De emlékszem arra is, mikor szüleimmel a kilátó első emeletéről 
szemléltük a várost, és megpróbáltunk megtalálni mindent, amit 
akkori fejemmel fel tudtam ismerni Miskolcból. És arra is emlék-
szem, hogy a kilencvenes évek elején a presszó zárva volt, szüleim 
pedig hiányolták, emlékszem, hogy Áron öcsémmel rohangálunk 
a kilátó első emeleti pepita burkolatán, miként arra is, hogy eköz-
ben édesanyám Hella húgomat etette gyümölcsös túrókrémmel a 
kilátó tövében.

No és arra is emlékszem, tinédzserként, amikor már szülők nél-
kül is járhattuk a várost, hányszor mentünk a kilátóba haverok-
kal, kezdődött, vagy végződött itt randevú, gyönyörködtünk innen 
a város panorámájában. A mai napig is gyakran látogatom meg 
az idén már hatvanéves Avasi kilátót, amiben ugyanaz a bizonyos 
kávézó néhány évvel ezelőtt újra megnyílt.

Az Avasi kilátóról valószínűleg minden miskolcinak, sőt talán sok 
nem miskolcinak is megvan a maga személyes emléke. Az elmúlt 
hat évtizedben egyik legfontosabb jelképe lett a városnak, sziluett-
je megjelenik könyvek borítóján, képeslapokon, sőt újabban pul-
csikon, pólókon, baseballsapkákon is. Sőt, még a Miskolc Televízió 
több főcímében is központi szerepet kapott, de néhány éves kihagyás 
után egy éve ismét Kilátó címmel jelentkezik a közéleti magazin is.

Meg aztán tudunk is róla sok mindent: hogy több elődje volt, 
hogy hetvenkét méter magas, és azt, hogy nem csupán kilátó, ha-
nem tévétorony is. Tudjuk, hogy erős szélben az épület hatvan mé-
ter feletti részén 45 centiméter a tű vízszintes mozgása, és azt is, 
hogy amikor egyik oldalát tűzi a nap, képes akár 15 centimétert 
elmozdulni.

A hatvanéves Avasi kilátót a múlt hétvégén egy igazán külön-
leges díszkivilágítással köszöntötte Miskolc. A legszebb szülinapi 
ajándék azonban az lesz, ha 2023-ban végre megújul a város jelké-
pe. Nemcsak a kilátónak, hanem nekünk, miskolciaknak is.
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Mindnyájunk kilátója 

Nemcsak az Avasi kilátó, 
hanem annak környezete is 
meg szépül.

Hetek vannak már csak 
hátra, és minden jel szerint 
megkezdődhet majd a város 
egyik leghíresebb épületének 
a felújítása, amely közvetlen 
környezetét is érinti. A terve-
ket Viszlai József, Miskolc ko-
rábbi főépítésze készítette el. 
Az Ybl Miklós-díjas építész 
igyekezett minden sallangtól 
megszabadítani az épületet, és 
az eredeti könnyedségét, ele-
ganciáját visszaállítani. Tavaly 
ősszel lezajlott a közbeszerzé-
si eljárás, decemberben pedig 
beérkeztek a végső ajánlatok 
is. Jelenleg az engedélyeztetési 
eljárás tart, ha minden rend-
ben lesz, február végén meg-
indulhat a munka – jelentette 
be a kilátó vasárnapi ünnep-
ségén Veres Pál polgármester.

Hogy milyen is lesz a meg-
újult kilátó? Erről Szunyogh 
László főépítész beszélt la-
punknak: „A kilátó modern 
külsőt kap, épül egy körsétány 
is, az első emeleti teraszról to-
vábbra is körpanoráma mu-
tatja meg a várost. Az épület 

presszószintjét a tervek sze-
rint padlóig üvegezik, így nap-
pal és éjszaka is még inkább 
kiteljesedik majd onnan nézve 
a városkép. Külön hangsúlyt 
fektetettek a tervezés során 
arra, hogy milyen fényben ra-
gyog majd esténként Miskolc 
ikonikus szimbóluma, amit 
energiatakarékos LED-lám-
pákkal oldanak majd meg.”

Az épületen egy finoman 
áttetsző háló is lesz, amelyen 
fényjátékot és akár animációt 
is lehet nézni – sorolta a főépí-

tész. Az összes ajtót, ablakot és 
valamennyi vezetéket lecseré-
lik, korszerűsítik az energia-
ellátó rendszereket, új padlót 
kap a terasz, és a lépcsősor is 
meg fog újulni. A rekonstruk-
ció végéhez közeledve indul 
meg az odavezető út és a par-
koló megújítása is. A munka 
ideje alatt alternatív útvona-
lon lehet majd megközelíteni 
a Horváth-tetőt, erről termé-
szetesen idejében tájékoztat-
ják majd a közvéleményt.
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Hamarosan kezdődik a felújítása isHamarosan kezdődik a felújítása is
A búvóhely mellett a termé-
szetes táplálékot is biztosíta-
nák – folytatódik a Városgaz-
da odútelepítési programja

A Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. tavaly júniusban in-
dította el azt az örökbefogadá-
si programot, amely során száz 
madárodút helyeztek ki város-
szerte. A kezdeményezés célja, 
hogy az énekesmadarak köny-
nyebben találhassanak búvó- és 
fészkelőhelyet, ugyanis a foko-
zódó erdőművelés, a veszélyes 
és korhadt fák eltávolítása, va-
lamint a vizes és szántóföl-
di élőhelyek átalakulása miatt 
szűkült az életterük, egyes fa-
jok egyedszáma csökkenésnek 
indult. Nem titkolt cél az sem, 
hogy minél több énekesmada-
rat láthassunk és hallhassunk, 
támogatva a környezettudatos 
nevelést.

A program része, hogy az 
odúkat az arra jelentkező sze-
mélyek vagy szervezetek örök-
be fogadhatják, ezzel is segítve 
az állatvilág sokszínűségének 
megőrzését, az odúk karban-
tartását és újak kihelyezését. A 
kihelyezett odúkat fényképpel 
és GPS koordinátákkal doku-
mentálják. Az örökbefogadás 

menetéről, általános feltétele-
iről az alábbi linken bővebb 
információ található: https://
miskolczoo.hu/orokbefoga-
das-madaroduk. A programot 
szakmailag a Magyar Madárta-
ni Egyesület Bükki Helyi Cso-
portja segíti. Javaslatukra két tí-
pusú odú készült: minden odú 
a harkályok által vájt odúk mes-
terséges változata, a kisebb mé-
retűek az apró termetű cinke-
fajok (barátcinege, kék cinege) 
számára, a nagyobb típusúak 
a széncinege, a nyaktekercs, a 
légykapó, a csúszka és a veréb-
félék egyedeinek készülnek.

Amellett, hogy a program 
idén folytatódik, a kihelyezett 

odúkat a fészkelési időszakon 
kívül eső hónapokban karban-
tartják és takarítják. A Város-
gazda telephelyén már készül-
nek az új madárodúk, a tervek 
szerint pedig a társaság keze-
lésében lévő közterületeken 
igyekszik majd olyan növénye-
ket is telepíteni az odúk kör-
nyezetébe, amelyek természe-
tes táplálékot biztosíthatnak az 
énekesmadaraknak. Továbbá, 
megkezdődött a tavalyi évben 
kihelyezett madárodúk tisztítá-
sa, az odúkban talált fészkekről 
pedig feljegyzés készül. Mindez 
illeszkedik ahhoz az elképzelés-
hez, hogy Miskolc madárbarát 
város legyen.

Miskolc a madarak városa leszMiskolc a madarak városa lesz

Szunyogh László ismertette Viszlai József terveit. Fotó: Juhász Á.

A Városgazda madáretetőinek egyike. Fotó: Horváth Csongor

Isten éltessen sokáig, Avasi kilátó!Isten éltessen sokáig, Avasi kilátó!
Hat évtizeddel ezelőtt adták 
át Miskolc jelképét, az Avasi 
kilátót. Összeállításunkban 
felidézzük a történetét és mis-
kolciakkal beszélünk arról, 
hogy kinek miért fontos ez a 
kultikus torony.

Hatvanéves idén az Avasi kilá-
tó. A tévétornyot 1963. augusz-
tus 20-án avatták fel, de a már 
szerkezetkész építményen janu-
ár 15-én felkapcsolták a reflekto-
rokat – erre az eseményre emlé-
keztek múlt vasárnap a kilátónál. 
Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület 
rendezvényén képviseltette ma-
gát az önkormányzat is: részt vett 
a programon Veres Pál, Miskolc 
polgármestere, Varga Andrea és 
Szopkó Tibor alpolgármesterek és 
Szunyogh László főépítész is.

Nem ez az első kilátó az Ava-
son, az elmúlt, közel százhúsz év-
ben három ilyen építmény is állt a 
hegyen. Az első kilátó az Avas-te-
tőn 1906-ban épült mindössze 
két hét alatt, II. Rákóczi Ferenc 
tiszteletére, akinek hamvait ek-
kor szállították Kassára. A kilátó 
a Rákóczi-torony nevet kapta, és 
az ünnepségek idején tetejére a 
nemzeti lobogót, oldalaira a név-
adó zászlaját és jelképeit tűzték 
ki. Éjjel fáklyákkal világították ki, 
tetőszintjére ágyút vittek, amit a 
szerelvény érkezésekor elsütöt-
tek. Következő évben gyenge 
szerkezete miatt lebontották.

Három a magyar igazság
Az első állandó torony, vagyis a 

második kilátó 1934-ben készült 
el ezen a helyen. Ezt az épületet 
Szeghalmy Bálint, a Deszkatemp-
lom tervezője álmodta meg, ah-
hoz hasonló stílusban. 1943-ban 
(más adatok szerint 1942-ben) 
tűz rongálta meg. 1956 decem-
berében aztán csaknem teljesen 
összedőlt: a legenda szerint egy 
szovjet tank lőtte szét az 1956-os 
forradalom leverésekor. Egy má-
sik helyi legenda december 4-ére 
teszi a torony pusztulását.

A ma álló tornyot Hofer Mik-
lós és Vörös György tervezte, 
már nem fából, hanem beton-
ból épült, és, ahogyan említettük, 
most hatvanéves. Abban, hogy 
az elmúlt hat évtized alatt az Ava-
si kilátó Miskolc jelképe lett, nin-
csen vita a miskolciak között. La-
punk kíváncsi volt arra, hogyan 
vélekednek az ikonikus épületről 
a helybeliek, így véletlenszerűen 
három, a városhoz kötődő em-
bert kérdeztünk.

Nemcsák István úgy fogalma-
zott, számára a kilátó számtalan 
gyerekkori és fiatalkori emléket, 
romantikus estét idéz meg. „Pél-
dául, amikor a jelenlegi párom-
mal megismerkedtem, itt volt az 
első randink. De ideköt az egyik 
legizgalmasabb kerékpáros ver-
senyem is, ami 2018-ban volt” – 
kezdte, de mesélt amfiteátrumi 
bulikról, melyeket fiatalon láto-
gatott.

Iránytű a lakosoknak
– Szerintem Miskolcnak nem-

csak a jelképe, de a miskolci-
aknak egyfajta iránytű is ez az 
építmény. Minden hazatérő mis-
kolcinak megdobogtatja a szí-

vét, amikor meglátja Miskolc 
sziluettjét a távolból a kilátóból. 
Mikor ezt megpillantjuk, akkor 
tudhatjuk biztosan, hogy végre 
itthon vagyunk! – hangsúlyozta.

Bernáth Mónika egyetemista 
kora óta, vagyis tizenkét éve él 
Miskolcon. Mint mondta, ennyi 
év alatt felfedezte a város neveze-
tességeit, többek között az Avasi 
kilátót, ahova mindig szívesen lá-
togat el barátokkal, családdal és 
immáron a gyermekeivel is. „Jó 
érzés tölt el a város történelmi ré-
szeit a magasból megtekinteni, és 
elmerengeni, milyen szép helyen 
lakunk” – tette hozzá.

– Örülünk a kilátó szomszéd-
ságában az új játszótérnek, park-
nak is. Modern, magas színvona-
lú és tiszta. Minden korosztály 
megtalálja a maga számára meg-
felelő játékot, eszközt. Ráadásul 
babakocsival is nagyon kényel-
mesen sétát lehet tenni itt, a vá-
rosunk legújabb játszóterén. Bí-
zom benne, hogy esetleg családi 
programok is lesznek a játszó-
tér közelében. Az a korosztály, 
ami az „amfiba” járt bulizni, ma 
ugyanoda viszi a gyermekét a ját-
szótérre – vélekedett.

Az otthon itt van
Szabó István ugyan évekkel ez-

előtt elköltözött a városból, de lé-
lekben mindig miskolci marad. 
Az Avasi kilátó neki is kedves 
helyszín már azért is, mert ovis 
korától az érettségi megszerzésé-
ig az Avasi lakótelepen élt. „Szil-
veszteri tűzijátékokat nagyon jó 
volt nézni onnan, máig a leghi-
degebb éjszakák emléke él ben-
nem. A Fráterből hazaindulva a 
Szent István térről minden nap 
megcsodáltam – néha meg is 
másztuk a felé vezető lépcsőket 
az osztálytársakkal, és gyönyör-
ködtünk a panorámában. Olykor 
piknikezni is feljártunk a busz-
végállomás melletti parkba. A 
legtöbb szombaton meg is for-
dultam arrafelé, átutazóban ott-
honról a Szent Anna-templom 
felé, az ifjúsági misére menet” – 
emlékezett. Máig az egyik ked-
venc helye Miskolcon, szereti on-
nan nézni a nyüzsgő várost. „Van 
egy megmagyarázhatatlan érzés, 
ami körülveszi a tornyot, amit 
máshol nem érezni. Bármikor 
erre járok, ott érzem igazán, hogy 
otthon vagyok” – tette hozzá.
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A 60 éves kilátóra emlékeztek (balra Veres Pál polgármester). Fotó: Juhász Ákos



A Szinva megnőtt vízállását 
bárki megnézheti városszerte, 
de árad a Sajó és a Bódva is.

Kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal, de vasárnap este óta fo-
lyamatosan esik az eső Miskol-
con és Borsod-Abaúj-Zemplén 
vármegyében is (és egyébként az 
ország nagyobb részén így van ez 
most). A meteorológusok már a 
múlt hét végén felhívták a figyel-
met arra, hogy akár kéthavi csa-
padékmennyiség is lehullhat a 
héten, mint ahogyan arra is, hogy 
megáradhatnak a patakok és a 
folyók az északi országrészben.

Mindez be is következett, a 
Szinva vízszintje már szerdára 
jelentősen megnőtt, csütörtökre 
pedig továbbduzzadt: az amúgy 
békésen csörgedező patakban 
jelenleg sebesen halad a Sajó felé 
a haragos, sáros vízfolyam. A 
meder ugyan még nincs tele, de 
folyamatosan telítődik, a Szinva 
teraszon és a II. János Pál pápa 
téren már az alsó teraszok kövét 
nyaldossa a víz.

A lillafüredi vízesésnek vi-
szont kifejezetten jót tett a ren-
geteg eső, hiszen a megáradt 
Szinva miatt csodálatos lát-
ványt nyújt a lezúduló, nagy 
víztömeg. „Manapság a kevés 
csapadék miatt ritkán lehet ha-
zánk legnagyobb vízesését így 
látni” – jegyzi meg a Horváth 
Csongor fotóriporterünk által 
üzemeltetett Lillafüred Online.

Egész héten esett
A patakok, folyók tehát árad-

nak, ezt megerősítette érdek-
lődésünkre az Észak-magyar-
országi Vízügyi Igazgatóság 
(ÉMVIZIG) is. Mint írják, az el-
múlt napokban több csapadék-

zóna is áthaladt a vízgyűjtőink 
fölött. Területi átlagban a külföl-
di és a hazai vízgyűjtőkön is 15-
20 milliméter csapadék hullott 
eső formájában. Ennek a meny-
nyiségnek több mint a felét, 9-12 
milliméter közötti értékeket az 
utóbbi tizenkét órában mértek.

A hét végétől hűvösebbre 
és szárazabbra fordul időjárá-
sunk, az árhullámok csapadék-
utánpótlása megszűnik, de 
vízutánpótlásuk csak lassan 
csökken – tették hozzá.

A Sajó, a Bódva és a Bodrog 
is árad

Az ÉMVIZIG hidrometeoro-
lógiai jelentése szerint a Sajó ha-
társzelvényében, Sajópüspöki-
nél csütörtök délután újabb, 335 
centiméteres tetőzés követke-
zett be. Ott péntek reggel 6-ig 14 
centimétert apadt a folyó. Len-
tebb, Sajószentpéternél lassú, 
lejjebb mérsékelt ütemű áradás 
figyelhető meg. „Pénteken Sajó-
szentpéternél, szombaton pedig 
Felsőzsolcánál is bekövetkezik a 
tetőzés” – tették hozzá.

A Bódván és mellékvizein is 
újabb árhullámok képződtek, 

főképp Szlovák területről ér-
kezett a korábbiaknál számot-
tevően nagyobb vízmennyiség, 
a hazai mellékvizek pedig to-
vábbra is jelentős vízhozamot 
szállítanak. „A Rakacai víztá-
rozó a Rakaca-patak árhullá-
mát fogadni tudja” – hangsú-
lyozta az ÉMVIZIG.

Az újabb árhullámok miatt 
Szendrőnél a korábban vártnál 
némileg magasabban, a 235 
plusz/mínusz 15 centiméteres 
vízállástartományban várható 
a tetőzés, amely csak szomba-
ton vagy vasárnap a nap első 
felében fog bekövetkezni.

A Bodrog forrásfolyóinak 
vízgyűjtőin - a várakozások-
nak megfelelően - csütörtökön 
újabb jelentős csapadék hul-
lott, amelynek hatására ezeken 
a vízfolyásokon a korábbiak-
nál is némileg nagyobb árhul-
lámok képződtek.

A határszelvényben, Felső-
bereckinél pénteken kora déle-
lőtt a vízállások átlépik az első 
fokú készültségi szintet, a hét-
végén pedig a másodfok meg-
közelítése/elérése valószínű.
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Még messze vagyunk a nega-
tív rekordtól, de így sem biz-
tató a hazai valuta helyzete.

Az inflációt gyakran nevezik 
pénzromlásnak, ám pontosabb, 
ha az árak széles körű emelke-
dését fogalmazzuk meg így. A 
különböző termékek és szolgál-
tatások árai szüntelenül változ-
nak. Ez normális folyamat a pi-
acgazdaságban: valami olcsóbb 
lesz, egy másik dolog ugyanak-
kor drágább. Inflációról akkor 
beszélünk, amikor nem csupán 
egy, hanem egyszerre több áru 
és szolgáltatás ára is felmegy. 
Röviden: akkor használhatjuk 
az infláció kifejezést, ha ma egy 
forintért kevesebbet kapunk, 
mint tegnap (ezt nyilván csak a 
példa kedvéért írjuk, egy forin-
tért jelenleg nem sok mindent 
lehet kapni).

Persze, egyes dolgok ára fon-
tosabb, mint másoké, mond-
hatni, nagyobb súlyt nyom a 
mérlegen. Az elektromos áram 
emelkedése például egy átlag 
családnak nagyobb terhet je-
lent, mintha az őszibarackért 
vagy a bélyegért kellene hir-
telen többet fizetni. Az inflá-
ció mérésekor a háztartások 
által elfogyasztott valameny-
nyi árut és szolgáltatást figye-
lembe veszik, mégpedig há-
rom csoportba sorolva. Mérik 
a napi fogyasztási cikkek ára-
inak változását, mint például 
az élelmiszer vagy a benzin, 
a tartós fogyasztási cikkekét, 

mint mondjuk a ruha és a ház-
tartási gépek, és megint külön 
az olyan szolgáltatásokét, mint 
a fodrász, a biztosítás vagy az 
autókölcsönzés.

Nincs csökkenés
Aki az utóbbi időben ráné-

zett a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) méréseire, elsőre 
nagyon megörülhetett: janu-
ár 10-én még 22,5 százalékos 
inflációt mértek, ugyanez a 
szám január 17-én viszont már 
14,5 százalékra csökkent, tehát 
8 százalékponttal esett.

Az élet azonban nem lett ol-
csóbb: ezek az adatok az egy év-
vel korábbi állapothoz mért vál-
tozásokat mutatják. Vagyis, ha 
egy hét alatt 8 százalékpontot 
csökken az infláció, az nem azt 
jelenti, hogy a múlt héthez képest 
olcsóbb lett bármi is. Arra utal, 
hogy tavaly januárban mindösz-
sze hét nap leforgása alatt 8 szá-
zalékos drágulás történt az áruk 
és a szolgáltatások terén.

A számok
Míg tavaly decemberben 

24,5 százalékkal, egész 2022-
ben átlagosan 14,5 százalékkal 
nőttek az árak a hivatal össze-
sített adatai szerint.

Az élelmiszerek ára 44 szá-
zalékkal emelkedett, de voltak 
termékek, amelyek drágulása 
messze meghaladta ezt. A sajt, 
a tojás, a kenyér, a tejtermékek, 
a vaj és vajkrém ára nagyjából 
80 százalékkal ment feljebb. Az 

édesipari lisztesáru és a száraz-
tészta 70 százalékkal, a mar-
garin, a péksütemények, a tej 
és a baromfihús körülbelül 50 
százalékkal kerül többe, mint 
2021 végén.

Emellett 55,5 százalékkal 
lett drágább a háztartási ener-
gia is. Ezen belül a vezetékes 
gáz visz mindent a maga 97,8 
százalékos emelkedésével, de 
a tűzifa sem kínál sokkal költ-
séghatékonyabb megoldást; 
az 58,6 százalékot drágult. A 
szolgáltatások díja 9,5 száza-
lékkal emelkedett: a taxizás, a 
lakásjavítás, a sport- és múze-
umi belépők és a belföldi üdü-
lés árai szaladtak meg legin-
kább.

Az Eurostat legutóbbi, ta-
valy novemberre vonatko-
zó adatai szerint összevetés-
ben átlagosan 11,1 százalékos 

volt az infláció az unión belül. 
Magyarország az akkor 23,1 
százalékos harmonizált fo-
gyasztói árindexszel első volt. 
Minket néhány százalékpont-
tal lemaradva a balti államok, 
Észtország és Litvánia követ-
tek a kétes értékű dobogó al-
sóbb fokain.

Szomorú rekord
Volt azonban olyan idő is, 

amikor a magyar árak szálltak 
el a legnagyobb mértékben az 
egész bolygón: 1946. július 10-
én döntött világrekordot a ha-
zai infláció, ugyanis ezen a na-
pon 348,46 százalékos romlást 
mértek, vagyis az árak 11 óra 
alatt a duplájukra nőttek. Ezt a 
negatív csúcsot aztán egészen 
a 2008-as zimbabwei válságig 
tartotta Magyarország.

BÁJER MÁTÉ

A Búza téren szinte naponta érezhető az infláció hatása. Fotó:  
minap archív/Mocsári László

A Szinva is erősen felduzzadt a sok esőtől. Fotó: Horváth Csongor

Európa-bajnok a magyar infláció

Áradnak megyénk folyói, patakjai

Forgalomba állásának 
kilencedik évfordulóját 
ünnepli az első Škoda vil-
lamos Miskolcon

2009-ben kezdődött a város 
történetének egyik legnagyobb 
és talán a legtöbb embert érin-
tő beruházása, a nagy villamos 
projekt. A „Zöld Nyíl program” 
célja az volt, hogy Miskolcon 
az ország egyik legmodernebb 
villamosközlekedése jöhessen 
létre. A fejlesztés keretében 9 
évvel ezelőtt, ezen a napon állt 
forgalomba az első Škoda vil-
lamos. Az európai színvonalú 
járműből összesen 31 érkezett 
Miskolcra a villamosvasút fej-
lesztési nagyprojekt keretén 

belül. A modern Škoda villa-
mosok beszerzése mellett a 
projekt során megújult 9,6 km 
és meghosszabbításra került 
1,6 km városi villamosvasúti 
pálya, amellyel akkor elindult a 
miskolci közösségi közlekedés 
egy újabb korszaka. Az ala-
csonypadlós Škoda villamo-
sok tágasak, teljes hosszában 
átjárhatóak, ergonomikusan 
kialakítottak, klimatizált utas-
térrel és vezetőfülkével ren-
delkeznek, kerekesszékesek és 
kerékpárok szállítására is al-
kalmasak, wifivel felszereltek. 
A hang-és hőszigetelt oldalfa-
lú és mennyezetburkolatú vil-
lamosoknak alacsony a külső 
és belső zajszintje.

Fűtési szempontból nincs 
okunk panaszra, ennyi 
haszna legalább van a tava-
sziasra sikerült télnek, de a 
mezőgazdászok számára ez 
komoly kockázatokkal jár, 
amelyek kihatnak a követ-
kező termésre.

Január közepén is túl va-
gyunk, de igazi tél még nem 
volt. Itt Miskolcon egyszer sem 
kerültek elő a szánkók, mert 
amikor volt is némi hó, az sem 
volt elég vastag vagy tartós. A 
gyerekek csalódottak, ahogy a 
gazdák is. Nekik egy nagy hó-
takaróra lett volna szükségük, 
amely kitart decembertől leg-
alább február végéig. Ez idén 
nem jött össze. Egyetlen po-
zitívum az elmúlt napokban 
lehullott, viszonylag sok eső, 
amely legalább a tavalyi súlyos 
aszály után lassan feláztatja a 
sziklakeménységű földeket.

Taskó József, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Bor-
sod-Abaúj-Zemplén vár-
megyei elnöke, aki maga is 
mezőgazdasági vállalkozó, az 
enyhe télről és a hirtelen jött 

bőséges csapadékról szólva el-
mondta, hogy a föld szépen töl-
tődik fel a talajvízzel, nagyon 
fontos lenne, hogy tavaszig az 
alsóbb rétegekhez is elérjen a 
csapadék. Vannak kisebb bel-
vizes területek, de azok még 
nem okoznak kritikus károkat, 
a termés mennyiségét nagyban 
nem befolyásolják. „Bőven van 
még helye a csapadéknak, itt 
Dél-Borsodban még a csator-
nák, vízgyűjtők nincsenek tele 
olyan mértékben, ahogy szok-
tak tavasz kezdetére. Az eddig 
lehullott mennyiség tavaszig, 
május elejéig többnyire fedezi 
a szükségletet. A talaj nagyon 
jól tudja raktározni a vizet. Mi 
három hete ültettünk fákat és 
a fúró olyan negyvenöt, ötven 
centi mélységben még mindig 
száraz réteget talált. Tehát bő-
ven van még helye az esőnek.”

Az elnöktől megtudtuk, hogy 
a búza- és repcevetésekben ki-
sebb kipusztulásokat okoz-
hat a belvíz, de nem jelentőset, 
más művelésekben még nem, 
és a szántások is beforgathatják 
még a mélyebb rétegekhez. Az 
enyhe tél hatásairól és a várható 

termésről ma még nehéz jósol-
ni, a pontos hatások még nem 
ismertek, ahogyan az sem, mi-
lyen időjárás várható addig.

„Azt gondolom, már most 
sokkal jobban állunk, mint a 
tavalyi ősz és tél folyamán. Ak-
kor nagyon száraz volt a ta-
laj, most már van benne vala-
mennyi nedvesség, amely elég 
a tavaszi növények fejlődésé-
hez. Természetesen kell még 
az eső, kritikus lesz a májusi 
időjárás. Ha akkor megfelelő 
mennyiségű csapadék lesz, az 
biztató lehet a termés szem-
pontjából. A májusi eső ara-
nyat ér” – idézte a közmondást 
az elnök. Hozzátette: „Az eny-
he tél nem kedvez a mezőgaz-
daságnak, mert a kórokozók 
nagy része nem pusztul el, ah-
hoz egy komolyabb és tartós 
fagyra lenne szükség. Mínusz 
tíz – tizenöt fokra, és másfél 
– két hétre vagy egy hónapra 
lenne ehhez szükség. Az elő-
rejelzésekből sajnos azt látjuk, 
hogy ez nem fog megvalósul-
ni. A gazdáknak ezért sokkal 
több rovar- és gombakártevő-
re kell felkészülniük, ami egy-
ben erősebb és költségesebb 
növényvédelmet is jelent. Ami 
várhatóan az árakban is érző-
dik majd” – ismertette Taskó 
József, aki kiemelte, hogy az el-
következendő időkben az ön-
tözésfejlesztés is egy fontos kér-
dés lesz, erre a szakmapolitika, 
a kormányzat és a magángaz-
dálkodók is hangsúlyt fognak 
fektetni. Több víztározó kell, 
amelyek tervezése folyamatban 
is van, az állam pedig igyekszik 
forrásokat biztosítani hozzá.

BACSÓ ISTVÁN

Beváltak a miskolci 
Skoda villamosok

Túl enyhe a tél a mezőgazdaságnak

Szakadó esőben sem áll le a munka a földeken

AZ ÉLETÜNK SZÁMOKBAN

(Forrás: KSH)

241 Ft

900 Ft

373%-OS ÁREMELÉS!
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Bár csapataink még elke-
seredett harcot vívnak, de 
győztünk – kommunikálja 
a kormány az Erasmus-ügy 
kapcsán.

Az Erasmus ösztöndíj kérdé-
se jelenleg a Nap a politika ga-
laxisában: minden körülötte fo-
rog. Az Európai Bizottság január 
9-én ugyanis úgy döntött, hogy 
21 modellváltó magyarorszá-
gi egyetemet kizár az Erasmus+ 
együttműködési és oktatási cse-
reprogramból, valamint a Hori-
zont Európa kutatási és innováci-
ós keretprogramból is. Ez a tiltás 
a december 15-e után elbírált pá-
lyázatokra vonatkozik. A téma 
pedig hamar a legfelkapottabb 
topik lett mind a kormánymé-
diában, mind az ellenzéki térfé-
len. Olyannyira, hogy Navracsics 
Tibor európai uniós forrásokért 
felelős miniszter a napokban azt 
nyilatkozta: lemond a posztjáról, 
ha miatta nem sikerül hozzájut-
ni a forrásokhoz. A miniszterel-
nök politikai igazgatója, Orbán 
Balázs úgy véli, az Erasmus-ügy 
nyílt hatalmi zsarolás. De cikke-
zett a fideszes média a napokban 
kettős mércéről, brüsszeli öngól-
ról, és arról is, hogy az uniós ve-
zetők a magyar diákokon akarják 
elverni a port, mivel a kormány-
nyal nem bírnak.

Ezzel szemben a DK törvény-
javaslatot nyújt be azért, hogy 
ezek a magyar egyetemek visz-
szakerülhessenek az Erasmus+ 
programba, emellett hűtlen 
kezelés miatt büntetőfeljelen-
tést tesznek. Pálinkás József, az 
Új Világ Néppárt elnöke odáig 
ment, hogy „a kormány osto-
ba makacsságát” nevezte meg a 
probléma forrásaként. Úgy tű-
nik tehát, hogy miközben több 
ezer diák várja a fejleményeket, 

a jövőjüket érintő kérdés a 2024-
es önkormányzati választásokra 
készülő pártok egyik nagy csata-
terévé alakulhat át.

Az Erasmus tulajdonképp egy, 
az Európai Felsőoktatási Térség 
területén tanuló hallgatók más 
országok társintézményekben 
való tanulmányait segítő uni-
ós program. Egyaránt támogatja 
az oktatást, a képzést, az ifjúság-
ügyet és a sportot is. Eddig több 
mint 2,5 millió egyetemi hallgató 
mobilitását segítette elő Európá-
ban. A 2021–2027-es időszakra 
szóló Erasmus+ előzetes költ-
ségvetése 26,2 milliárd euró volt. 
Ebből zárták ki hazánkat. Az Eu-
rópai Bizottság tavaly indította el 
az uniós forrásokat védő jogálla-
misági mechanizmust a magyar 
kormánnyal szemben, ennek 
következménye ez a döntés is. A 
finanszírozást ideiglenesen füg-
gesztették fel, mert összeférhetet-
lennek tartják, hogy a privatizált, 
de még állami finanszírozásban 
részesülő egyetemek kuratóriu-
maiba fideszes politikai kineve-
zettek kerültek.

A kormány egyfelől nagy 
erőkkel tárgyal, másfelől beje-

lentette, a program pénzügyi 
fedezetét biztosítja a költség-
vetés, ha az unió betart nekünk 
- erről beszélt többek között 
Gulyás Gergely miniszterel-
nökséget vezető miniszter is az 
év első kormányinfóján. Az a 
költségvetés lehet tehát most 
a kulcs, amelyben nemrég még 
egyáltalán nem volt fedezet a 
tanárok béremelésére.

A Miskolci Egyetem hallgatói 
különös hírlevelet kaptak a Nep-
tun informatikai rendszerből 
január 13-án, amit a Tudomá-
nyos és Nemzetközi Igazgatóság 
szignózott. Arról tájékoztatták a 
hallgatókat, hogy „az Erasmus+ 
program mobilitási ösztöndíjai 
továbbra is elérhetőek, a prog-
ram megvalósítása zavartalanul 
folytatódik a következő félévek-
ben is a jelenleg rendelkezésre 
álló mobilitási kereteknek kö-
szönhetően”.

A dolog azért érdekes, mert 
hazánk 21 egyetemét időlegesen 
kizárták ebből a programból, ami 
az európai egyetemek közötti 
mozgást segíti. Tehát nem folyta-
tódhat. Más szóval, ha a kormány 
bele is teszi azt a forrást, amit 

egyébként az unió biztosítana, 
kérdéses, hogy milyen partner-
intézmények közül választhat-
nak majd a hallgatók. Legjobb 
esetben, ha a partnerségi viszony 
folytatódik, a program akkor sem 
az Erasmus+ lesz. Azt szintén 
nem tudni, hogy mi is ez a mobi-
litási keret, amit említenek, mióta 
létezik, és milyen forrásokból fi-
nanszírozzák. A témában megke-
restük a Miskolci Egyetem kom-
munikációs csoportját, ám nem 
kaptunk válaszokat.

„A Miskolci Egyetem hallga-
tóinak például karácsony előtt 
pár nappal ajánlottak szamar-
kandi és moszkvai ösztöndíj-le-
hetőséget” – írta nemrégiben a 
Magyar Hang. Az információ 
az orosz és üzbég ajánlatokról 
szintén a Neptunon keresztül 
érkezett. Kérdés, ha csakugyan 
elesik hazánk a program kí-
nálta lehetőségektől, a diákok 
beérik-e mondjuk a Sorbonne 
helyett Szamarkand felsőokta-
tási intézményeivel? A témában 
szintén írtunk a Miskolci Egye-
tem kommunikációs csoportjá-
nak, ugyancsak hiába.

B. M.

Sorbonne helyett Szamarkand?
Energetikai korszerűsíté-
sek kezdődnek a Heim Pál 
Bölcsődében

A Heim Pál Bölcsőde in-
tézményének energetikai 
korszerűsítése 2023 febru-
árjában kezdődik. A projekt 
célja egy energiafelhasználás 
szempontjából takarékosabb 
és a befektetett energiát a 
kor követelményeinek meg-
felelően hasznosító épület, 
amely az épületen elhelye-
zett megújulóenergia-forrá-
sok használatával nagyban 
fedezni tudja saját energia-
felhasználásának jelentős ré-
szét, illetve egy másik forrás-
ból a bölcsődei férőhelyek 
számának növelése is meg-
valósul.

A projekt 100%-os mér-
tékben az Európai Unió 
és a Magyar Állam támo-
gatásával, az Európai Re-

gionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával va-
lósul meg. A TOP-6.5.1-
19-MI1-2020-00005 azo-
nosító számú „Miskolc, 
Kassai utca 19. szám alatti 
Heim Pál Bölcsőde energe-
tikai korszerűsítése” bruttó 
339,97 millió forintból való-
sul meg.

A miskolci Heim Pál 
Bölcsőde energetikai kor-
szerűsítése projekt cél-
ja az épületben tartóz-
kodók hőérzetének, 
komfortérzetének javítása az 
épület energiafelhasználásá-
nak csökkentésével, az üze-
meltetési-fenntartási költsé-
gek csökkentése, mindezzel a 
fosszilis energiahordozókból 
származó üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának csökken-
tése, hozzájárulva az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gaz-
daság céljának eléréséhez.

Miskolci beszállítói prog-
ram segíti a város vállal-
kozóit.

Miskolc fejlődésében és 
működésében jelentős szere-
pe van a vállalkozóknak, cé-
geknek. Veres Pál, Miskolc 
polgármestere Nagy-Miskolc 
programjában az egyik leg-
fontosabb elemként fogalmaz-
ta meg egy olyan átlátható és 
mindenki számára elérhető 
rendszer létrehozását, mely-
nek célja, hogy a vállalkozások 

részt vehessenek a várost érin-
tő munkálatokban az egyen-
lőség szabályainak szem előtt 
tartásával. A tavaly december-
ben elindult Miskolci beszál-
lítói programban a gazdaság 
szereplői egy online felületen 
ingyenesen regisztrálhatnak, 
ezt követően pedig lehetőséget 
kapnak arra, hogy tevékenysé-
gi körükhöz kapcsolódó be-
szerzés esetén a Miskolc Hol-
ding cégcsoport valamennyi 
tagvállalatától ajánlattétellel 
keressék meg őket.

Megújul a bölcsőde

Regisztrálásra biztat 
a Miskolc Holding

Bár a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) egyelő-
re nem erősítette meg, de 
minden bizonnyal a megyei 
bajnokságokat is átnevezik 
az Alaptörvény módosítása 
nyomán. De nézzük, hogy 
a trollok „mennyei várme-
gyeije” mellett mi változott 
még az életünkben.

Tavaly nyáron fogadta el az 
országgyűlés Magyarország 
Alaptörvényének tizenegyedik 
módosítását, amelynek értel-
mében vármegyékké nevezték 
át a megyéket, az azok élén álló 
kormánymegbízottakat pedig 
főispánnak hívják ma már.

Az ötlet támogatói a tör-
ténelmi kontinuitást szokták 
emlegetni: azt mondják, Szent 
Istvántól a második világhá-
ború utáni évekig főispán volt 
a megnevezése a vármegyét 
vezető hivatalnoknak. Ez a 
folytonosság azonban „meg-
tört” a tanácsrendszerrel, így 
az „átkos” után éppen ideje 
volt visszatérni a gyökerekhez.

Némileg azért árnyalja a ké-
pet a 19. század magyar poli-
tikatörténetét kutató Fazekas 
Csaba történész minapi Fa-
cebook-bejegyzése: a magyar 
reformkor iratait és sajtóját 
böngészve bizony szembetű-
nő – írja -, hogy a „megye” és 
a „vármegye” kifejezést „egy-

szerűen szinonimaként hasz-
nálták”.

– Egyszerűen nem volt fon-
tos, hogy a vármegyét megyé-
nek nevezik, nem társítottak 
hozzá politikai értékrendet – fo-
galmaz, hozzáfűzve: véleménye 
szerint „a hangoztatott magyar 
történelmi hagyományokat 
nem újraéleszteni, feleleveníteni 
akarják – hanem sokkal inkább 
egyszerűen megteremteni”.

Drága teremtés, hiszen 
pusztán a vármegyei határo-
kat jelző táblák – szám szerint 
714 – cseréje az Index sze-
rint több százmillió forintot 
emészthetett fel. Üzletet lát-
hatott benne az is, aki Vasban 
ellopott egy ilyen táblát. Az 
ügyben a rendőrség körözést 
adott ki, a bűncselekmény el-
követője több évet is kaphat.

Janasóczki Attila, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Várme-
gyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője a táblakörözést ki-
szúró Pénzcentrumnak azt 
mondta, különbséget kell 
tenni a vármegye illetékes-
ségi határát jelző táblák, va-
lamint a közlekedési jelző-
táblák rongálása és lopása 
között. Utóbbi súlyosabb, hi-
szen „az elkövető zavart kelt-
het vele a közlekedésben, ami 
balesethez is vezethet”. A vár-
megyetábla megrongálása 
ennél enyhébb kategóriába 
esik. „Ha a rongálás mértéke 
meghaladja az 50 ezer forin-
tos kárt, akkor ez bűncselek-
ménynek minősül. Ellenkező 
esetben szabálysértésről be-
szélünk, különösen, ha köny-
nyen helyreállítható az 50 

ezer forintot nem meghala-
dó kár. Az ilyen típusú táblák 
helyreállításáért és cseréjéért 
a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. felel” – mondta a lapnak.

A folytonosság jegyében a 
névváltoztatás több száz olyan 
hatóságot, intézményt, szerve-
zetet és rendezvényt érint, ame-
lyeknek a nevében ott szerepel a 
„megye” szó. Van már nekünk 
vármegyeházánk, Borsod-Aba-
új-Zemplén Vármegyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóságunk, 
vármegyei kormányhivatalunk, 
vármegyei könyvtárunk és kór-
házunk, sőt már vármegyei na-
pilapunk is.

De a névváltoztatás után 
például – a Telex gyűjtése sze-
rint – át kell írni az okirato-
kat, pecsételőket, levélpapíro-
kat; több ezer törvényt, helyi 
és országos szintű rendeletet, 
határozatot, alapító okiratot 
kell frissíteni.

Miskolc lesz akkor a borso-
di vármegyeszékhely? – kér-
deztük a város jegyzőjétől. 
Ignácz Dávid elmondta, min-
den települési önkormányzat 
megnevezése marad a jelenle-
gi jogszabályok szerint. Nem 
változik tehát a Miskolc Me-
gyei Jogú Város cím.

Ahogy egyelőre az MLSZ 
sem jelezte, hogy a megyei 
bajnokságokat átneveznék...

KUJAN ISTVÁN

Mennyei vármegyei – egy drága plasztika

A Miskolci Egyetem egyelőre nem válaszolt . Fotó: Horváth Csongor

Befejezték a hidrogeológiai 
vizsgálatokat a Tündérkert-
ben, áprilisra elkészül a mo-
dellezés a feladattal megbízott 
cég ígérete szerint. Eldőlhet 
tehát, hogy a korábban meg-
szokott és rendkívül kedvelt 
formában üzemelhetne-e to-
vább a miskolciak büszkesége.

Decemberben írtunk a Tün-
dérkertről, akkor a vizsgálatok-
kal megbízott GeoGold Kárpátia 
Kft. hidrogeológusa, Striczki Ist-
ván elmondta, kiegészítő földtani 
és vízföldtani méréseket kezde-
nek januárban a Tavi- és a Szent 
György-forrásnál. Ez az év első 
heteiben meg is történt; előbb 
elvégezték a geofizikai vizsgá-
latokat, majd következett a be-
szivárgásmérés, aztán jöhet a 
hidrogeológiai modellezés. Az 
eredmények alapján áprilisra el-
készítenek egy biztonságba he-
lyezési tervet az őket a feladattal 
megbízó miskolci önkormány-
zat számára. A végső döntést a 
vízügyi hatóság mondja majd ki 
azzal kapcsolatban, hogy ivóvíz-
bázis-védelem alatt kell-e tarta-
ni a teljes területet, vagy sem. A 
korábbi geofizikai mérések alap-
ján egyébként nem kell, hiszen 
elegendő vastagságú és minő-
ségű a védőréteg, így szakmailag 
megalapozottnak tűnik majd-
nem a teljes Tündérkert belső vé-
dőterületen kívüli átsorolása. Az 
újabb vizsgálat erre ráerősíthet. 

Az tehát biztosnak látszik, hogy 
tavasszal egzakt eredményeket 
kap a város és a vízügyi hatóság 
a terület hidrogeológiai adottsá-
gairól. Hogy mi következik ezu-
tán? Azt tudni lehet, hogy a bérlő 
szeretne tulajdonossá válni (et-
től egyébként nem zárkózik el 
az önkormányzat sem), de amíg 
ívóvízbázis-védelem alatt áll a 
terület, addig nem lehet eladni. 
A tulajdonosváltás előtt elvileg 
megnyílhat a lehetőség a vizsgá-
latok kiértékelését követően.

A városvezetés szándéka - 
Miskolc érdekeit szem előtt 
tartva - egyértelmű: az önkor-
mányzat azt szeretné, hogy 
a borsodi vármegyeszékhely 
egyik legszebb és legszerethe-
tőbb attrakciója továbbra is a 
Diósgyőri vár mellett működ-
jön, ebben - szavaik szerint - „tö-
retlenek és komolyak” a szándé-
kaik.

Jelenleg csak a gaz veri fel a 
területet (a szerződés szerint 
a bérlőnek lenne kötelessége 
rendet tartani), sokan inkább 
félrefordulnak, inkább nem is 
akarják látni, mivé vált a szebb 
napokat megélt Tündérkert. 
Hogy visszatérhet-e a koráb-
bi természetközeli nyugalom, 
pompa és hangulat a kiszol-
gáló egységekkel, azt egyelőre 
nem lehet tudni. Egy határozott 
lépés mindenesetre történt a 
vizsgálatok lefolytatásával.

KUJAN I

Folytatódhat a tündérmese?

Az óév utolsó napjaiban a közút is cserélte tábláit. Fotó: MTI/
Komka Péter
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Az idei, 19. CineFestet a 
korábban már bejelentett 
időpontban, szeptember 1. 
és 9. között rendezik meg 
Miskolcon - adja hírül a 
CINE-MIS Nonprofit Kft. 
közleménye.

Hazánk legnagyobb nem
zetközi filmfesztiváljára ne
vezni nagyjátékfilm (határ
idő: május 31.), kisjátékfilm 
(határidő: április 30.) és a 

pályakezdő alkotóknak szó
ló CineNewWave (határidő: 
június 30.) kategóriákban le
het. Csak olyan alkotásokkal 
lehet indulni, amelyek 2021
ben vagy később készültek, és 
korábban még nem kerültek 
bemutatásra Magyarorszá
gon. A nemzetközi zsűri tag
jainak kiválasztása folyamat
ban van. A szervezők ígérete 
szerint a CineFest programja 
– az előző évek hagyományai

nak megfelelően  idén is a vi
lág filmtermésének legjobbja
it hozza el Magyarországra, 
fókuszban az amerikai indie 
vonallal és KözépEurópa 
legjobbjaival. Folyamatban 
vannak továbbá az előkészítő 
tárgyalások a Filmkritikusok 
Nemzetközi Szövetségével 
(FIPRESCI), hogy éves köz
gyűlésüket Miskolcon tartsák 
idén is. További részletek a ci
nefest.hu oldalon találhatók.

Már lehet nevezni a 19. CineFestre
A Miskolci Kulturális Köz-
pont játékos, interaktív ve-
télkedőjére tizenegy közép-
iskolás csapat jelentkezett, 
a versengő diákok nagyon 
élvezték a játékos feladatok 
megoldását. 

A szervezők szerint, ez a 
nap alkalmat adott arra, hogy 
nagyobb figyelmet szentel
hessünk évezredes hagyo
mányainknak és jobban 
fókuszálhassunk magyar gyö
kereinkre. Különösen fontos 
mindezeket az értékeket átha
gyományozni a jövő generáci
ójának. A Művészetek Házá
ban vetélkedővel emlékeztek 
meg a jeles napról, ahol a fi
atalok játékos feladatokat ol
dottak meg a magyar kultúra 
számos területéről, és hely
történeti kérdésekben mutat
hatták meg, mennyire vannak 
otthon városunkban. 

Kötelező elemként ter
mészetesen szó volt Kölcsey 
Ferencről és a Himnuszról 
is  más szerzők mellett, ki
emelve a Miskolchoz kapcso
lódó irodalmi, képzőművé
szeti „csodákat”, a világhírű 
miskolciakat. A versenyző

ket nem csupán pontozta, 
hanem segítette is a Borkuti 
László önkormányzati kép
viselő, közművelődési és tu
risztikai tanácsnok által ve
zetett zsűri, amelynek tagja 
volt Halászné Rőthy Anita, a 
helyszínt biztosító Művésze
tek Háza vezetője és Fedor 
Vilmos kultúráért felelős pol
gármesteri megbízott is.

Az izgalmas versenyben 
első helyen végzett a Földes 
Ferenc Gimnázium Kék né
ven futott együttese, máso
dik lett a Fényi Gyula Jezsui
ta Gimnázium és Diákotthon 
Dzselb nevű csapata, a kép

zeletbeli dobogó harmadik 
fokára a Földes Ferenc Gim
názium Arany csapata állt.

A zsűri elnöke, Borkuti 
László elégedetten nyilatko
zott a versenyről. Elmondta: 
„A szervezők gondoskodtak 
arról, hogy egy szabatos, jó 
hangulatú, vidám együttlét 
legyen ez a verseny a fiata
lok számára. Úgy gondolom, 
egy igazi közösségi élményt 
vihetnek haza a középisko
lások. Ezeknek a versenyek
nek vannak hagyományai 
Miskolcon, a gyerekek min
dig szívesen jönnek, jövőre is 
meg fogjuk szervezni.”          BI

Középiskolások vetélkedője 

Borkuti László adta át az elismeréseket, jutalmakat. Fotó: M. L.

A 19. CineFesten sem lesznek kevesebben, mint az ezt megelőzőkön

Könyvbemutatóhoz szokat-
lan módon zsúfolásig meg-
telt a Tudomány és Techni-
ka Házának (TTH) aulája 
január 18-án. Az Anonymus 
miskolci volt című kötet 
szerzője, Dolnics Zoltán 
arra vállalkozott – ifjúkorát 
is beszámítva – majd három 
évtizedes kitartó kutató-
munkájával, hogy felleb-
bentse a fátylat egy 819 éves 
titokról.

A rendkívül érdekes, ha
gyományteremtő szándé
kú program szervezői: Berta 
Eleo nóra, a könyv szerkesz
tője, Rápóti-Fekete Mónika, a 
Magyar Közösségek Szövetsé
gének elnöke és Mács Ildikó, a 
Felvidék Ház szakmai igazga
tója. Berta Eleonóra beavatta a 
szép számú publikumot, hogy 
kik bábáskodtak e rendhagyó 
mű születésénél. Elmondta, 
hogy Dolnics Zoltán őstör
téneti kutató tavaly nyáron 
megkereste a Pro Art Galériá
ban, ahol már könyvkiadói te
vékenységgel is foglalkoznak. 
A látogató leült az asztalom 
mellé a kéziratát szorongat
va, és elmesélte, hogy befejez
te három évtized kutatómun
káját Anonymus kiléte felől. 
Már csak egy vágya van, hogy 
könyv alakban is megjelenjen 
műve, hogy annak szenzációs 
megállapításaival a jövő nem
zedéke is megismerkedhessen. 
Nem hallgatta el azt sem, hogy 
olyanok is elutasították, akik
től ezt nem várta. Én abban a 
pillanatban éreztem, hogy egy 
olyan szellemi értékkel talál
kozom, amelyet nekem segí
tenem kell – emlékszik vissza 
Berta Eleonóra. Szó szerint azt 
mondtam neki: Zoltán, en
gem annyian segítettek az el
múlt két évben, hogy az írása
immal minél több olvasóhoz 
eljussak, és azt a törődést, se
gítést, amit akkor kaptam, én 

most azt őrá fogom fordítani. 
Talán nem is értette pontosan, 
miért beszélek erről, mivel azt 
sem tudta, hogy én is írok, de 
egy kölcsönös bizalom azon
nal kialakult köztünk. Hit
tünk egymásban, amiből egy 
teremtő erő bontakozott ki. 
Engem alkotó emberek vesz
nek körül, és jó páran önként 
be is csatlakoztak hozzánk.

Az ankéton Berta Eleonó
ra felsorolta mindazok nevét, 
akik a nemes ügy mellé álltak. 
Kovács Manyi Miskolcz Bors 
nemzetség pecsétjének a szín
világát kutatta ki a levéltárban, 
és akvarellel azt megfestette, 
Barnóczky György művészta
nár pedig a borítót. Sokat segí
tett a könyvszakmában nagy 
tekintélyű Keg lovits János. A 
szellemi szféra mellé persze 
az anyagi világ is szükséges. A 
helyszínt Hajdú László, a TTH 
tulajdonosa térítésmentesen 
bocsátotta a rendelkezésünk
re. A nyomdát már ki kellett 
fizetni, és csodálatos módon 
szponzorációs felajánlást ka
pott Zoltán két személytől 
úgy, hogy azt még kérnie sem 
kellett. Bach ner András és Er-
dődi László Zoltán volt a me
cénása a kiadványnak. Szóval 
az isteni gondviselés szárnyai 
alá került Dolnics Zoltán. Úgy 
érzem, egy felsőbb világ ren
dezésének a szereplőiként mi 
pedig örömmel tettük a dol
gunkat, a visszatérést a gyöke
rekhez – fogalmazott Eleonó
ra. Novemberben megkaptuk 
Solymosi Róbert Tipo Top 
Nyomdájából a könyveket, 
és jelenleg a Géniusz Köny
váruházban és a Pro Art Ga
lériában vásárolható meg 
az Anonymus miskolci volt 
című kötet. A mostani ren
dezvényen pedig itt dedikálta 
Dolnics Zoltán. A szenzációs 
könyvet a Pro Art Kiadó jelen
tette meg, melynek tulajdonos 
vezetője Berta Eleonóra.

A Cicerótól származó klasz
szikus szállóigét idézte a 
szerzővel beszélgető Rostás 
László, Miskolc korábbi fő
építésze: „inter arma silent 
musae”, azaz háború idején 
hallgatnak a múzsák. Évez
redes tapasztalatok igazolják 
ennek igazát, és az ellenke
zőjét. Irodalmunkban is ta
lálunk elegendő bizonyítékot 
arra, hogy legjobbjaink egy
szerre harcoltak, ha kellett, 
kardjuk forgatásával és lant
juk pengetésével, mint Balas-
si, Tinódi, Zrínyi vagy Petőfi. 
Azt fejezzük ki ezzel, hogy 
olyan időkben, amikor a tar
tós elnyomás és az egziszten
ciális fenyegetettség az úr, 
nincs elegendő tér a kultúra 
és a művészetek fejlődéséhez. 
Talán az ókorban még igaz 
lehetett e megállapítás, ám a 
XX. században már kevés va
lóságalapja volt. A tudomá
nyok esetében a „társadalmi 

elvárások” még fokozták is a 
kutatások szerepét. A narrá
tor szólt arról, hogy Dolnics 
Zoltánt már gyermekként 
megérintették a Diósgyőri 
vár titkai, meghatározta egész 
életútját. A romjai között ol
vasgatott fiatalkorában. El
ment a Bartók Könyvtárba, és 
kérte, ajánljanak neki a ma
gyar őstörténettel foglalkozó 
könyveket. Így ismerkedett 
meg Vámbéry Áron, Ligeti La-
jos, Szász Béla, László Gyula 
és Győrffy György gondolata
ival. Immár 50 éve érdekli a 
magyar őstörténelem.

Dolnics Zoltán jól tudta, 
hogy Anonymus, a névtelen 
jegyző személye körül nyolc 
évszázados titok lappang, 
műve, a Gesta Hungarorum 
(A magyarok cselekedetei
ről) történelmi forrásértéké
ről, hitelességéről pedig máig 
is vitáznak. Élénken foglal
koztatja a közvéleményt, ki 

volt Anonymus. Művében 
P. mester csak nevének kez
dőbetűjét (P. magister) jelö
li meg, csupán annyit árul el 
magáról, hogy néhai Béla ki-
rály jegyzője volt, ezért kilétét 
és korát homály fedte. Dolnics 
könyvében 47 kutató munká
ja van benne. Sokat köszönhet 
dr. Süpek Ottó tanszékvezető 
professzornak, aki így biztat
ta:”– Zoltán, előtted áll a fel
adat, hogy bebizonyítsd, nem 
az Aba nembeli Péter volt a 
P. dictus magister, hanem a 
BorsMiskolc nembeli Panyit. 
És most itt a bizonyítás ide
je.” Prof. dr. Erdélyi István ré
gésztörténész, volt tanszék
vezetője kérdésére is sikerült 
megadni a választ „a máig 
titokzatos szerző”– szerzők 
kilétét illetően. Kutatásaim
ból az derül ki, hogy a Gesta 
eredeti szerzője a  XII.XIII. 
század fordulóján élt Bors 
nemzetség Miskolcágabe

li Domonkos, egykori udvar
ispán, majd horvátdalmát 
bán. Aki úgymond „nyugdíj
ba vonulása” után, feltehetően 
1203ban írhatta meg művét 
– olvasható Zoltán könyvé
ben. Később az ugyancsak a 
Bors nemzetség Miskolcága
beli Panyit ispán, majd szöré
nyi bán – akit csak P. dictus 
magisterként ismerünk, átír
ta 1268ban, ezzel átformálta 
az eredeti Gestát, hogy ezzel 
felhívja IV. Béla figyelmét az 
ősiség jogának betartására. A 
történelemórán a diákok már 
tudni fogják, hogy kik voltak 
az Anonymusok! Szelleme
sen zárja sorait szerzőnk:”Én 
már tudom, hogy ki volt a két 
Anonymus, de az biztos, hogy 
ők – Domonkos bán és Panyit 
bán – már soha nem tudhat
ják meg, hogy ki vagyok én, 
aki megfejtettem az ő titku
kat.”

BUZAFALVI GYŐZŐ

Több mint 800 éve lappangó titokra derült fény

Hagyományteremtő könyvbemutató a Tudomány és Technika Házában. Fotó: Mocsári László



mozaik2023. január 21. 
3. hét | XX. évfolyam 2. szám 7Miskolci Napló

JEGYZET

Szíven ütött a hír, többé nem 
adják ki a telefonkönyvet. Vala-
ki, nem akárki, eldöntötte, erre 
sincs már szükség, mint a postai 
táviratokra. Akár örülhetnék is 
neki, hiszen nem is akármilyen 
gyűjteménnyel rendelkezem. 
Így aztán egyre értékesebbek 
lesznek az enyéim. Cirka hat év-
tizede gyűjtöm ezeket a kiadvá-
nyokat, s az utóbbi időben egyre 
inkább rászorultam a bennük 
megbújó tudástárra.

Különös vonzalom fűzött 
ezekhez a vékony, majd egyre 
vaskosabb könyvekhez. Minden 
évben kaptuk a felhívást, rákér-
deztek, milyen néven szerepel-
jünk a regiszterben. Drága édes-
anyám tudta nélkül, édesapám 
halála után, magamat jelöltem 
be. Gyerekes hiúságból. Ki gon-
dolta volna, hogy a postán a ba-
rátom, osztálytársam mamája, 
Straub Sándorné összesíti a vá-
laszokat, ő pedig rögtön lebuk-
tatott. Persze ami késik, az nem 
múlik, így a húszas éveim elején 
már alanyi jogon kerülhettem 
be a telefonkönyvbe.

Később pedig ezek a telefon-
könyvek lettek a legfontosabb 
munkaeszközeim. Évtizedekre 
visszamenően minden vállalat 
igazgatójához beírtam a veze-
tők nevét. Úgy a hetvenes évek-
től, gyakornokként, hosszú ideig 

naponta legalább tíz hírt kellett 
gyártani. Nem úgy működött a 
rendszer, mint manapság, hogy 
a rendőrség, a tűzoltóság és a 
mentők sajtósai tálcán kínálják, 
küldözgetik a megcímezett tu-
dósításokat. Anélkül, hogy saj-
náltatnám magamat, megesett, 
egy hét alatt végigtárcsáztam 
az összes közületi számot. Egy-
egy ilyen régi kiadvány, alapo-
san összefirkálva, nem publi-
kus megjegyzésekkel tarkítva, 
valóságos történelmi, szocioló-
giai tanulmány. Hihetetlen, de 
sok tanácsi vállalatnál és állami 
nagyüzemnél évtizedekig válto-
zatlanok az első számú vezetők. 
Ha volt is kádermozgás, a mos-
tani mobilitáshoz képest akkori-
ban megállt az idő.

A privát antikváriumomba, 
jóval a rendszerváltás után, si-
került megszereznem a hazai, 
úgynevezett K-telefonkönyve-
ket is. Még azt is, amit Kádár 
János különvonatán használ-
tak. A mai fiataloknak nem 
sokat mondanak az ezekben 
a politikai elitben szereplő ne-
vek, egy történésznek viszont 
tényleges bizonyítékot szolgál-
tathatnak arra, miként is épült 
fel a Kádár-korszak vezetői pi-
ramisa. S hogy a hierarchiában 
hol volt az a határ, választó-
vonal, amikortól valakinek a 

neve már bekerült a K-telefon-
hálózat listájába.

Mostanában, mióta heti 
rendszerességgel a régmúlt, Mis-
kolc emlékeit, történéseit leltáro-
zom, óriási segítséget jelentenek 
ezek az egy kaptafára készült, 
aranysárga könyvek. Talán az 
1971-es kiadás első oldala volt 
a minta a rendszerváltásig. Az 
Avasi kilátó kontúrja és alat-
ta figyelmeztetés, a fontosabb 
kapcsolási számok az egyes ol-
dalon. Most, hogy magam elé 
tornyozom a gyűjteményemet, 
a telefonkönyvtáramat, ráné-
zésre megmondom, a hetvenes 
évek elején vezették be Miskol-
con a crossbar rendszert. Ekkor-
tól nulla hattal hívhattam akár 
Budapestet is közvetlenül, és 
többé már egyre kevesebbet kel-
lett a készülék mellet rostokolni 
egy interurbán hívásért.

A nyolcvanas években Kiss 
László volt a miskolci távközlési 
üzem csúcsvezetője, nála lehe-
tett panaszkodni, ha nem jutot-
tunk vezetékes telefonhoz. Fo-
gadóóráin százával sorakoztak, 
irigyeltem a türelmét és a nyu-
godtságát. Akik ugyanis hozzá 
fordultak, már elég dühösen és 
arrogánsan, érthető felindult-
sággal követelték azt a távbe-
szélő herkentyűt, amit ma már 
kilóra is vehetünk. Egyébként 

abban az időben épült a Matáv 
óriás központja a Régi posta ut-
cában, amelyben a kapcsolóma-
sinákat helyezték el. Majd mire 
már elkészült a hodályszerű, 
cirkuszi manézsnak beillő épü-
let, az egész kiüresedett. A mai 
központok a lehallgatószettekkel 
együtt egy kisebb hajóbőrönd-
ben is elférnek.

Most bezzeg lelepleztem ma-
gam. Elárultam, hogy a vissza-
emlékezéseimben szereplő ne-
vek és címek forrásait gondosan 
megőriztem. Tudtam, sejtet-
tem, egyszer még csak jók lesz-
nek valamire. S ha valaki nem 
tudná, a Miskolci Postaigazga-
tóság által kiadott telefonköny-
veket a Borsodi Nyomdában ké-
szítették, általában 24, majd 50 
ezer példányban. Koczka Antal, 
majd utána Kertész István igaz-
gatók feleltek a kiadásért.

Egyébként aki mindent tu-
dott a miskolci távbeszélőüzem 
megalapításának a történeté-
ről, és ezt egy könyvbe szerkesz-
tette – Kamody Miklós öreg ba-
rátom volt. Maga mesélte, hogy 
melyik belvárosi két házat kö-
tötték össze először távrecsegő-
vel, és hol volt az első miskolci 
telefonközpont. Aki minderre 
kíváncsi, látogasson el az avasi 
Postamúzeumba.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Nincs többé telefonkönyv-kiadás 

Hogyan legyek önmagam 
legjobbja, avagy miért fontos 
az önismeret? Hogyan és mi
ért erősítsük az öntudatot?

A reális önismeret erőt ad 
arra, hogy eredményeinket 
növeljük, hiszen tisztában va-
gyunk azzal, mire vágyunk és 
azt milyen úton módon tud-
juk elérni. Ha mégis elakad-
nánk, tudjuk, kitől kérhetünk 
segítséget. Lehetőséget ka-
punk általa, hogy döntésein-
ket könnyebb szívvel, tudato-
sabban hozzuk meg. Mi több, 
nem újdonság az sem, hogy 
bár a döntésünk adott pilla-
natban mindig helyénvalónak 
tűnik, előfordulhat az is, sú-
lyos következményekkel jár. 
A felelősséget mindig vállal-
juk, és nem hárítjuk át másra. 
Az önismeret bugyrait járva 
lehetőségünk adódik arra is, 
hogy megtanuljuk a folyama-
tokat több szempontból meg-
vizsgálni, megérteni, vagy épp 
elfogadni. Egy idő után a felté-
telezések is kikerülnek a min-
dennapjainkból, így a stressz, 
mint nehezített pálya is csök-
ken bennünk.

Az önismeret hiánya sokfé-
le módon jelenthet hátrányt 
életünk minden területén. 
Hányszor hallottuk már fél-
füllel, amint egy szülő rámor-
dul csemetéjére: ne sírj, ez ka-
tonadolog. Ezáltal tanulják 
meg sokan, hogy ne mutassák 
ki az érzelmeiket, próbálják 
meg azokat elnyomni, hiszen 
ami negatív, az semmikép-
pen nem jó nekünk, ezért ne 
is foglalkozzunk vele. Semmi 
esetre se mutassuk ki. Abban 
az esetben azonban, amikor 
a düh, a harag, a félelem vagy 
a lemondás egyre fojtogatób-
ban befelé helyez nyomást 

ránk, jönnek a betegségek – 
más esetben pedig mások hi-
báztatásává, zaklatásává, le-
becsülésévé fajulhat.

Hogyan indulhatunk el az 
úton, amit oly sokan emleget-
nek? Először is képzeljük ma-
gunkat olyannak, amilyenek 
valóban lenni szeretnénk. Az 
általunk elképzelt ideális én 
hűen tükrözi reményeinket, 
törekvéseinket, vágyainkat, és 
megmutatja azokat a képessé-
geket, eredményeket, melyek-
nek birtokában szeretnénk 
lenni. Amikor tudatosítjuk 
erősségeinket, amiben igazán 
jók vagyunk és közben szem 
előtt tartjuk önmagunk leg-
jobb verzióját, akkor valóban 
abba az irányba fogunk elin-
dulni, és meg is tudjuk tartani 
ezt az irányt. Jöjjön bármilyen 

akadály vagy kisebb kudar-
cok, nem a buktatóra fóku-
szálunk ekkor már, hanem a 
megoldást keressük.

Az önismeret kapcsán fon-
tos megemlítünk még az ön-
reflexiót. Ekkor elkerüljük a 
miért kérdéseket, hiszen az 
inkább gondolkodásra és fel-
tételezésekre ösztönöz ben-
nünket. Kifizetődőbb, ha 
azokra az érzelmekre figye-
lünk és reflektálunk, melyek 
kísérték a történéseket. Mi-
lyen volt például a légkör adott 
helyzetben, az milyen testér-
zetet okozott, vagy felidézzük, 
mikor éreztünk hasonlóan. 
Amikor így teszünk, akkor 
az eseményeket és történése-
ket tulajdonképpen az önis-
meret segítségével vizsgáljuk 
meg, és ezáltal ismerünk fel 

olyan régi, már beidegződött 
viselkedésmintákat, melyek 
nem előrevittek bennünket, 
sokkal inkább feltartottak. Ha 
még szavakba is tudjuk önte-
ni, nagyobb valószínűséggel 
hozunk hamarosan újra elő-
forduló, hasonló helyzetekben 
már más döntést, és vesz egé-
szen más irányt az életünk.

Az előbb említett érzé-
sek felismerése, megnevezése 
alapvető fontosságú, hiszen ez 
teszi lehetővé számunkra azt, 
hogy tárgyilagosabban érté-
keljük mindazt, ami velünk 
történik. Ehhez hozzásegíthet 
a naplózás, amikor az írás so-
rán már arra fókuszálunk, mi 
történt velünk, az milyen ér-
zéseket hozott felszínre. A fel-
ismert minták ráébresztenek 
bennünket arra, mi szolgálja a 
fejlődésünket, és melyek hát-
ráltatnak. Leírhatjuk benne 
mindazt, amit jól csináltunk, 
a kihívásokat, melyekkel adott 
napon szembenéztünk, és azt 
is, visszagondolva hogyan re-
agáltunk volna másként. Egy 
másik érdekes feladat az éber-
ség gyakorlása, ami segít tu-
datában lenni a történések-
nek nemcsak az elménkben, 
hanem a testünkben és köz-
vetlen környezetünkben is. 
Sokan idegenkednek a medi-
tációtól. Ha így van, kezdhet-
jük a mélylégzéssel vagy egy-
szerűen berendezve a teret, 
egy olyan csöndes sarok létre-
hozásával, ahol szívesen olva-
sunk, festünk vagy csak üldö-
gélünk, és figyeljük a vonuló 
felhőket.

Az önmagunk legjobbjává válás útja

2023. év január elsejé
vel változott A munka 
törvénykönyve, mely a 
dolgozók alapvető jo
gait és kötelezettségeit 
szabályozza. Jelentősen 
módosultak a munkaidő, 
szabadság és pihenőidő 
szabályaival kapcsolatos 
rendelkezések.

Új jogintézmény a gon-
dozási szabadság, amelynek 
mértéke 5 munkanap éven-
te, és a munkavállaló súlyos 
egészségi okból gondozásra 
szoruló hozzátartozójának, 
vagy közös háztartásban 
élő személynek nyújtott 
személyes gondozás céljá-
ból vehető igénybe. A jo-
gosult kérésének megfelelő 
időpontban, legfeljebb két 
részletben szükséges kiad-
ni, az igénybevétel megala-
pozottságát azonban a gon-
dozásra szoruló személy 
kezelőorvosának kell iga-
zolnia.

Módosulnak az apasági 
szabadság szabályai. Az apa 
– gyermeke születése ese-
tén – legkésőbb a gyermeke 
születését követő vagy gyer-
mek örökbefogadása esetén 
legkésőbb az örökbefoga-
dást engedélyező határozat 
véglegessé válását követő 
második hónap végéig tíz 
munkanap szabadságra jo-
gosult, amelyet kérésének 
megfelelő időpontban, leg-
feljebb két részletben kell 
kiadni.

A mt. újdonságként veze-
ti be a szülői pótszabadsá-

got. Ennek mérté-
ke a gyermek 
h á r o m é v e s 
koráig 44 
munkanap. Ez a 
gyermek 3 éves 
koráig vehető 
igénybe. A szülői szabad-
ság igénybevételének felté-
tele, hogy a munkaviszony 
a gyermek születését vagy 
örökbefogadás esetén az 
örökbefogadást engedé-
lyező határozat végleges-
sé válását követően egy éve 
fennálljon. A munkáltató a 
szülői szabadságot a mun-
kavállaló kérésének megfe-
lelő időpontban adja ki.

A szabadságok kiadásá-
nak korábbi szabályait is 
megváltoztatta a törvény-
módosítás. A munkáltató 
kivételesen fontos gazda-
sági érdek vagy a működé-
sét közvetlenül és súlyosan 
érintő ok esetén megtagad-
hatja a szabadságnak, illet-
ve a szülői szabadságnak a 
munkavállaló által kért idő-
pontnak megfelelő kiadását, 
a szülői szabadságot és az 
apasági szabadságot pedig 
nem feltétlenül az esedékes-
ség évében kell kiadni.

Változott a pihenőidő ki-
adásának szabálya is, ne-
vezetesen: nem kell napi 
pihenőidőt beosztani, ha 
a munkáltató a munka be-
fejezését közvetlenül köve-
tő napra munkaidőt vagy 
rendkívüli munkaidőt nem 
rendel el.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Új munkaügyi szabályok: 
szabadság és pihenőidő

Gallai Judit, amint az írásai is mutatják: meditatív alkat

Gazdasági okok miatt kell 
ismét forgalomba állítani a dí
zelüzemű járműveket.

Az elmúlt időszakban jelen-
tősen emelkedő üzemanyagá-
rak – mind a dízel, mind a gáz-
üzemű és elektromos járművek 
esetében – újratervezésre kény-
szerítették országos szinten a 
járműflották üzemeltetőit. Je-
lenleg a korábban a dízeles jár-
művekhez képest negyedébe ke-
rülő CNG autóbuszok mára már 
kétszer többe kerülnek a gázola-
jat fogyasztó járművekhez mér-
ve. Az MVK a gazdaságossági 
szempontokat figyelembe véve 
ezért úgy döntött, hogy a nem-
rég beszerzett elektromos és a 
régebbi, ám jól karbantartott és 
műszakilag megfelelő állapot-
ban lévő dízeles autóbuszok 
üzemeltetését helyezi előtérbe a 
CNG-buszok háttérbe szorításá-
val – mondta Demeter Péter ve-
zérigazgató.

– Mit is jelentett az üzemanya-
gok drágulása számokban?

– A CNG üzemanyagot 2022. 
szeptember 30-áig 180 Ft/kg + 
áfa áron vásárolta az MVK, ez 
az összeg 2022 októbertől 855,35 
Ft/kg + áfa. A gáz ára a világpi-
aci folyamatoknak megfelelően 
havonta változik, jelenleg csök-

kenő tendenciát mutat. Villa-
mos energiához 2022-ben még 
átlagosan 62 Ft/kWh + áfa áron 
jutott hozzá a közlekedési válla-
lat, 2023-tól viszont már 170 Ft/
kWh + áfa áron tudják beszerez-
ni, ami közel háromszoros emel-
kedést jelent. Mindezek ismere-
tében kimondható, hogy még a 
gázolaj esetében a legkevésbé sú-
lyos a helyzet, bár 2022 januárjá-
hoz képest itt is ötven százalék-
kal emelkedtek a költségek.

– Mi tesz ebben a helyzetben a 
miskolci közlekedési vállalat?

– Az MVK azon dolgozik, 
hogy a közlekedés továbbra is 
fenntartható és működőképes 
legyen, ezért az üzemeltetési 
szempontokat előtérbe helyezve 
az elektromos és a dízel autóbu-
szok közlekedtetését preferálják 
a CNG üzemű autóbuszokkal 
szemben, ezért találkozhatnak 
a megszokottnál több dízel au-
tóbusszal az utasok. A 10 darab 
elektromos és a saját tulajdonú 
felújított dízel autóbuszok mel-
lett alacsonyabb üzemeltetésű 
dízel autóbuszokat is bérelünk. 
Mivel a teljes CNG-flotta nem 
váltható ki teljes körűen, ter-
mészetesen – csökkentett da-
rabszámban – a megszokott 
gázüzemű járművek is végzik a 
menetrend szerinti feladatokat.

Egyre több a kék 
busz a városban

GALLAI JUDIT
COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
WWW.GALLAIJUDIT.COM
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Az állatkert fekete bárá-
nya január 13-án jött a 
világra, amely idén hiva-
talosan az első szaporu-
lat, bár ahogy megtudtuk, 
a kenguruk erszényében 
is mozgást vettek észre a 
gondozóik, egyszerre ket-
tőnél is.

A kis fekete bárány te-
hát versenyez az elsőségért 
a kengurukkal, de a pálmát 
végül mégis ő vitte el azzal, 
hogy előbújt, hamar négy 
lábra állt, és ma délelőtt már 
az istállójuk körül futkos-
va mutatta meg magát ne-
künk. A kengurubébik a biz-
tonságos és meleg erszényt 
azonban csak hetek múlva 
fogják elhagyni, addig még 
számunkra láthatatlanul fej-
lődnek, erősödnek, és várják 
a tavaszi jó – még a mostani-
nál is jobb – időt. Létezésük-
re ma még csupán az erszény 
időnkénti furcsa mozgása 
utal, amelyből a szakembe-

rek már tudják, hogy valami 
mocorog ott bent.

Őket tehát megelőzte az 
állatkert legújabb lakója, a 
hortobágyi rackajuhok közé 
tartozó barika, amely fehér 
színű anyától és fekete apától 
származik, és ebben az apjá-
ra üt, mert ő maga is korom-
fekete. Kollégánktól hamar 
meg is kapta a Negro nevet. 
Persze nem hivatalosan.

Veress Tamás gyűjtemény-
vezető szerint a jelenlegi lét-
szám a báránykával együtt 
hét, de a hetedik már fölös 
létszám, így várhatóan ér-
tékesítik, és magán juhtar-
tókhoz, tenyésztőkhöz kerül 
majd tovább. A rackákból je-
lenleg öt nőstény (jerke) és 
egy hím (kos) alkotja a kis 
nyájat. Egyelőre több vem-
hességről nem tudnak.

„Bízunk benne, hogy az 
idei évben is nagyon sok új-
szülött látja meg a napvilá-
got az állatkertben. 

BACSÓ ISTVÁN

Tavaly decemberben abszol-
válta a Miskolci Vízmű Kft.-
nél töltött negyvenötödik 
munkaévét Demeter Zoltán 
csőhálózati karbantartó.

Alig tizenhét esztendősen, 
1977-ben került a miskolci 
szolgáltatóhoz Demeter Zol-
tán, ahol nagy elődök csapás-
irányán haladva sajátíthatta el 
szakmájának fortélyait. Sze-
relőládájával csakhamar be is 
járta a várost. Egy évtizedébe 
került, míg álmából fölkeltve 
visszamondta a település víz-
vezeték-hálózatát. Nem sok-
kal később szennyvíztisztító-
ként próbálta ki magát, de a 
hetvenkét órás ügyeleti szol-
gálatban is megállta a helyét a 
vállalatnál. Látogatásunkkor 
Zoltán hosszasan sorolta egy-
kori igazgatóit, osztályvezető-
it és művezetőit, akik egytől 
egyig emberséggel bántak vele 
– elmondása alapján főnökei-
vel remekül meg tudta magát 
értetni. Mégis döntően a sze-
relői kollektívában látja annak 
okát, hogy négy és fél évtized 
alatt egyszer sem hagyta ott 
munkáltatóját. Változó helye-
ken és feladatokkal, de mind-
untalan jól érezte magát.

„Viszontagságos időkben: 
esőben, sárban és persze fagy-
ban is...” – idézte fel Zoltán 
azokat a nyolcvanas évekbeli 
teleket, amikor nem ritkán mí-
nusz húsz fok alatti hőmérsék-
letben kellett a vízzel elárasz-
tott gödörbe lemásznia. Mint 
megjegyezte: negyvenéves ko-
ráig kabátot se nagyon húzott, 
úgy hárította el a csőtöréseket. 
Visszatekintésében nem tudott 

felidézni olyan fennakadást, 
amit kollégáival képtelenek 
lettek volna megoldani. Már-
pedig kihívások szép számmal 
érték őket: elég, ha csak azt a 
kora hajnali riasztást idézzük 
fel, melynél egy majd’ félmé-
teres átmérőjű vezeték igyeke-
zett a fölötte magasodó házat 
szó szerint kimosni a helyé-
ről…

Zoltánnak megannyi új gép-
pel, anyaggal és technológiá-
val kellett lépést tartania: pl. a 
PVC-csőre sem kell már né-
hány évtizede menetet vágnia. 
A munkája során felhalmo-
zott egyik legértékesebb tudás-
anyagként ugyanakkor hely-

ismeretére tekint, minthogy 
jószerével utcanév alapján tud-
ja, milyen jellegű csőtöréshez 
riasztották. Bár egy-egy elhárí-
tás megkérdőjelezhetetlen elé-
gedettséggel tölti el – miként 
beszélgetésünkben rámutatott 
–, a helyzet korántsem annyira 
derűs: Miskolc folyamatosan 
elöregedő hálózata már most 
komoly nehézségeket okoz. 
Ezek – taglalta – megfelelő 
szakemberi utánpótlás nélkül 
az elkövetkezendő években to-
vábbi bonyodalmakat szülhet-
nek még. Éppen ezért is lénye-
ges – hangsúlyozta a veterán –, 
hogy minél több fiatal csatla-
kozzon a MIVÍZ gárdájához.

„A lelkem itt tartott, hála a 
mennyei Atyának”– összegezte 
a cégnél vállalt negyvenöt éves 
szerepvállalását Demeter Zol-
tán, aki a csöppet sem közeli 
Tardról jár munkahelyére, s aki 
napokon belül betölti hatvan-
kettedik életévét. Habár ünne-
peltünk a fentiekben ecseteltek 
fényében igencsak megkedvel-
te munkáját, jóllehet három 
esztendő múltán megköny-
nyebbülve fogja magát átadni 
az immár pihentető értelem-
ben vett nyílt víznek, a horgá-
szatnak – és persze családjá-
nak: négy lányának és három 
unokájának.

BÓDOGH DÁVID
A leggyorsabb Negro, a fekete bárány volt. Fotó: Mocsári Lászó

„Nyíltvízi” kalandokkal elcsordogál ám az idő Az év első állatkerti  
újszülöttje a bárány

„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 
Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 
63 válaszban indokolja meg, 
hogy miért szereti Miskolcot.

A Tetemvár meghatáro-
zó épülete. Már 1637-ben is 
templom állt e helyen. Nem 
uralkodik, hanem tiszteletet 
parancsolóan magasodik ele-
gáns tornyával, míves geren-
dáival, zsindelyes fedelével az 
őt körülvevő fák között. Sok, 
örök pihenőre tért miskolci 
álmát vigyázza beszédes né-
maságban. Ha valaki hasonlót 
akar látni, hát nagyon messzire 
kell utaznia, túl a határon, Er-
dély apró falvaiban találja meg 
e templom testvéreit. A ha-
sonlóság oka pedig nem más, 
mint az, hogy aki a miskolciak 
szépséges templomát építet-
te, abból a világból érkezett, s 
magával hozta mindazt, amit 
gyerekfejjel látott. A fatornyos 
templomok hangulatát, a fa 
szeretetét, az ember tiszteletét.

Szeghalmy Bálint maga is hi-
tét gyakorló református ember 
volt, aki kellő alázattal és szere-
tettel bánt a fával. Építészként 
az erdélyi motívumok, az íves, 
szépen megmunkált szerkeze-

tek híve volt, akitől távol állt 
mindenféle cifra hivalkodás. 
Maga is azt vallotta, hogy isten 
házát csak az tudja megépíte-
ni, aki maga is vallásgyakorló 
ember. Egy református temp-
lomnak egyszerre kell szólnia 
a szeretetről és a tiszteletről, a 
múltról és a jövőről. Nagyon 
boldog volt, amikor a miskol-
ciak őt választották meg a vá-
ros főmérnökének. Szerette ezt 
a várost, mert befogadták őt, és 
mert úgy érezte, jóféle embe-
rek lakják ezt a vidéket. Gyor-
san „megtanulta az itt élők 
gondolkodását”, és igyekezett 
javaslataival, városrendezési 
terveivel átláthatóbbá, szervez-
hetőbbé tenni számukra váro-
sukat. Csak egyetlen szomorú-
sága volt, hogy beosztása miatt 
itthon nem tervezhetett, más 
városoknak tervezte jobbnál 
jobb, szebbnél szebb épületeit.

Egyszer aztán mellé szegő-
dött a szerencse. A tetemvá-
ri Deszkatemplom annyira 
elkorhadt, hogy szükségessé 
vált az elbontása és helyére új 
fatemplom felépítése. A refor-
mátusok pályázatot írtak ki a 
templom terveinek elkészíté-
sére. Szeghalmy Bálint gondolt 
egyet, és maga is beadott két 
tervet. Egyiket saját, másikat 
budapesti építész barátja ne-
vén. Miután a pályázat jeligés 
volt, a tervezők személye csak 
az eredmény kihirdetésekor, a 
pályázathoz csatolt zárt boríté-
kok felbontása után derült ki. 
Szeghalmy Bálint saját nevén 

beadott pályázata nem nyert, 
viszont az a terve, melyet barát-
ja, vitéz Hercegh Zsigmond ne-
vén adott be, elnyerte a bírálók 
tetszését. A régi templomtól a 
hívek 1937. szeptember 11-én 
búcsúztak el, és egy évvel ké-
sőbb, szintén egy szeptembe-
ri napon már új templomukat 
avatták. Az igazi tervező kilé-
te csak a felszentelés után de-
rült ki. Persze senki sem bánta, 
mert a templomnak csodájára 
jártak akkoriban, a főmérnök 
pedig nagy tiszteletnek örven-
dett a gyülekezetben.

A templom túlélt egy vi-
lágháborút, de nem élte túl 
egy bomlott elme értelmetlen 
gyújtogatását. A miskolci re-

formátusok és az egész város 
szeretett temploma 1997. de-
cember 4-ére virradó éjjel le-
égett. Az újjáépítés országos 
összefogással, a kormány, er-
délyi közösségek, művészek, 
vállalkozók és sok civil támo-

gatásával egy év alatt megva-
lósult. A terveket Puskás Péter 
készítette, az építkezést Simon 
Gábor építész vezette. A belső 
díszítést Rudolf Mihály irányí-
tásával, mások mellett, helyi 
művészek végezték.

Abban az időben a körzet 
országgyűlési képviselője vol-
tam. Megdöbbentem, amikor 
a gyülekezet lelkésze közölte 
velem a szomorú hírt. Gondol-
kodtam, hogyan segíthetném 
a templom újjáépítését. Úgy 
döntöttem, megpróbálom ze-
nész barátaimat megkérni arra, 
hogy lépjenek fel azon a jóté-
konysági koncerten, melyet a 
városi sportcsarnokba szerve-
zek. Minden művész, akiket 
megkerestem, azonnal vállalta 
a fellépést, és tiszteletdíjaikat a 
templom építésére ajánlották 
fel. Koncz Zsuzsának, Bródy 
Jánosnak, Tolcsvay Lászlónak, 
Bornai Tibornak, a Republic 
zenekarnak és az országgyű-
lés Szenátorok kórusának kö-
zös koncertjére olyan sokan 
váltottak jegyet, amennyi em-
bert együtt még soha sem lá-
tott a miskolci sportcsarnok. 
December 30-án, több mint 
négyórás koncert végén mis-
kolciak ezrei gyújtották meg a 
teremben az összefogás és az 
összetartozás szimbolikus je-
leit, és együtt énekelték Bródy 
János örök érvényű gondolata-
it. Politikusi pályám egyik leg-
felemelőbb pillanata volt. Mint 
ahogy az a nap is, amikor újra 
megszólalt a harang, hirdetve 
az összefogás és teremtés ere-
jét. A templomtól a Petőfi tér 
felé vezető lépcsőn lefelé bal-
lagva arra gondoltam, hogy 
igaza volt apámnak, jó ez a vá-
ros.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 57. – Az összefogás temploma 

A kétszer újjászületett, gyönyörű Deszkatemplom. Fotó: Juhász Ákos

Ezen a helyen 1698-tól templom állt, ám fából készült, így gyakran 
leégett. A reformátusoknak már a 17. századtól kezdve volt ravata-
lozójuk, majd templomuk a tetemvári temetőben. Fatemplom épült 
1724-ben, majd 1874-ben készült el az a kereszt alaprajzú épület, 
amely a jelenleginek közvetlen elődje volt. Ennek romlása miatt ír-
tak ki pályázatot új templom építésére, amelyet Szeghalmy Bálint, 
Miskolc akkori főépítésze nyert meg. Az ő tervei alapján épült fel a 
Deszkatemplom 1938-ban. A neves főmérnök 1963-ban halt meg a 
németországi Deggendorfban. 2000. október 29-én a város haza-
hozta Szeghalmy Bálint és felesége hamvait, és a Deszkatemplom 
kertjében helyezték örök nyugalomra.

Demeter Zoltán büszke a törzsgárdaoklevelére. Fotó: Mocsári László
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ÚJABB DIÓSGYŐRI KOSÁRCSODA. Az Euroliga csoportkörének 
10. fordulójában a DVTK HUN-Therm a sorozat címvédőjét, a Sop-
ron Basket együttesét fogadta. Sokáig úgy tűnt, hogy a vendég-
csapat kézben tartja a találkozót, és az első három negyedet be 
is húzta. A záró negyedben azonban a DVTK játékosai egészen el-
képesztő küzdőszellemről tanúbizonyságot téve Arella Guirantes 
fantasztikus hármasaival a sírból visszahozták a mérkőzést és 
kiegyenlítettek. A hosszabbításban a piros-fehérek szurkolótá-
boruk támogatásával már nem ismertek kegyelmet, és fantasz-
tikus bravúrral megszerezték a győzelmet (77-75).  Fotó: dvtk.eu

Türelemmel viselt, hos�-
s�ú betegség után életének 70. 
es�tendejében elhunyt Földesi 
Károly, a DVTK korábbi lab-
darúgója és ed�ője – adja hírül 
a klub honlapja. Karcsi 1952. 
április 2-án s�ületett S�egeden, 
és Sopronban halt meg.

Karcsi 1970 és 1975 között 
76 élvonalbeli és 16 NB I/B-s 
mérkőzésen erősítette a Di-
ósgyőrt. Visszavonulása után 
sem lett hűtlen a labdarú-
gáshoz, edzősködésbe fogott. 
Több alkalommal irányította a 
DVTK tartalékcsapatát, majd 
Tornyi Barnabás, Csank János 
és Aczél Zoltán munkáját segí-
tette másodedzőként.

Földesi Károly focipályafutá-
sát az Ózdhoz közeli Somsály-
bányai Bányásznál kezdte, itt 
mutatkozott be az NB III.-ban. 
A megyei válogatottal a diós-
győri edzőpályákon edzett, és 
játszottak a DVTK ifi A, és a 
DVTK III. ellen is, felfigyeltek 
rá a vasgyáriak. 1970 januárjá-
ban, március 29-én debütált az 
élvonalban diósgyőri mezben, 
Fekete Laci helyett állt be a 
74. percben, és hat perccel ké-
sőbb az ő góljával egyenlített a 
DVTK a Tatabánya ellen.

Diósgyőrben csapattársa 
volt többek közt Veréb György 
és Salamon József is, a későbbi 
Aranycsapatnak azonban már 
nem lehetett a tagja. A DVTK-
nál nem számítottak rá kez-
dőként, be kellett volna vere-

kednie magát, ezért 1976-ban 
Kaposvárra, a Rákóczihoz iga-
zolt, az NB I.-ben itt 22 bajno-
kin kapott lehetőséget. Utólag 
ezt élete legrosszabb döntésé-
nek nevezte. Az élvonalban 98-
szor szerepelt, és 6 gólt szerzett. 
Az NB I/B-ben 16 meccsen erő-
sítette a Diósgyőrt és 3 találatot 
ért el. Később játszott többek 
között Kisvárdán, Szolnokon és 
Balassagyarmaton is. Labdarú-
gó-pályafutását az osztrák har-
madosztályban, a Hundsheim-
ben fejezte be 1988-ban.

A sok szép sikere ( szerepelt 
a magyar ifjúsági válogatott-
ban) mellett arra volt a leg-
büszkébb, hogy a hazai lab-
darúgás legkiválóbb játékosai 
ellen játszhatott. Elmondása 
szerint a honvédos Tichy La-
jos volt gyerekként a példa-
képe, de a ferencvárosi Albert 
Flórián, az újpesti Fazekas–
Göröcs–Bene–Dunai II–Zám-
bó csatársor tagjai mind olyan 
labdarúgók, akikhez foghatót 
manapság sajnos már nem le-
het a magyar pályákon látni.

Több helyen is játékosedző-
ként dolgozott pályafutása vége 
felé, Diósgyőrben a serdülő „A” 
mellett lett először tréner, majd 
a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei válogatott edzője. Karrier-
je során irányította az MVSC, 
a Putnok, a Mád, a Szerencs, a 
Felsőzsolca, az Arnót, a Tolcs-
va, a Mezőcsát, a Jászberény 
és a Balatonfüred csapatait is. 
Még a női futballban is kipró-

bálta magát, dolgozott többek 
között az U17-es leány váloga-
tottnál, a Budapest Honvédnál, 
a Vasasnál, az Airnergy FC-nél 
és a Soroksárnál is. 1998-tól 
pedig 14 éven keresztül a ci-
gány-, majd kisebbségi váloga-
tott szövetségi kapitánya volt.

Az osztályozós feljutás volt 
a legemlékezetesebb számá-
ra diósgyőri edzői időszakai 
közül. Az 1996/1997-es baj-
nokságban Leskó Zoltánnal 
együtt másod edzőként segí-
tették Tornyi Barnabás mun-
káját. Csapatuk a második he-
lyen végzett, és a III. Kerület 
ellen osztályozót játszhatott a 
feljutásért. Idegenben döntet-
lent értek el, a visszavágó előtt 
neki támadt az az ötlete, hogy 
indián módra fessék ki magu-
kat a játékosok és a stábtagok. 
Telt ház előtt jutott fel a DFC 
az NB I.-be.

Csank János hívta ismét má-
sodedzőnek Diósgyőrbe 2006-
ban, és elvállalta a DVTK tarta-
lékjainak vezetését is. Amikor 
2007 őszén Csank János utód-
ja, Pajkos János távozott Diós-
győrből, egy Ligakupa-mérkő-
zésen megbízott edzőként ült a 
DVTK kispadján is, Debrecen-
ben 1-1-es döntetlent ért el a 
Diósgyőr. Később, 2009 őszén 
Aczél Zoltán mellett ismét pá-
lyaedzőként tevékenykedett, és 
az NB III.-as második csapatot 
is vezette.

Az alma nem esett messze a 
fájától. Szeretett unokája, Hős 

Zsombor magyar utánpótlás- 
válogatott labdarúgó, jelenleg 
az osztrák FC Admira Wacker 
Mödling U16-os együttesét 
erősíti. Karcsi Sopronban halt 
meg, azért tartózkodott ott, 
hogy közelebb legyen lányá-
hoz, Beatrixhez és unokájához, 
Zsombihoz.

Aktív korában sokszor be-
szélgethettem a jó humorú, víg 
kedélyű Karcsival. Minden té-
mára nyitott volt. Barátai kö-
zül sajnos már nincs az élők 
sorában Udvarev Peti, Kolláth 

Béla, Hajas Imre, Gaál Béla 
és Csucsu, Görgei Jancsi sem. 
A legtöbbet róla Tornyi Bar-
na tudhat, de őt nem sikerült 
utolérnem.

Kutasi Laci jól emlékszik 
arra, hogy kocsijával sok-
szor vitte Karcsit az edzések-
re, hiszen közvetlen szom-
szédok voltak a Középszer 
utcán. Carmen lánya egyidős 
Karcsi és Korintusz Ági gyer-
mekével, Beatrixszal. A fele-
ségek is gyakran kicserélték 
véleményüket. Kutasi Laci 

szerint játszani szerető focis-
ta volt Karcsi. A régi magya-
ros futball híveként nagyon 
technikás, pengés spíler volt, 
aki igazi barátjával, a labdával 
mindent tudott. Még többre 
juthatott volna, ha a harcosság 
nem hiányzik belőle. Edzői 
tudományáról nem mondha-
tok semmit, nincsenek isme-
reteim, mert 1980 óta ismét 
Szeged az otthonom- mondja 
a korábbi válogatott balhát-
véd. Az élet már csak olyan: 
nem mindig a koros megy el, 
hanem a soros…

Czeglédy László, Cega:- Én 
1996 decemberében hagy-
tam abba a focit, pár évig 
edzőm volt Karcsi bá. Jó du-
másként mindig megterem-
tette a remek hangulatot, 
ami a siker egyik előfeltétele. 
Farkas Jancsi most is emlék-
szik arra, amikor 1997-ben, 
Hajdúnánáson 2-0-ra nyert a 
DVTK, és ezzel kiharcolta az 
osztályozós szereplés jogát. 
A mindig vidám, segítőkész 
Karcsi másodedzőként is a 
fifikát, a csibészséget, a va-
gányságot tanította a táma-
dóknak. Az utóbbi időszak-
ban már látszott Karcsin, 
hogy súlyos beteg. Mindenki 
élete befejeződik egyszer, de 
nem mindegy, hogyan távo-
zunk – fogalmaz Farkas Jani. 
Az én nagymamám szépen 
elaludt, Karcsi, sajnos, sokat 
szenvedett.

BUZAFALVI GYŐZŐ

Sajnos Földesi Karcsi sincs már köztünk...

Földesi Karcsi Dunakesziben is edzősködött

Ismét egy kö�ös célért kü�d 
a Miskolc Steelers és a Mis-
kolc Renegades, a� öss�e-
vont és kibővített élvonalbeli 
bajnokságban is s�eretnék 
letenni névjegyüket.

Nem példa nélküli a mis-
kolci gárdák összefogása, leg-
utóbb például két éve, Miskolc 
American Football Team né-
ven a Divízió I.-es bajnokságot 
is megnyerték. Egy év különu-
tas szereplés után (a Steelers a 

HFL-ben, míg a Renegades a 
Divízió II.-ben), most újra kö-
zösen gondolkodva tervezik a 
jövőt.

– Új csapatot építünk, egy 
új egyesülettel, közös név-
vel és logóval vágunk neki a 
2023-as bajnokságnak – nyi-
latkozta Venczel Tibor, a ko-
rábbi Rene gátok csapatve-
zetője a Miskolc Televízió 
Híradójának.

Borsod Bobcats („Hiúzok”) 
– ez lesz a csapat neve. Új „ál-
latfaj” tűnik fel tehát a honi 
amerikai futballban, de a gár-
dát jól ismerhetjük, hiszen a 
játékoskeret összetételében 
nem történt nagy változás – 
bár a tavaly az év védőjátéko-
sának megválasztott Bodnár 
Benedeket minden bizonnyal 
nehéz lesz pótolni. A kitűnő 
linebacker a HFL-címvédő Fe-
hérvár Enthronershez igazolt a 
napokban.

Az újabb zökkenőmentes 
átállás azonban nem okozhat 
gondot a csapatok életében, 

hiszen évek óta dolgoznak kö-
zösen, erősítették egymást ak-
kor is, amikor külön ligákban 
indultak. Ahogy arra a koráb-
bi Steelers részéről Nagy Do-
nát rámutatott, mindkét gárda 
játékosai megmérettették már 
magukat a legjobbak között, 
így senkinek nem lesz idegen 
az élvonalbeli szereplés. A fú-
zió kapcsán is pozitív érzései 
vannak.

– Így biztosított az ame-
rikai foci jövője Miskolcon, 
együtt igazán erősek lehe-
tünk – fogalmazott. – Egy 
közös csapat, egy közös egye-
sület, közösen hozott dönté-
sek – hogy milyen előnyök 
származnak ebből? Például 
sokkal könnyebb lesz tobo-
rozni, egy juniorprogramot 
felépíteni. Meggyőződésem, 
hogy egy nagy sportegyesü-
letté tudunk válni, ami vidéki 
bázisa a sportágnak. Ezt a lét-
számunk és az eredményeink 
is tükrözik majd a remények 
szerint.

A játékosok jelenleg a Fe-
renczi egészségügyi tech-
nikum tornacsarnokában 
edzenek, később, a jó idő be-
köszöntével, a megszokott he-
lyükre, a Miskolci Rendvédel-
mi Technikumba teszik át a 
székhelyüket. A Bobcats mér-
kőzéseit pedig a tervek szerint 
a Miskolci Atlétikai Centrum-
ban rendezik meg.

Az átalakuló magyar baj-
nokságokban minden bi-
zonnyal több csapat szere-
pel majd az élvonalban, így 
a Hiúzokra is több mérkőzés 
vár, mint tavaly. A csapatnál 
óvatosan nyilatkoztak a cé-
lokról: minimálisan szeret-
nék letenni a névjegyüket az 
új HFL-ben, illetve megőrizni 
azt a presztízst, amit az évek 
során a miskolci amerikai-
futball-csapatok felépítettek. 
Ezen felül azonban a ráját-
szást, sőt akár a döntőbe ju-
tást sem tartják elképzelhe-
tetlennek.

KUJAN ISTVÁN

Borsod Bobcats néven indulnak a HFL-ben

Itt még Steelers-mezben, a helyszín valószínűleg marad a Miskolci Egyetem. Fotó: Horváth Csongor

Le�árt ügyek: a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén 
Vármegyei Rendőr-főka-
pitányság kö�leménye s�e-
rint a Miskolci Rendőrka-
pitányság befeje�te a� ügy 
vi�sgálatát.

Rendbontás vétség el-
követésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatott 
büntetőeljárást a Miskolci 
Rendőrkapitányság egy 22 
éves golopi férfival szem-
ben. A gyanúsított 2022. 
november 13-án, 16 óra 
után, Miskolcon az And-
rássy utcában található 
DVTK Stadionban megren-
dezett DVTK – Nyíregy-

háza labdarúgó-mérkőzés 
második félidejében, a „B” 
közép szektorból pirotech-
nikai eszközt dobott a szur-
kolók elől elzárt területre.

A férfi azonosítása még 
a mérkőzés lefújása előtt - 
a biztonsági kamera által 
rögzített felvétel alapján - 
megtörtént, a rendőrök az 
elkövetőt még a helyszínen 
elfogták, majd előállítását 
követően gyanúsítottként 
hallgatták ki.

A Miskolci Rendőrkapi-
tányság az ügyben szüksé-
ges eljárási cselekménye-
ket elvégezte, és az iratokat 
átadta az ügyészségnek.

MN

Rendbontás miatt kell 
felelnie a szurkolónak

A Magyar Amerikai Futball 
Szövetség (MAFSZ) idén át-
alakítja a bajnokságok lebo-
nyolítását. A 2023-as sze-
zonban a HFL küzdelmeit a 
korábbi Divízió I. szabályai 
szerint rendezik meg, a szán-
dékuk szerint ezzel megköny-
nyítve a szintlépést azoknak 
a csapatoknak, amelyek ed-
dig a korábbi szigorú felté-
teleknek nem minden eset-
ben tudtak megfelelni. Ezzel 
a szövetség reményei szerint 
kibővül a legmagasabb osz-
tály létszáma, a korábbi Di-
vízió I.-es élcsapatok pedig 
fel tudnak nőni vetélytársa-
ikhoz. A létszám növekedésé-
vel 2018 után újra visszatér-
het a wildcard kör, és valódi 
jelentősége lesz az első két 
kiemelés megszerzésének az 
alapszakaszban. A HFL mel-
lett a Divízió I. is megmarad, 
ide pedig a korábbi Divízió 
II.-es gárdák lépnek fel. A baj-
nokságok pontos szabályza-
táról és a versenykiírás pon-
tos részleteiről hamarosan 
újabb információkat adnak ki 
a szövetség weboldalán.
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SzolgáltatóHÁZ

Az akció érvényes: 2023. 01. 21-től 2023. 01. 27-ig 
Signal fogkrém, 75 ml, 4653 Ft/l 449 Ft 349 Ft
Dove szappan, 100 g, 3790 Ft/kg 429 Ft 379 Ft
Cif folyékony súrolószer, 250 ml, 2196 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Perfex Jumbo 1 tekercs 699 Ft 599 Ft
Fiorillo mosogatószer, pumpás, 750 ml, 865 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Domestos fertőtlenítő, 750 ml, 932 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Ajax univerzális tisztító, 1 l 749 Ft 699 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 1598 Ft/l 849 Ft 799 Ft 
Palette hajfesték 1099 Ft 999 Ft
Coccolino öblítő, 925 ml-1050 ml 1099 Ft 999 Ft
Pronto bútorápoló, 250 ml, 4396 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Jar mosogató, 900 ml, 1221 Ft/l 1149 Ft 1099 Ft
Biopon mosópor, 1,17 kg, 1195 Ft/kg 1599 Ft 1399 Ft
Fiorillo mosógél, 2,5 l, 639,6 Ft/l 1799 Ft 1599 Ft
Ariel mosógél, 2,2 l, 1681 Ft/l 3899 Ft 3699 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 243 Ft/tekercs 3999 Ft 3899 Ft

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



Tudományos konferenciával, 
vetélkedővel, színházi esttel, 
díjátadóval, filmvetítéssel, 
koncerttel emlékezik meg Mis-
kolc városa a Himnusz születé-
sének 200. évfordulójáról.

A magyar kultúra napját 
több mint harminc éve ünne-
peljük meg január 22-én annak 
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban – pontosan kétszáz 
éve – ezen a napon tisztázta le 
és látta el dátummal Csekén a 
Himnusz kéziratát. Az évfor-
dulóval kapcsolatos megemlé-
kezések leginkább azt segítik, 
hogy magyar gyökereinkre, 
évezredes hagyományainkra, 
nemzeti tudatunkra jobban fó-
kuszálhassunk és tovább is ad-
juk azt a jövő generációjának. 
Az emléknapon a magyarság 
szerte a világban megemlé-
kezik kulturális értékeinkről, 
sokfelé koncertet, irodalmi es-
teket, színházi előadásokat tar-
tanak, ahogy tesszük ezt mi is 
szűkebb pátriánkban.

Az ünnep apropóján a Mis-
kolci Kulturális Központ (MKK) 
játékos, interaktív vetélkedőt hir-
detett meg középiskolás diákok 
részére, amelyet pénteken ren-
deztek meg a Művészetek Házá-
ban. A feladatok során számos 
olyan kérdéssel találták szembe 
magukat a résztvevő csapatok, 
ami a magyar kultúra része. Szó 
volt Kölcsey Ferencről, a Him-
nuszról, magyar írók, költők mű-
veiről, hungarikumokról, híres 

magyarokról, Miskolc városához 
kapcsolódó irodalmi, képzőmű-
vészeti „csodákról”, világhírű 
miskolciakról.

A kerek évfordulóról neves 
költőink, íróink megidézésével 
is megemlékezett az MKK: a 
Művészetek Házában Für Ani-
kó estjét, az Üveggolyót mu-
tatták be péntek este. A mű-
sorban elhangzottak többek 
között József Attila, Babits Mi-
hály, Bereményi Géza, Zelk Zol-
tán, Báthori Csaba, Dsida Jenő, 
Határ Győző, Kaffka Margit, 
Erdős Virág, Ady Endre, Weöres 
Sándor, Kosztolányi Dezső, Ju-
hász Gyula, Kun Árpád és Kiss 
Ottó művei, és zongorán kísért 
Tempfli Erik.

Tizenötödik alkalommal 
adják át szombaton a Ma-
zsaroff-díjat Miskolcon. Az 

elismerést a pályakezdő kép-
zőművészek támogatására 
hozta létre Mazsaroff Miklós 
festőművészre emlékezve öz-
vegye, Nikolaeva Mária. Az 
idei ünnepélyes díjátadót ja-
nuár 21-én, 11 órakor rende-
zik meg a Pannon-tenger Mú-
zeum Kiállítóépületben. Az 
eseményen levetítik a 25 év-
vel ezelőtt elhunyt Mazsaroff 
Miklósról készült portréfilmet.

Mozgóképpel ünnepel az 
MKK művész mozija. Janu-
ár 22-én, vasárnap 17:15-től 
a Művészetek Háza Béke Art 
mozitermében a Jóremény-
ség-sziget című magyar filmet 
vetítik. A Jóreménység-szi-
get valós eseményeken alapu-
ló inspiráló történet a magány 
erejéről, a kitartásról, az ál-
mokról, a természetbe való el-

vonulásról, apa-fiú kapcsolatá-
ról és az elengedésről.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár zenével ün-
nepli a magyar kultúrát: az in-
tézmény központi épületében a 
Miskolci Egressy Béni-Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai adnak koncertet január 
23-án fél öttől a zenei részlegen.

A magyar kultúra napja al-
kalmából tudományos konfe-
renciát szervez a Magyar Tu-
dományos Akadémia Miskolci 
Területi Bizottsága január 25-
én, szerdán 15 órától az intéz-
mény Erzsébet téri épületében. 
A rendezvényen a Himnusz 
megszületésének hátterét tár-
ják fel. Dr. habil Gyulai Éva, 
a ME-BTK Történettudomá-
nyi Intézet intézeti tanszék-
vezetője, egyetemi docens, az 
MTA-MAB Történettudomá-
nyi és Néprajzi Szakbizottság 
elnöke a reformkor előestéjé-
nek Miskolcát mutatja be, majd  
dr. Kapusi Angéla, a ME-BTK 
Tanárképző Intézet adjunktu-
sa, a MTA-MAB Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Szakbizottság 
titkára Kölcsey Himnuszáról 
tart előadást. Kovácsné Szeppel-
feld Erzsébet, a Földes Ferenc 
Gimnázium intézményveze-
tő-helyettese, történelem–ma-
gyar nyelv és irodalom szakos 
tanár pedig a gimnázium Hon-
ismereti és Média műhelyének 
Himnusz-élményeiről számol 
be.

CZIFFRA ANDREA

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában , va-
sárnap, 16 órától a belváro-
si református templomból 
közvetítenek. Igét hirdet: dr. 
Ternyák Csaba egri érsek.

Január 21-én, 17 órakor 
lesz az ökumenikus imahét 
kiemelt alkalma a belvárosi 
református templomban vá-

rosunk papjainak, lelkészei-
nek részvételével. 

Január 22-én, Szentírás 
vasárnapján lesz az Avas-dé-
li Isteni ige jezsuita templom 
búcsúja. A szentmisét 11 
órakor tartják görögkatoli-
kus liturgia szerint. Szentbe-
szédet mond: Rigó Jenő plé-
bános, jezsuita szerzetes

HARANG-HÍREK
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

JANUÁR 23., hétfő 06:00 Az előző esti adás is-

métlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Mis-

kolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 

(12) 18:25 Szemtanú (12) 19:00 Miskolc Ma 

ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 

Szemtanú ism. (12) 20:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film 

(12) 21:30 Képújság (12) 

JANUÁR 24., kedd 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 

Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-

lentés (12) 18:25 Sportpercek (12) 19:00 

Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-

tés (12) 19:25 Sportpercek ism. (12) 20:00 

Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-je-

lentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képúj-

ság (12) 

JANUÁR 25., szerda 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 

Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-

lentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) 

(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó ism. (12)  

20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12) 

JANUÁR 26., csütörtök 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma 

(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 

18:25 Közért (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 19:15 Időjárás-je-

lentés (12) 19:25 Közért 

ism. (12) 20:00 Miskolc 

Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 

20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

JANUÁR 27., péntek 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 

Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-

lentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) 

(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó ism. (12)  

20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12) 

JANUÁR 28., 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 Kró-

nika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 

19:25 Szemtanú ism. (12) 20:00 Krónika 

ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12) 

JANUÁR 29., vasárnap 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 

16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12) 

18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó 

(közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Króni-

ka ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 

19:25 Szemtanú ism. (12) 20:25 Króni-

ka ism. (12) 20:40 Időjárás-jelentés (12) 

20:45 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JANUÁR 21., szombat
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00: 

Szárazlábas túra a Barlangfürdőben, 
előzetes regisztráció: +36 70/338-4534

10:00-13:00, 14:00-17:00, 18:00-21:00 Közön-
ségkorcsolya, Városi Szabadidőközpont

19:00 Latin Projekt Dance Klub, Ifjúsági Ház

JANUÁR 22., vasárnap
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00: 

Szárazlábas túra a Barlangfürdőben, 
előzetes regisztráció: +36 70/338-4534

14:00-17:00 Közönségkorcsolya, Városi Sza-
badidőközpont

14:05 DVTK-Győr kosárlabda-mérkőzés, 
NB I. A-csoport 17. forduló, DVTK Aréna

18:00 DVTK Jegesmedvék – Corona 
 Brasov jégkorongmérkőzés, Erste liga 
31. forduló, Miskolci Jégcsarnok

18:00-21:00 Jégdisco, Városi Szabadidőközpont

JANUÁR 23., hétfő
10:00 A magyar kultúra napja a Mese-

birodalomban: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

16:30 A magyar kultúra napja: Zenés mű-
sor a Miskolci Egressy Béni – Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskola közre-
működésével, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Filharmónia: Boros Misi zongora-

estje, Művészetek Háza

JANUÁR 24., kedd
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

JANUÁR 25., szerda
13:00 DVTK-Kassa felkészülési mérkőzés, 

DVTK Stadion
18:30 Pilates, Ifjúsági Ház

JANUÁR 26., csütörtök
17:00 Kézműves csütörtök a Mesebiroda-

lomban, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
18:10 DVTK-Mersin kosárlabda-mérkőzés, 

Euroliga 11. forduló, DVTK Aréna
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház
19:30 Felefánt-koncert, MÜHA Kávézó

JANUÁR 28., szombat
20:00 Popsuli Farsang 2023, Ifjúsági Ház

JANUÁR 30., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház

JANUÁR 31., kedd
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
18:10 DVTK-Girona kosárlabda-mérkőzés, 

Euroliga 11. forduló, DVTK Aréna
19:00 Dumaszínház: No para - Musimbe 

Dávid Dennis önálló estje, MÜHA
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: JANUÁR 19-25., csütörtök-szerda: 17:30 Az ember, akit 
Ottónak hívnak | 19:45 M3gan | JANUÁR 26-FEBRUÁR 1., csütörtök-szerda: 15:45 Babylon | 
19:00 A Fabelman család

• Művészetek Háza, Béke-terem: JANUÁR 19-25., csütörtök-szerda: 17:15 Larry (kivéve 22-e, 
vasárnap) | 19:30 Valaki hall engem | JANUÁR 22., vasárnap: 17:15 Jóreménység-sziget | JANU-
ÁR 26-FEBRUÁR 1., csütörtök-szerda: 17:00 Ufóvadászok (kivéve 27-e) | 19:30 Minden jót Leo 
Grande | JANUÁR 27., péntek: 17:00 Saul fia

MOZIMŰSOR

JANUÁR 21., szombat 11:00 Kakaókon-

cert, Nagyszínház | 15:00 A miniszter fél-

relép, Déryné Széppataki Róza-bérlet, Nagy-

színház | 19:00 A miniszter félrelép, 

Sebestyén Mihály-bérlet, Nagyszínház | JA-

NUÁR 26., csütörtök 17:00 Egy óra ver-

sek közt a színház művészeinek tár-

saságában, Csarnok | 19:00 A revizor, 

bérletszünet, Nagyszínház | JANUÁR 27., 

péntek 19:00 Bolha a fülbe, bérletszü-

net, Nagyszínház | JANUÁR 28., szombat 

11:00 Kakaókoncert, Nagyszínház | 15:00 

Ének az esőben, bérletszünet, Nagyszín-

ház | 19:00 Ének az esőben, Szemere Berta-

lan-bérlet, Nagyszínház | FEBRUÁR 3., pén-

tek | 19:00 Ének az esőben, Földes ifjúsági 

bérlet, Nagyszínház | FEBRUÁR 4., szom-

bat 15:00 A „K” ügy, bérletszünet, Csarnok 

| 19:00 Jézus Krisztus szupersztár, bérlet-

szünet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

A magyar kultúrát ünnepeljük

Kölcsey Ferenc szobra szülővárosában, Szatmárcsekén

Hirdetés

Hirdetés

ELADÓ MISKOLCI INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre 
meghirdeti, 2023. február 7-ei benyújtási határidővel 

az alábbi miskolci ingatlant:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Szentpéteri kapu 25. szám 
alatti társasházban  
13 db lakás együtt

448 m2 24 300 000

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

a 70/686-5483, illetve a lakashasznositas@miskolcholding.hu e-mail-címen 
kérhető. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési  

eljárást annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.



mozaik 2023. január 21. 
3. hét | XX. évfolyam 2. szám12

Múlt vasárnap rendezték meg a 2023-as év első Miskolci Termelői Napját, melyen ezúttal is bárki beszerezhette kedvenc kézműves porté-
káit és a minőségi bioélelmiszereit. A hét és fél esztendeje töretlen népszerűségnek örvendő közösségi program egyik vonzereje a szemé-
lyességében lapul: jó hangulatú találkozási lehetőség a miskolciak számára, továbbá a termékeiket büszkén kínáló termelők és vásárlók 
között is sajátos kapcsolat alakul ki ilyenkor. „A Miskolci Termelői Nap egy olyan közösségi alkalom, melyet a természetesség, a kedves-
ség, a tudatosság és a sokszínűség jellemez, így nem csoda, hogy a helyiek 2015 óta azt a szívükbe zárták” – írja a programról a szervező 
Miskolci Kulturális Központ (MKK). Az eseményt rendszeresen színesítik zenei programokkal is. Nem volt ez másképpen január 15-én sem, 
múlt vasárnap a Számadó Zenekar (képünkön) mulattatta a látogatókat. Fotó: Juhász Ákos

Zenével „ízesítették” az év első termelői napját 

Gazdikereső
Ezen a héten Rustyt (6284), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az 
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon 
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

6284. Rusty
Bekerülés helye:  Miskolc,  

Ács utca
Fajta: keverék
Kor: 4,5 év
Neme: kan

Szín: fekete-világosarna
Súlya: 20,5 kg

Barátságos és vidám kutyus, 
aki szeret sokat játszani. Rusty a 
többi kutyával is jól kijön, pórá-
zon is szépen megtanult sétálni.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Megvannak a megfelelő taktikái 
arra, hogy hogyan kezelje a kellemetlen helyzeteket, de 
most nem biztos, hogy ezek működőképesek. Lehet, 

hogy itt az ideje kicsit átgondolnia a lehetőségeit.

Bika (04. 21.–05. 21.) Meghozta a döntéseit, de ha 
valaki komoly érveket hoz fel, akkor hajlandó változtat-
ni ezen. Nem számít meghátrálásnak az, ha az észér-

vekre hallgat, és okosan dönt.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Valaki nem volt őszinte önnel, 
és most jön rá, hogy miért így alakultak a dolgok. Bár-
milyen kellemetlen is a dolog, próbáljon inkább arra fi-

gyelni, hogy mit tanulhat ezekből a dolgokból.

Rák (06. 22.–07. 22.) Érzékenyebben érintik most 
a dolgok, mint ahogyan többnyire szokták, de lehet, 
hogy emögött valami komolyabb indok is áll. Próbálja 

feltárni ezt, mert csak így tud megnyugtató megoldást találni.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Valaki megpróbálja lebe-
szélni valamiről, de önnek határozottak a szándékai. Ha 
bízik önmagában, akkor ne hagyja, hogy valaki megza-

varja ezt a bizonyosságot, és kövesse a kijelölt utat!

Szűz (08. 24.–09. 23.) Sorsdöntő lehetőség állhat 
most ön előtt, de ehhez biztosnak kell lennie magában, 
és abban, hogy mit is akar. Ha meglátja az alkalmat, ak-

kor ragadja meg, cselekedjen gyorsan, és öné a siker.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Valaki olyasmire csábítja, 
amiről érzi, hogy nem tenne jót önnek, de most még-
sem tud ellenállni a dolognak. Vigyázzon, nehogy a pil-

lanatnyi örömöt hosszú megbánás kövesse!

Skorpió (10. 24.–11. 22.) A tiltott gyümölcs mindig 
édesebbnek tűnik, de lehet, hogy csak a csábítás illatát 
érzi, és valójában nem ez az, amire vágyik. Ne hagyja, 

hogy a pillanat heve döntsön, próbáljon józan maradni!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) A legjobb formáját szeretné 
hozni, hogy lenyűgözzön valakit, de fölösleges eről-
ködnie, mert már így is mindenki odáig van önért. A 

személyisége volt az, amivel megnyert magának másokat.

Bak (12. 22.–01. 20.) Egy kis pihenőre vágyik, és arra, 
hogy átgondolhassa a dolgokat, mielőtt végleges dön-
tést hozna. Minden oka megvan erre, és nem is vitat-

hatja senki, hogy megérdemli a kikapcsolódást.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Közel van a megoldáshoz, 
ezért most már nem érdemes feladni akkor sem, ha a 
dolgok nehezebbre fordulnak. Mindenképpen érde-

mes kitartani, mert a bizonytalanság csak távolabbra sodorja.

Halak (02. 20.–03. 20.) Ne hagyja, hogy a lustaság 
győzzön, szedje össze magát, és próbáljon valami hasz-
nosat véghezvinni! Kövesse a terveit, és egy lépéssel kö-

zelebb kerülhet a megoldásokhoz.

Akkor és most. Az Erzsébet tér egyike Miskolc legrégebbi te-
reinek, hívták Papmalom, Fürdő, Szabadság és Erzsébet tér-
nek is. Létét annak köszönheti, hogy az 1878-as árvizet köve-
tően a város lebontatta a Szinvára épített malmokat, így az itt 
állt Pap-malmot is. A képünkön is látható fürdőépületet 1892-
ben kezdték építeni, és ebben az évtizedben épült fel a térfal-
ként funkcionáló többi épület is. 1898-ban itt állították fel Róna 
József egész alakos Kossuth Lajos-szobrát, mely az első ilyen 
alkotás az országban. Az Erzsébet teret először juhar-, majd 
vadgesztenyefákkal ültették be, csak később cserélték őket 
alacsonyabb növésű japáncseresznyékre. 1913–1914-ben át-
alakították, ekkor alakítottak ki szökőkutat, a virágágyásokat 
és a tér világítását. Később a tér végében folyó Szinvát lefedték, 
így a tér egészen az Avas aljáig terjedt. 2010-ben, a tér legutóbbi 
felújításakor – a Szinva teraszhoz hasonlóan – rövid szakaszon 
kibontották a patakot, és a régi, egykor más helyen állt Rákó-
czi híd mintájára Erzsébet hidat építettek fölötte. (Tajthy Ákos 
szövege, dr Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

Miskolci Napló

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is 
könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejté-
seiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék 
el, a levélben tüntessék fel postacímüket is! Beküldési 
határidő: 2023. január 25. E-mail-cím: megfejtes@mi-

kom.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

Sudoku

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
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