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Lefogyni, és kialakítani végre az álomszerű alakot: 
ez az újévi fogadalmak Szent Grálja – a dohányzás-
ról történő leszokás mellett. Azonban, mint minden 
hirtelen jött elhatározás esetében, a diétázási kedv is 
csökken a napok múltával. Szabad-e elcsábulni egy-
általán a gyors fogyás ígéretének? A témában kétré-
szes interjút készítettünk dr. Bakó Barnabás belgyó-
gyász-endokrinológussal.

Cikk a 4. oldalon

Fogyókúra helyett  
életmódváltás 

A borok világából fejes a sörtartályba – sar-
kítva így lehetne leírni Kónya Ádám utóbbi éve-
it, aki többek között Gordon Ramsay Savoy Ho-
telben kialakított éttermében volt sommelier, 
nemrég viszont hazajött, és egy olyan saját ké-
szítésű sörrel jelentkezett, ami a magyar „sörpá-
pa”, Winkler Róbert ízreceptorain is benyomta a 
„gyönyörgombot”. 

Portré a 4. oldalon

Akinek a sörét Winkler Róbert is  
a szívébe zárta

CZIFRUSZ NATÁLIA: „MEGTALÁLJUK 
A TÍZEZER FA HELYÉT” 

Az ápolási osztályon, 
nyolc oltóhelyen tizen-
egy orvos várja egyelőre 
azokat az egészségügyi 
dolgozókat, akik oltásra 
jelentkeztek.

Keddtől új helyen, az ápo-
lási épületben, megduplá-
zott kapacitással fogadják a 
megyében oltásra regiszt-
ráltakat. Dr. Molnár Márta, 
a megyei központi kórház 
higiénikus főorvosa érdek-
lődésünkre elmondta, az 
épületbe mindenki csak kéz-
fertőtlenítés után léphet be, a 
betegtájékoztató után pedig 

az oltásra várakozóknak egy 
hozzájárulási nyilatkozatot 
és egy egészségügyi kérdőí-
vet kell kitölteniük. Ezt egy 
orvosi konzultáció követi, és 
ha alkalmasnak találják a pá-
cienst, akkor megkapja a ko-
ronavírus elleni vakcinát.

– Ez az ország egyik legna-
gyobb oltóhelye, 8 oltóhellyel, 
11 orvossal dolgozunk a köz-
pontban, de kapacitásainkat, 
amennyiben szükséges lesz, 
széleskörű társadalmi oltá-
sok lévén, tovább tudjuk bő-
víteni – tette hozzá Molnár 
Márta.

Folytatás a 3. oldalon

Az egyik legnagyobb 
oltópont a miskolci

A beteg fák kivágását nyu-
galmi időszakban végzik el, 
tavasztól pedig folytatódik a 
fatelepítési program.

Idén is kétezer fát ültet el a 
miskolci önkormányzat a vá-
rosban. Ahogyan arról a Mis-
kolci Napló korábban többször 
is beszámolt, a Nagy-Miskolc 

program keretében öt év alatt 
tízezer fát telepítenek a város 
közterületein és a pályázó he-
lyi intézmények udvarán. Az 
első kétezer fát már a tavaly őszi 
faültetési időszakban el is ül-
tették, a programba a helyi kö-
zösségeket, közintézményeket, 
óvodákat és iskolákat is bevonta 
az önkormányzat. A csemeték 

ültetési helyét a városi főkertész 
a városházán és a Városgazdá-
nál kollégái segítségével jelöli ki.

Czifrusz Natália lapunknak 
elmondta, a zöldterületek gon-
dozásának kiemelten fontos 
része a faültetés mellett a meg-
lévő fák, fasorok, facsoportok, 
bokrok, sövények gondozása is. 
Ennek része a metszés, gallya-

zás mellett, a kiszáradt, beteg 
fák kivágása is. „Nagyon fon-
tos, hogy ez a munka Miskol-
con csak a polgármesteri hiva-
tal engedélyével és kizárólag 
a nyugalmi időszakban, azaz 
szeptember és február vége kö-
zött végezhető el” – tette hozzá 
a főkertész.

Folytatás a 3. oldalon

Városszerte összesen nyolc-
vanhét buszmegálló újulhat 
meg.

Eddig huszonöt helyszínen 
kezdődött meg az új, fedett 
buszvárók telepítése – tudtuk 
meg a miskolci polgármesteri 
hivatal sajtóosztályától. A pro-
jektgazda önkormányzat és a 
kivitelező által adott informá-
ció szerint tizenöt, javarészt 
a belvárosba tervezett felépít-
mény már teljesen elkészült, 
ezek között van például egy a 
Villanyrendőrnél, a bank előtt, 
öt a Búza téren, de a Vörös-
martyn, a Szeles utcán, az Uitz 
Béla és a Király utcán is készül-
tek már el buszvárók. – Ezen 
túl a készhez közeli állapotban 

van még további tíz megálló, 
melyek többek között a Csaba-
vezér úton, a Csabai kapuban, 
a Miskolctapolcai úton vagy 
éppen a Szemere kertben talál-
hatók – tették hozzá.

Ahogyan arról korábban a 
lapunk is beszámolt, a nagy-
szabású buszmegálló-korsze-
rűsítési program november 
közepén indult el. A projektet 

a városi önkormányzat a JC-
Decaux Hungary Zrt. nevű, 
nemzetközi outdoor médiavál-
lalattal közösen valósítja meg. 
A program első körben össze-
sen nyolcvanhét megállóhelyet 
érint, a buszvárók telepítése 
több ütemben zajlik, így a mun-
kálatok várhatóan rövidesen új 
helyszíneken kezdődnek meg.

Folytatás a 2. oldalon

ÉPÜLNEK AZ ÚJ UTASVÁRÓK
Kevesebb mint egy év alatt több mint 420 millió forinttal 
csökkentette az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 
működési és bérköltségeit Miskolc város vezetése a taka-
rékosság jegyében.

Ennyivel olcsóbban műkö-
dik most a hivatali szervezet, 
mint az önkormányzati vá-
lasztások előtt. A megtakarí-
tást nem tömeges leépítéssel, 
hanem a hivatali struktúra 
ésszerűsítésével és a város 
működése szempontjából 
szükségtelen polgármesteri 
biztosi, politikai tanácsadói 
pozíciók megszüntetésével 
sikerült elérni – mutatnak rá 
az önkormányzat gazdasági 
szakemberei.

Csak polgármesteri biztos-
ból tizenegy volt 2010 és 2019 

októbere között a miskolci vá-
rosházán, a pozíciót sokszor 
olyanok kapták, akik más, ve-
zetői állásokat is betöltöttek a 
Miskolc Holdingnál, vagy a 
korábbi polgármester közvet-

len környezetében. A bizto-
sok nem kerestek rosszul, havi 
300 és 600 ezer forint között 
mozgott a fizetésük, és voltak 
olyan hónapok, amikor csak 
a bérköltségeik több mint 4 
millió forintot emésztettek fel 
a város költségvetéséből – de-
rül ki az elmúlt évek városházi 
szervezeti és béradataiból.

Folytatás a 2. oldalon

Takarékos város, olcsóbb önkormányzat



Tíz hónap alatt majdnem fél-
milliárdot spórolt a bürokrá-
cián Miskolc.

Folytatás az 1. oldalról
Ma egyetlen polgármeste-

ri biztos sincs Miskolcon, így 
ilyen célra egyetlen fillért sem 
költ a város. De nem csak pol-
gármesteri biztost, politikai ta-
nácsadókat sem foglalkoztat a 
jelenlegi vezetés, ezzel újabb 
három, szükségtelenül kifize-
tett munkabért megspórolva a 
2019 októbere előtti időszak-
hoz képest.

Ugyancsak a 2010 és 2019 
közötti évekhez viszonyítva 
csökkent az alpolgármesterek 
száma is, jelenleg mindössze 
egy alpolgármestere van Mis-
kolcnak, a bizottsági alelnökök 
pedig nem kapnak plusz jut-
tatást a munkájukért – azaz a 
spórolást épp magán kezdte a 
politika, a 2019 októberében 
hivatalba lépett városvezetés.

Mindez azonban „aprópénz-
nek” tűnhet ahhoz a több mint 
420 millió forinthoz képest, 
amellyel Veres Pál polgármes-
ter csapata a hivatalba lépése 
utáni első évében, mindösz-
sze tíz hónap alatt csökkentet-
te a város önkormányzatának 
és polgármesteri hivatalának 
működési költségeit úgy, hogy 
nem tömeges elbocsátásokkal, 

hanem a szervezeti struktú-
ra ésszerűsítésével, a felesleges 
vezetői és tanácsadói pozíciók 
megszüntetésével, a párhuza-
mosságok felszámolásával és 
bürokráciacsökkentéssel igye-
kezett takarékoskodni. Mind-
eközben pedig volt minimál-
bér- és illetményalap-emelés is, 
amelyet a városi alkalmazottak 
körében is érvényesítettek.

2019 októberében még há-
rom aljegyző és hét főosztály-
vezető dolgozott a miskolci vá-
rosházán, ma két aljegyző és 
mindössze öt főosztályvezető 
látja el ugyanazokat a felada-
tokat. Ilyen, elsőre talán nem 
túl jelentősnek tűnő változta-
tásokkal sikerült elérni egy sú-
lyos gazdasági és járványügyi 
válsághelyzet közepette, hogy 
míg a miskolci polgármesteri 
hivatalban 2019 októberében 
a bérköltségek járulékokkal 

együtt csaknem 177 és fél mil-
lió forintra rúgtak, addig 2020 
novemberében ugyanez az ösz-
szeg már több mint 20 millió 
forinttal kevesebb, mindössze 
157 millió forint volt. Egy havi 
20 millió forintos megtaka-
rítás pedig komoly eredmény 
egy olyan időszakban, amikor 
minden egyes fillér számít, és 
nélkülözhetetlen a város biz-
tonságos és megfelelő színvo-
nalú működéséhez.

De nem csak a polgármeste-
ri hivatal volt takarékos az el-
múlt 12 hónapban, a város ön-
kormányzata is csaknem havi 
21 és félmillió forinttal olcsób-
ban működött tavaly, mint egy 
évvel korábban. Míg az önkor-
mányzatnál 2019 októberében 
még járulékokkal együtt ösz-
szesen 43 és fél millió forintot 
fordítottak csak a bérköltsé-
gekre, addig 2020 novemberé-

ben már kevesebb mint 21 és 
fél milliót kellett elkülöníteni 
ilyen jellegű kifizetésekre.

Éves szinten tehát – java-
részt bürokráciacsökkentéssel 
– a városvezetés saját magán 
megkezdett takarékoskodásá-
val több mint 420 millió, azaz 
csaknem félmilliárd forintot 
sikerült megspórolni a koráb-
bi évekhez képest – hangsú-
lyozzák a városháza gazdasági 
szakemberei kiemelve, hogy a 
mai helyzetben, a kormány-
zati elvonások és a koronaví-
rus-világjárvány okozta gaz-
dasági nehézségek, elmaradó 
bevételek és a védekezés költ-
ségei miatt minden megta-
karításra nagy szükség van. 
Az így megspórolt összeget 
ugyanis éppen a megörökölt 
tartozások csökkentésére, az 
elvonások ellensúlyozására 
fordítja a városvezetés.

Aktuális
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A díjemelési moratóri-
um értelmében az ön-
kormányzati bérlakások 
január 1-jétől tervezett 
bérletidíj-emelésére csak a 
veszélyhelyzet megszűné-
sét követő kilencvenedik 
nap leteltével kerül sor.

A halasztás vonatkozik 
a bérletidíj-emeléshez kap-
csolódó óvadékfeltöltési kö-
telezettség teljesítésére is. 
A díjemelési moratórium 
ugyanakkor nem vonatko-
zik a november 1-jén már 
megemelt bérleti díjakra, 
mivel az még a veszélyhely-
zet bejelentése előtt lépett 
hatályba és a kormányren-
delet hatálya nem vissza-
menőleges. Azoknak a bér-
lőknek, akiknek bérleti díja 
november 1-jén emelkedett 
meg, továbbra is az emelt 

bérleti díjat kell fizetniük, 
az óvadékfeltöltési kötele-
zettség elhalasztása azon-
ban rájuk is érvényes.

A veszélyhelyzet kezde-
te és a megszűnését követő 
90 nap között lejáró lakás-
bérleti szerződések – külön 
bérlői nyilatkozat nélkül is 
– változatlan tartalommal 
hatályban maradnak a ve-
szélyhelyzet megszűnését 
követő 90 napig. A lejáró la-
kásbérleti szerződéssel ren-
delkező bérlőknek a bérleti 
szerződésük meghosszabbí-
tásával ügyintézési kötele-
zettségük nincs az említett 
időintervallumban. A la-
kásbérlők a januári számlá-
val egyidejűleg pontos tájé-
koztatást kapnak a fizetési 
kötelezettségek teljesítésé-
nek határidejéről és a szük-
séges teendőkről.

A januári számlával 
érkezik a tájékoztató

TAKARÉKOS VÁROS, OLCSÓBB 
ÖNKORMÁNYZAT 

Az önkormányzatok bevo-
násához és korrupcióellenes 
intézkedésekhez is kötik az 
uniós helyreállítási pénzek 
folyósítását.

Irdatlanul nagy, több mint 
7 milliárd euró vissza nem 
térítendő támogatást kap-
hat hazánk az Európai Unió 
750 milliárdos járvány utáni 
helyreállítási alapjából. Hogy 
ki mire költené a pénzt, arról 
tervezet készül, ezt április vé-
géig kell eljuttatni az Európai 
Bizottsághoz. A pénz azon-
ban legkorábban is csak az év 
második felétől érkezhet.

De hogy egyáltalán kap-
junk valamit, minimum két 
feltételnek teljesülnie kell a 
tagországokban. Az első: a 
kormányoknak be kell von-
niuk a regionális és helyi 
szerveket is a reformok és 
befektetések tervezésébe, 
megvalósításába. Nem hagy-
hatók ki tehát az önkormány-
zatok kérései. Az unió azt az 
elvet követi, hogy a helyben 
élők mondják meg, mire van 
leginkább szükségük. A kor-
mányzatnak egyeztetnie kell 
mások mellett a civil társa-
dalommal is. Az ő javaslata-
iknak is meg kell jelennie a 
pénzelköltést taglaló nemzeti 
tervben.

A második feltétel: a kor-
mánynak nyilatkozatban kell 
vállalnia, hogy olyan ellenőr-
ző rendszert működtet, ami 
megfelelő garanciákat bizto-
sít a csalás, a korrupció és az 
összeférhetetlenség elkerülé-
sére. Pénzmegvonással fog-
ják sújtani az unió pénzügyi 
érdekeit a demokratikus nor-
mák felrúgásával sértő orszá-
gokat.

Mindezek reményt keltő 
fejlemények Miskolc számá-
ra is. Egyrészt nyilván jól jön 
a recsegő városi költségve-
tésnek a pluszforrás. A nagy-
városok működőképességét 
komoly próbára teszik a kor-

mányzati intézkedések: az el-
múlt hónapokban elvonták a 
gépjárműadó helyben maradó 
részét, ami Miskolc számára 
mintegy 450 millió forint be-
vételkiesést okoz. A közössé-
gi közlekedés állami támoga-
tását szintén nélkülöznie kell 
a városnak, ez újabb félmil-
liárdos bevételkiesést jelent a 
büdzsében. Az önkormány-
zati gazdálkodást szorongató 
intézkedéseket – amit a várost 
vezető politikusok, az ellen-
zéki országgyűlési képviselők 
egyértelműen „megsarcolás-
ként” értékelnek – hosszan so-
rolhatnánk, a kieső bevételek 
összege tavaly év végére meg-

haladta a 3 milliárd forintot. 
Miskolc kapott ugyan pénzt 
év végén, de az nem szaba-
don felhasználható, a tapolcai 
élményfürdő üzemeltetésére 
kell fordítania.

Reményt keltő az uniós 
irányszabás aztán amiatt is, 
hogy talán sikerül méltányos 
keretek közé terelni a kor-
mány és a városok tárgyalási 
folyamatait. A Velünk a Vá-
ros-frakció máris jelezte: nyi-
tott a párbeszédre, várják az 
egyeztetéseket. Üdvözölték, 
hogy az önkormányzatokat is 
be kell vonni a járvány utáni 
helyreállítási alapból érkező 
források elosztásába. – Szá-
mos, a város jövőjét megha-
tározó fejlesztési javaslatunk 
van, amik a járvány után se-
gítenék megerősíteni a helyi 
gazdaságot. De abban is part-
nerek leszünk, hogy a támo-
gatások felhasználása teljesen 
átlátható és ellenőrzött legyen. 
Ebben a kérdésben változatla-
nul a miskolciak többsége ál-
tal támogatott nyitott város-
háza program a mérce, amely 
a közpénzek felhasználásához 
a lehető legteljesebb átlátható-
ságot biztosítja, amit a váro-
sért dolgozó vállalkozásoktól, 
partnerektől is megkövetel – 
áll a frakció közleményében.

Kujan István

VÁRJÁK AZ EGYEZTETÉSEKET 

A közösségi közlekedés állami támogatását szintén 
nélkülöznie kell a városnak. Fotó: Mocsári László

Városszerte összesen 
nyolcvanhét buszmegálló 
újulhat meg.

Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzat lapun-

kat arról tájékoztatta, koráb-
ban a kivitelezővel közösen 
úgy kalkuláltak, hogy az első 
ütem munkálataira egy hó-
nap elegendő lesz, azonban 
a kedvezőtlen időjárás miatt 
a munkák nem fejeződtek be 
az ünnepekig, ezért az janu-
árra csúszott.

„A beton kötési ideje alatt 
a szakemberek egy-egy hely-
színen nem tudtak dolgozni, 
ezért aztán máshol is elkezd-
ték az építést, emiatt egy ideig 
több helyen is félkész megál-
lókkal találkoztak az utasok. 
A kivitelező tájékoztatása sze-
rint a következő napokban 
azok az utasvárók is teljesen 
elkészülhetnek, melyek az el-

múlt napokban még hiányo-
sak voltak” – tette hozzá az 
önkormányzat. Elmondták 
azt is: a fedett várók telepítését 
szándékosan mostanra időzí-
tették, hiszen bár az időjárás 
mindig lassíthatja a kivitele-
zőt, a Covid-világjárvány mi-
att alacsonyabb az utasszám, 
így most kevesebb embernek 
okoznak átmeneti kellemet-
lenséget a munkálatok.

A miskolci buszmegállók 
az önkormányzat tulajdoná-
ban vannak, karbantartásu-
kat a Városgazda Kft. végzi. 
Ez elsősorban állagmegóvási 
munkákat, festést, illetve az 
időjárás okozta megrongáló-
dások kijavítását jelenti. Az 
önkormányzat hozzátette, a 
tavaly novemberben indult 
projekthez hasonló, nagysza-
bású utasváró-korszerűsítési 
program hosszú évek óta nem 
volt a városban.                     T. Á.

Épülnek az új utasvárók 



Az ápolási osztályon, nyolc 
oltóhelyen tizenegy orvos 
várja egyelőre azokat az 
egészségügyi dolgozókat, 
akik oltásra jelentkeztek.

Folytatás az 1. oldalról
Az oltóponton gyógyszer-

tári asszisztensek végzik az 
oltóanyag előkészítését beteg-
re szólóan – ezt már dr. Koz-
ma Ádám, az egészségügyi 
intézmény főgyógyszerésze 
mondta el lapunknak. „A fo-
lyamat szigorúan követett el-
járásrend, ugyanis az oltó-
anyag meglehetősen érzékeny 
a környezeti hőmérsékletre. 
A gyári állapotú készítményt 
központi helyen, mínusz 
nyolcvan fokon tároljuk, majd 
kiolvasztjuk, és ekkor már 
csak kettő-nyolc fokon tárol-
juk. Az oltóponton egy elekt-
ronikus rendszer segítségével 
készítjük elő azokat a törzsol-
datokat, amelyek segítségével 
a betegek számára elkészítjük 
az adott kiszereléseket. Hígítás 
után egy ampullából 6 adagot 
készítünk” – tette hozzá.

– Ebből a készítményből 0,3 
milliliternyit adnak be a be-
tegeknek, jellemzően a vállba 
vagy pedig a comb izomzatá-
ba. A műveletet az oltóhelye-
ken szakképzett ápolók végzik 
el – hangsúlyozta dr. Kozma 
Ádám.

Az oltás után egy megfi-
gyelés következik, és a má-
sodik szúrásra is ekkor kap-
nak időpontot az előjegyzési 
rendszerben. Ezután az orvos 
lepecsételi, és aláírja az oltási 
kártyát, és a beoltott beteg tá-
vozhat az oltóhelyről.

Péntek délig 4500 egész-
ségügyi dolgozót és szociá-
lis otthonban élőt oltottak be 
koronavírus elleni vakcinával 
Borsod-Abaúj-Zemplénben. 
A múlt héten a kórház egész-
ségügyi dolgozói kapták meg 
a vakcinát, ezen a héten az 
alapellátást végző háziorvo-
sokat, a fogorvosokat, a men-
tőszolgálat munkatársait, a 
védőnőket, gyógyszerészeket 
és a járóbeteg- szakellátás dol-
gozóit oltják be.

Tajthy Ákos

Ismét bevezetné a tervszerű 
fasorgondozást Miskolc fő-
kertésze.

Folytatás az 1. oldalról
Czifrusz Natáliával a Dísztéren 

beszélgetünk. Itt majdnem min-
den megtalálható, ami a város 
zöldterületeit jellemzi. Facseme-
ték éppúgy, mint öreg, gondozás-
ra váró fasor és sövény, valamint 
fagyönggyel fertőzött, vagy ép-
pen invazív, tájidegen fa is.

– A Dísz térről elmondható, 
hogy a növényzete jelentős gon-
dozásra szorul. Ezt a célt szol-
gálják a nemrég ültetett facse-
meték, hiszen ezek biztosítják a 
zöldterület folyamatosságát, de 
legalább ennyire fontos lenne a 
meglévő faállomány gondozása. 
Sajnos a kétezres évek első évti-
zedének tervszerű gondozásából 
az elmúlt évekre szinte semmi 
nem maradt, csak ad hoc jelleg-
gel történt gallyazás vagy éppen 
favágás. Mi a korábbi gyakorlatot 
folyamatosan szeretnénk vissza-
hozni – mondja a főkertész.

Szükségszerű feladatok
Ez azt jelentené, hogy a város 

a beérkezett igényeken túl is fo-
lyamatosan vizsgálja a városi nö-
vényállományt, és amennyiben 
elvégzendő feladatot látnak, arról 
tájékoztatják az ott élőket, majd 
elvégzik a munkálatokat. Ilyen 
volt egyébként bő egy évtizede a 
Madarász Viktor és a Batthyány 
utcai fasorok fiatalítása vagy ép-

pen a Tátra és Torontáli utcai je-
genyesor visszavágása – mondja 
Czifrusz Natália.

– A folyamat visszaépítésének 
első lépése volt, hogy ismét csak 
a nyugalmi időszakban vágjuk 
ki azokat a fákat, melyeknél ez a 
művelet elkerülhetetlen. Ez nem-
csak a fák, hanem az azokon fész-
kelő és költő madarak miatt is ki-
emelten fontos – teszi hozzá.

A fakivágási igényeket min-
den esetben az önkormányzat 
engedélyezi a beérkező igények 
alapján, a városgazda szakembe-
rei mint véleményezők és vég-
rehajtók csak akkor végzik el a 
szolgáltatást, azaz a fakivágást, ha 
arra az önkormányzat engedélyt 
adott.

Csak engedély birtokában
„A fák védelméről szóló ren-

delet előírja, hogy kizárólag a fa 
egészségi állapota vagy élet- és 
vagyonbiztonság kapcsán kerül-
het sor fakivágásra. Az engedély 
kiadása előtt a szakemberek az 
ultrahanghoz hasonlatos elven 
működő FAKOPP nevű mű-
szerrel megvizsgálják a fákat, és 
döntik el, hogy a növény vágá-
sa indokolt-e. Kivágási engedélyt 
kaphat olyan fa is, amelynek gyö-
kérzete veszélyezteti a közműve-
ket, valamint forgalomtechnikai 
szempontokból indokolt lehet a 
növények gallya zása is” – hang-
súlyozza a főkertész, hozzátéve: 
szeretnék, hogy ebben a témában 
is gördülékenyebbé váljon az ön-

kormányzat és a városlakók kom-
munikációja, ezért dolgoznak raj-
ta, hogy hamarosan elérhetővé 
váljon a miskolc.hu-n a kivágási 
engedélyt kapott fák listája.

Czifrusz Natália szerint a 
Nagy-Miskolc program része-
ként meghirdetett faültetési terv 
alkalmas a kivágott fák pótlásá-
ra, esetleg gyarapításra is. „A fák 
helyének megtalálása hatalmas 
feladat, ebben kiváló az együtt-
működés a Városgazda Kft.-vel. 
Mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy a lehető legtöbbet 
hozhassuk ki a fatelepítési prog-
ramból. Megtaláljuk a tízezer fa 
helyét, hiszen talán még ennél 
többnek is helye lenne Miskol-
con – zárta.                 Tajthy Ákos
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Nem változott a zöldhulla-
dékgyűjtő-zsákok tekinteté-
ben a szolgáltatás Miskolcon.

Az egyik miskolci hírforrás 
január 7-én közzétett bejegy-
zése szerint ez évtől Miskolcon 
csak négy darab zöld zsákot 
szállít el hetente a szolgáltató. 
Az információ azonban hibás: 
a probléma az, hogy aki a fenti-
eket írta, nem bonyolódott bele 
különösebben a szemétszállí-
tás szervezeti hierarchiájába.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Hulladékgazdálkodá-
si Közszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társa-
ság (BMH) valóban változ-
tat a megszokott renden, ami 
a felgyülemlett zöldhulladék 
elszállítására szolgáló zsá-
kok pótlását illeti. Miskolcon 
azonban a Miskolci Regio-
nális Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (MiReHu) vég-
zi a zöldhulladék elszállítását, 
mint a BMH alvállalkozója.

– 2021. január 1-jétől új hul-
ladékgazdálkodási közszol-
gáltatási szerződés lépett ha-
tályba, ami többek között a 
zöldhulladék gyűjtésére és 
szállítására is vonatkozik – is-
mertette az új körülményeket 
lapunkkal a BMH. – Koráb-
ban a zöldhulladékot márci-
us 1. és december 15. között 

szállítottuk el, ám ettől az év-
től kezdve ez az április 1. és 
november 30. közötti időszak-
ra módosul. A visszagyűjtött 
zöldhulladék mennyiségé-
ből ugyanis az látszik, hogy 
nem keletkezik belőle annyi, 
hogy a korábbi eljárás indo-
kolt maradjon. A módosítá-
sokkal együtt is túlteljesítjük 
az Országos Hulladékgazdál-
kodási Tervben előírt kötele-
ző elemeket. A zöldhulladék-
gyűjtő-zsák megmarad, nem 
tűnik el, viszont csak négy da-
rabot pótlunk egyszerre.

Vannak olyan települések, 
ahol a társulás 240 literes gyűj-
tőedényeket létesített – ezek az 
eszközök négy darab zsák be-
fogadóképességével azonos 
térfogatúak, de használatuk 
környezettudatosabb. Ladányi 
Roland, a MiReHu Nonprofit 
Kft. ügyvezetője elmondta, ez 

volt az alapja a változásnak, 
ám ők mint alvállalkozók, 
nem követik egyelőre a BMH 
példáját.

– Amikor ezzel az informá-
cióval szembesültünk, meg-
kérdeztük a tulajdonos ön-
kormányzatokat, hogy ebben 
a kérdésben hogy foglalnak 
állást. Mivel a BMH meghatá-
rozott egy minimumszolgál-
tatást, de azt nem mondta ki, 
hogy ennél nem lehet többet 
nyújtani, így a tagönkormány-
zatok döntése szerint az eddigi 
rendszerben folytatjuk a szol-
gáltatást. Ez – Miskolc tekin-
tetében – tulajdonképpen any-
nyit jelent, hogy nem állunk át 
a négyzsákosra, hanem marad 
a limit nélküli rendszer – tet-
te tisztába a zöldhulladégyűj-
tő-zsákok körüli kérdéseket 
Ladányi Roland.

Bájer Máté

Marad a zöldhulladék-rendszer 

A LEGTÖBBET HOZNÁK KI  
A FATELEPÍTÉSI PROGRAMBÓL 

A Dísztéren szinte minden megtalálható, ami a város zöldterületeit jellemzi. Fotó: M. L.

Garanciális javításokkal fog 
zárulni a történelmi avas csa-
padékvíz-elvezető rendszeré-
nek kiépítése.

A műszaki átadás már de-
cemberben megvolt a törté-
nelmi Avason, ahol a hiányos-
ságokat jegyzőkönyvben is 
rögzítették. A kivitelező ebben 
vállalta, hogy a fagyok után is-
mét felvonulnak, és kijavítják a 
hibákat. A 800 millió forintos 
projektről többször tájékoztat-
ták a lakosságot is, felhívták a 
figyelmet, hogy útépítési mun-
kákat nem foglalt magában a 
beruházás, csak az Avas északi 
oldalán a csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítését.

Egy márciusi fórumon a ki-
vitelező cég vezetője elmond-
ta, hogy 7300 méter csatornát, 
hordalékfogókat és több he-
lyen térkőburkolatot kapnak a 
történelmi Avas utcái. A beru-
házás azért szükséges, hogy a 
magasabban fekvő területekről 
a csapadékot a Szinvába terel-
jék. Fischer Ferdinánd, a FED-
RID Kft. ügyvezetője hozzá-
tette, épülnek földárkok, előre 
gyártott elemekből úgyneve-
zett övárkok, a pincesorokon 
vápás vízelvezetést alakítanak 
ki több helyen. A munkákat 
nehezítette, hogy a domboldal 
szűk utcái macskakövesek, és a 

járművekkel nehezen lehetett 
megközelíteni a területet.

A vízelvezetési munkákról 
a márciusi tájékoztató mel-
lett a júliusi Avasi Kvaterkán 
is beszámoltak az érdeklődők-
nek. A több mint 800 milliós 
program 15 százalékát lehe-
tett útburkolatok és útszaka-
szok helyreállítására költeni. 
Az Avas csapadékvíz-elveze-
tő rendszerét kiépítették, de a 
pincetulajdonosok és az ott la-
kók nem elégedettek az ered-
ménnyel. Barnóczki István a 
Miskolc Televíziónak elmond-
ta például, hogy véleménye 
szerint semmilyen komolyabb 
változás nem történt, „a közép-
kori viszonyok ugyanúgy ma-
radtak”.

A terület műszaki átadá-
sa tavaly decemberben már 

megtörtént, a hibákat az ön-
kormányzat is észlelte. Nagy 
László városfejlesztési főosz-
tályvezető tudatta, akkor egy 
jegyzőkönyv is készült, amely-
ben a feltárt hiányosságok, il-
letve a javítanivaló munkák 
garanciális időn belüli elvég-
zéséről intézkedtek. Ezekre 
azonban csak akkor kerülhet 
sor, amikor az időjárás lehető-
vé teszi - tette hozzá.

A kivitelező vállalta, hogy a 
fagyok után a hiányzó javítá-
sokat megcsinálja. A főosztály-
vezető felhívta a figyelmet arra 
is, hogy ebben a pályázatban 
csak a kiviteli tervekben sze-
replő csapadékvíz-elvezetési és 
nem útépítési feladatokat vál-
lalt a kivitelező. Csak ott végez-
tek kisebb útjavítást, ahol ezt a 
munkák indokolták.

GARANCIÁBAN JAVÍTJÁK

Az egyik legnagyobb 
oltópont a miskolci 

A kivitelező vállalta, hogy a fagyok után a hiányzó javí-
tásokat megcsinálja. Fotó: Végh Csaba



Kónya Ádám esetében a 
„borra sör meggyötör” mon-
dás nem állja meg a helyét. 
Nagyon nem.

A borok világából fejes a 
sörtartályba – sarkítva így le-
hetne leírni a jelenleg Ózdon 
tevékenykedő Kónya Ádám 
utóbbi éveit, aki többek között 
Gordon Ramsay Savoy Hotel-
ben kialakított éttermében volt 
sommelier, nemrég viszont ha-
zajött, és egy olyan saját készí-
tésű sörrel jelentkezett, ami a 
magyar „sörpápa”, Winkler Ró-
bert ízreceptorain is benyomta 
a „gyönyörgombot”.

Szigetországi kitérő
– A történet Miskolcon in-

dul. Ide jártam egyetemre, po-
litológiát hallgattam. Végeztem 
ugyan, de nyelvvizsga hiányá-
ban nem kaptam meg a diplo-
mámat. Először sajtósként pró-
báltam érvényesülni, aztán úgy 
gondoltam, ki kellene kicsit 
szellőztetnem a fejemet: elha-
tároztam, hogy belekóstolok a 
külföldi munkába. Elég sok is-
merősöm élt már ekkor Angli-
ában, így ez lett a célpont.

Kónya Ádám életében a szi-
getországi kitérő hat és fél évig 
tartott. Az elején a vendéglá-
tásban helyezkedett el, mert ott 
nem volt szükség komolyabb 
nyelvismeretre.

– Először egy luxus japán ét-
teremben főztem kávét. Itt ke-
rültem kapcsolatba a minőségi 
borokkal. A hely a világ egyik 

legnagyobb banknegyedében, 
a Canary Wharfon volt: a ven-
dégek nem a pár ezer forint ér-
tékű borokat keresték. Mielőtt 
a sommelier felkínálta volna, 
én kezeltem a palackokat, így 
rögzültek bennem a borok tí-
pusai. Képeztek is minket a 
borrégiókról, szőlőfajtákról.

Magyarország vonatkozásá-
ban leginkább Tokaj nevével 
találkozott, valamint a soproni 
borvidék termékeivel.

– Amikor elkezdtem jobban 
beszélni a nyelvet, pincérmun-
kákat is vállaltam. Érdekelt az 
alkoholos italok világa, mivel 
több japán étteremben dolgoz-
tam, foglalkoztam szakéval is. 
Fél évre hazajöttem, és elvé-
geztem egy sommelier– kép-
zést. Ezután újra visszatértem 
Londonba. Ekkor már célirá-
nyosan sommelier munkákat 
kerestem. Először egy francia 
„fine dining” étteremben kap-
tam állást. Később több helyen 
is megfordultam. Borszak-
értőként alkalmaztak a világ 
legtöbb Michelin-csillagával 
rendelkező szakácsának, Joël 
Robuchonnak az egyik étter-
mében, valamint a Gordon 
Ramsay nevével fémjelzett Sa-
voy Grillben is.

Elmélyült a sörök 
világában

A londoni vendéglátásban 
gyakori, hogy az ember fél évet 
itt dolgozik, fél évet ott. Az ét-
termek versenyeznek a mun-
kaerőért.

– Végül a NOBU-ba kerül-
tem. Ezalatt az idő alatt mé-
lyültem el a sörök világában. 
Tudtam, hogy ha hazajövök, 
profilba illő dologgal szeretnék 
foglalkozni. A borokhoz értet-
tem, a szőlészethez viszont 
nem, így került képbe a sör.

London jelenleg a kézműves 
sörök egyik bástyája, de Ma-
gyarországra is begyűrűzött 
néhány éve a sörforradalom.

– Vettem kisebb sörfőző gé-
peket, amiket otthon tudtam 
használni. Végül elindultam a 
szakés vonalon: legyen a sör-

ben rizs és szakéélesztő, eset-
leg japán komló. Azt tudtam, 
hogy bérfőzésben szeretném 
elkészíteni az első sörömet. 
Mielőtt visszaköltöztem Ma-
gyarországra, megvizsgáltam 
a hazai lehetőségeket, megke-
restem több borsodi főzdét is. 
Végül egy budapesti csapatot, 
a Hara’Punk Brewinget vá-
lasztottam. Több mint nyolc 
éve vannak a piacon. Nagyon 
megkedveltem őket, végtelenül 
tisztességes banda. Mondták, 
hogy oké, mutassam, mim van. 
Mielőtt hazarepültem, min-

den szaké-sör hibridemből be-
raktam 3-3 darabot a poggyá-
szomba. A reptérről egyenesen 
hozzájuk mentem. Alig nyitot-
tam fel a csomagomat, már lát-
tam, nem viselte jól az utazást: 
az üvegek jó része összetört. 
Volt néhány darab, amit végül 
meg tudtunk menteni. Ezeket 
megkóstolták, és azt mondták: 
szuper. Kollaborációban adtuk 
ki a sört – néhány finomítást 
végeztünk az eredeti recepten 
– Hoppaido Ipasaké néven, 
ami játék az egyik legnagyobb 
japán sziget, Hokkaido, a hop 

(angolul a komlót jelenti), az 
IPA és a szaké szavakkal. A Fe-
hér Nyúl főzte le végül a sört, 
egy 1000 literes tartályt bérel-
tünk erre a célra.

Sör PhD a Hoppaido 
Ipasakénak

A Hoppaido Ipasaké olyan 
különlegesség lett, ami hamar 
felkeltette a hazai sörrajongók 
figyelmét. A téma egyik nagy 
„megmondóembere” Winkler 
Róbert is foglalkozott vele a 
vlogjában.

– A legnagyobb elismerés 
tőle származott, miután kiele-
mezte a sörünket és a követke-
ző tételhez nyúlt, még visszate-
kintett a miénkre, és hozzátette, 
hogy fantasztikus lett, vélemé-
nye szerint „le lehetne osztani 
rá egy sör PhD-t”.

Kónya Ádám most a sör-
készítésnek szenteli az idejét, 
emellett sajtósként is dolgozik. 
Egy időre szögre akasztotta a 
sommelier-köpenyt, amihez 
különleges emlékek kötik.

– Rengeteg sztárral talál-
koztam a munkám során, és 
bepillanthattam a csillogás 
igazi világába. A legolcsóbb 
bor, amit valaha eladtam, fo-
rintra átszámolva nagyjából 
12 ezret kóstált, a legdrágább 
közel másfél millióba került. 
Ezek jó részét volt szerencsém 
megkóstolni is: mindez feled-
hetetlen élmény, és nélkülöz-
hetetlen tapasztalatot jelent a 
számomra.

Bájer Máté

Kónya Ádám a borok világából ugrott fejest a sörfőzésbe

Akinek a sörét Winkler Róbert is a szívébe zárta

A szakember szerint nincse-
nek csodadiéták, heti 0,5 kg 
súlycsökkenés a reális cél.

Lefogyni, és kialakítani vég-
re az álomszerű alakot: ez az 
újévi fogadalmak Szent Grál-
ja – a dohányzásról történő le-
szokás mellett. Azonban, mint 
minden hirtelen jött elhatáro-
zás esetében, a diétázási kedv is 
csökken a napok múltával. Ál-
talában, ha nem köszön vissza 
rövid időn belül egy látványo-
san karcsúbb sziluett a tükör-
ből, az elhatározásunk lanyhul-
ni kezd. Kérdés azonban, hogy 
szabad-e elcsábulni egyáltalán 
a gyors fogyás ígéretének? Léte-

zik-e olyan csodadiéta, amivel 
februárra már el is érhetjük a 
kívánt testsúlycsökkenést? A té-
mában kétrészes interjút készí-
tettünk dr. Bakó Barnabás bel-
gyógyász-endokrinológussal, a 
miskolci Endomedix gasztro-
enterológia központ orvosával.

– Mi a tapasztalat? Miért ér-
dekli jobban az embereket az 
új év kezdetén a testsúlyuk?

– Az újévi fogadalmak aktu-
alitását az adja, hogy a decem-
beri ünnepek miatt életmó-
dunk rossz irányba változik, 
kalóriadúsan táplálkozunk, 
több édességet fogyasztunk, 
ugyanakkor a mozgás is keve-
sebb. A téli időszakara amúgy 

is jellemző, hogy kevesebb 
időt töltünk a szabadban, fi-
zikai aktivitásunk csökken. 
2020-ban még a COVID-19 
járvány életmódbeli hatásai 
is érvényesültek, bezártak az 
uszodák, edzőtermek, sokak 
munkakörülményei is meg-
változtak. Az otthoni, számí-
tógép mellett végzett munka 
miatt a bezártság fokozódott, 
a korábbi mozgásmennyiség 
drámaian csökkent. Rendelése-
men cukorbetegekkel, endok-
rin betegekkel foglalkozom, a 
vizsgálathoz hozzátartozik a 
testsúlymérés. A tavaszi bezárt-
ság után a páciensek zöménél 
dokumentálható volt 2-3 kg 

súlygyarapodás. Az elmondot-
tak alapján nem meglepő, hogy 
az újévi fogadalmak között első 
helyen áll a testsúlycsökkentés 
igénye miatti szigorú diéta.

– Milyen alapelveket kell be-
tartani, hogy véghez is tudjuk 
vinni a kitűzött célt?

– Azt kell megértenünk, 
hogy a testsúlygyarapodás az 
esetek zömében a helytelen 
táplálkozásból és a mozgás-
szegény életmódból fakad. Ha 
fogyni szeretnénk, az életmó-
dunkon kell tartósan változ-
tatni, lehetőleg minél előbb. 
Fontos, hogy ne tűzzünk ki 
magunk elé elérhetetlen cé-
lokat! Ha valaki 1 hónap alatt 
10 kg-ot szeretne fogyni, az 
nem fog sikerülni, az elszen-
vedett kudarcélmény miatt a 
fogyásra irányuló törekvése-
ket feladja. Orvosi szempont-
ból heti 0,5 kg-os fogyást már 
elegendőnek tartunk, ami a 
kalóriabevitel csökkentésével 
érhető el. Ha kevesebb kaló-
riát viszünk be, mint amennyi 
a szervezetünk igénye, akkor 
testünk kénytelen a tartalé-
kokhoz nyúlni, ez esetben a 
fogyás elindul. Fontos a fizikai 
aktivitás fokozása, hiszen ez-
zel segítjük az energialeadást, 
illetve a sport megakadályoz-
za az izomtömeg elvesztését is.

– A megfelelő étkezés meny-
nyire alapja a hosszú távú fo-
gyásnak?

– A megfelelően felépített 
étrend a legfontosabb ténye-
ző. Ha a korábbi étrendünkre 
jellemző napi energiabevitelt 
600 kilokalóriával (kcal) csök-
kentjük, akkor már elérhető a 
javasolt heti 0,5 kg-os fogyás. 
Ezt megadhatjuk úgy is, hogy 
nők esetében 1200-1500, férfi-
ak esetében pedig 1500-1800 
kcal energiájú étrend össze-
állítása javasolt. Ha valaki di-
étázni kezd, de nem tud fogy-
ni, akkor az azt jelenti, hogy 
körülbelül annyi energiát visz 
be, mint amennyi a szervezet 
igénye. Ez esetben kiindulha-
tunk a sikertelen diétából is, 
600 kcal energiával csökkent-
ve annak energiatartalmát. Ha 
például 1500 kcal napi ener-
giabevitelt tűzünk ki célul, az 
már biztosan kevesebb, mint 
a szervezetünk napi energia-
igénye, így fogyásra számítha-
tunk. Az elmondottakból az is 
következik, hogy a fogyókú-
rázónak ismernie kell az élel-
miszerek kalóriatartalmát (10 
dkg-ra, vagy darabra szokták 
megadni), ill. összesíteni kell a 
napi energiabevitelt.

– Hogyan tervezzünk, mire 
figyeljünk a diéta során?

– Érdemes alaposan átnéz-
ni egy kalóriatáblázatot (az in-
terneten is találunk), sokszor 
meglepődünk azon, hogy bi-
zonyos élelmiszerek mennyi-
re árthatnak a fogyókúrás tö-

rekvéseknek. Például 10 dkg 
földimogyoró 610 kcal ener-
giát tartalmaz, ezt az energi-
amennyiséget 70 perc koco-
gással tudnánk leadni, amire 
valószínűleg nem lesz időnk. 
A húsok közül szárnyasok, ill. 
a halak energiatartalma ala-
csony (77-140 kcal), a télisza-
lámi (532 kcal) viszont magas 
zsír– és energiatartalma miatt 
kerülendő. A gyorsan felszí-
vódó szénhidrátok markáns 
vércukoremelkedést okoznak, 
ezért a teljes kiőrlésű lisztből 
készült, magas rost-tartalmú 
élelmiszerek egészségesebbek. 
A sajtok csak fehérjét és zsírt 
tartalmaznak, ez utóbbi miatt 
a magasabb energiatartalmú 
élelmiszerek közé tartoznak 
(300-350 kcal), ezt vegyük fi-
gyelembe az étrend összeállítá-
sa során. Célszerű táplálkozási 
naplót vezetni, vagy kalória-
számoló telefonos applikációt 
(pl.: YAZIO) használni, ezek 
segítik az egy napra tervezett 
kalóriamennyiség összesíté-
sét. Hasznosak azok a konyhai 
mérlegek is, amelyek az élel-
miszerek tömege mellett meg-
adják azok kalóriatartalmát is. 
Ha a kalóriaszámítás önállóan 
nem megy, vagy nincs ered-
mény a fogyókúra során, kér-
jük dietetikus segítségét.

Cikkünk folytatódik a követ-
kező lapszámban.

B.M.
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A megfelelően felépített étrend a legfontosabb. Fotó: pixabay

KERÜLJÜK EL A FOGYÓKÚRA BUKTATÓIT!



A személyes vásárlás élmé-
nye helyett a vásárlók szíve-
sebben böngésznek otthon-
ról a mostani helyzetben.

Kondás Vilmos negyven esz-
tendeje foglalkozik könyvekkel. 
A nyolcvanas évek elején utcai 
könyves pultjai voltak, most 
nála, a Géniusz Könyváruház-
ban található a legszélesebb vá-
laszték a régióban. A koronaví-
rus okozta változások hatásai 
azonban hozzájuk is elértek.

– Ha szeretném lefordítani 
a számok nyelvére ezt a visz-

szaesést, akkor azt kell mon-
danom, hogy nagyjából 30 
százalékkal csökkent a for-
galmunk 2019-hez képest 
– mesél a tavalyi év mutató-
iról Kondás Vilmos. Tavaly 
nyílt meg a Géniusz harma-
dik web áruháza. A tapaszta-
latok azt mutatják, a vásárlók 
szívesebben böngésznek ott-
honról a mostani helyzetben.

– Átalakultak a vásárlói szo-
kások: a kiskereskedelmi for-
galom csökkenése mellett a 
webes eladás 15-20 százalék-
kal növekedett. Karácsonykor 

általában a könyvek előkelő 
helyet foglalnak el az aján-
déklistákon. Összességében 
azt kell mondanom, tavaly az 
eladási számok jócskán elma-
radtak az ünnepekkor meg-
szokottaktól.

Bár kevesebben vásároltak 
személyesen az üzletben, az 
egy kosárra eső érték mégis 
nagyobb volt – persze ez így 
sem pótolta a csökkenő ve-
vőszámot és a bevételt. Kon-
dás Vilmos szerint a siker-
könyvek sem vonzották be 
úgy a vásárlókat.

Nem volt igazi sikerkönyv
– Tavaly, az év végi idő-

szakban 3-4 dedikálást tar-
tottunk. Ezek az események 
most elmaradtak. Sok könyv-
szerető lemaradt az írókkal 
történő személyes találkozó-
ról. A könyvpiac sajátossága, 
hogy az igazán nagy siker-
könyvek megjelenését álta-
lában az utolsó negyedévre 
időzítik. 2020-ban is nagyon 
sok jó könyvet adtak ki, ta-
valy mégsem volt olyan cím, 
ami magasan a többi felé nőtt 
volna.

Kondás Vilmos szerint 
mindezek ellenére akadt mu-
tató, ami bizakodásra ad okot.

– Az elmúlt évekhez képest 
sokkal több ifjúsági, gyermek– 
és mesekönyvet vásároltak a 
szülők és a nagyszülők. Ezt 
a tendenciát egész évben ta-
pasztaltuk, és bízunk benne, 
hogy ez 2021-ben is folytató-
dik. Az okát abban látom, hogy 
sokat voltak otthon a gyere-
kek. Az olvasásnak különös 
varázsa van: átéljük a sorokat, 
bennünk játszódik le az adott 
történet, megmozgatja a fantá-
ziánkat. Fejlődik tőle az ember 
szókincse, gondolatvilága is.

A legpontosabb iránytű
– A könyvpiacon örök sza-

bály, hogy a vevő a legokosabb: 
ő tudja, mi az, ami kell hogy le-
gyen a boltban. A legtöbb in-
formációt tőlük lehet begyűjte-

ni. Amikor kijött a Harry Potter 
könyvek első része, észrevettük, 
hogy sokakat érdekel. Emiatt 
döntöttünk úgy a feleségem-
mel, hogy rendelünk több ezer 
példányt. Talán mondanom 
sem kell, nem bántuk meg ezt 
a döntést. A sorozatot végül ha-
talmas népszerűség övezte. Ez a 
példa jól mutatja, hogy a vevő a 
legpontosabb iránytű.

Kondás Vilmos szerint a 
könyves szakmában is fontos, 
hogy az emberek elégedetten, 
jó érzésekkel távozzanak az 
üzletből.

– Nagy sikerű, visszaté-
rő rendezvényünk a minden 
hónap második hétvégéjén 

megrendezett, csütörtöktől 
szombatig tartó Géniusz na-
pok. Ilyenkor – a tankönyvek, 
nyelvkönyvek és az akciós 
könyvek kivételével – minden 
kötetre 20 százalék kedvez-
ményt adunk. Sokan karácso-
nyi időszakban nem akcióz-
nak, mert abban bíznak, hogy 
az emberek megvesznek min-
dent. Mi az idei ünnepek előtt 
is megtartottuk a Géniusz na-
pokat. Ez a hozzáállás pedig 
meghálálta önmagát. A Géni-
usz napokat 2021-ben is min-
den hónap második hétvégé-
jén csütörtökön, pénteken és 
szombaton megtartjuk.

Bájer Máté

Honlapján és közösségi ol-
dalán indít magyar kultúra 
napi sorozatot a megyei és 
városi könyvtár.

Kölcsey Ferenc Himnusz 
című költeményének kéziratát 
1823-ban tisztázták le, ennek 
dátumához igazodva, 1989. óta 
január 22-én tartjuk a magyar 
kultúra napját. A miskolci II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár is csatlakozott 
természetesen, Himnuszok 
hete címmel sorozatot indíta-
nak.

– A magyar kultúra érté-
keire, jelentőségére, ezen be-
lül természetesen a könyvek 
és a könyvtár szolgáltatásai-
ra kívánjuk felhívni a figyel-
met – mondja dr. Prokai Mar-
git, az intézmény igazgatója. 
– Így például Cs. Varga István 
Himnusz-könyvének ajánló-
ja mellett a könyvtár honlap-
ján jelenik meg az az írás is, 
amely olyan magyar regénye-
ket, színpadi műveket mutat 
be, amelyekben a szereplők va-
lamiképpen beszélnek a Him-
nuszról.

Cs. Varga István József At-
tila-díjas irodalomtörténész 
„Nyújts feléje védő kart” – Köl-
csey Ferenc: Himnusz című ta-
nulmánykötetének bemutatója 
lett volna az idei programok 
egyik kiemelt rendezvénye. 
Az Egerben élő író, nyugdíjas 
professzor évtizedek óta az ars 
sacra, a szent művészet elkö-

telezett kutatója és népszerű-
sítője. Könyvében a Himnusz 
szakrális-spirituális és nemzeti 
értékeit elemzi, sok-sok hivat-
kozással és idézettel gazdagí-
tott, ugyanakkor olvasmányos 
kötettel gyarapítva irodalmun-
kat. A tervezett miskolci kötet-
bemutató a vírusveszély miatt 
ugyan elmarad, de egy későbbi 
időpontban pótolják.

Január 18-22. között a könyv-
tár honlapján és Facebook-ol-
dalán jelennek meg a Himnusz 
hete című sorozat összeállítá-
sai. Erre az alkalomra az intéz-
mény munkatársai összegyűj-
tötték és rövid ismertetésekkel 
kisfilmen mutatják be a kép-
zőművészeti alkotásokon meg-
őrzött Kölcsey Ferenc-ábrázo-
lásokat. Mint ismert, a Szabó 
Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár 

gyűjti a Miskolcon élő nemze-
tiségek irodalmát. A képvise-
lőik videófelvételen beszélnek 
anyanemzetük himnuszáról, 
annak történetéről, üzenetéről. 
Készül továbbá egy kisfilm a 
különböző szakmák – például 
a bányászok, a kohászok, a gé-
pészek, az erdészek – himnu-
száról is.

Helyismereti, művelődéstör-
téneti szempontból is érdekes 
az az összeállítás, amely sorra 
veszi a megyéhez kötődő ma-
gyar kulturális értékeket: pél-
dául a boldvai bencés monos-
torban született 1192-1195. 
között az első összefüggő ma-
gyar nyelvemlék, a Halotti be-
széd és könyörgés. Az első tel-
jes magyar nyelvű Biblia is itt 
jelent meg. Arra is büszkék le-
hetünk, hogy Széphalomban 

élt a magyar nyelv megújítója, 
Kazinczy Ferenc, vagy hogy a 
mai Magyarország területén 
Miskolcon épült fel az első ma-
gyar nyelven játszó kőszínház.

Valamennyi kisfilmhez, tá-
jékoztatóhoz könyvajánlót is 
készítenek a könyvtár mun-
katársai, és természetesen vár-
ják az olvasói igényeket, ké-
réseket – egyelőre online. A 
könyvtár szolgáltatásai ugyan-
is most még csak korlátozottan 
vehetők igénybe. A központi 
könyvtárba vagy valamelyik 
tagkönyvtárba elektronikusan 
vagy telefonon leadott igény-
lés visszajelzése után, a megbe-
szélt napon lehet átvenni a kért 
dokumentumokat az adott in-
tézmény bejáratánál. Minder-
ről részletes tájékoztatás olvas-
ható a könyvtár honlapján.
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Videósorozatban mutat-
ja be a Miskolci Nemzeti 
Színház, hogyan dolgozik 
a deszka népe.

Ügyelő, színpadmester, ze-
neigazgató-karmester, kel-
léktárvezető és korrepetitor 
– az ő történeteiket, munká-
jukat már megismerhettük a 
decemberben indult videó-
sorozatban. A színház be-
pillantást enged a színfalak 
mögé, az epizódok során a 
nézők a világuk rejtett szeg-
letébe leshetnek be. Olyan 
feladatköröket, munkafolya-
matokat és kulisszatitkokat 
ismerhetünk meg, amelyek 
általában kimaradnak a ref-
lektorfényből – pedig ezek 
a lételemei, mozgatórugói 
egy-egy előadásnak.

– Ahhoz, hogy egy szín-
házi előadás végig zökkenő-

mentes legyen, rengeteg apró 
részletre kell figyelni, a leg-
több ezek közül a néző szá-
mára láthatatlan. A Miskolci 
Nemzeti Színház most eze-
ket a kulisszatitkokat tárja 
fel – mutatott rá Papp And-
rea, a műsor szerkesztője, a 
teátrum marketingvezetője. 
Hozzátette: a sorozat állan-
dó riportere Varga Andrea 
színművésznő, az operatőr 
és vágó Hajdufi Péter, Éder 
Vera és Gálos Mihály Samu 
pedig fotósként működnek 
közre a sorozatban.

Az első részek már látha-
tók a színház Youtube-csa-
tornáján, Facebook-oldalán, 
valamint Instagram-olda-
lán. Most szombaton jön a 6. 
rész, Cziegler Balázs díszlet-
tervező munkáját ismerhet-
jük meg.

KI

Kondás Vilmos szerint a sikerkönyvek sem vonzották be úgy a vásárlókat. Fotó: Végh Csaba

 A könyvtár szolgáltatásai egyelőre korlátozottan vehetők igénybe. Fotó: Végh Csaba 

Himnuszok hete a könyvtárbanTörténetek  
a színfalak mögül

AZ IFJÚSÁGI IRODALOM ÉVE VOLT 2020 A GÉNIUSZ KÖNYVÁRUHÁZ ELADÁSI TOPLISTÁJA 
2020-BAN:
Tajthy Krisztina, Boda Lídia: Milli és Rémi 2. – A csavargás 
folytatódik (Maradj Miskolcon Alapítvány)
Barack Obama: Egy ígéret földje – Elnöki memoár I. (HVG 
Könyvek)
J. K. Rowling: Az Ickabog (Animus Kiadó)
Bán Mór: Hunyadi – A szűz kardja (Goldbook)
Mészáros Sándor – Bethlen Tamás: Száguldás és cirkusz 
(Beta Press)
Jeff Kinney: Egy ropi naplója 15. – Mély víz (Könyvmolykép-
ző Kiadó)
Dragomán György: Főzőskönyv – Írások főzésről és evésről 
(Magvető Kiadó)
Böjte Csaba – Csender Levente: Böjte Csaba füveskönyve – 
Örömhöz segítő gondolatok (Helikon Kiadó)
Vavyan Fable: Ponyvamesék – puha kötés (Fabyen Kiadó)
Danielle Steel: A kastély (Maecenas Kiadó)
Presser Gábor: Presser könyve I. (Helikon Kiadó)
Fábián Janka: Julie Könyvkuckója (Libri Kiadó)
Dr. Csernus Imre: Főnix (Jaffa Kiadó)
Bartos Erika: Bogyó és Babóca – Csengettyűk (Citera)



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

Hajós Alfréd a magyar olim-
piai mozgalom csillaga, aki 
az Athénban, 1896-ban meg-
rendezett első újkori olimpi-
án 100 méter és 1200 méter 
gyorsúszásban olimpiai baj-
nok lett. Ő szerezte a magyar 
sport első olimpiai érmét. Mai 
fejjel azt gondolnánk, hogy 
ilyen sportsiker után a magyar 
delfin, mert ezt a nevet kapta 
a szaksajtótól, szülővárosában, 
Budapesten vesz egy házat va-
lamelyik budai kerületben, és 
élvezi az olimpiai bajnoki cím-
mel járó népszerűséget. Ő nem 
így gondolta. Már amikor az 
úszást elkezdte, akkor is eltö-
kélt volt. Kivételes adottságai 
elszántsággal párosulva repí-
tették az olimpiai dobogó leg-
magasabb fokára. Nagyon erős 
motivációt jelentett, hogy apja 
vízi balesetben vesztette életét.

Az olimpia utáni élete kétfe-
lé ágazott. Egyrészt építészetet 
tanult, mert különleges vonzal-
mat érzett az akkoriban diva-
tos építészeti irányzatok iránt, 
másrészt úgy érezte, tehetségét, 
képességeit szeretné kipróbál-
ni más sportágban is. Így az-
tán az akkor éppen hazánkba 
érkező új labdajáték, a football 

népszerűsítésébe kapcsolódott 
be. Hivatásszerűen focizott egy 
pesti klubcsapatban, sőt, ké-
sőbb, két mérkőzés erejéig, a 
magyar válogatott szövetségi 
kapitánya lett. De tagja volt a 
Magyar Olimpiai Bizottságnak, 
és emellett elvégezte a labdarú-
góbíró-tanfolyamot olyan ered-
ménnyel, hogy nemzetközi bí-
rói képesítést is kapott.

Aztán egyre inkább az épí-
tészet felé fordult. Kiváló mes-
terektől tanult, és hamarosan 
saját építészirodát nyitott. Is-
mertsége meg persze tehetsége 
révén az ország sok településé-
re hívták meg különféle köz- 
és magánépület megtervezé-
sére. Nagyon „jó szeme” volt a 
terekben rejlő lehetőségek ki-
használására, így épületei har-
monikusan illeszkedtek kör-
nyezetükbe.

Miskolc, más magyar váro-
sokhoz hasonlóan, a belváros 
meghatározó épületeit a múlt 
század első évtizedeiben épí-
tette. A korábbi földszintes 
vagy legfeljebb egyszintes épü-
leteket felváltották a gazdagon 

díszített többszintes lakóházak, 
és elsősorban pénzügyi és kü-
lönböző közfunkciókat ellátó 
középületek. Hajós Alfréd leg-
szebb munkái közé tartoznak 
miskolci házai. Az első meg-
bízása a Weidlich-ház megter-
vezése volt 1911-ben, majd két 
évvel később ezt követte a Hi-
telintézet főutcai épülete. A két 
ház a miskolci sétálóutca leg-
szebb épületei közé tartozik, 
impozáns, de nem hivalkodó 
épületek. A Weidlich-palota – 
így hívta a nép akkoriban – je-
lentős kultúrtörténeti értéket 
is képvisel, ugyanis pincéjében 
működött Apolló néven az első 
miskolci mozi, ahol kezdetben 
némafilmeket vetítettek. Érde-
mes megemlíteni, hogy a fil-
mekhez az a Keresztesy Mária 
játszott zongorán kísérőzenét, 
aki később korának ismert szí-
nésznője lett. Nem mellesleg 
ő volt a Vuk és sok népszerű 
animációs film rajzolójának és 
rendezőjének, Dargay Attilá-
nak nagynénje.

Hajós Alfrédot bízták meg a 
miskolci Vigadó áttervezésével 

is 1926-ban. Az épületet ere-
detileg Adler Károly tervezte, 
de a város idővel „kinőtte” az 
épületet, és miután sportegye-
sület is élte itt mindennapjait 
– teniszpályák és műjégpálya 
is kapcsolódott az épülethez 
–, a megbízók úgy gondol-
ták, leginkább Hajós Alfréd a 
megfelelő építész arra, hogy a 
különböző használatra vonat-
kozó igények kielégítésére al-
kalmas épületet megtervezze. 
Az építész egyrészt új szintet 
tervezett, másrészt újszerűen 
tagolta a belső tereket, alkal-
massá téve azokat a különbö-
ző hasznosításra. Sportházat is 
tervezett, ahol vívók, tenisze-
zők, műkorcsolyázók találtak 
otthonra.

Nemzedékek nőttek fel, akik 
odajártak ismerkedni, táncolni 
vagy éppen a sörözőben bará-
tokkal múlatni az időt. Apám-
tól tudom, hogy a múlt század 
harmincas éveiben itt vezetett 
el a miskolci korzó, az a sé-
tány, ahol vasárnaponként az 
ismerkedni vágyó kisasszony-

kák lépkedtek szüleik oldalán, 
illedelmes tekinteteket vetve 
az arra járó karpaszományos, 
oldalukon kardot viselő, fia-
tal tiszti meg altiszti növendé-
kekre. A háború után az épület 
egyre inkább elvesztette jelen-
tőségét. Asztalitenisz-, majd 
ökölvívó-mérkőzések helyszí-
ne lett. Aztán a hatvanas évek-
ben már újra működött a sör-
kert, ahol minden hétvégén 
zenekar játszott. Sok kiváló 
miskolci zenész játszott itt, kö-
zöttük olyanok is, aki később 
külföldre szerződtek vendég-
látós muzsikusnak. Kezdő ze-
nészként unokabátyámmal ide 
jártunk hallgatni őket, meg el-
lesni játékukat. Kedvencünk a 
„Velő” névre hallgató basszus-
gitáros volt. Vállig érő, egyenes 
szálú hajat viselt, és mindenfé-
le manír és érzelem nélkül, ki-
válóan kezelte négyhúrosát. Őt 
is elsodorta az élet. Úgy hírlik, 
mostanában Hamburgban él.

Aztán a hetvenes évek vé-
gén megint olyan időszak kö-
szöntött rá a Vigadóra, mely 

majdnem a pusztulásához ve-
zetett. Megszűnt a vendéglátás, 
az ökölvívók meg az asztalite-
niszezők is elhagyták. Az egy-
kor kedvelt szórakozóhely gaz-
dátlanul várta sorsát. Az elmúlt 
század utolsó évtizedében né-
hány vállalkozó újra fantázi-
át látott a működtetésében, és 
megkezdték felújítását. Pus-
kás Péter építész tervezte, míg 
a belsőépítészeti munkát Fata 
György iparművész végezte. Az 
épület újra élt, de a sorozatos 
üzemeltetőváltások miatt egy-
re inkább elnéptelenedett, álla-
ga leromlott.

A hányattatások 2017-ben 
értek véget. Az új tulajdo-
nos, Barkóczi István, a kultú-
ra mecénása, fantáziát látott 
a Vigadó megvásárlásában, a 
szórakoztatófunkció helyreál-
lításában és kibővítésében. Az 
épület teljes felújításával egy új 
kulturális tér létrehozását tűz-
te ki célul, olyan szerethetőt, 
ahová szívesen járnak a város-
lakók.

Fedor Vilmos

A Weidlich-palota napjainkban. Fotó: Végh Csaba
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A népkerti Vigadót 2018-ban újították fel. Fotó: Mocsári László
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„KÉZJEGYE” A BELVÁROSON

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Január 18., hétfő: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése, 09:50 Képújság, 18:00 
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 
Miskolci Napló (közéleti magazin), 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi 
magazin), 19:35 Üzleti negyed ism., 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-je-
lentés, 20:20 Madarat tolláról (is-
mertterjesztő film), 21:10 Képújság

Január 19., kedd: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés, 19:25 Mérkőzés 
(MVLC – Honvéd vízilabda-mér-
kőzés), 21:00 Híradó ism., 21:15 
Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

Január 20., szerda: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Egészség-
percek, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés ism., 19:25 Retro 
TV, 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:25 Mérkőzés (DVTK 
Jegesmedvék – Zólyom jégkorong-
mérkőzés), 22:00 Képújság

Január 21., csütörtök: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-

rás-jelentés, 18:25 
 Promenád (kultu-
rális magazin), 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Egy 
nap a világ (útfilm-sorozat), 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 Mérkőzés (FTC – DVTK labda-
rúgó-mérkőzés), 22:00 Képújság

Január 22., péntek: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Miskolci Napló ism., 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 Magyar kultúra napja (ünnepi 
műsor), 21:00 Képújság

Január 23., szombat: 07:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 11:00 Képújság, 
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 
18:25 Egészségpercek ism., 19:00 
Krónika, 19:25 Így nem játszunk mi 
(a Körúti Színház műsora), 20:10 
Krónika ism., 20.25 Mérkőzés (DVTK 
jegesmedvék – Nagymihály jégko-
rongmérkőzés), 22:00 Képújság

Január 24., vasárnap: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:20 Képúj-
ság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 
18:25 Promenád (kulturális ma-
gazin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 
19:25 Bóta Cafe, 20:00 Krónika 
ism., 20:20 Gogo George (doku-
mentumfilm), 21:00 Képújság

Havasi bácsi, a műszerészmes-
ter fütyül, s dudorászik. Köny-
nyebb, gyorsabb így a varrógé-
pek bütykölése vagy a nyolcasok 
kioperálása a biciklikerékből. Jó-
kedvű, muzikális család, Gyurika 
édesanyja operettslágereket éne-
kel a maguk szórakoztatására. 
Gramofonjuk nincsen, de a rádi-
óból mindig száll a szórakoztató 
zene. S ha kedvük tartja, évente 
háromszor is Pestre utaznak a 
Csárdáskirálynőre. Nem csoda, 
ha a gyerek örökli az abszolút hal-
lást. Még a Beatlesre, Elvisre jár a 
lábunk a táncparketten, amikor 
Gyuri már gitárt barkácsol ma-
gának. Az Ady hídi Fórumba jár, 
hogy ellesse a pengetés titkát. Míg 
Sajó Aladár megpihen, felpró-
bálja a mester szerszámát. Végül 
Werner Tibor zenetanár úrtól 
elsajátítja a gitárpengetés csín-
ját-bínját. Innentől már csaknem 
egyenes az út a művészlétig, a szó-
rakoztatás világába.

A lakótelepi Otthon Étterem 
egy igazi szögletes, csukaszürke 
szocreál építmény. Itt rendezik 
meg a Vendégül lát Borsod első 
tehetségkutató versenyét. Olyan, 

mint a Ki mit tud? vagy az orszá-
gos televíziós dalfesztivál. Csak 
egy tánc volt, Vadas-Varga szá-
mával első számú befutó Hava-
si György. Háromszor tapsolják 
vissza. Szinte automatikusan 
megkapja a szórakoztatóművészi 
engedélyt. Sőt, a szórakoztatóze-
nei központ szakmai zsűrijének 
a tetszését is elnyeri. A vizsgája 
egy komplett fellépés repertoárja. 
A szakma háttéremberei, a zene-
karok menedzserei azonnal le-
csapnak rá. Válogathat az aján-
lataik között. Versengenek érte a 
zenekarok, ám ő kitart a régi ba-
rátai mellett. Mindössze három-
szor cserél bandát. Minden váltás 
szerencsés, hiszen így ismeri meg 
a megyei és a miskolci szórako-
zóhelyek zenei igényét. Különös 
egy világ, még a vacsorához min-
denütt jár az élő muzsika. Több 
cigányzenekar is keresi a vendé-
gek kegyeit. Jobb helyeken lega-
lább egy zongorista gondoskodik 
a hangulatról. Havasi művész úr 
leszerződik a Bükkvidéki, Borso-
di és a Miskolci Vendéglátó Vál-
lalattal is. Egymást érik a vidéki 
vacsoraestek, a bálok és a speciá-

lis rendezvények, amelyekre csak 
őt és a zenekarát hívják. Hamar 
eljut oda, hogy barátja, Lang 
Laci, a menedzsere szelektálja a 
programját. Népszerűségének a 
titka, hogy szinte minden fülbe-
mászó számot ismer, legyen az 
akár magyar nóta, operett vagy a 
legújabb táncdal a slágerlistáról. 
Naprakész a piacon.

Gyuri bevallja, bárhová elmen-
nek, csak lagziba nem akaródzik. 
Mindkétszer megbánják. Amikor 
a vendégsereg jókedve a tetőfok-
ra hág, pezsgőt locsolnak a gitár-
ra, az erősítőbe, és megesik, hogy 
velük is kötekednek. Ettől máig is 
nagyon ódzkodik.

Jó a zenekara, nemsokára egy 
énekessel is bővül. Kékesi Erika 
a saját tanítványa. Ha kell, ha 
nem, a nagy sztárok fellépése-
ire is együtt járnak. Szikszón, a 
művelődési házban Kovács Kati 
eget rengető sikerrel lép fel, vé-
gül rákérdez, kinek volna ked-
ve vele együtt a színpadra lépni. 
Erika nem habozik, Jobb ez így 
nekem – Koncz Tibor kíséreté-
vel megcsillogtatja a hangját. 
A közönség tombol, állva tap-

sol Erikának. Ő meg nem válo-
gat a számok között, csak énekel. 
Majdnem elviszi a show-t a mű-
vésznő elől. Havasi Gyuri hízik 
az elégedettségtől a nézőtéren.

Havasi művész úr, a helybé-
li haknikirály mail-címe – nem 
maga találja ki – daridosgyuri. 
Találó. Hiszen az elmúlt évtize-
dekben nem sok szabad hétvégéje 
volt. Színpadról színpadra hívják. 
Talán ezért is furcsa neki, hogy 
mostanában nem csörög a tele-
fonja. Csupán a port törölgeti a 
gitárjáról. Magában nosztalgiá-
zik, mint sorstársai. Ők, a szóra-
koztatás, a jókedvteremtés angya-
lai mind kisnyugdíjasok. Annak 
idején egy-egy vendéglátós buli-
ért jó, ha esténként 180 forintot 
kapnak, de a cégek nem fizetik 
utánuk a társadalombiztosítást. 
Megspórolják a járulékokat. Gyu-
ri is hiába őrzi a fellépések szám-
láit, a vállalatokkal kötött szerző-
déseit, ma már a perképes cégek 
utódai is eltűntek. Úgy, mint a 
cigányzenészek, a szárazfák mes-
terei és a kisvendéglők sarkában 
klimpírozó zenészek is.

Szántó István

Jegyzet

DÁRIDÓS GYURI
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Három gyalogost is elgázoltak a 
héten Miskolcon. A rendőrök sze-
rint se a járókelők, se az autósok 
nem készültek még fel a téli útvi-
szonyokra. A gyors reagálás mel-
lett a jármű felkészítése is kulcs-
fontosságú.

A jeges úton vezetni – főleg kellő ru-
tin nélkül – nem könnyű, különösen, 
ha valaki még ilyenkor is nyári gumi-
val közlekedik: 7 Celsius fok alatt há-
romszorosára is nőhet a féktáv. Sokan 
az utolsó pillanatig kivárnak, és amíg 
nem érkezik meg a fagy és a hó, nem 
cserélik le a nyári szettet. Nem feltét-
lenül az erős bordázat a lényeg, tudtuk 
meg Jáger Zsolttól, a Gumidiszkont 
Miskolc tulajdonosától, aki elmondta, 

a téli gumi szilikonadalékkal van el-
látva, ami nem engedi, hogy felkemé-
nyedjen az abroncs.

Bár hazánkban nem kötelező a hasz-
nálata, szerencsére sokan váltanak téli 
gumira a rossz idő beálltával – ez a 
rendőrök tapasztalata. Janasóczki At-
tila, a megyei rendőr-főkapitányság 
szóvivője szerint egyébként sem ez a fő 
oka a baleseteknek; sokkal gyakoribb, 
hogy a figyelmetlenség és a rossz látá-
si viszonyok miatt következik be a baj. 
– Kollégáim is találkoztak már nem 
egy olyan autóssal télen, aki csak egy 
pici lyukat kapart a szélvédőjére. Volt, 
hogy ez okozta a balesetet. Szokatlanul 
sok most a gyalogosgázolás egyébként, 
amiből jól látszik, hogy sokan még 
nem készültek fel a téli közeledésre.

De ne csak a szélvédőt, hanem a 
tükröket is kaparjuk le, sőt a tetőről 
is seperjük el a havat, mert fékezésnél 
az ablakra csúszhat. Megfelelő minő-
ségű fagyálló folyadékot töltsünk az 
autóba, és rendszeresen ellenőrizzük 
annak szintjét! Ellenőrizzük aztán az 
ablaktörlőket, pótoljuk az ablakmosó 
folyadékot, itt is törekedjünk a minő-
ségre, mert az olcsóbbak hajlamosak 
befagyni – javasolják a Szabó Suzuki 
szervizének szakemberei. Az akku-
mulátorra is figyelni kell, mert nem 
jó, ha a hidegben alacsony a töltöttsé-
gi szint. Megfelelő mennyiségű üzem-
anyagunk is legyen, gondoljunk arra, 
hogy ha elakadás, baleset miatt hosz-
szabb ideig állnunk kell, akkor a fűtés-
hez járni fog a motor.

KAPARJON, HOGY KILÁSSON! 

Január 4-étől új cégvezetője van a 
Miskolc Autónak. A pozícióval járó 
feladatokat Brózsely Gábor látja el. 
„Az elmúlt 10 év szakmaiságának 
és marketingaktivitásainak kö-
szönhetően olyan „brandé” sike-
rült kinőni magát a cégnek, amely 
-bízunk benne – a legtöbb ügyfe-
lünk számára ma már többet jelent 
egy egyszerű márkakereskedésnél 
és márkaszerviznél. Így hát nem új 
utakat szeretnénk járni a kinevezé-
semmel, hanem a jelenlegin még 
hatékonyabban haladni” – vallja a 
szakember.

A munkában hiszek, és bármit csi-
nálok, azt szeretném maximálisan el-
végezni, kihozni magamból és a mun-
katársaimból is a legjobbat – emeli ki 
Brózsely Gábor, aki hivatástudatának 
és elkötelezettségének köszönhetően 
gyors tempóban jutott egyre előrébb a 
cégcsoportnál. Már az egyetemi tanul-
mányai alatt is vállalt munkát a cégnél, 
így jól ismerte tehát későbbi munka-
társait, főnökeit. 2015-ben, a Miskol-
ci Egyetem Gépészmérnöki és Infor-
matikai Karán szerzett diplomájával a 
zsebében, Sándor Attila főállású mun-
kát ajánlott számára, amire ő azonnal 
igent is mondott. Első éveiben a cég, 
majd később a teljes cégcsoport rek-
lámkommunikációjáért felelt. Megala-
pították a Brand Visual Kft.-t, melynek 
ő látta el cégvezetői feladatit. Fontos 
szerepe volt mindeközben az új Sko-
da-szalon bevezetésével kapcsolatos 
munkálatokban, valamint a SEAT, majd 
a Miskolc Motors BMW és MINI márka-
kereskedések nyitási projektjeiben is.

A Miskolc Autó életében nem volt 
hagyományos értelemben vett cégve-
zető. Ezt az űrt a tulajdonos-ügyvezető 
igazgató töltötte ki, aki egyre gyarapo-
dó üzleti érdekeltségei és kötelezett-
ségei miatt immár dedikált cégvezető-
vel kívánja biztosítani a társaság és az 
általuk képviselt márkakereskedések 
magas színvonalú működését.

– A cégcsoportot alkotó valameny-
nyi cég esetében kiválóan működik 
ez a struktúra, így nem volt kérdéses, 
hogy a Miskolc Autó esetén is egy ha-
sonló szervezeti felépítésre van szük-
ség, amely nem igényli a napi szintű 
beavatkozásomat – így Sándor Attila, 
a vállalat tulajdonos-ügyvezető igaz-
gatója. – A szerviz és értékesítés üzlet-
ágak vezetésére a kezdetektől meg-
'győződésem, hogy a legjobbakkal 
dolgozhatom együtt, Gábor kineve-
zésével biztos vagyok benne, hogy 
még hatékonyabbá válhat e két terület 
együttműködése.

A termékcsaládban is alkalmazkod-
tak a 21. századi igényekhez. Világ-
szerte egyre több hibridet és tisztán 
elektromos autót értékesítenek, és 
ebben a Volkswagen-konszern sem 
szeretne lemaradni. – Bár esetünk-
ben egy konzervatív márkacsaládról 
beszélünk, de nálunk is eljött a vál-
tás ideje a hibrid, elektromos hajtás 

irányába. A tavalyi év volt az, amikor 
áttörést ért el a konszern; a technoló-
gia ugyan már korábban is rendelke-
zésre állt, de a piaci igényeket szem 
előtt tartva tudatos volt az időzítés. 
Tavaly azonban megjelent az úttörő-
nek számító ID.3 modellünk, ebből az 
első tisztán elektromos és alapjaiban 
új platformra tervezett modellünk-
ből épp a napokban adtuk át az elsőt 
Miskolcon. A Seatnál is hamarosan ér-
kezik az el-Born, a Skodánál pedig ér-
kezik az Enyaq iV-t, ami egy izgalmas, 
karakteres SUV modell lesz. És nem 
utolsó sorban már gyártják az Audi 
e-tron GT-t is, ami komoly kihívója lesz 
a Teslának.

A modelloffenzíva mellett számos 
lehetőséget és kihívást tartogat 2021 
a Miskolc Autó életében is. A cégveze-
tő részleteket egyelőre nem árult el, de 
annyit azért elmondott, továbbra sem 
lassítanak a beruházásaikat és fejlesz-
téseiket illetően.

Változás a Miskolc Autó  
vezetőségében

Miskolc Autó
Márkakereskedés és márkaszerviz

Volkswagen, Audi, SEAT: 
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/a.
+36 46 530 030

Skoda: 
3516 Miskolc, Pesti út 21.
+36 46 303 056

info@miskolcauto.hu | www.miskolcauto.hu

Tizenkilenc százalékkal 
csökkent tavaly a forgalom-
ba helyezett új személyau-
tók száma.

Magyarországon tavaly 
128 031 új személyautót he-
lyeztek forgalomba, 19 szá-
zalékkal kevesebbet, mint 
2019-ben, a forgalomba he-
lyezést követő hat hónapon 
belül kivont gépkocsik ará-
nya 25 százalékot tett ki – kö-
zölte a Magyar Gépjárműim-
portőrök Egyesülete (MGE). 
Az értékesítésben a benzines 
autók túlsúlya érzékelhető a 
dízelek kárára, ami a szén-
dioxid-kibocsátás szempont-
jából nem jó folyamat, míg 
más káros anyagok oldalá-
ról nézve kedvezőbb. A tisz-
tán elektromos és a plug-in 
hibrid autók piaci részaránya 
2,5 százalék alatt maradt. Az 
elektromos autókra bizto-
sított állami támogatás egy 
nap alatt elfogyott, azonban 
a realizált üzlet egyelőre azt 
mutatja, hogy a gyors fog-
lalás nem minden esetben 
jelent majd üzletkötést. Az 
egyesület közleménye szerint 
tavaly a használt autó beho-
zatala némileg felette volt az 
új autókénak. A magyar sze-

mélygépjárműpark átlagos 
életkora a 2008. évi 10,5 év-
ről mára 15 év közelébe öre-
gedett, ami azt jelenti, hogy 
átlagosan EURO 4-es beso-
rolású.

A motorpiac 2020-ban 5,2 
százalékos növekedést muta-
tott, a trend, mely 2019-ben 
30 százalékos darabszám-nö-
vekedést okozott, nem for-
dult meg. Némileg csökkent 
a 125 köbcentis robogók ará-
nya, nőtt viszont a 125 köb-
centis motorkerékpárok el-
adási darabszáma és ezzel 
aránya – közölte az MGE. A 
nagyhaszonjárművek forga-
lomba helyezése 2020-ban 
lendületesen indult, bizako-
dás és erős beruházási kedv 
jellemezte az üzemeltető-
ket egészen a vírus magyar-
országi megjelenéséig. Ta-
valy decemberben 283 darab 
nagyhaszonjárművet érté-
kesítettek, ami 12 százalék-
kal marad alatt az előző évi 
decemberi számnak. A teljes 
2020. évben forgalomba he-
lyezett nagyhaszonjárművek 
száma 3380 darab, ami 36 
százalékkal kevesebb az elő-
ző évinél, az egyesület becslé-
se szerint 2021-ben az adatok 
majd közelítik a 2019-est.

Kevesebb autót  
helyeztek forgalomba 



Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet,  
hogy közjegyzői irodámat
az alábbi elérhetőségen megnyitottam:

DR. NAGY NÓRA KÖZJEGYZŐI IRODÁJA
3525 Miskolc, Kazinczy u. 4-6. szám I. emelet
Tel.: 46/887-002, 30/893-6336

Ügyfélfogadás   hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00, 
pénteken 8.00 és 12.00 között
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Az akció érvényes: 2021. 01. 16-tól 2021. 01. 22-ig 
Baba szappan, 125 g, 1592 Ft/kg 219 Ft 199 Ft
Bonux mosópor, 300 g, 996,66 Ft/kg 319 Ft 299 Ft
Tis mosogató, 1 l, 299 Ft/l 339 Ft 299 Ft
Cif mosogató ut., 500 ml, 174,5 Ft/l 399 Ft 349 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs 469 Ft 399 Ft
Star WC-papír, 10 tekercs, 39,9 Ft/tekercs 529 Ft 399 Ft
Blend-a-med fogkrém, 100 ml, 4990 Ft/l 549 Ft 499 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Well Done hideg zsíroldó, 750 ml, 1198,6 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Syoss ammóniamentes hajfesték 1199 Ft 999 Ft 
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml, 594,64-554,99 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Clarissa WC-papír, 24 tekercs, 49,95 Ft/tekercs 1349 Ft 1199 Ft
Coccolino öblítő, 2900 ml, 516,89 Ft/l 1599 Ft 1499 Ft
Bonux foly. mosószer, 2,2 l, 544,99 Ft/l 1699 Ft 1199 Ft
Ariel mosókapszula, 24-25-26 db, 91,62-87,96-84,57 Ft/db   2499 Ft 2199 Ft

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

Bizalmas iratok biztonságos  
megsemmisítése újrahasznosítással
Új szolgáltatással bővül a MiReHu Nonprofit Kft. 
tevékenységi köre, mellyel a vállalkozásoknak és 
az intézményeknek nyújt új lehetőséget az iratok 
megsemmisítésében – környezetbarát módon.

A MiReHU-nál 2020-ban már egy kis teljesít-
ményű berendezéssel elindult a bizalmas ira-
tok megsemmisítése, de az elmúlt év végén 
egy jelentős fejlesztés eredményeként egy 
nagyobb kapacitású gép került beszerzésre, 
melynek köszönhetően a vállalat 2021-ben 
indítja el vállalkozási és intézményi, de akár 
lakossági partnerei részére is az iratmegsem-
misítési szolgáltatást.

Az egységes adatvédelmi rendelet, a GDPR 
2018. május 24-én lépett életbe, amely az eu-
rópai uniós országok adatkezelési szabályait 
hangolja össze. Ezután minden vállalkozásnak 
igazolnia kell, hogy megfelelően kezeli a náluk 
jogszerűen tárolt adatokat, továbbá azt, hogy 
a feleslegessé váló, birtokukban lévő iratokat, 
adatokat megsemmisítik. Ebben tud segíteni a 
jövőben a MiReHu Nonprofit Kft.

Az iratok megsemmisítése minden intéz-
mény, cég életében kulcsfontosságú, hiszen a 
kidobott számlák, régi szerződések rengeteg 
olyan információt tartalmaznak, melyek illeték-
telenek kezébe kerülve komoly veszélyt jelen-
thetnek intézményekre, vállalkozásokra nézve.

Az iratmegsemmisítő módszerek között 
számos nem biztonságos vagy félmegoldás 
létezik. A szakszerűség viszont elengedhete-
tlen feltétel, ráadásul a biztonsági kockázatok 
nagymértékben csökkenthetők a megfelelő 
iratmegsemmi sí tést végző céggel.

A MiReHu Nonprofit Kft. vállalja irodák, cégek, 
egyéb intézmények hivatalos, mindennapos 
munka során keletkező, megsemmisítésre szo-
ruló, lejárt iratainak darálását, legyen szó egyszeri 
selejtezésről, vagy – rendszeres gyűjtés esetén – a 
folyamatos szolgáltatás biztosításáról.

Az iratok szállítása az igényeknek megfelelően 
egyaránt történhet saját vagy a MiReHu Nonpro-
fit Kft. szállítójárművével. A folyamat zárt térben, 
a biztonsági előírások betartásával zajlik, melyről 
megsemmisítési igazolást állít ki a cég.

A MiReHu szolgáltatását igénybe véve az ira-
tok nemcsak biztonságosan, helyreállítást kizáró 
módon semmisülnek meg, hanem a ledarált 
anyagok újrahasznosításáról is gondoskodnak a 
szakemberek. Az anyagok darálás után bálázásra 
kerülnek, majd gyárakba szállítva újra papír készül 
belőlük, biztosítva ezzel az anyag körforgását.

Az iratmegsemmisítési szolgáltatással kapcso-
latban árajánlatkéréssel a MiReHu Nonprofit Kft.-t 
az alábbi elérhetőségeken lehet keresni:      

E-mail: iratmegsemmisites@mirehu.hu,  
tel.: 46/ 200 327

3527 Miskolc, József Attila u. 65.
levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 509     
info@mirehu.hu
www.mirehu.hu

MIREHU MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.



Szombaton még felkészülési 
mérkőzést játszik a DVTK, a 
jövő héten viszont már foly-
tatódik a bajnokság.

Lassan véget ér a rövid bajno-
ki szünet az OTP Bank Ligában. 
A DVTK csapata új vezetőedző-
vel és frissen igazolt játékosokkal 
vág neki a pontvadászat tavaszi 
szakaszának, ahol a legfonto-
sabb feladat a bennmaradás ki-
harcolása lesz. A klub a napok-
ban jelentette be a negyedik új 
játékosának, egy korábbi horvát 
válogatott, a 195 centiméter ma-
gas belső védőnek az érkezését. 
A 31 éves Goran Milović tavaly 
ősszel a szlovén Olimpija Ljubl-
jana csapatában 8 mérkőzést ját-
szott, ebből öt alkalommal nem 
kaptak gólt.

Goran Milović Splitben szü-
letett, és a helyi Radnički (RNK) 
utánpótlásában lett labdarúgó. 
Tinédzserként a felnőttek között 
a harmadosztályból egészen az 
élvonalig jutott csapatával, ahol 
rögtön bronzérmet is nyert. En-
nek köszönhetően nem váratott 
sokáig a nemzetközi debütálás 
sem az Európa Liga selejtezőjé-
ben, ahol a Fulham támadóival 
is szembenézett.

A téli szünetben az Olimpija 
Ljubljana is meg szerette volna 
tartani, miközben horvát élcsa-

pattól is érdeklődtek iránta, Go-
ran Milović azonban a DVTK 
ajánlatát fogadta el.

A téli szünet rövidsége mi-
att a csapat mindössze két fel-
készülési mérkőzést játszik. A 
piros-fehérek a múlt héten a 
másodosztály jelenlegi lista-
vezetőjével, a DVSC-vel mér-
ték össze erejüket és 1-0-ra 
győztek. Zoran Zekić vezető-
edző így értékelte a látottakat a 
klub honlapján: - Sok jó dolgot 
láttam ma, és persze néhány 
problémát is, de legalább most 
már pontosan tisztában va-
gyunk vele, milyen tennivaló 
vár ránk a rajtig hátra lévő né-

hány napban. Többnyire elége-
dett voltam azzal, ahogy labdá-
val és labda nélkül is mozgott a 
csapat, ugyanakkor labdavesz-
tés után nem támadtunk visz-
sza egyből, és persze néhány 
taktikai elemet is alaposan át 
kell beszélnünk. Szerettem vol-
na lehetőséget adni minél több 
játékosnak, mert a sűrű prog-
ram miatt a keret összes tagjá-
ra szükségünk lesz tavasszal. A 
második félidőben a fiatalok is 
mindent megtettek, de nekik 
még időre van szükségük. A 
labdarúgók természetesen ki-
csit fáradtak a felkészülés jelen 
szakaszában, innentől követ-

kezik az az időszak, amikor a 
taktika kerül előtérbe az erő-
gyűjtés után.

A csapat felkészülési prog-
ramja szombaton, a Mezőkö-
vesd elleni találkozóval véget 
ér, a jövő héten már a bajno-
ki mérkőzések következnek. 
Szerdán az ősszel elhalasztott, 
Ferencváros elleni meccs kö-
vetkezik Budapesten, a Grou-
pama Arénában. A DVTK-nak 
nem lesz könnyű dolga, hiszen 
az FTC az idei bajnokságban 
még nem szenvedett vereséget. 
Vasárnap pedig a masszív kö-
zépcsapattá vált Pakshoz láto-
gatnak a diósgyőriek.

Az óév utolsó napjaiban 
elvégzett minialapozás 
és az edzések hosszú sora 
után, január 16-án indul 
újra az élvonalbeli férfi-
vízilabda-bajnokság. 

A Miskolci Vízilabda Club 
– hazai medencében – a Hon-
véd ellen kezdi meg szereplé-
sét. Kis István vezetőedző sze-
rint, amennyiben csapatként 
nyújtanak megfelelő teljesít-
ményt, újra legyőzhetik fővá-
rosi ellenfelüket.

Jó hangulatban, nagy elán-
nal végezték gyakorlataikat a 
játékosok az év első edzésén. 
Ahogyan azt megszokhatták 
már a sportágra figyelők, a 
bajnoki rajtra készülő csapa-
tok hatalmas munkát végez-
nek, és ezt lehetett tapasztalni a 
miskolci pólósok tréningjén is. 
A 2020-at lezáró, UVSE elleni 

hazai bajnoki után, a karácso-
nyi szünetet követően, decem-
ber utolsó napjaiban kezdtek 
újra edzeni Kis István tanít-
ványai. Egy kör már lement 
a bajnokságban, most az őszi 
menetrend visszavágói jönnek, 
vagyis a Honvéd érkezik a Ke-
mény Dénes uszodába.

Az újjáalakuló miskolci 
együttesnek kellenek még a 
közös tapasztalatok a szak-
vezetés szerint. Bachner 
András sportigazgató úgy 
fogalmazott: egy fiatal, s így 
rutintalanabb, de harapós 
csapatuk van, ami meg akar-
ja magát mutatni. – Aztán 
hogy ez az ambíció és az el-
végzett munka mire lesz elég 
szombaton, az majd kiderül.

Az évnyitó bajnoki, a Mis-
kolc-Honvéd mérkőzés szom-
baton 17 órakor kezdődik a 
Kemény Dénes uszodában.

A klub a napokban jelentette be Goran Milović érkezését. Fotó: dvtk.eu
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a pólóbajnokság

CÉLEGYENESBEN A DVTK BAJNOKI 
FELKÉSZÜLÉSE

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: +36 46 533-120, ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

A TÁVHŐ ÜZEMZAVARÁT NEM ÉRZÉKELTÉK
A távhőszolgáltatási törvény szerint a fűtési időszak szeptember 15-én kezdődik, ezért elmondhatjuk, 
hogy most tartunk a fűtési idény közepénél. Visszatekintve az elmúlt időszakra megállapíthatjuk, hogy 
kiugróan alacsony hőmérsékletek eddig még nem voltak, de az országos meteorológiai előrejelzések 
alapján a héten megérkezik az igazi tél. A MIHŐ a nyári időszakban – felkészülve a fűtési idényre – 
szolgáltatási rendszerén minden évben tervszerű karbantartási munkálatokat végez, melynek alapvető 
célja, hogy biztosítani tudja a zökkenőmentes szolgáltatást a hideg idő beköszöntével is – tájékoztatott 
Bernáthné Barczi Judit koordinációs és kommunikációs főmunkatárs.

– A Miskolc Holding Zrt. tagvál-
lalataként működő MIHŐ Kft. kö-
zel 32 ezer miskolci lakásban és 
ezer egyéb távhőfelhasználónál 
biztosít folyamatos szolgáltatást 
90 km nyomvonal hosszúságú 
vezetékrendszerén keresztül. A 
hőszolgáltató tulajdonában lévő 
berendezések átlagéletkora ma-
gas, a vezetékhálózat esetében 
előfordulnak több mint 40 éves 
hálózati elemek is. A hagyomá-
nyos vasbeton védőcsatornába 
fektetett csövek esetében azt ta-
pasztaljuk, hogy a külső behatá-
sok (talajvíz, csapadékvíz, csőtö-
rés miatti ivóvízbetörések) okozta 
korrózió miatt a vezetékek állapo-
ta folyamatosan romlik, előfordul, 
hogy a távhővezeték kilyukad. 

Ilyen eset történt az Avasi vá-
rosrészt kiszolgáló távhő-gerinc-
vezetéken is karácsony előtt. Az 
ünnepek alatt a MIHŐ Kft. szak-
emberei a Csermőkei út mentén 
haladó gerincvezetéken kelet-
kezett lyukadás miatti hibaelhá-
rítását úgy végezték el, hogy az 

ügyfeleink az üzemzavarból 
nem érzékeltek semmit, ugyan-
is a fűtés- és melegvíz-szolgál-
tatás mindvégig zavartalan volt. 
Ugyanakkor a hibahelyfeltárást 
követően láthatóvá vált, hogy a 
vezeték hosszabb szakaszán je-
lentős mértékű korrózió van. A to-
vábbi hibakeresés és feltárások 
során újabb lyukadást is talál-
tunk, melynek megszüntetését a 
héten elvégeztük.

Végleges megoldást azonban 
csak a meghibásodással érintett 
több mint 500 méteres távve-
zetékszakasz cseréje jelenthet, 
ami komoly előkészítést igény-
lő műszaki munkálat. A hosszú 
távú üzembiztonság érdekében 
a vezetékcsere során korszerű, 
előszigetelt távhővezetéket kívá-
nunk beépíteni a régi vezeték fölé, 
így csak a régi és új rendszerek 
közötti átkötés idejére kell majd a 
távhőszolgáltatást szüneteltet-
ni. Ennek pontos időpontja még 
nem ismert. A tervezett távve-
zetéki rekonstrukció időpontjáig 

a korábbi hibaelhárítások során 
keletkezett munkaárkokat a tel-
jes szakasz cseréjéig a MIHŐ Kft. 
nyitva hagyja annak érdekében, 
hogy a kritikus vezeték állapotát 
folyamatosan ellenőrizni tudja.

Bár a vezetékrendszerünk fo-
lyamatosan öregszik, de igyek-
szünk innovatív megoldásokkal 
javítani az üzembiztonságot. A 
műszaki távfelügyeleti rendsze-
rünknek köszönhetően kollégá-
ink már az ügyfeleink jelzését 
megelőzően érzékelik a meghibá-
sodásokat, használata megköny-
nyíti a probléma beazonosítását, 
hibajelenségek behatárolását, 
valamint gyors és hatékony el-
hárítását, ezzel lerövidítve a szol-
gáltatási zavarok időtartamát. Mi 

mindent megteszünk az üzem-
biztonság fenntartása érdeké-
ben, így fordulhatott elő, hogy 
mostanában két vezetéklyuka-
dást is úgy tudtunk elhárítani, 
hogy azokat az ügyfeleink nem 
is érzékelték – fejtette ki a koor-
dinációs és kommunikációs fő-
munkatárs.

– Ehhez az ügyfelek részére 
is kedvező megoldáshoz hozzá-
járult a geotermikus ellátás mi-
att kiépített új vezeték megléte 
is, melynek segítségével a hiba-

elhárítás ideje alatt is üzemelni 
tudtunk. A korábbi évek beruhá-
zásai során a távhőszolgáltatás 
zavartalan működésének foko-
zására koncentráltunk. Megerő-
sítésre került a pótvízrendszer, 
mely azt szolgálja, hogy üzemza-
varokat követően a vezetékháló-
zat minél gyorsabban feltölthető 
legyen, a szolgáltatás mielőbb 
visszaadásra kerülhessen. Kar-
ban tartási időszakban szaka-
szoló szerelvényeket cseréltünk, 
annak érdekében, hogy az adott 
üzemzavart minél kisebb terület-
re tudjuk korlátozni. A belvárosi 
rendszerünkön már kiépítettük 
a körösítővezetéket is, mely az 
elmúlt években jól vizsgázott, se-
gítségével meghibásodás ese-
tén a hibás vezetékrész kisza-
kaszolható, és a mögötte lévő 
hálózatrészen a szolgáltatás 
alternatív útvonalon keresztül 
biztosítható. A belvárosi minta 
alapján tervezzük egy körösítő-
vezeték kiépítését az avasi szol-
gáltatási területen is.

Ezek a beruházások az üzem-
biztonság folyamatos növelé-
sével biztosítják a szolgáltatási 
színvonal megőrzését, és megte-
remtik az alapfeltételt a jövőbeli 
fejlesztési céljaink megvalósítá-
sához, hogy minél inkább ügyfél 
barát távhőszolgáltatóvá váljunk.

Hirdetés



Január elseje óta igényelhető 
a lakásbővítési támogatás 
részeként lakásfelújítási 
támogatás. A programot 
még tavaly októberben 
jelentette be Novák Katalin 
családokért felelős tárca 
nélküli miniszter.

A támogatás lényege, hogy 
a legalább egy gyermeket ne-
velő családok otthonfelújítási 
költségeinek a felét átvállalja az 
állam, legfeljebb három millió 
forintig. A 2015-ben indított 
otthonteremtési program új 
elemének az igényléséhez nem 
szükséges a CSOK felvétele.

Az előzetes bejelentések 
értelmében egyébként szintén 
január 1-jétől vezetik vissza 
az 5 százalékos, új lakásokra 
vonatkozó áfát. A bejelentéssel 
így már nemcsak az új lakást 
vásárló családosok, hanem 
a használt lakóingatlan tu-
lajdonosai is részesülnek a 
lakásprogram támogatásaiból. 
Fontos, hogy a hárommilliós 
visszatérítést az anyagköltsé-
gekre és munkaköltségekre is 
igénybe vehetik.

A támogatás sokféle épí-
tési tevékenységhez igénybe 
vehető. Ilyen például a víz-, 
csatorna-, elektromos-, gáz-
közmű-szolgáltatás bevezetése, 
illetve belső hálózatának 
kiépítése vagy cseréje; fürdő-
helyiség, illetve WC építése 
olyan lakásban, amely nem 
rendelkezik ilyen helyiséggel; 
fűtési rendszer kialakítása, 

korszerűsítése vagy elemeinek 
cseréje, ideértve a megújuló 
energiaforrások alkalmazását 
is; épületszigetelés, beleértve a 
lábazatszigetelést, a hő-, hang-, 
illetve vízszigetelést is.

A támogatott munkála-
tokhoz tartozik továbbá a 
külső nyílászárók cseréje, vagy 
éppen redőnyök, árnyékolók, 
spaletták, rovarhálók, bizton-
sági rácsok felszerelése vagy 
cseréje, párkányok, küszöbök 
cseréje vagy felújítása; a tető 

cseréje, felújítása, szigetelése; 
égéstermék-elvezető építése, 
korszerűsítése; klímaberen-
dezés beépítése, cseréje vagy 
éppen napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje is.

Belső felújításokat is meg-
valósíthatunk a támogatás 
segítségével beleértve például 
a lakás helyiségeinek belső 
fali, padló-, födém- vagy ál-
mennyezeti burkolat cseréjét, 
felújítását, festését, tapétázását; 
a galériaépítést, a belső lépcső 
kialakítását és cseréjét; a szani-
terek beépítését vagy cseréjét; a 
villanykapcsolók és -dugaljak 
kialakítását és cseréjét, de a 
belső nyílászárók, belső pár-
kányok, küszöbök beépítését, 
cseréjét vagy felújítását is.

Végül a támogatást igénybe 
lehet venni nyári konyha, mo-
sókonyha vagy éppen tárolók 
felújítására, kerítés építésére, 
gépjárműtároló építésére vagy 
nyitott gépkocsibeálló kiala-
kítására, terasz, loggia, erkély, 
előtető építésére, térburkolat 
készítésére, cseréjére vagy téli-
kert kialakítására is.
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ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK,  
KONYHASZEKRÉNYEK, IRODA- 

BÚTOROK, ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK,  
KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

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

ÓRIÁSI bemutatókészlet  
HELYBEN!

3D KONYHATERVEZÉS!

Szolgáltatásaink: 
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók  • redőnyök, reluxák  
• rovarhálók  • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek   
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk 

Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!  
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás. 

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft. 
Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em.  
Nyitva h-p: 9-14 óráig, szo: 9-12 óráig, www.aluport.hupont.hu

Műanyag-nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!

Igényes lakástextíliákkal 
várja vevőit a Tulipán-tömb-
ben a Gála Home.

Bár a veszélyhelyzet alatt sok 
vállalkozás került nehéz helyzet-
be, akad pozitív példa is: a Gála 
Kereskedelmi Zrt. új lakástextil-
boltot nyitott a Tulipán-tömbben.

– A Gála Home lényege, 
hogy a lakásának, lakóházának 
vagy nyaralójának az igényes 
berendezéséhez, felújításához, 
korszerűsítéséhez szükséges 
mindenfajta lakástextíliát egy 
helyen találja meg a vásárló – 
mesélt a nyitásról Iglai Szabolcs 
vezérigazgató.

– Gazdag készlettel és számos 
szolgáltatással várjuk vevőinket. 

Sokféle fényáteresztő függönyt 
kínálunk, melyek többsége 
azonnal elvihető. A megvásárolt 
alapfüggönyök varrását kol-
légáink díjmentesen végzik, de 
sötétítőfüggönyök varrását is 
vállaljuk az üzletben. Kollégáink 
ötletekkel szolgálnak a lakáshoz 
illeszkedő függöny fazonjának 
megvarrásához is.

Nem csak a függönyökért 
érdemes ellátogatni a Gála Ho-
me-ba.

– Igényes egyiptomi gyap-
júszőnyegeket és belga szőnye-
geket is tartunk, valamint egy 
nagy hagyománnyal rendelkező 
hazai szőnyeggyár termékeit 
is árusítjuk. Számos lepedőt, 
ágyneműt, törölközőt kínálunk 

széles palettán. Azok is megta-
lálhatják nálunk a számításukat, 
akik asztalterítőket, fürdőszobai 
kiegészítőket vagy konyhai kie-
gészítőket keresnek. Bármilyen 
formájú asztalra elkészítjük a 
terítőt – mondta Iglai Szabolcs. 
– A pandémia után szívesen 
várjuk a vendéglátósokat is, akik 
részére asztalszoknyákat és szék-
szoknyákat is varrunk, valamint 
szennytaszító asztalterítőket, 
benti asztalokra pedig klasszikus 
kockás terítőket kínálunk széles 
választékban.

Aki a falakat szeretné modern 
köntösbe bújtatni, az is jó helyen 
jár a Gála Home-ban. A német 
Rasch tapéta széles választékával 
várják a vevőket.

MISKOLC, SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 90. – TULIPÁN-TÖMB
https://webaruhaz.gala-lakastextil.hu/ l www.gala-lakastextil.hu

Minden, ami  
lakástextil! 

ÚJ LAKÁSTEXTILBOLT  
A BELVÁROS SZÍVÉBEN!

BÁRMILYEN FÜGGÖNYT ELKÉSZÍTÜNK!

TERMÉKEINK: 
l  bármi, ami függöny:  

fényáteresztő,  
dekor, blackout stb.

l szőnyeg
l ágynemű
l törölköző
l kádkilépő
l méteráru
l abrosz
l pléd
l ágytakaró
l  RASCH tapéta  

széles választéka

Otthonöltöztetésből ötös: széles  
választék és számos szolgáltatás

Leggyorsabban továbbra 
is a panellakásokat lehet 
eladni – derül ki az Otthon 
Centrum országos piaci 
elemzéséből. Miskolcon az 
árak magasan, de stag-
nálnak, idén nem várható 
komolyabb változás.

Még úgyis a panelek keltek 
el a leggyorsabban a járvány 
sújtotta tavalyi évben, hogy 
2019-hez képest átlagosan 
24 nappal tovább, 93 napig 
voltak a piacon. A társas-
házi lakások eladási ideje 
három héttel hosszabbodott 
meg. Ugyanakkor – a vírus 
hatására – megélénkült az 
agglomerációs családi házak 
piaca: esetükben megfordult 
a trend, ha nem is sokkal, de 
rövidebb lett az értékesítéshez 
szükséges idő (172 napról 169-
re csökkent). A megyei jogú 
városokban öt-öt és fél hóna-
pot kellett várni az új vevőre.

A tavalyi országos adatok-
ból elsősorban az látszik, hogy 
főként Budapestet érintette 
hátrányosan a vírus megjele-
nése. Legnagyobb mértékben 
a fővárosban változott a 
forgási sebesség átlagértéke, 
azaz itt kellett hosszabb idő 
az ingatlan eladásához. Ezzel 
szemben a nagyvárosok kör-
nyéki agglomerációk ingat-
lanpiaca szinte meg sem érezte 
a vírust: a családi házak iránti 

kereslet jelentősen nőtt, sőt a 
vírus megjelenése az elmúlt 
években fokozódó kiköltözési 
hullámot csak tovább növelte.

Ezt erősítette meg az ál talunk 
megkérdezett ingat lanszakértő 
is. Szamosi Bar na, az Otthon 
Centrum franchise-partnere 
elmondta, leginkább Szirma-
besenyő, Mályi, Nyékládháza 
és Bükkaranyos vonzó a vá-
sárolni szándékozók számára. 
Miskolcon elsősorban a pa-
nelek kelendők, a városrészek 
közötti árkülönbségek jelen-
tősek: akár két-három millió 
forinttal is drágább lehet egy 
ugyanakkora belvárosi, mint 
egy avasi panel. A szakértő 
úgy fogalmazott, 2008-hoz 
képest óriásit nőttek az árak, 

magasan vannak, viszont már 
egy jó ideje stagnálnak. Várha-
tóan idén sem lesz drasztikus 
változás, bár a járványhelyzet 
miatt nehezen tervezhető az 
év, de egyre bizakodóbbak az 
ingatlanosok.

– Tavaly év végén erőteljes 
lassulást tapasztaltunk a for-
galomban, de januárban meg-
lepően komoly tranzakció-
számmal kezdtünk – mutatott 
rá Szamosi Barna. – A panelek 
esetében a kínálat még mindig 
jelentős, a kereslet azonban 
csökkent, de ezt nem követi az 
árszínvonal. Az agglomeráci-
óban viszont növekedhetnek 
az árak a nagyobb kereslet 
miatt, de még itt sem beszél-
hetünk tendenciáról.

PÖRÖGNEK A PANELEK Állami milliók lakásfelújításra

A Parenta Kft. az Otthon Centrum hálózat tagja. Miskolci irodái:

Miskolc, Hunyadi utca 8., 
06 46 612 840

www.oc.hu/iroda/miskolc-hunyadi

Miskolc, Széchenyi István utca 21-23.,  
06 46 788 783 

www.oc.hu/iroda/miskolc-szechenyi-utca

INGATLAN, HITEL,  
CSOK EGY HELYEN!
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: 
„Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kér-
jük, jelezzék ezt hétköznap 8-16 óráig a 70/676-92-43-as te-
lefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problé-
mát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Nem úgy alakulnak a dolgai, 
ahogyan tervezte, és ez a váratlan fordulat jobban megijeszt-
heti, mint kellene. Ne essen pánikba, mindenre talál idejében 

megoldást, a legnagyobb ellensége most az, ha elveszíti a fejét.

Bika (április 21 - május 20) Ha reggel eltervezett valamit, ak-
kor tartsa is ahhoz magát, máskülönben most könnyen kicsúsz-
hatnak a dolgok az irányítása alól. Figyeljen oda a részletekre, 

mert ezeken is sok minden múlik, de nyilván az egész a legfontosabb.

Ikrek (május 21 - június 21) Néha olyan helyekre is el kell 
merészkednie, ahová nem szívesen megy, de ha a céljait meg 
akarja valósítani, akkor ezekre a kihívásokra sem mondhat ne-

met. Vegyen egy nagy levegőt, és vesse bele magát a munkába!

Rák (június 22 - július 22) Nem ijed meg a kemény munká-
tól, de azt nem szereti, ha mások után kell takarítania. Csak 
magáért felelős, mindenki oldja meg a saját gondjait. Ne 

hagyja, hogy újra a fejére nőjenek és kihasználják, mint régen!

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Már belenyugodott, 
hogy minden úgy lesz majd, ahogyan lennie kell, de úgy tű-
nik, nem mindenki ilyen nyugodt. Valaki az idegességét Önre 

is átragaszthatja, pedig ez az utolsó dolog, amire most szüksége van.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valaki megpróbálja 
kizökkenteni a ritmusából, de nem szabad hagynia, hogy átír-
ja a terveit. Ön csak folytassa a munkáját, élvezze ki a sikereit! 

Bízzon most is a legjobbakban, bárhogy próbálja is más másról meggyőzni.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Még egy utolsó meg-
próbáltatás áll Ön előtt, mielőtt bezsebelhet egy komolyabb si-
kert. Olyat, amiért talán már tavaly elkezdett dolgozni. Ez az aka-

dály már nem állíthatja meg most, olyan sok mindenen van már túl.  

Skorpió (október 24 - november 22) Úgy érzi, valakinek 
túl sok energiája, vagy szabadideje van a környezetében, és 
mintha Öntől várná, hogy levezethesse azt. Önnek azonban 

most a saját baja is elég, nem akar senkinek sem a bébicsősze lenni. 

Nyilas (november 23 - december 21) Nyugtalan valami mi-
att, és a környezete talán nem érti, miért aggodalmaskodik 
olyan sokat. Amin nem tud változtatni, amiatt talán tényleg 

jobb nem stresszelnie magát. A dolgok maguktól is kialakulnak majd.

Bak (december 22 - január 20) Kicsit feszített tempót kell 
most tartania, de ha van még Önben elég energia, akkor ké-
pes lesz lezárni valami olyasmit, ami már régóta aggasztja, 

és sokkal nyugodtabban pihenhet utána. Egy ugrás választja el a sikertől.

Vízöntő (január 21 - február 19) Komoly tervei vannak, 
amelyek akár meg is valósulhatnának, de úgy tűnik, nem 
kapja meg a kellő támogatást. Pedig ha az energiáiból má-

sokra is kell vesztegetni, akkor lehet, hogy a saját céljaira nem marad elég.

Halak (február 20 - március 20) Az utolsó pillanatban kell 
egy fontos döntést meghoznia, és ez nem teszi túl boldog-
gá, mert nem szereti elsietni a dolgokat. Most mégis érdemes 

fejest ugrani, mert bármi jobb, mint lemaradni a kínálkozó lehetőségről.

Szépen fejlődnek, és egyre ügyesebbek a Baráthegyi Vakvezető Alapítvány kiskutyái: a kilenc labrador öt hete jött a világra. 
A kiskutyák befogadója, Török Sándorné Kata látássérültként már a második alom gondozását vállalta. A kölykök nála szület-
tek, és itt is maradnak egészen kéthónapos korukig. Ez már a nyolcadik alom, amelyik az alapítvány saját tenyészprogramjá-
ban született, tavasszal pedig újabb kettő várható. Fontos, hogy az ebek még kölyökként megszokják az ember közelségét, fel-
nőtt korukra ugyanis látássérülteket fognak segíteni. A kölykök három hét múlva kerülnek nevelőcsaládokhoz, ahol egy évet 
töltenek el, majd kezdődik a kiképzés. Tavaly az alapítvány 15 kutyát tudott átadni látássérülteknek, ezt a számot szeretnék a 
jövőben megduplázni. Fotó: Végh Csaba

ÖTHETESEK A LEENDŐ  
VAKVEZETŐK 

Kiscsoportos foglalkozáson ve-
hetnek részt a gyerekek a Diós-
győri várban. Az udvarhölgy- 
és apródképzőre hatéves kortól 
bárki jelentkezhet.

Az Udvarhölgy- és apród-
képző 2019-ben indult, a prog-
ramsorozattal az általános is-
kolások heti rendszerességgel 
nyerhetnek betekintést a Diós-
győri vár mindennapjaiba. El-
sajátíthatják a lovagi erényeket, 
kötelezettségeket és az udvari 
etikettet. A Miskolci Kulturá-
lis Központ munkatársainak 
segítségével megismerkedhet-
nek az élő interpretációval és a 
tárlatvezetői feladatokkal is.

Almási Beatrix, az MKK 
kommunikációs menedzsere 
elmondta, nem titkolt céljuk, 
hogy a vár népének utánpót-
lást szervezzenek. – A Diós-
győri vár felnőtt és gyerek kép-
zeletét egyaránt megmozgatja, 
és mi ezt szerettük volna a kö-
zösségépítés és az ismeretszer-
zés szolgálatába állítani ezzel a 

programmal. Havonta egyszer 
foglalkozik a drámapedagógus 
a gyerekekkel: játékosan készí-
ti fel őket arra, hogy a majdani 
szereplésen hogyan kell visel-
kedniük. Az eheti foglalkozá-
son a vár varrónője méretet vett 
minden gyermekről, hogy saját 
ruhát hordhassanak a szerep-

lések alkalmával. Az apród- és 
udvarhölgyképzőt érdemesnek 
találta a Magyar Közösségépí-
tők Értékközössége Egyesület 
arra, hogy felvegye a jógyakor-
latok közé. Így az MKK kiérde-
melte a „Látópont” címet.

Polovics Angelika a kezde-
tektől jár az udvarhölgykép-

zőbe. – Már történelemórákon 
is gondolkoztam azon, ho-
gyan tudnék közelebb kerülni 
a várhoz és a középkori élet-
hez. Örülök, hogy itt láthatom, 
mikkel foglalkoztak a nők és a 
férfiak annak idején.

Lovász Emese régész elmond-
ta, akkoriban nem létezett a 
mai ésszel ismert gyermekru-
ha, kis felnőttként öltöztették 
őket. – A lovagkor találmánya 
volt, hogy már megmutatta a 
női alakot: a lányok felsőruhá-
zata az úgynevezett ördög ab-
laka volt, amit azért neveztek 
el így, mert oldalt olyan mélyen 
kivágták, hogy a hölgyeknek 
még a csípőjét is lehetett látni 
– mondta, majd hozzátette, ko-
rabeli gyapjút és brokát anya-
got ugyan nem tudnak besze-
rezni, ennek ellenére szeretnék, 
hogy a gyerekek ruhái tökéle-
tes másai legyenek az eredetik-
nek. Ebben segítenek az aprólé-
kos kódexábrázolások, amiken 
még az öltések is látszanak.

RO
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük 
el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, 
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési 
határidő: 2021. január 20. E-mail-cím: meg-
fejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések be-
küldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A 
nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja.

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában január 
17-én, vasárnap délután 4 órától a Szent Anna-templom-
ból közvetítenek. Gubala Róbert plébános szentmisét 
mutat be a Don-kanyarban elesett katonák lelki üdvéért.

Az ökumenikus imahét 
január 17-21. között lenne, 
de az eddigi módon nem 
tartják meg. A négy püspök 
(Ternyák Csaba, Orosz Ata-
náz, Pásztor Dániel és Fa-
biny Tamás) még egyeztet a 
részletekről. A Mindszenti 
templomban szerdánként 

a reggeli szentmise után a 
Szent József-litániát végzik 
el a Szent József-év tisztele-
tére. Csütörtökönként, pén-
tekenként és szombaton-
ként este fél 6-kor gyónási 
lehetőséget biztosítanak a 
híveknek a plébánia tanács-
termében.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Az ingyenes foglalkozás minden szerdán fél ötkor kezdő-
dik. Fotó: Mocsári László

Géniusz Könyváruház –  
Miskolc, Széchenyi u. 107.  

Webáruház: www.geniusz.hu  
és www.geniusztankonyv.hu
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