
Miskolci Napló
2019. december 14.  |  50. hét  |  XVI. évfolyam 50. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

11.
oldal

MISKOLCI ALKATRÉSZ  
A CHEOPS MŰHOLDON 

BEFŰTENEK A FRADINAK 2.
oldal

5.
oldal

9.
oldal

ÉPÜL A FÜRDŐKOMPLEXUM  
MISKOLCTAPOLCÁN 

2.
oldal

A LEGFINOMABB HALAS  
FOGÁSOK NYOMÁBAN  

NAGYCSALÁDBAN A KARÁCSONY 



A miskolci Zöld Kapcsolat 
Egyesület meghívására szak-
emberek és újságírók érkez-
tek Lyukóba és a Sajó völgyé-
be, hogy meggyőződjenek az 
energiaszegénység, a szilárd 
tüzelés és a légszennyezés 
közötti kapcsolatról.

Magyarországon százezrek 
élnek energiaszegénységben. 
500 ezer háztartásnak van 60 
napon túli energiaszámla-hát-
raléka és a lakosság 40 százaléka 
használ szilárd tüzelőt a fűtés-
hez. A magyarországi energi-
aszegénységet öt civilszervezet 
kezdte el feltérképezni.

Vadász Iván lyukói otthoná-
ba hívta a sajtó munkatársa-
it. A férfi élettársával egy éve 
vásárolta a házát. Jelenleg he-
ten élnek itt, egy fizetésből, a 
gyesből és a családi pótlékból. 
Elmondásuk szerint 160 ezer 
forint a havi bevételük, ami-
ből ételre, ruhára és a lakásra 
költenek. Szegényes körülmé-
nyek között élnek, de a hideg-
ben még nehezebb a helyze-
tük, mert a tüzelő sokba kerül. 
A három szobát két fatüzelé-
sű kandallóval fűtik. Az egyik 
helyiségben állandóan, a má-
sik kettőben csak délután tü-

zelnek. – Nagyon nehézkesen 
szoktuk megoldani a tüzelőt, 
itt dolgozom a Máltaiban már 
lassan egy éve, ott kaptunk bú-
tordarabokat, azzal szoktuk 
megoldani a tüzelést – mondja 
Vadász Iván.

Hozzá hasonlóan sokan él-
nek szegénységben Lyukóban 
és a Sajó-völgyben is. Nem jut-
nak megfelelő tüzelőhöz, nem 
tudják fűteni a házukat és sú-
lyosan szennyezett levegőben 
élnek. A levegő minőségének 
javításáért évek óta küzdenek 
helyi és országos környezetvé-
delmi szervezetek.

A Sajó-völgy már majdnem 
10 éve az Európai Unió bizott-
ságának a figyelmét is felkel-

tette, hogy nem változik, sőt 
romlik a levegő tisztasága, és 
az állampolgárok védelme ér-
dekében hathatós intézkedé-
seket kértek a kormányzattól 
– mondja F. Nagy Zsuzsanna, 
a Zöld Kapcsolat Egyesület, a 
Környezeti Tanácsadó Irodák 
Hálózatának környezeti tanács-
adója. – Születtek is levegő-tisz-
taságvédelmi tervek, azonban 
egyértelmű, hogy javulás nem 
tapasztalható.

A levegő munkacsoport ta-
valy már a Kormányhivatal-
hoz fordult, akik sürgősséggel 
elrendelték a felülvizsgálatot. 
Előrelépés még azóta sem tör-
tént. Magyarországon 5 civil 
szervezet fogott össze, hogy az 

elosztó projektben információt 
gyűjtsenek az energiaszegény-
ségről. – Az elosztó projektben 
többek között azt tűztük ki cé-
lul, hogy az energiaszegénység 
jelenségét körüljárjuk és értel-
mezzük, magyarországi kon-
textusban is. Ez egy viszonylag 
újabb terület, így ilyen módon 
lehatárolva, és Magyarországon 
még elég kevés munka történt 
ebben. Erről Feldmár Nóra, az 
elosztó projekt szakmai veze-
tője beszélt. Hozzátette, hogy a 
magyar háztartások 10 száza-
léka él energiaszegénységben. 
Azt szeretnék elérni, hogy a jö-
vőben eredményes megoldások 
szülessenek a probléma megol-
dására.
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Január elsejétől Szunyogh 
László látja el Miskolc főépí-
tészi feladatait. A szakember 
szerint Miskolc az egyik leg-
élhetőbb nagyváros és azon 
szeretne munkálkodni, hogy 
ez még inkább így legyen.

Rostás László főépítész 2018 
júliusában távozott pozíciójá-
ból, ezt követően erre a posztra 
öt alkalommal írt ki pályáza-
tot a miskolci önkormányzat, 
ebből négy eredménytelenül 
zárult. A legutóbbi kiírásra 
összesen öt pályázat érkezett, 
ebből három felelt meg a pá-
lyázati feltételeknek. Ezek el-
bírálása után Szunyogh Lász-
ló építész töltheti be Miskolc 
főépítészi posztját január 1-től 

– tájékoztatott közleményben 
a polgármesteri hivatal. Mint 
írják, Veres Pál Miskolc Me-
gyei Jogú Város polgármeste-
rének célja, hogy építészekből 
álló bizottság segítse a jövő-
ben a városi főépítész mun-
káját.  

Szunyogh László tősgyö-
keres lokálpatrióta miskol-
ci építész, aki városépíté-
szeti kérdésekben aktívan 
jelen van a városi közéletben. 
Szakmai pályafutása mindig 
is két szálon futott; tervező 
építészként és építésigazgatá-
si vonalon. Mostanáig Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye 
főépítészeként dolgozott. Ez 
a kettős tapasztalat párosul-
va Miskolc szeretetével te-
szi alkalmassá a városi fő-
építészi pozíció betöltésére. 
Főépítészként nyitottságot, 
közvetlen kommunikációt, 
széleskörű együttműködést 
ajánl a város polgárainak, 
építészeinek. Hisz benne, 
hogy Miskolc a legélhetőbb, 
legnagyszerűbb város; az ott-
honunk. Ennek szolgálatába 
kíván szegődni.

A Miskolc TV Szunyogh 
Lászlóval készült interjúja a 
minap.hu-n érhető el. 

Elkészültek az első hivata-
los légi felvételek, melye-
ken már jól körvonala-
zódnak az öt ellipszisből 
formálódó egyedi fürdő-
komplexum alapjai. 

A tapolcai strand II. ütemé-
nek beruházás a nagy erőkkel 
folynak a munkák. A kivite-
lező a még gyorsabb munka-
végzés érdekében a napok-
ban egy ötödik toronydarut 
is bevont a helyszínen. Amíg 

az időjárás engedi, a különféle 
vasbeton szerkezetek kivitelét 
végzik. A közel 12,7 milliárd 
forintos beruházás eredmé-
nyeképpen egy európai szín-
vonalú élményfürdő épül a 
2015-ben átadott, megújult 
Miskolctapolcai Strandfür-
dő II-es ütemeként. Jelenleg 
közmű építés és a két épületet 
összekapcsoló híd pilléreinek 
alapozása folyik. További légi 
fotók az épülő tapolcai strand-
ról a minap.hu-n. 

Szunyogh László  
az új főépítész

Az első légi felvételek 
az új tapolcai strandról

December 17-én lövik fel azt 
a kutató műholdat, aminek 
az egyik legfontosabb alkat-
részét Miskolcon fejlesztették. 

A CHEOPS nevű műhold 
az úgynevezett exobolygókat 
vizsgálja majd az űrben. Ezek 
a naprendszeren kívüli, ide-
gen csillagok körül keringő 
bolygók, amiket már régóta 
tanulmányoznak. A miskolci 
Admatis Kft. egy olyan alkat-
részt tervezett a műholdhoz, 

ami a szenzorokat megóvja a 
körülbelül 200 fokos hőing-
adozástól. – Másfél óránként 
belekerül plusz száz fokba és 
mínusz száz fokba is a műhold 
attól függően, hogy a naphoz 
viszonyítva milyen a pozíció-
ja. Az a követelmény, hogy a 
műhold belsejében az érzékelő 
chip hőmérséklete néhány ez-
red fok pontosan legyen tart-
va órákon keresztül, ezért egy 
speciális rendszert kellett fej-
leszteni – tájékoztatott Bárczy 

Tamás, az Admatis Kft. ügy-
vezetője.

– A CHEOPS-szal a már is-
mert bolygókról még többet 
tudhatunk meg, tehát nem 
csak a statisztikai számot nö-
veljük, hanem részletesebben 
elemezhetjük is ezeket az égi-
testeket. Nagyon fontos kérdés 
– legalábbis az én számomra, 
mert a lakhatósággal foglalko-
zom, hogy milyen lehet a belső 
szerkezetük ezeknek az égites-
teknek, és erről a CHEOPS ad-

hat információt – nyilatkozta 
Dobos Vera,  a CSFK Konkoly 
Thege Miklós Csillagászati In-
tézet kutatója. 

A műholdat december 17-én 
10 órakor az egyenlítő környé-
kén lévő Kourou ESA kilövőhe-
lyéről fellövik az űrbe. A kilö-
vést a városháza dísztermében 
és a városban található LED-fa-
lakon élőben közvetítik majd. 
Veres Pál szerint a miskolci cég 
sikere, a várost is büszkeséggel 
tölti el. – Nagyon nagy érték az, 
hogy itt működik egy fantasz-
tikusan jól teljesítő egyetem, 
és vannak ilyen vállalkozások, 
akik világszínvonalúan tudnak 
rész venni kutatásfejlesztések-
ben – hangsúlyozta Miskolc 
polgármestere.

A keddi élő közvetítésen 
bárki részt vehet, akit érdekel 
az űrkutatás. A kilövésen kí-
vül lesznek előadások, beszél-
getések, és igazi űreszközöket 
is lehet majd látni. A részvétel 
térítésmentes, de kötelező re-
gisztrációhoz kötött. Jelentkez-
ni a gazdasagfejlesztes@mis-
kolcholding.hu címen lehet.

SZURKOLJUNK EGYÜTT A KILÖVÉSÉRT!

Szakemberek és újságírók érkeztek Lyukóba és a Sajó völgyébe. Fotó: Végh Csaba 

Fotó: Juhász Ákos 

A szülészeti– és nőgyógyásza-
ti osztályok összevonása jelen-
leg nincs napirenden – tájé-
koztatott közleményben Veres 
Pál, polgármester. 

Az elmúlt hónapokban nagy 
vihart kavartak a B.-A.-Z. Me-
gyei Központi Kórház Csabai 
kapui telephelyén működő szü-
lészeti- és nőgyógyászati osz-
tályának esetleges bezárásával 
kapcsolatos feltevések, ezért a 

polgármester találkozót kez-
deményezett Révész Jánossal, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktatókór-
ház főigazgatójával. A pénteki 
megbeszélésen Varga Andrea 
alpolgármester is képviselte a 
várost, valamint Jakab Péter, a 
Jobbik országgyűlési képviselő-
je, Simon Gábor, a Velünk a Vá-
ros frakcióvezetője és Badány 
Lajos frakcióvezető-helyettes is 
meghívást kaptak. 

Révész János tájékoztatott 
a szülészeti- és nőgyógyásza-
ti osztályok működését érintő 
szakmai- és gazdasági háttér-
ről, de kijelentette, az össze-
vonás jelenleg nincs napiren-
den. Ígéretet adott arra is, hogy 
amennyiben a jövőben aktu-
álissá válna egy integrációval 
összefüggő döntés-előkészí-
tési folyamat, arról az állam-
polgárok és a várospolitikai 
vezetés előzetes tájékoztatást 

kap, amelynek során lehetőség 
nyílik érdemi konzultációra. 
Megállapodtak abban is, hogy 
folyamatos egyeztetések tör-
ténnek a jövőben az alapellá-
tást és a kórházi ellátást közö-
sen érintő kérdésekben.

A megbeszélésen a város-
vezetést tájékoztatták arról is, 
hogy a megyei kórházban az 
elmúlt évben milyen fejlesz-
tések indultak el, illetve azok-
nak milyen pozitív eredményei 

lettek. A fejlesztéseknek jelen-
leg az elején tart az intézmény, 
de az már most megállapítha-
tó, hogy mindegyik a gazdasá-
gi- és betegérdekek szem előtt 
tartásával történt. – Meggyő-
ződtünk arról, hogy átgondolt 
szakmai stratégia mentén zajlik 
az intézmény komplex fejlesz-
tése, amely az elkövetkező két 
évben intenzíven folytatódik. A 
fejlesztések alapvető célja a gaz-
dasági és szakmai kérdéseken 

túl, a beteg elégedettség jelen-
tős mértékű javítása. Az újítá-
sok, korszerűsítések várhatóan 
két éven belül fejeződnek be. A 
pénteki találkozón Révész Já-
nossal egyetértettünk abban, 
hogy kölcsönösen segítve egy-
más munkáját, szakmai és gaz-
dasági érvek mentén alakítjuk a 
város egészségügyi ellátásának 
fejlesztését a miskolciak érde-
kében – zárta közleményét Ve-
res Pál. 

NINCS NAPIRENDEN AZ OSZTÁLYOK ÖSSZEVONÁSA

FELTÉRKÉPEZIK AZ ENERGIA-
SZEGÉNYSÉGET 



Miskolc városvezetői tiltakozásukat fejezték ki a kultúrpoliti-
ka központosítása ellen, a törvénymódosítás Varga László, az 
MSZP országgyűlési képviselője szerint jogkörelvonást jelent 
az önkormányzatoknál. 

Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes hétfő délután 
nyújtotta be az Országgyű-
lésnek a Nemzeti Kulturális 
Tanácsról, a kultúrstratégi-
ai intézményekről, valamint 
egyes kulturális vonatkozású 
törvények módosításáról szó-
ló törvényjavaslatot. Ezt egy 
éjszakába nyúló vita során el-
fogadta az Országgyűlés. Az 
Index összefoglalója szerint 
mostantól tehát lesznek kö-
zös működtetésű színházak – 
egy intézmény akkor minősül 
majd annak, ha működéséhez 
állami támogatást fogad el. A 
közös működtetést az önkor-

mányzat kérvényezi, és kor-
mányhatározatban döntenek 
róla. Majd egyedi megállapo-
dást köt az önkormányzat és 
a kormány, ami részletes sza-
bályokat határoz meg, ideért-
ve a „vezetői kinevezés mód-
ját is”. A hírportál szerint ez 
azt jelenti, hogy „az ellenzéki 
városvezetéseknek dönteniük 
kell: lemondanak a színháza-
ik állami támogatásáról, és tel-
jes egészében finanszírozzák 
a működésüket, vagy elfogad-
ják az állami pénzt, de akkor 
tényleg beleszólhat a kormány 
a színházak működésébe és a 
vezetők kiválasztásába.”

Vétójoga is lehet  
a kormánynak? 

A kulturális tárgyú törvény-
módosítás nem az első olyan 
eset a választás óta, ami hús-
bavágó változást, jelen esetben 
részben jogkörelvonást jelent 
az önkormányzatoknál – véle-
kedik Varga László, az MSZP 
országgyűlési képviselője. – 
Minden olyan esetben fel fo-
gom emelni a szavam a par-
lamentben, amikor azt látom, 
hogy a kormány vagy forrást, 
vagy jogköröket von el az ön-
kormányzatoktól, vagy nem 
egyeztet megfelelően az érin-
tett szakmai szervezetekkel. 
Így volt ez korábban a közössé-
gi közlekedés és az MVK eseté-
ben is – emlékeztetett a szocia-
lista politikus.

Varga László legutóbb az éj-
szakába nyúló vita során, a vé-
gül megszavazott törvénymó-
dosítás kapcsán szólalt fel az 
Országgyűlésben. Leszögezte: 
egy színházigazgatói pozíció-
ról is olyanoknak kell dönte-
nie, megfelelően egyeztetve az 
érintettekkel, akik közvetlenül 
érzik a döntésük következmé-
nyeit. Ez a kompetencia pedig 
jó helyen volt eddig a fenntartó 

önkormányzatoknál. Jó helyen 
van Miskolcon is.

A mostani jogszabály azon-
ban egyfajta kormány-önkor-
mányzat közös működtetésről 
rendelkezik. Ha az önkormány-
zatok állami támogatást akar-
nak igénybe venni – márpedig e 
nélkül nem tudnak működni a 
színházak –, akkor ehhez kérel-
met kell előterjeszteniük. Majd 

a felek egyedi megállapodást 
kötnek a közös működtetésről, 
ami egyebek mellett részletes 
szabályokat határoz meg pél-
dául a vezetői kinevezés mód-
járól is. – Ez gyakorlatilag azt 
is jelentheti, hogy a kormány a 
megállapodás feltételeként akár 
vétójogot kér az intézmény ve-
zetőjének kinevezését illetően 
– adott hangot véleményének 

Varga László, aki kifogásolta azt 
is, hogy nagyjából 50 óra alatt, 
szélesebb körű szakmai egyez-
tetés nélkül átverték a törvényt 
a Házon. – Felszólaltam a vi-
tában, azt kértem, hogy vonják 
vissza a jogszabályt és normál 
menetben, az érintettekkel való 
teljeskörű egyeztetés után tár-
gyaljon a Ház a kérdésről.

K. I.
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A BORA 94 Nonprofit Kft. – 
vagy régebben ismert nevén a 
Megyei Fejlesztési Ügynökség 
– több évtizede foglalkozik a 
megye fejlesztési ügyeivel. 

Az ügynökség történetének 
utóbbi három évében majd há-
romszáz beadott pályázatot ké-
szítettek, amelyből 145 nyert, 
ezzel mintegy 10 milliárd fo-
rint fejlesztési forráshoz juttat-
va a térségünk önkormányza-
tait, vállalkozásait. A társaság 
ez idő alatt 12 nemzetközi pro-
jektben vett részt, és közremű-
ködtek Miskolc ipari parkos és 
turisztikai fejlesztései tervdo-
kumentációinak összeállításá-
ban is. 

– A cég története 1994-ben 
kezdődött, az uniós csatlakozá-
si program keretében Magyar-
országon is lerakták a területfej-
lesztés alapjait. Akkor csupán 
két szervezet volt az országban, 
amely nemcsak használhatta 

a „megyei területfejlesztés” ki-
fejezést, de tervezett, pályázta-
tott, előkészített és lebonyolított 
támogatott fejlesztési projekte-
ket. Így mikor a 25 éves Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség 
fennállását ünnepeljük, akkor 
ez gyakorlatilag egy országos 
esemény is – mondja Lenártek 

András, a BORA 94 Nonprofit 
Kft. ügyvezetője. – Akkortájt 
százasával érkeztek be az ötpél-
dányos pályázatok az ügynök-
séghez, még elhelyezni is nehéz 
feladat volt, nemhogy értékel-
ni! Se internet, se mobiltelefon 
nem volt használatos, daliás 
idők voltak! – tette hozzá. 

– A sors furcsa szeszélye foly-
tán nemcsak a cégalapításnál 
voltam jelen, hanem még két 
alkalommal tértem ide vissza, 
legutoljára 2016-ban, ügyveze-
tőként. Akkor már nem térségi 
programokat alkottunk és pá-
lyázatokat írtunk ki, hanem az 
ellenkező oldalon végeztük szol-
gáltatói tevékenységünket az ön-
kormányzatok és a vállalkozások 
felé. Ez azt jelenti, hogy manap-
ság pályázatok előkészítésével 
és lebonyolításával kapcsolatos 
szerteágazó feladatokat végzünk. 
Különböző típusú projektekkel 
foglalkozunk, nagy intézményi 
beruházásokkal, valamint ki-
sebb energiatakarékossági pro-
jektekkel. 

Feladatmegoldás  
fájdalommentesen 

– Úgy fogalmaznék, hogy 
ügyfeleinket végigvezetjük a 
pályázat rögös útján: megírjuk 
a pályázatokat, menedzseljük 

a közbeszerzéstől a pénzügyi 
dolgokon át sok más tekintet-
ben a projektet, hogy minden 
szabályosan működjön. Ezeket 
a feladatokat általában nem is 
szeretik a megbízóink, az ön-
kormányzatok, éppen ezért 
vagyunk mi, hogy ezeket „fáj-
dalommentesen” megoldjuk. 
A pályázatokhoz kapcsolódó-
an elég széleskörű szolgáltatást 
végzünk, hiszen képzéseket, 
rendezvényeket is szervezünk. 
Ezek a feladatok teszik ki te-
vékenységünk felét. Ezen felül 
tanulmányokat készítünk. Pél-
dául, a Történelmi Avas vagy a 
Herman Ottó Múzeum fejlesz-
téséhez kapcsolódó tervezési 
feladatokban segítettük a Mis-
kolc Holding munkáját. Emel-
lett a régióban egyedülálló 
módon évente 10-20 nemzet-
közi pályázatot is előkészítünk, 
nagyrészt az önkormányzatok 
számára, másrészt pedig ma-
gunk is pályázunk több kül-

földi partnerrel közösen uni-
ós alapokra, olyan területekre 
fókuszálva, amelyek az adott 
régió számára fontosak. Pél-
dául energiatervek kimunká-
lásában, vagy vállalkozóknak 
végzett tanácsadási tematika 
összeállításában már elkészül-
tek a vállalt feladatok, de je-
lenleg is dolgozunk egy olyan 
munkán, amely a régióban 
lévő fürdők fenntarthatóságát 
vizsgálja. 

– Kollégáimmal együtt na-
gyon szeretjük a kihívásokat, 
így kedvünkre való volt, ami-
kor nemrég felkértek egy átfo-
gó, megyei fejlesztési stratégia 
készítésének koordinálásában. 
A cél az volt, hogy bemutassuk, 
milyen eszközökkel lehetne 
lendíteni a régiónk fejlődésén, 
a térség gazdaságán. A munkát 
elvégeztük, és várjuk az ügy-
gyel kapcsolatos fejleményeket 
– nyilatkozta Lenártek András. 

NOR
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HOGYAN ÉRINTI MISKOLCOT  
A SZÍNHÁZTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA? 

Lenártek András, a BORA 94 Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Fotó: Mocsári László 

A városvezetők tiltakoznak 
Veres Pál 

polgármes-
ter és Varga 
Andrea Klá-
ra alpolgár-
mester köz-
leményben 
fejezték ki tiltakozásukat a 
kultúrpolitika központosítása 
ellen. 

„A Mis-
kolci Nem-
zeti Színház 
nem csak 
nevében a 
városé. Az 
ország első 

kőszínháza a miskolciaké, 
Miskolcé. Ezt bizonyítja az is, 
hogy kevés olyan vidéki teát-
rum van, amelynek annyira 
lelkes közönsége lenne, mint 
amivel itt, Miskolcon talál-
koznak a művészek, színészek. 
Éppen ezért, nem hagyjuk, 
nem hagyhatjuk, hogy a Mis-
kolci Nemzeti Színház sorsá-
ról ne helyben döntsünk. Már 
a kampány alatt és azóta is a 
pártpolitikával szemben a vá-
rospolitika mellett köteleztük 
el magunkat. Ezért is köteles-
ségünk tiltakozni a kultúrpo-

litika központosítása ellen, kö-
telességünk tiltakozni az ellen, 
hogy a városoktól, így Miskolc-
tól is elvegyék a jogot, hogy saját 
maga döntsön arról, ki vezesse 
a színházát. A kormánypártok 
által beadott törvényjavaslat 
ugyanis egyik napról a másik-
ra, egy tollvonással lehetetlení-
tené el a színházak önálló, sza-
bad működését. 

Városvezetőként valljuk, a 
kultúra az egyik legfontosabb 
terület egy társadalom életében. 
Még fontosabb, hogy ez a terület 
szabadon, pártpolitikától füg-
getlenül működhessen. A kultú-
ra a szórakoztatáson túl tükröt 
is mutat a társadalomnak, kri-
tikus hangként „szólal” meg. Ez 
így helyes, így kell működnie, 
ezért sem szabad elhallgattatni, 
nem szabad ellenőrzés alá von-
ni, nem szabad az autonómiá-
ját felszámolni. Ebben hiszünk, 
és ezért is támogatjuk a mára 
több tízezresre nőtt tiltakozást, 
amely a kormány azon tervei 
ellen emeli fel a hangját, amely 
a színházak, a kultúra közpon-
tosítására tesz kísérletet” – zá-
rul Veres Pál és Varga Andrea 
Klára közleménye. 

Béres Attila: „Miskolcon is nemzetstratégiai fontosságú színházat működtetünk”
A Miskolci Nemzeti 

Színház igazgatója sze-
rint a finanszírozásban 
nem történik nagy vál-
tozás Miskolc esetében, 
sőt, az valószínűleg elő-
nyös lesz, hogy öt évre 
előre lehet tervezni. Ugyanakkor nem ért 
egyet azzal, hogy kizárólag fővárosi kul-
turális intézmények szerepelnek a nem-
zetstratégiai intézmények között. 

– A törvénynek az jó rendelkezése, hogy 
szerződést kell kötnie a városnak a közös 
fenntartású intézmények esetében a mi-
nisztériummal. Tulajdonképpen ez eddig 
is így volt – mondja Béres Attila, a Miskol-
ci Nemzeti Színház igazgatója. – Eddig is 
volt egy közszolgáltatási szerződés, amit a 
város kötött a kormánnyal, majd a város 
kötött egy szerződést a színházzal. Most 
ez a dolog azért lesz előnyösebb a színház 
számára, mert három, vagy öt évre elő-

re lehet tervezni. Ez mindenképpen jó a 
színházak esetében.  Miskolcon a támo-
gatás jelentős részét, – közel hatvan szá-
zalékát – a város adja, és valamivel több, 
mint negyven százalékát a kormányzat.  
Ez is mutatja a város igazi szeretetét a te-
átrum iránt. A miskolciak kétszáz évvel 
ezelőtt saját akaratból felépítették ezt a 
színházat, nem fölsőbb utasításra, hanem 
lentről jövő, önálló kezdeményezésként – 
utalt arra, hogyan jött létre Magyarország 
első kőszínháza. Hozzátette: – A törvény 
megbolygatta a magyar színházi életet. 
Az biztos, hogy a színház függetlensége, 
autonómiája, az alkotás teljes szabadsága 
mindenek előtt való.  

– A törvényben van egy rész, ami sen-
kinek nem keltette fel a figyelmét, és 
nekem, mint egy vidéki nemzeti szín-
ház igazgatójának, erre föl kell hívnom 
a törvényalkotók és a minisztérium fi-
gyelmét. A törvény ugyanis azt mond-

ja, hogy öt nemzetstratégiai intézmény 
létesül: a Budapesti Operettszínház, a 
budapesti Operaház, a budapesti Müpa, 
a budapesti Nemzeti Színház és a buda-
pesti Cirkusz és Varieté.  A törvény ren-
delkezése szerint a kultúrában nemzet-
stratégiailag fontos intézmények csak 
a fővárosban létesülnek. Miközben mi, 
itt Észak-Magyarországon, Miskolcon 
ugyanolyan nemzetstratégiai fontosságú 
színházat működtetünk, Magyarország 
első kőszínházát. Én azt gondolom, hogy 
a vidék Magyarországán is létre kell hoz-
ni nemzetstratégiai intézményeket, ha-
sonló feltételekkel mint Budapesten. Sőt, 
nem szabad megkülönböztetni, hogy ez 
budapesti vagy ez vidéki kulturális nem-
zetstratégia, mert a nemzet az egy és 
oszthatatlan. A kulturális nemzetstraté-
gia is egy sokkal tágabb fogalom, mint-
hogy kizárólag Budapestre korlátozód-
jon – hangsúlyozta Béres Attila. 



Az ünnepek közeledtével 
sokan érezzük úgy: adni 
szeretnénk. Adni azoknak, 
akiknek semmijük nincs, 
akik gondokkal küszköd-
nek, vagy azoknak, akik csak 
egy kis lelki feltöltődésre, jó 
szóra, megható pillanatokra 
áhítoznak az adventi készü-
lődésben. Mutatunk néhány 
jó példát.

Mit tudok én tenni mások 
érdekében? Hogyan segíthet-
nék? Tobzódnak az emberben 
a kérdések, szinte elemi erővel 
tör fel bennünk, hogy adjunk, 
hiszen annyira szerencsések 
vagyunk, hogy rengeteget ka-
punk az élettől. Az ünnephez 
közeledve az önkéntesség ta-
lán még inkább felértékelődik 

– annak mindenképp, aki kap, 
de annak is, aki cselekszik!

Jót teszek a világgal, ezál-
tal én is jobbá válok

- Minél többet ad az ember ön-
zetlenül, annál több marad neki 
is – mondja az általunk megkér-
dezett klinikai szakpszichológus. 
Pócsi Orsolyától megtudjuk, ku-
tatásokkal is bizonyították már, 
hogy adni jó. – Egy-egy önzetlen 
jótett, önkéntesség, vagy adako-
zás után mérték az emberek jó 
érzését, és kimutatták: sokkal to-
vább voltak elégedettek az em-
berek, mint amikor ők kapnak 
ajándékot, vagy velük tesz jót va-
laki – részletezi.

Az önzetlen jócselekedetek-
kel úgy érezzük, visszaáll a rend 
a világban, az igazságtalanság 

elillan. „Jót teszek a világgal, 
ezáltal én is jobbá válok, és ta-
lán mégsem vagyok önző” – él 
ilyenkor a fejünkben. – Valahol 
a genetikai kódunkban is ben-
ne van, hogy jó dolog adni a 
másiknak, együttműködni vele, 
segíteni rajta. Ez az önző gének 
önzetlensége – foglalja össze.

Karácsonykor szeretővé, sze-
rethetővé válik az ember, de az 
ünnep után „visszarendező-
dünk” olyanná, amilyenek va-
gyunk. – Jó lenne tudatosítani, 
hogy ez ne történjen meg, mert 
minél többet adunk, nekünk is 
annál több és jobb lesz.

A legkisebbeket is meg-
érinti

Érdemes erre már egészen 
fiatalon felhívni a gyerekek fi-
gyelmét. A Fráter György Ka-
tolikus Gimnáziumban alap 
értékrend, hogy törődjenek 
a rászorulókkal. – Ez nagy-
böjt és advent idején külö-
nösen fontos számunkra, 
mondja  Cservenyák Katalin. A 
hittanoktató hozzáteszi: arra 
is megtanítják a fiatalokat, 
hogy ki tudják fejezni a má-
sok iránti szeretetüket, odaa-
dásukat, és hogy az ünnepek-
re ilyen lelkülettel készüljenek. 
Vegyék észre, hogyan és hol 
tudnak szolgálni. – Pedagógi-
ai programunk része, főleg a 
hittanos munkában, hogy ér-
zékenyítő foglalkozásokat tar-
tunk – emeli ki. Ezen szellem-
ben hagyomány az iskolában, 
hogy adományokat gyűjtenek 
a Katolikus Karitász számára, 
amit idén a prügyi általános is-
kolának ajánlanak fel. És rend-
szeresen besegítenek a Máltai 
Szeretetszolgálatnak is tartós 
élelmiszerek gyűjtésében. – 
Megtapasztalják tehát azt, mi-
lyen adományozni, és azt is, 

hogyan tudnak önkéntesként 
segíteni rászoruló embertársa-
inkon – hangsúlyozza.

A jótékonyság és az önkéntes-
ség a legkisebbeket is megérin-
ti ilyenkor, szeretnének segíteni 
kortársaikon – ez a tapasztalat a 
megyei központi kórházban is. 
A Pitypalatty-völgyi Reformá-
tus Körzeti Általános Iskola és 
AMI tanulói például az idén is 
meglátogatták a Gyermekegész-
ségügyi Központban (GYEK) 
fekvő kisbetegeket és megpró-
bálták feledtetni a családtól való 
távollétet, a betegség szomorú-
ságát; de adventi műsorral ké-
szülnek a tolcsvai iskolások is, 
akik szintén a gyerekeket aján-
dékozzák meg előadásukkal. 
Természetesen a felnőttek is ki-
veszik a részüket az önkéntes-
ségből: a miskolci Csodamalom 
Bábszínház művészei minden 
évben különleges produkciók-
kal kedveskednek a kórházban 
fekvő kis pácienseknek.

Az önkéntes munka mel-
lett a karácsonyi időszakban 
nagyobb fókuszt kap a jóté-
konyság is, számos szervezet, 
vállalat, sőt magánszemély 

jelentkezik különféle támo-
gatási szándékkal. Játékok, 
ruhanemű, édesség, anyagi 
hozzájárulás érkezik ilyenkor 
az intézményhez, elsősorban a 
GYEK kis betegeihez, hogy ez-
zel is megkönnyítsék számuk-
ra a kórházi létet és segítsék 
– ha csak egy mosollyal is – a 
gyógyulási folyamatot.

Jobb adni, mint kapni
Önkéntesek segítik a Magyar 

Vöröskereszt Megyei Szerveze-
tének munkáját is. Az igazga-
tótól megtudjuk: véradásszer-
vezésnél, élelmiszergyűjtések 
alkalmával áruházakban, köz-
területi ételosztásoknál min-
dig ott vannak. Grubert Roland 
hozzáteszi: a Szent István téri 
Szeretet Sütigyárban is folya-
matosan önkéntesek dolgoz-
nak. – Több ezren vannak ve-
lünk együtt a megyében, akik 
valamilyen időszakos tevé-
kenységet végeznek és segítik a 
munkánkat – mondja.

A Miskolci Állatsegítő Ala-
pítványnak (MÁSA) tizenkét 
állandó önkéntese van, ők – 
ahogy idejük engedi – majd-

nem minden hétvégén, de akár 
hétköznapokon is jönnek ku-
tyát sétáltatni. Horváth Rita, a 
telephelyük vezetője elmondja, 
ünnepek idején a látogatószám 
és az adományozók száma is 
megnő. Naponta akár 5-10 fő 
is megfordul náluk. Van, aki 
tápot, rongyot hoz, más fertőt-
lenítőszert, játékokat. A MÁ-
SÁ-nál egyébként december 
elején felállítottak egy kará-
csonyfát is – a Kutya fája nevet 
kapta –, ide várják az elárvult 
állatoknak szánt adományokat.

Zene és vers erejével
Zenével és verssel teszi szeb-

bé az adventi időszakot a Mis-
kolc-Avasi Örömhír Kamara-
együttes, amely az istentiszteleti 
alkalmak mellett szociális intéz-
ményekben is vállal fellépéseket. 
Vezetőjük úgy fogalmaz, „meg-
rendítő és lélekemelő látni a haj-
léktalanszálló lakóinak arcán a 
könnycseppeket, amikor régi 
karácsonyok emléke idéződik 
fel bennük”. – Mi is csodálatos 
pillanatokat élünk át velük, ka-
varog bennünk az együttérzés, 
a saját sorsunk miatti hála. Isten 
szeretetét, Krisztus születésének 
valódi jelentőségét közvetítjük 
feléjük – emeli ki Petróné Nyíri 
Zsuzsanna zenetanár, hozzáté-
ve: a fogyatékkal élők karácso-
nyán pedig azt tapasztalják meg, 
hogy közönségük gyermeki hit-
tel éli meg az ünnepeket.

– A fiatal tagjaink érzéke-
nyebbek, elfogadóbbak lesznek, 
reményeink szerint segítőké-
szebbé is válnak. Az együttes-
nek kiemelt és kedves időszaka 
tehát ez a néhány hét, erősödik 
a hitünk, feltöltekezünk az ün-
nepre és az azt követő hétköz-
napokra is, a sok élmény növeli 
az egymás iránt érzett szerete-
tünket és barátságunkat.

KUJAN ISTVÁN
MUNTYÁN BERNADETT

ADNI, NEM CSAK AZ ÜNNEPEKKOR

Érkeznek az adományok a Szent István téri Szeretetdobozba. Fotó: Juhász Ákos 
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A Szeretet Sütigyárban is önkéntesek dolgoznak. Fotó: Mocsári László 

Karácsony tájékán megszaporod-
nak a vásárlással kapcsolatos fo-
gyasztói panaszok. Ilyenkor min-
denki szembesülhet azzal, hogy 
az ajándékozás jogi vetülettel is 
rendelkezik, így nézzük át azokat 
a gyakorlati tanácsokat, melyek 
segíthetnek a reklamációk zökke-
nőmentes intézésében.

Fontos szabály, hogy a fogyasztó-
nak kell a vásárlás tényét bizonyíta-
nia. Így a számla, nyugta megőrzése 
a szavatossági jogok érvényesítésé-
nek alapfeltétele.

Amennyiben a kereskedő vagy a 
gyártó vitatja, hogy vele kötötte meg 

a szerződést a panaszos, úgy köteles 
felhívni a figyelmet a fogyasztó pa-
nasztételi jogára és a fogyasztóvéde-
lemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
szerinti panaszintézési előírásokra. 
Ugyanakkor, ha a vásárló be tudja 
mutatni az ellenérték megfizetését 
igazoló bizonylatot, ez esetben már a 
szerződést megkötöttnek kell tekin-
teni. Az említett bizonylat voltakép-
pen az a számla vagy nyugta, amely 
az általános forgalmi adóról szóló 
törvény alapján kerül kibocsátásra.

A vállalkozás (a forgalmazó, illető-
leg maga a gyártó is, ha ez utóbbinál 
jelentették be a kijavítási igényt) to-
vábbra is jegyzőkönyvet köteles fel-

venni a bejelentett igényről, egyúttal 
annak másolatát át kell adnia a fo-
gyasztónak

Ha a vállalkozás el kíván térni at-
tól a jogtól, amelyet a fogyasztó érvé-
nyesíteni kíván, és máshogy szeretné 
a vitát rendezni, akkor ezt indokol-
nia kell.

Ugyancsak meg kell adni már a 
jegyzőkönyvben is, az arra vonatko-
zó tájékoztatást, hogy vita esetén a 
fogyasztó a megyei békéltető testüle-
tek eljárását kezdeményezheti.  

Ha a vállalkozás nem tud nyom-
ban nyilatkozni a fogyasztó igényé-
nek teljesítéséről, ebben az esetben, 
a jegyzőkönyv felvételétől számí-

tott legkésőbb öt munkanapon be-
lül köteles tájékoztatni a fogyasztót. 
Ha ennek eredményeként később 
elutasítja a fogyasztó igényét, akkor 
ennek indokáról szintén felvilágosí-
tást kell adnia, továbbá fel kell hív-
ni a panaszos figyelmét arra, hogy 
panaszával a békéltető testülethez 
fordulhat. 

Ha az eladó az árut átveszi kijaví-
tásra, avagy bevizsgálásra, akkor er-
ről is külön elismervényt kell kiállíta-
ni és átadni a fogyasztónak. Ezen fel 
kell tüntetni a fogyasztó nevét és cí-
mét, az árucikk azonosításához szük-
séges adatokat, az átvétel időpontját, 
valamint azt az időpontot, amelyen a 

fogyasztó 
már átve-
heti a kija-
vított dolgot. 

A fogyasz-
tó továbbra is 
bejelentheti 
jótállási igé-
nyét a kereske-
dő helyett a jótállási jegyen feltünte-
tett javítószolgálatnál. Ha a fogyasztó 
igényét ezen szakszervízben jelentet-
te be, akkor a szerviz köteles értesí-
teni az eladót a jótállási igény beje-
lentéséről. 

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Szavatosság és jótállás  – gyakorlati tanácsok a karácsonyi vásárláshoz

Szepesi Miklós (10. osztályos)
Van több jótékonysági programja is az 

iskolának – Batyuprogram, cipősdoboz
akció –, amikben én is részt vettem. Ado
mányokat gyűjtünk a prügyi általános is
kolának, a lelki napokon itt volt nálunk 
egy előadó az intézményből, így megis
merhettük, hová és kiknek is gyűjtöttünk. 
De részt vettem más jótékonysági programban is: csokoládét 
és írószereket vittünk a kórházban lévő beteg gyermekeknek. 
Közösségi munka keretében a Máltai Szeretetszolgálatnak is 
segítettem az adományok gyűjtésében, az egyik bevásárlóköz
pontban szórólapok osztásával hívtuk fel a figyelmet az ada
kozásra. Azt vallom, hogy ha képes vagyok rá, akkor jobbá kell 
tennem mások életét. Ha csak egy tábla csokival, akkor is.

Gonosz Helga (10. osztályos)
Fontosnak tartom, hogy segítsünk má

sokon, ez belső indíttatás, de a családom
ban is ezt tanultam, illetve az iskolánk is 
erre nevel minket. Több adományozás
ban vettem részt, helyenként megdöbben
tő volt látni, hogy sajnos milyen körül
mények között élnek emberek. Hálásnak 
kell lennünk tehát, hogy itt lehetünk, és 
nem kell nélkülöznünk. Tartós élelmiszereket én is gyűjtöttem, 
közösségi szolgálatban segítettem. Felemelő érzés segíteni, de 
közben rossz is belegondolni, hogy nekik mennyivel másabb az 
életük, és sokan nem tudnak tenni azért, hogy jobban menjen 
a soruk. Tapasztalataim szerint sokan önkénteskednek a kor
társaim között, de látni azért olyat is, akinek a közösség szol
gálata nem annyira fontos, inkább magára figyel.

Rech Bálint (12. osztályos)
Diákönkormányzati tagként is nagyon 

fontosnak tartom, hogy felhívjuk a diákok 
figyelmét arra, mennyire lényeges máso
kon segíteni. A Fráter gimnázium min
dig is nagy hangsúlyt helyezett erre, már 
csak amiatt is, hogy a katolikus szellemi
séghez szorosan hozzátartozik a rászoru
lók, elesettek megsegítése, támogatása. Sajnos azonban látni 
kell, hogy manapság a világ mintha nem erre koncentrálna... 
Jó megtapasztalni azonban, hogy a diáktársaink bevonhatók, 
legyen szó akár egy cipősdobozakcióról, vagy más jótékonysá
gi akcióról, önkéntes munkáról. Azt azért el kell mondanom, 
hogy néha nógatni is kell őket, de sokan átérzik, hogy ez meny
nyire jó dolog, és hogy példát is mutatnak másoknak.



Ruhák, édesség és szalon-
cukor is érkezett a csa-
ládsegítő központba. Az 
adományt önkormány-
zati képviselők ajánlot-
ták fel az intézménynek, a 
MESZEGYI szakemberei 
családok, illetve idősek kö-
zött osztják majd szét az 
adományt.

Önkormányzati képvi-
selők fogtak össze azokért, 
akiknek karácsony előtt jól 
jön minden segítség. Hege-
dűs Andrea (Velünk a Vá-
ros) önkormányzati kép-
viselő úgy fogalmazott: a 
karácsonyvárás adott al-
kalmat arra, hogy Mokrai 
Mihály és Bartha György 
képviselőtársával együtt 
adományokat gyűjtsenek 
rászoruló családok, idősek 
számára. Olyanok számá-

ra, akik esetleg nem tehetik 
meg, hogy ehhez hasonló 
ajándékokat átadjanak sze-
retteiknek. – Oda kell a tá-
mogatás, ahol erre a legna-
gyobb szükség van – ezen 
gondolat mentén érkezett a 
segítség a képviselőktől. 

A felajánlásból nemcsak a 
bentlakók részesülnek, ha-
nem azok a családok is, akik 
rendszeres látogatói a köz-
pontnak. Lasztócziné Szo-
moru Mónika, a MESZEGYI 
általános igazgatóhelyettese 
elmondta, az idősotthonok-
ban mindig jól tudják hasz-
nosítani a ruhaneműket, de 
a hozzájuk bejáró családok, 
rászorulók szintén nagy 
örömmel fogadják az ado-
mányokat. Az adományokat 
a következendő napokban 
osztja szét a Miskolci Csa-
ládsegítő Központ.A várakozás időszakában 

négy vasárnapon át gyúj-
tunk meg egy-egy gyertyát 
a város óriás adventi koszo-
rúján a Szent István téren. 
A négy gyertya a hitet, a 
reményt, a szeretetet és az 
örömöt jelképezi.

„A remény a legerősebb 
gyökér. És az, hogy valamit 
még tenned kell magaddal, 
másokkal, ha hív egy bel-
ső hang: „Áll föl! Szüksé-
gem van rád!” Sok embert 
megmentett a szeretet és az, 

hogy felismerte élete értel-
mét. Az ilyen, a viharban áll-
va marad, vagy elesik ugyan, 
de föláll. Biztos, hogy föláll, 
mert tartják felülről a gyöke-
rei.”  Müller Péter gondolata-
ival köszöntette a Szent Ist-
ván téren lévőket Gúr Péter 
Attila, a Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény – 
Módszertani Központjának 
igazgatója advent második 
vasárnapján, a remény gyer-
tyának meggyújtása alkal-
mából. A műsorban a Fényi 

Gyula Jezsuita Gimnázium 
és a Fáy András Görögkatoli-

kus Közgazdasági Szakgim-
názium diákjai is felléptek. 

Sokan vallják: a karácsony az egész lakást betöltő gyermek-
kacajtól lesz igazán meghitt. Öröm az adventi készülődés-
ben, amikor a fiatalok segítenek bejglit sütni, fát díszíteni, 
és bizony könnyezünk a büszkeségtől, amikor a templomban 
betlehemes játékot adnak elő. Nagycsaládosokat kérdeztünk 
arról, hogyan készülnek az ünnepre.

A velük való beszélgetésre 
jó alkalmat adott a Magyarock 
Dalszínház előadása a Művé-
szetek Házában, amire mások 
mellett a Miskolci Nagycsa-
ládosok Egyesületétől is töb-
ben érkeztek. A programot a 
görögkatolikus Miskolci Egy-
házmegye szervezte. Az Isten 
pénze Charles Dickens Kará-
csonyi ének című klasszikus 
kisregényéből készült magyar 
zenés mű, aminek Müller Péter 
írta a szövegkönyvét, Tolcsvay 
László szerezte a zenéjét, a dal-
szövegeket pedig Müller Péter 
Sziámi költötte.

Épül a család közössége
A miskolci Kaló Borbála és 

párja, György Attila három 
gyermeket nevel. Hunor, Len-
ke és Júlia örömmel segít a ka-
rácsonyi díszek és az adventi 
koszorú elkészítésében. Ünne-
pi pompába is együtt öltöztetik 
a lakást – és közösen gyújtják 
meg a gyertyákat is. – A készü-
lődés és az ünnep is a családról 
szól nálunk – mondják a büsz-
ke szülők.

Attila kiemeli, szülőként 
egymás szeretetére, tisztele-
tére, az összetartozás és az 
együttlétek megélésére neve-

lik gyermekeiket. – Arra tö-
rekszünk, hogy a lehető leg-
több minőségi időt töltsük el 
együtt – teszi hozzá Borbála. 
– Kulturális és sportprogra-
mokon veszünk részt, várakat, 
múzeumokat látogatunk, jár-
juk az országot, így a legtöbb 
kortársuknál többet tapasz-
talnak meg, látnak a gyerme-
keink. Erre már az oviban és 
az iskolában is felfigyeltek. De 
ezzel a mi családi kapcsola-
tunk is még szorosabbá válik. 
Ez nagyon fontos mindannyi-
unknak.

Paszternákék számára – 
gyakorló keresztényként – a 
karácsony Krisztus születé-
sének ünnepe, minden más 
csak ez után jöhet. – Krisz-
tus maga a szeretet számunk-
ra, nélküle üresnek éreznénk 
az ünnepet – hangsúlyozza 

Júlia. Ők is gyermekeikkel – 
Borbálával, Emmával és Be-
nedekkel – együtt készítik el 
az adventi koszorút, a gyer-
tyákat minden étkezésnél 
meggyújtják. Közben adven-
ti gondolatokat olvasnak fel. 
Ezekben a napokban jut idő 
arra is, hogy a kicsik felké-
szüljenek a templomi pász-
torjátékra.

István kiemeli: szülőkként 
példamutatóan, mintát adva 
kell élniük, „a kikényszerített 
keresztényies viselkedésnek 
nincs jövője”, fogalmaz. – Este 
közösen imádkozunk, de a hit 
törékeny lesz, ha nem adunk 
nekik közösséget is. Ennek 
szellemében indítottunk gyer-
mekklubot és házas közössé-
get is – mondják. Szomorúan 
konstatálják aztán, hogy ma-
napság nehéz megtalálni még 
karácsony környékén is a nyu-
galmat, néha elvész a lényeg, 
de kellő odafigyeléssel meg-
hitté tehető az ünnep.

Meggyőződésből
– Amint láthatjuk, tagcsalád-

jaink meggyőződésből vállaltak 
több gyermeket – mutat rá ér-
deklődésünkre a Miskolci Nagy-
családosok Egyesületének idén 
júliusban megválasztott új elnö-
ke. Bak László egyke volt egyéb-
ként. Feleségével négy gyermeket 
nevelnek. – Mi magunk is fon-
tosnak tartottuk, hogy testvérek-
kel, nagyobb családi közösségben 
nőjenek fel – mondja.

Jelenleg hatvan család tag-
ja az egyesületnek, ami ado-
mányokból és vállalkozók 
felajánlásaiból szervez prog-
ramokat; a minimális tagdíj a 
működéshez elég, mondja az 
elnök. A tavalyihoz hasonló-
an az idei év is rendkívül ese-
ménydús volt. – Most tartottuk 
a karácsonyváró ünnepségün-
ket is, amihez jól kapcsolódott 
a Miskolci Egyházmegye meg-
hívása, ennek köszönhetően 
veszünk részt a musical előa-
dáson. Ráadásul a darab egy 

kicsit a nagycsaládos eszményt 
is közvetíti – teszi hozzá.

Továbbadni a reményt
– Családjaink legfontosabb 

feladata a reménység, a jövő-
be vetett hit továbbadása kell, 
hogy legyen, ebben szeretnénk 
őket megerősíteni, hiszen ők 
a jövő, a görögkatolikus egy-
házunk jövőjének alapjai – 
mondja Varga-Juhász Berna-
dett, a Miskolci Egyházmegye 
kommunikációs referense.

Kiemeli: a most bemutatott 
musical mondanivalója ma is 
aktuális, hiszen az ünnep azon 
értékeire mutat rá, amit a nagy 
karácsonyi rohanásban mi is oly’ 
sokszor elfeledünk. A musical 
főhőse ugyanis egy lelkileg si-
vár, idősödő milliomos, aki em-
lékeiben kalandozva eszmél rá 
arra, mennyivel gazdagabb volt, 
amikor még nem a pénz volt az 
egyetlen érték és kibukkan belőle 
a lelke mélyén őrzött szeretet.

KUJAN ISTVÁN  

A villamosközlekedés-
sel foglalkozó cseh oldal 
2019-ben is meghirdette 
a legszebb európai adven-
ti villamosok versenyét. A 
2017-es és 2018-as elsöprő 
győzelem után, a miskolci 
adventi villamos ismét ver-
senybe száll a címért.

Az MHD86 nevű cseh oldal 
idén is keresi a legpompásabb 
európai adventi villamost. A 
korábbi évekhez hasonlóan, 
idén is többnyire cseh, ma-
gyar és német villamosok-
ra lehet szavazni, de egy-egy 
szlovák, horvát, holland, oszt-
rák, svájci és lengyel ünne-
pi fénybe öltöztetett jármű is 
versenyben van. Magyaror-

szágot ezúttal is a miskolci, a 
szegedi és a budapesti adventi 
villamosok képviselik.

A verseny december 11-én 
indult, és szavazni az mhd86.

cz oldalon lehet január 2-án 
csütörtökön 18.00 óráig lehet. 
A weboldal ugyan cseh nyel-
ven van, ám a szavazás nem 
bonyolult: csak le kell görget-

nünk az oldal aljára, és a Mis-
kolc melletti rublikába kat-
tintani, majd megnyomni a 
középső gombot, hogy végle-
gesítsük szavazatunkat.

Nagycsaládban a karácsony
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IDÉN IS A LEGSZEBB LEHET SEGÍTSÉG A 
CSALÁDOKNAK

Ég a remény gyertyája 

Paszternák István szerint szülőként példamutatóan, mintát adva kell élniük.  Fotók: Juhász Ákos

György Attiláék az összetartozás és az együttlétek megélésére nevelik gyermekeiket.

Meleg lábbelik, ruhaneműk és 72 kilónyi szaloncukor is ér-
kezett a családsegítőbe. Fotó: Végh Csaba

Fotó: Mocsári László



A börtönből frissen szabadult Ádámot tizenkét hét közmunká-
ra ítélik. A mindig derűs pap, Iván közösségébe kerül, különös 
alakok közé. Iván szerint nincsenek gonosz emberek, a világ 
csak akkor gonosz, ha a gonoszt keresik benne. Iván arra kéri 
Ádámot, tűzzön ki maga elé egy célt. Ádám a kert büszkeségét, 
az almafát veszi célba, a gyümölcséből almatortát akar sütni. 
Ádáz küzdelem veszi kezdetét, mert a Sátán sem tétlenkedik... 
Anders Thomas Jensen azonos című dán-német filmjének szín-
padi adaptációját a Játékszínben láthatja a miskolci közönség.

Az ünnep után Szabó Máté 
újabb dán filmet állít színpad-
ra a Miskolci Nemzeti Színház-
ban. A rendező elmondta, az el-
múlt 20 év skandináv filmjeiben 
a kompromisszummentesség 
vonzza őt leginkább: ezekben 
az alkotásokban a gondolkodói, 
ábrázolási szabadság az igazsá-
gok kutatásának vannak csupán 
alárendelve. – Az Ádám almái-
ban az is szimpatikus számomra, 
hogy finom iróniával viszonyul 
minden olyan végső következ-
tetéshez, amit a nagy morális 
kérdésekben, a jó és a rossz vi-
szonyának megfejtésében tehe-
tünk. Kerüli a pátoszt, leplezetle-
nül, kendőzetlenül mutat rá arra, 
hogy az élet mindig felrúgja azo-
kat a szabályokat, amiket építeni 
próbálunk. Ez az előadás olyan 
helyzetek sokasága, amelyek 
meghökkentően emberiek, ezért 
abszurd és tragikomikus. Ha sa-
ját magukat, főbb jellemvonása-
inkat is egy nagyítón keresztül 
szemlélnénk, hasonlóan szélső-

séges alakokra, furcsa kreatú-
rákra bukkanhatnánk legbelül 
– meséli Szabó Máté.

A rendező elárulta azt is, 
közös gondolkodás, ötletelés 
eredménye ez az előadás, igazi 
társulati munka. – A történetet 
tartottuk végig szem előtt, amit 
el akarunk mesélni. A nézők 
pedig leszűrik majd belőle sa-
ját tanulságaikat, ami minden-
kinél más-más lehet. Ezt a gon-
dolatiságot tükrözi a Játékszín 
nézőterének elrendezése is: a 
székek körbeveszik a játékte-
ret. Az előadásban elhangzik, 
hogy ahány ember, annyi né-
zőpont. A hagyományos néző-
térről nézve mindenki ugyan-
azt a képet látja, egy ilyen 
térben viszont mindenki más 
képet lát, mindenki kialakítja 
magában a képek tartalmából, 
a befogadott történetből a sa-
ját konzekvenciáit, ami szintén 
mindenkiben más lesz.

Ádámot, a börtönből fris-
sen szabadult neonácit Simon 

 Zoltán alakítja. A karakter-
ről szólva elmondta, látszólag 
Ádám maga a gonosz, de sok 
helyzetben neki is igazat kell ad-
nunk. – Jó lenne abban hinni, 
hogy minden ember alapvetően 
jó, de sokszor cáfolja meg ezt az 
élet, a történelem. Abban hiszek, 
hogy az emberekben az ösztö-
nök, az érzelmek, a démonok 
folyamatosan harcolnak. Mind 
különbözőek vagyunk és mind-
annyiunkban ott van a bűnre 
való hajlam, az esendőség. Ez 
okozza az emberi közösségek-
ben a problémákat, de ha egy-
máshoz csiszolódunk, hagyjuk, 
hogy formálódjunk mások által, 
akkor ezek a különbségek előnyt 
is jelenthetnek és valódi közös-
ség születhet. A darabban látott 

közösségben is rengeteg külön-
böző embert, szélsőséges, fanati-
kus figurát látunk, de nekik sike-
rül összekovácsolódni – mondja 
a színművész. Hozzátette, rend-
kívül izgalmas kísérletezésre ad 
lehetőséget a Játékszín tere. – Az 
előadásban a filmekből ismert 
eszközöket használunk a szín-
padon, mind technikailag, mind 
színésztechnikailag. A szemé-

lyesség, a közelség, az egyszerű-
ség jellemzi a játékot, ami nagy 
kihívást jelent nekem a Nagy-
színházi előadások után, ahol a 
gondolataidat, mondataidat 700 
emberhez kell eljuttatnod, és a 
legutolsó sorban ülőnek is köz-
vetítened kell a mondanivalót. 
Most egy ketrec-szerű térben 
játszunk, körben ülnek a nézők, 
akik közvetlen közelről szem-
lélhetik az eseményeket. Ettől 
rettenetesen intimmé válik az 
előadás, és minden mozzanat-
nak igaznak kell lennie – hang-
súlyozza Simon Zoltán.

A mindig derűs pap, Iván 
szerepében Varga Zoltánt lát-
hatja a közönség. – Iván min-
den történést, emberi vi-
selkedést, a feltétel nélküli 
szeretet lencséjén keresztül ér-
zékel. Szerinte gonosz embe-
rek nem léteznek, a világ csak 
akkor gonosz, ha keresed ben-
ne a gonoszt. Mindenben meg 
kell látni a szépet és akkor az 
élet szép, mondja és mélyen hi-

szi. Minden cselekedetét ennek 
a szinte naiv gyermeki hitnek 
veti alá. Iván élete lelki és fizi-
kai traumák láncolata, mégis 
az emberi jóságban való hite 
rendíthetetlen és elpusztítha-
tatlan. Talán ez a hit a túlélés 
záloga önmaga és az őt körül-
vevő káoszban élők számára 
– mondja a karakterről a szín-
művész. Varga Zoltán azt is el-
árulta, számára mit üzen ez az 
előadás. – A legriasztóbb káosz 
is magában hordozza az értel-
mes élet csíráját. A földi létben 
ez öröktől jelenlévő törvény-
szerűség. Vajon milyen lenne 
a világ, ha nem bipoláris len-
ne, ha csak Isten lenne Sátán 
nélkül vagy fordítva? Az egész 
próbafolyamat alatt ezekkel a 
kérdésekkel zaklattam az álta-
lam játszott Ivánt, de minden 
nap végén elsodorta őt mellő-
lem az élet káosza. S most itt 
ülök egy almafa alatt és várom, 
hogy a nyár végi harangszóra 
megérjenek az almák.
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Meghökkentően emberi,  
abszurd és tragikomikus

Ádám almái bemutató a Miskolci Nemzeti Színházban

Ádámot, a börtönből frissen szabadult neonácit Simon Zoltán 
alakítja.

Az előadás közös gondolkodás, ötletelés eredménye. Fotók: Éder Vera

Az ezrek operája sorozat-
ban eddig bemutatott nyolc 
előadás emlékezetes pilla-
natait gálahangversenyen 
elevenítette fel a Bartók 
Plusz Operafesztivál a Mis-
kolci Nemzeti Színházban. 
Az operairodalom remek-
műveinek részleteit az egy-
kori produkciókban fellé-
pett művészek előadásában 
hallhatta a közönség.

Az operairodalom remek-
műveinek részleteit az egy-
kori produkciókban fellépett 
művészek előadásában hall-
hatta a közönség. Az ezrek 
operája produkcióval szólí-
totta meg a Bartók Plusz a 
közönséget, és kínált lehető-
séget arra, hogy a szabadtéri 

előadásokon az utca emberét 
is megérintse Puccini, Verdi, 
Bizet, Mozart, Mascagni és 
Kodály halhatatlan muzsi-
kája. Emlékezetes előadások 
helyszíneként pedig felfe-
dezte a fesztivál az operaját-
szás számára az Avasi kilátót, 
a városháza épületét, a Szin-
va teraszt, a Népkertet, a Jég-
csarnokot, a Lovagi tornák 
terét és a Kálvária-dombot. 
A nagysikerű, látványos ope-
rabemutatók sokszínűségét 
idézte fel most adventi gá-
lakoncertjén a Bartók Plusz, 
amely 2020-ban a huszadik 
fesztivált ünnepli a várossal 
együtt. Az évfordulóra ké-
szülve ez a gála így egyfajta 
visszatekintést és összegzést 
is jelent.

– Nyolc ezrek operájából 
válogattunk, abban a sor-
rendben, ahogy 2012-től egy-
mást követték – avatott be a 
műsor tematikus összeállítá-
sába az esten karmesterként 
is fellépő fesztiváligazgató, 
Kesselyák Gergely. – A prog-
ram gerincét operakórusok 
adták, ehhez válogattunk az 
adott operákból jellemző 
részleteket. Az egykori sze-
replőgárdából minden szó-
listát természetesen nem 
tudtunk meghívni, de egy-
szerűsített szereposztásban 
is teljes értékű képet tudunk 
adni az operákból a nézők-
nek. Együtt elevenítettük föl 
azokat a pillanatokat, ame-
lyek az előadásokban vastap-
sot kaptak.

Kesselyák Gergely az esten karmesterként is fellépett. Fotó: MTI, Vajda János

8EZREK OPERÁJA  
A GÁLAHANGVERSENYEN 



Időzve még egy kicsit a mis-
kolciak öreg dombján, most 
számba vesszük azokat a 
helyneveket, amelyeknek 
nagy része mára már kikop-
ni látszik a köztudatból. Eh-
hez hívjuk segítségül a már 
korábban emlegetett Pesty 
Frigyest, aki 1864-ben össze-
gyűjtötte Borsod vármegye, 
ezen belül Miskolc helyne-
veit, számos érdekességet 
tartogatva a téma szerelme-
seinek. 

Az Avas-tető egy részét töb-
bek között Kutyásnak is ne-
vezték. „Ezen szőllőhegy dül-
lő mint Miskolcz város felső 
részéhez legközelebb eső leg-
inkább kilévén téve a’ kutyák 
általi pusztittatásnak neveze-
tét ettől vette”. Talán ezek után 
furcsán hathat, hogy a Kutyás 
pont a zsidó temető területével 
egyezik meg, amelyet Zsidó-
bánatnak is hívtak egykoron. 
Az Avas hegy ormán találha-
tó egy Hóhér bástya elnevezés 
is, amely „hajdan vesztő helyül 
szolgált”. 

Az Avas-tetőtől nem mesz-
sze található a Mendikás dülő. 
A mendikás vagy mendinkáns 
régen elfeledett, latin eredetű 

szavunk, amely koldulót jelent. 
Azonban nem a koldusokat il-
lették ezzel a szóval, hanem 
azokat a református kollégi-
umból, a legátus kísérőjeként 
kiküldött kisdiákokat, akik a 
kollégiumnak szánt adomá-
nyokat gyűjtötték. Olvassuk 
el azonban ezt a 1860-as évek 
szóhasználatával, bár a magya-
rázat vége nehezen értelmez-
hető: „A' múlt századba a' helv. 
hitvallásúak miskolczi taninté-
zetébe a' szegény szülék gyer-
mekei a' nagyobb diákok mel-
lett inaskodván 's mint illyenek 
oktatást ingyen nyervén kö-
telességök volt több szolgála-
tokat illetőleg kéregetéseket 
tenni, - ezen különben mai na-
pig is szép /.../taló megfordúlt 
mendikásokról vette nevezetét, 
a' mennyiben közel érvén ele-
get megdézsmá/lták/." Mivel 
a református egyház miskolci 
központja épp az Avas lábá-
nál feküdt, így valószínűsíthe-
tő, hogy a kisdiákok – dolgukat 
elvégezvén – sokat tartózkod-
tak a bőséges terméssel megál-
dott domboldalon. 

Sokkal lényegre törőbb, egy-
ben humoros magyarázata van 
a mai Ifjúság útja környékén 
megtalálható Papis helynév-

nek: „A' legrégibb szőlőhegyek 
egyike, a' csabai útvonalra dől, 
nevét onnan vette hogy a' régi 
kegyelmetes időkben a' sző-
lő terméseikből lelkészeinek 
is juttatván, rajta maradt - kap 
belőle a' pap is.” Ez a helynév 
nem összetévesztendő a Pipis 
dombbal, ami „az itt tanyázó 
sok pipis madártól vette nevét”. 
A Pipis helynév már felfedez-
hető azon az 1817-ben, Domby 
István által készített térképen 
is, amelyen újabb érdekessé-
gekkel találkozunk. Ennek a 
dokumentumnak a topográfi-
ai adatai között találjuk meg, 
hogy az Avasnak nem csak te-
teje volt, hanem „farka” is, ami 
a domb északnyugati végződé-
sét jelentette. Csakúgy megta-
lálható a térképen a Szemszúró 
elnevezés, ami az ezen a helyen 
megtalálható, tüskés növény-
zettel lehet kapcsolatos. Ér-
dekesség továbbá, hogy a 18. 
században készült kéziratos 
térképeken még Angyal-völ-
gyként hívják a mai, több pin-
cesorból álló Mély-völgyet. 

Ha már a madarakról esett 
szó, egy újabb érdekes meg-
állapítással találkozunk Pesty 
könyvében, miszerint az Avas 
északi ormán található terüle-

tet, közvetlenül Latabár Endre 
színigazgató borháza mellett 
Sasnak nevezték, abból az ok-
ból kifolyólag, hogy „a’ város-
ból elorzott apró marhát a’ sa-
sok ott emésztették el”.

A legvégére maradt az Avas 
nyugati-délnyugati oldalán 
fekvő, legkétesebb eredetű 
helynevünk, a Ruzsinszőlő, 
melynek területét korábban 
Nagy- vagy Alsó-, Közép-, 
valamint Kis- vagy Felső-Ru-
zsinként is felosztották. Mivel 
a már sokat emlegetett Pes-
ty-kötetben még csak a folk-
lór szintjén sincs magyarázat 
a Ruzsin név eredetét illetően 
(„nevét hol vette ki nem pu-
hatolható”, illetve „nagy kiter-
jedésű szőllőhegy név eredete 
nem tudatik”), így más forrá-

sokból kell tudakolóznunk. A 
szőlőhegy első írásos említése 
1549-ből való, mint miskol-
ci promontórium, majd a 18. 
század közepétől kezdve több 
névalakban feltűnik kéziratos 
térképen. A fentebb felsorolt 
szóalakok a ruzsin szó etimo-
lógiáját tekintve több válto-
zatra engednek következtetni. 
A kevésbé valószínű verzió a 
szó ruszinból való eredezteté-
se, hiszen ebben a térségben 
nem élt olyan számottevő ru-
szin népcsoport, amely indo-
kolttá tenné, hogy emléküket 
helynév őrizze. Nem úgy a 
különböző szláv népcsopor-
tok, amelyekből Miskolc kör-
kényén több is megfordult az 
évszázadok alatt, így könnyen 
lehet, hogy a szó szláv gyöke-
rű. A ružin szlovákul közszói 
alak, szófajilag melléknév, és 

annyit tesz: ’a rózsának a(z) 
…, rózsa-’, tehát a terület az 
itt megtalálható növényzet-
ről kaphatta a nevét, és ehhez 
adódott hozzá utótagként a 
funkcionális besorolása. Így 
– ha némi áthallással is – je-
lentését tekintve Miskolcnak 
is van Rózsadombja. Ezt az el-
méletet némiképp alátámaszt-
hatja, hogy további, „ruzsint 
tartalmazó” helynevek mind 
szlovák nyelvterületen talál-
hatóak meg. Azonban még 
mindig nem zárhatjuk ki azt a 
divatos verziót sem a helyne-
vek eredetére szolgáló megol-
dások széles tárházában, hogy 
a Ruzsin egy családnév. Így – a 
közeli Vargahegyhez hasonló-
an – a szőlőhegy egykori bir-
tokosáról is kaphatta nevét.

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ

Miskolc helynevei 15. rész

A Kutyástól Miskolc „Rózsadombjáig”

A Miskolci Galériában nyílt 
kiállítás három, a magyar 
képzőművészet utóbbi né-
hány évtizedének történeté-
ben megkerülhetetlen alko-
tó munkáit vonultatja fel.

EfZámbó István és feL-
ugossy László az alternatív 
művészeti központnak szá-
mító szentendrei Vajda La-
jos Stúdió (1972), illetve az 
1980 és 1986 között műkö-
dő, legendássá vált új hul-
lámos/art punk Bizottság 
zenekar alapítói. Olyan kép-
zőművészek, akik számára a 
zenével, performatív műfa-
jokkal, különösen feLugossy 
esetében pedig az irodalom-
mal való folyamatos kapcso-
lódás természetes összete-
vője az alkotómunkának. A 
MOME tanszékvezetőjeként 
is ismert Szirtes János pá-
lyájának indulása egyaránt 
kötődött a Vajda Lajos Stú-
dióhoz és a neokonceptuális 
INDIGO csoport tevékeny-
ségéhez. Munkásságában a 
műtárgy (festészet, grafika) 
és a performance, valamint 
a videó egymással párhuza-
mosan, egymást feltételezve 
van jelen.

A tárlat a három művész 
1988-ban a Miskolci Galéria 
egykori helyszínén, a Déry-
né utcában rendezett közös 
bemutatójának inspirációjá-
ra jött létre. Egyszerre idézi 
fel a harmincegy évvel ez-
előtti kiállítást, erősíti meg 
az alkotókat összefűző év-
tizedes alkotói-baráti kap-
csolatokat, és mutatja be 
aktuális, kifejezetten erre a 
helyszínre létrehozott mun-
káikat, illetve tárgy együtte-
seiket. A művek, hasonlóan 
az 1988-as tárlathoz, a mű-
fajok közti határok feloldá-

sának jegyében születtek, a 
helyspecifikus, performatív 
elemekkel rendelkező ins-
talláció, a videó és a festé-
szet médiumait egyaránt 
használva.

A kiállítók egy-egy friss 
egyéni kiállítást hoznak lét-
re a galéria műemléki szár-
nyának helyiségeiben, de 
korábbi festmény-és instal-
lációs műveik, sőt, kifejezet-
ten a helyszínen létrehozott 
együttesek is szerepelnek a 
bemutatón. A tárlat igyek-
szik összekapcsolni a múlt 
és a jelen dimenziót a kiál-
lítók egyéni és egymáshoz 
kapcsolódó tevékenységé-
ben egyaránt. A kiállításon 
belül ezért egy archív do-
kumentumokat, mozgó-és 
hanganyagokat bemutató 
szekció, a MissionArt Galé-
ria vendég tárlata is helyet 
kap, „Az Új Modern Akro-
batika régen és ma” címmel, 
amely az 1986-tól kezdődő-

en intenzív hazai és nemzet-
közi jelenléttel bíró Új Mo-
dern Akrobatika csoport 
történetét mutatja be.

A három kiállító mellett a 
performance-zenekar állan-
dó tagja volt Szemző Tibor 
zeneszerző-médiaművész, a 
kortárs klasszikus zene ma-
gyarországi elterjesztésében 
élenjáró 180-as Csoport ala-
pítója. A csoport munkájá-

ban alkalomszerűen részt 
vett két zenész, Magyar Pé-
ter és Waszlavik Gazember 
László is. A megnyitón az 
utóbbi évtizedekben ritkán 
fellépő Új Modern Akroba-
tika performance-át láthatta 
a közönség, a csoport tevé-
kenységét feldolgozó doku-
mentumfilm bemutatójára 
pedig a kiállítás záróesemé-
nyén kerül sor.
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Miskolc látképe az Avasról egy képeslapon

Pesty Frigyes

A művek a műfajok közti határok feloldásának jegyében születtek. Fotók: Mocsári László

PONTOS, MINT AZ ATOMÓRA 

„Ez is, az is… Válogatott versek, írások évszakokról, 
állatokról” címmel jelent meg Vincze Ákos új kötete. A 
miskolci Down szindrómás fiatalember egykor az Éltes 
Mátyás iskola diákja volt, ide tért vissza, hogy megaján-
dékozza a könyvéhez rajzokat készítő gyerekeket.

Ákosnál már egészen fiata-
lon felismerték, hogy szereti 
leírni, rímekbe foglalni gon-
dolatait. Tehetségét az Éltes 
tanítónői, osztályfőnökei gon-
dozták. És bár több éve elbal-
lagott már az iskolából, mindig 
szívesen tér ide vissza. Most 
éppen azért jött, hogy megkö-
szönje a december 3-án, a fo-
gyatékos emberek világnapján 
megjelent könyvéhez készített 
illusztrációkat a gyerekeknek. 
A magángondozásban kiadott 
kötet versek és mesék színes 
sokasága, melyekhez szeren-
csi és tokaji óvodás és iskolás 
gyermekek mellett a miskolci 
Éltes Mátyás Általános Iskola 
diákjai készítettek rajzokat, il-
lusztrációkat. 

Az ünnepségen elhangzott: 
Ákos anyukájának kezdemé-
nyezésére írtak ki egy rajz-
pályázatot az intézményben, 
a legszebbnek ítélt alkotások 
kerültek aztán be a kötetbe. A 
könyv pedig jól példázza, hogy 

a fogyatékkal élők is egyenran-
gú tagjai a társadalomnak. A 
rajzpályázat és a könyv is azt 
szimbolizálja, hogy befogadó 
társadalom nem épülhet sérült 
emberek nélkül.

Vincze Ákost elmondá-
sa szerint egyébként Fecs-
ke Csaba József Attila-díjas 
költő segítette, biztatta arra, 
hogy folytassa az írást. – Kö-
zel nyolcvan, szívemhez igen 
közel álló vers olvasható a kö-
tetben – mondta el érdeklő-
désünkre. – Tetszik a könyv 
kidolgozása, külleme is, min-
den este kezembe veszem és 
olvasok belőle. Van, hogy az 
érzéseimet írom le, máskor 
megtörtént eseményeket írok 
le, de előfordult már, hogy 
csak kinézek az ablakon és 
már jönnek is az ötletek, té-
mák, amiket azonnal papír-
ra kell vetnem. Persze előfor-
dul, hogy valami nem tetszik, 
ilyenkor összegyűröm a lapot, 
és az ágy alá dobom.              K.I.  

Állatokról,  
évszakokról versel 

A fiatalember egykor az Éltes Mátyás iskola diákja volt.  
Fotó: Juhász Ákos



A Logisztikai Centrum át-
adásával újabb jelentős beru-
házás valósult meg a megyei 
kórházban. A 300 millió fo-
rintos fejlesztés segítségével 
hatékonyan tudják majd a 
tagkórházak használni az ott 
raktáron lévő eszközöket. 

Háttérszolgáltatások nélkül 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórház sem tudná gördü-
lékenyen, magas színvonalon 
ellátni a betegeket. Az étkezte-
tés, majd a parkolási rendszer 
átalakítása, bővítése után egy új 
Logisztikai Centrumot hoztak 
létre. Mostantól hat tagintéz-
mény anyagellátását koordinál-
ják innen. - 2400 négyzetméter 
az alapterülete, amelyből rak-
tározásra kétszer ezer négy-
zetméteres könnyűszerkezetű 
csarnok áll rendelkezésre – nyi-
latkozta Breitenbach Sándor, az 
intézmény műszaki igazgatója.

A Logisztikai Centrum ki-
alakításával a tagkórházak kö-
zötti párhuzamosság is meg-
szűnik. Egészségügyi eszközök, 
gép-műszerek, a szakmai tevé-
kenységet szolgáló anyagok és 
vegyszerek: minden követhető 
módon, bármikor megtalál-
ható és szállítható az adott in-
tézménybe. - A legfőbb előnye 
ennek a bázisnak a centralizált 
anyagellátás, mostantól innen 

látjuk el a hat tagintézmény 
teljes anyag- és eszközellátását 
- mondta Somogyi Alíz, gazda-
sági igazgató.

A Logisztikai Centrum át-
adó ünnepségén Bánné Gál 
Boglárka, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Közgyű-
lés elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy a 21. századi létesítmény 
hozzásegíti majd a kórházat a 
jó színvonalú betegellátás biz-
tosításához. - A logisztika fel-
adata ebben az esetben, hogy 
kellő időben, kellő mennyi-
ségben és minőségben biz-
tosítsa a felszerelést, az ellát-

mányt a kórház működéséhez 
- fogalmazott.

A beruházás 300 millió fo-
rintba került, amelyet a kórház 
saját költségvetésből finanszí-
rozott. Az előzetes számítások 
szerint a befektetett összeg egy 
éven belül megtérül majd. - Az, 
hogy létrehoztunk egy logiszti-
kai bázist, valójában csak a fel-
szín. Az építészeti beruházás a 
folyamat egy része, fontosabb 
viszont az az informatikai tu-
dás, ami ehhez társul majd, és 
ami lehetővé teszi, hogy a kü-
lönböző eszközeinket vagy mű-
szereinket végig tudjuk kísérni 

a belépéstől egészen a felhasz-
nálás időpontjáig – mondta 
 Révész János, a B.-A.-Z. Megyei 
Központi Kórház főigazgatója.

A tárolt anyagmennyiség a 
centrumban az eddiginél sok-
kal nagyobb lesz, sokkal szé-
lesebb lesz a választék, amiből 
ki lehet szolgálni az osztályo-
kat. A cél, hogy ne legyenek 
az osztályokon fölösleges rak-
tárkészletek, hanem kifejezet-
ten igényre szabottan lehessen 
majd kiszállítani azokat a cso-
magokat, amikre az egyes bete-
gellátó intézményeknek szük-
ségük van
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Két ideiglenes buszmegállót 
alakított ki az MVK a Mis-
kolctapolcai út és a Fagyöngy 
utca kereszteződésébe. 

A Miskolctapolcai Strand-
fürdőt és az épülő élmény-
fürdőt egy kültéri híddal kö-
tik össze, így néhány hónapra 
lezárták az Aradi sétányt.  Az 
ideiglenes buszmegállók ab-
ban segítenek a gyalogosok-
nak, hogy a lezárás miatt ne 
kelljen több száz métert ke-
rülniük, hogy haza jussanak.

A Búza tér felé már decem-
ber 2-tól megáll a 2-es és 20-as 
autóbusz a Miskolctapolcai út 
és a Fagyöngy utca kereszte-
ződésénél kialakított ideigle-
nes megállóhelyen, december 
9-től pedig már Miskolctapol-
ca Barlangfürdő felé is érinti 
ez a két járat a Fagyöngy utca 
megállóhelyet. A Fagyöngy 
utca megállóhely pár az Aradi 

sétány átépítésének végéig fog 
üzemelni, a gyalogosforgalom 
megkönnyítése érdekében – 
tájékoztatott az MVK.

Az utasok korábban kifogá-
solták, hogy a buszon nem tá-
jékoztatják őket arról, hogy a 
jármű egy ideiglenes megálló-
helyen is megáll. Juhász János, 
az MVK Zrt. üzemgazdálkodá-
si és szolgáltatási igazgatója úgy 
nyilatkozott: az autóbusz-veze-
tők mikrofonon keresztül tud-
ják tájékoztatni az utasokat a 
változásról. – Amikor az ideig-
lenes megállóhelyekhez ér az 

autóbusz, akkor bemondják, 
hogy a tapolcai strand ideigle-
nes megállóhelyen állt meg ép-
pen a jármű – magyarázta.

Juhász János arra is figyel-
meztetett, hogy mivel az ide-
iglenes buszmegállóhoz nem 
lehet gyalogos-átkelőhelyet 
kialakítani, ezért az eddig 
megszokott 40-es megenge-
dett sebesség helyett egy 30-as 
táblát helyeztek ki. A forgal-
mirend-változás miatt a gya-
logosoknak és az autóval köz-
lekedőknek is érdemes nagyon 
körültekintően közlekedniük.

Ideiglenes megállók  
a Fagyöngy utcánál

A tárolt anyagmennyiség a centrumban az eddiginél sokkal nagyobb lesz. Fotó: Juhász Ákos 

A Fagyöngy utca megállóhely az Aradi sétány átépítésének 
végéig fog üzemelni. Fotó: Juhász Ákos

Ösztönzik a munkaerő visszatérését
Munkaerő visszatérését ösztönző munka-

csoport megalakításáról döntöttek a Miskolc 
Foglalkoztatási Paktum szervezeti ülésén. 
Miskolcon és környékén az elmúlt években 
rohamosan csökkent a munkaerőtartalék, a 
létrejött munkacsoport célja a kis- és nagy-
vállalatokat egyaránt érintő munkaerőhiány- 
csökkentés lehetőségeinek feltérképezése, va-
lamint a megfelelő munkavállaló kiválasztását 
segítő megoldási lehetőségek megismerése. A 
legfontosabb szempont a Miskolcról elszár-
mazottak visszacsábítása, hiszen folyamatos 
a befektetői érdeklődés a képzett munkaerő 
iránt. Az elmúlt időszakban egyre több nagy-
vállalat döntött úgy, hogy Miskolcot választja. 
A magas hozzáadott értékű, csúcstechnológi-
át alkalmazó vállalatok vonzó munkakörül-

ményeket biztosítanak, ezáltal a szakképzett 
munkaerő visszatérhet szülővárosába. A 
munkacsoport várja a kis- és nagyvállalatok, 
civil- és egyéb szervezetek csatlakozását is. Az 
operatív munka jövő év elején indul el.

Veres Pál bizottsági elnök lett 
Ismét Szita Károlyt, Kaposvár polgármeste-

rét választották a Megyei Jogú Városok Szö-
vetsége elnökévé, Veres Pál bizottsági elnök 
lett. A tagok egyhangúlag döntöttek az újjá-
alakuló elnökségről, társelnöknek Péterffy At-
tilát, Pécs polgármesterét választották, Kósa 
Lajos a jövőben is tiszteletbeli elnöke lesz a 
szövetségnek, míg Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere a Humánszolgáltatási Bizottság elnö-
ke lett. A szervezet tagjai arról is döntöttek, 
hogy megerősítik a klímavédelem iránti el-

kötelezettségüket. Szita Károly korábban köz-
leményben azt írta: a hazai nagyvárosok az 
elmúlt években élharcosai voltak a klímavé-
delemnek, és ez a jövőben sem lehet másként. 
„Ezt úgy tudjuk elérni, hogy környezettudatos 
fejlesztéseket hajtunk végre és az erőforrások-
kal megfontoltan gazdálkodó városokat alakí-
tunk ki. Ennek érdekében a városüzemeltetés 
terén készek vagyunk a klímavédelmet is szol-
gáló innovatív megoldásokat bevezetni” – fo-
galmazott az elnök.

Ügyfélfogadás az ünnepek alatt
 Miskolc polgármesteri hivatalának központi 

ügyfélszolgálata (Városház tér 8.) az év végén 
az alábbiak szerint tart ügyfélfogadást: decem-
ber 24-én, valamint 27-én az ügyfélfogadás 
szünetel, december 30-án az ügyfélfogadás 

8.00-16.00 óráig tart, december 31-én az ügy-
félfogadás 8.00-12.00 óráig tart. A szociális és 
köznevelési osztály ügyfélszolgálatán kedden-
ként az ügyfélfogadás szünetel. A külső ügyfél-
szolgálatok szerdánként tartanak ügyfélfoga-
dást, de valamennyi helyszínen gondoskodnak 
a lakosság megfelelő tájékoztatásáról.

Rendhagyó nyitvatartás
A decemberi munkanap-áthelyezések és az 

ünnepek miatt a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár – a központi épület és vala-
mennyi tagkönyvtár – nyitvatartása az alábbi-
ak szerint alakul. December 14-én szombaton 
minden könyvtár 10-től 16 óráig, 16-án, hétfőn 
minden könyvtár 16 óráig tart nyitva. Decem-
ber 24-29. között minden könyvtár zárva tart, 
míg 31-én minden könyvtár 14 óráig tart nyitva.

HÍREK RÖVIDEN

Bár már harminc éve tör-
tént, az ember mégsem 
tudja elfelejteni azt az iz-
galmakkal teli karácsony 
körüli időszakot, amikor 
mindenki azt várta, hogy 
mi lesz a diktatúrában 
borzalmas életkörülmé-
nyek közé kerülő Románia, 
illetve a Nicolae Ceausescu 
által oly sokszor megfe-
nyegetett, megfélemlített 
kisebbségek, romániai ma-
gyarok sorsa. 

A temesvári református 
lelkész Tőkés László jogtalan 
kilakoltatása és védelme mi-
atti tiltakozás, majd spontán 
szerveződő tüntetés pillana-
tok alatt rendszerellenes fel-
keléssé, majd forradalommá 
nőtte ki magát. December 
15-én indult a világ figyelmét 
rögtön felkeltő eseménysoro-
zat, melynek harmadik esté-
jén, 17-én - amikor Ceauses-
cu a rendőrség és a Securitate 
egységei mellett a hadsereget 

is bevetette - a megtorlás je-
gyében már halottak hever-
tek Temesvár utcáin. Napról 
napra, sőt óráról órára fi-
gyeltük a Ceausescu tömeg 
előtti beszéde után (decem-
ber 21-én) már Bukarestre 
is kiterjedő eseményeket, az 
összefogó, egyre nagyobbá 
duzzadó embertömeg ellen 
elkövetett brutális kegyetlen-
ségekről, megtorlásról szóló 
híreket. 22-én az egész or-
szágban rendkívüli állapotot 

hirdettek, és amikor déli 12 
órakor a rádióban bemond-
ták, hogy a magyarok azon-
nali segélyszállítmány indíta-
nak Temesvárra, Miskolcon 
felpörögtek az események. A 
miskolciak összefogtak, hogy 
Ártándnál elsőként jusson 
egy segélyszállítmány Nagy-
váradra. 

A miskolci összefogást fel-
elevenítő cikk teljes terjedel-
mében a minap.hu-n olvas-
ható.                                                 F.L.

A FORRADALOM EMLÉKÉRE

200 millió forintból újult 
meg a Mesevár és a Leszih 
Andor úti Óvoda. 

A Mesevár Óvoda és a Le-
szih Andor úti Óvoda felújí-
tása öt hónapot vett igénybe. 
A két intézmény külső nyí-
lászáróit korszerű hőtech-
nikai jellemzőkkel rendel-
kezőkre cserélték, utólagos 
hőszigetelést végeztek az 
oldalfalakon és a tetőn. Az 
épületekben okosfűtést épí-
tettek ki, amit a város ener-
giamenedzsment központ-
ja szabályoz. Felújították a 
teljes villamoshálózatot és 
a tetőre napelemeket tele-
pítettek. Mozgáskorlátozott 
WC-t és akadálymentes par-
kolót alakítottak ki. Önkor-
mányzati támogatásból va-
lósult meg a csoportszobák 
tisztasági festése. A korsze-
rűsítés csaknem 70%-kal 
kevesebb felhasznált ener-

giamennyiséget jelent, ami 
hozzájárul a működtetési 
költség csökkentéséhez, mi-
közben az épületben tartóz-
kodók hő- és komfortérzete 
jelentősen javul. 

A Mesevár Óvodába de-
cember 11-én költöztek visz-
sza, míg a Leszih Andor úti 
Óvoda januárban várja visz-
sza a gyermekeket. Miskolc 
óvodafelújítási programjá-
ban még idén elkészül a Di-
ósgyőri Óvoda, valamint a 
kivitelezők márciusra ígérték 
a Napraforgó Óvoda befeje-
zését is. A már megkezdett 
Kassai úti Óvoda felújítása 
várhatóan 2020 áprilisig tart. 

Miskolc önkormányzata 
100%-os mértékben az Eu-
rópai Unió és a Magyar Ál-
lam támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával 
valósította meg a két óvoda 
energetikai korszerűsítését.

Óvodák  
újultak meg



Köztudott, hogy karácsony-
kor nem hiányozhat az ün-
nepi menüből a hal. Akár 
halászlé, rántott hal vagy 
halpaprikás formájában, de 
biztos, hogy megjelenik a 
magyar családok asztalán. 
Honnan ered a hagyomány, 
miért „kell” halat fogyasz-
tanunk szenteste? Milyen 
halas fogással kápráztat-
hatjuk el karácsonykor a 
családot?

A tudományos magyarázat 
szerint a hal a kereszt mellett az 
egyik legfontosabb szimbóluma 
a keresztény egyházaknak, ami 
a feltámadt Krisztusban való 
hitet jelképezi. De a néphitben 
is nagy szerepe van, hisz a hal-
pikkely sok pénzt, ráadásul a hal 
gyors mozgása miatt az előreha-
ladást is jelképezte. 

Jézus várása, vagyis az advent 
böjti időszak is volt. Ilyenkor 
mindenki tartózkodott a hús-
féléktől, halat azonban ehet-
tek. Mivel Jézus születésének 
estéje még hivatalosan a böjti 
időszakhoz tartozik, így régen 
a főfogások ekkor mindig hal-
lal készültek. Aztán 1966-ban 
VI. Pál pápa – enyhítve a sza-
bályokon –, engedélyezte a hús 
fogyasztását. A hithű keresz-
tényeknél ettől kezdve vala-
milyen halétel, főként halászlé 
kerül az asztalra. A lengyelek 
is előszeretettel tálalnak hal-
levest 24-én, Németországban 
elő ételként a kaviárt fogyaszt-
ják leginkább, Oroszországban 
pedig lazacos palacsintát készí-
tenek ilyenkor.

Mi a halászlé?
A magyar néprajzi irodalom 

szerint a halászlé azonos a hosz-
szú lére eresztett halpaprikás-
sal. 1871-ben jelent meg Szege-
den Rézi néni szakácskönyve, 
amelyben megtalálhatjuk a 
„Halpaprikás halászosan” nevű 
étel elkészítési módját. A „ha-
lászos mód” lényege az, hogy 
minden hozzávalót egyszerre 

tesznek bele a bográcsba. A va-
lódi népi halászlének a sok és 
jóféle hal (főleg a ponty), a sa-
játos elkészítési mód, a szolgafa 
és bogrács, a megfelelő fűszerek 
mellett fontos és elmaradhatat-
lan kelléke a paprika, azaz a „tö-
rökbors” és a vöröshagyma. So-
kak véleménye szerint nem kell 
passzírozni a halászlét, ugyanis 
annak elkészítési módja és lé-
nyege a jófajta paprikában, a 
sok hagymában és halban rej-

lik. Azonban már a 19. század-
tól különféle készítési hagyo-
mányok alakultak ki a Tisza 
mellett, a Duna mindkét olda-
lán, a Balatonnál, a halásztanyá-
kon és a polgári konyhákon. A 
klasszikus szegedi halászlé lé-

nyeges eleme például a passzí-
rozás. A halászlé főzését akkor 
kell befejezni, ha a hüvelyk- és 
mutatóujj összeragad az étel gő-
zében.

Egy halbiológus szemével
A hazai halfogyasztásnak 

két csúcsa van: nyáron, az ide-
genforgalom miatt és kará-
csonykor – tudtuk meg Hoitsy 
György halbiológustól, a Lilla-

füredi Pisztrángtelep és a Ven-
déglő a Pisztrángoshoz tulaj-
donosától. 

Magyarország alapvetően 
pontyos ország. A halfajta csak-
nem 60 százalékát karácsonykor 
értékesítik a pontyos tógazda-
ságok. – Nálunk ez pisztrángté-
ren megoszlik: idegenforgalmi 
szezonban picit jobban megy a 
pisztráng. De természetesen a te-
lepen árulunk pontyot, harcsát 
és kárászt is a pisztráng mellett, 
ami ebben az átfolyó vízben ki-
tisztul, és egyáltalán nincs tó, 
iszap íze. Magyarországon alap-
vetően már az számít ritkaság-
nak, ha egy tógazdaságból isza-
pízű hal jön ki. Az utóbbi időben 
nagyon sok tógazdaság pályá-
zott, amiből kitakarították a 40-
50 év alatt összegyűlt iszapot a 
tavakból, és nagyon tisztaízűek 
lettek. Sőt a legtöbb pontyos tó-
gazdaságban már nem csak ku-
koricával etetnek és nem olyan 
zsírosak a pontyok, hanem ve-
gyes táplálkozással nevelik őket. 
Így sokkal jobb és állandó lett a 
ponty húsminősége – részletez-
te Hoitsy György, majd hozzá-
tette: pisztráng terén évről évre 
változik a fogyasztás. Amíg nem 
voltak itt a multik, addig három 
medencével, 9-10 tonnányit el-
adtak a karácsonyi időszakban, 
ez a mennyiség mostanra visz-
szaesett. 

A gasztroműsoroknak kö-
szönhetően az emberek bát-
rabbak lettek, hamarabb pró-
bálnak ki új dolgokat. Tőlük 
is gyakran kérnek recepteket, 
van is egy kis receptes füzete 
a Pisztrángtelepnek, amit a hal 
mellé szoktak adni. Pár évvel 
ezelőtt sokan csak a halászle-
vet, a rántott halat és a harcsa-
paprikást ismerték, de ez azóta 
nagyon megváltozott.

Halfogyasztás jótékony 
hatásai

Manapság az emberek több-
sége már nem végez nehéz fi-
zikai munkát, amihez olyan 
hatalmas kalóriabevitelre len-
ne szüksége. – Tehát nem biz-
tos, hogy ha ilyen nehéz ételeket 
fogyasztunk, az jó a szerveze-
tünknek, az érrendszerünknek 
és a szívünknek. A legtöbb hal 
azonban könnyen emészthető, 
magas fehérjetartalmú, 18-21 
százalékos nyersfehérje tarta-
lommal bír. A pisztrángnak az 
esszenciális aminosav-tartalma 

– amit nem tud a szervezetünk 
előállítani, ezért azt be kell vinni 
– áll a legközelebb a csecsemők 

aminosav-igényéhez. Tehát na-
gyon jó, ha a kismamák sok ha-
lat esznek. Ráadásul kimutatták, 

hogy a csecsemő szemének és 
agyának fejlődésénél a halfo-
gyasztás nagyon fontos – emel-
te ki Hoitsy György. 

– Ráadásul a téli depresszió 
időszakát éljük, amikor min-
den beszűkül, ez ellen is nagyon 
jó a halfogyasztás. A szív és ér-
rendszeri megbetegedések ellen 
is jó, főleg az omega 3, omega 
6 zsírsavak tekintetében. A ta-
karmányozásnak köszönhető-

en a pisztráng jelenleg a hazai 
halaink közül a legtöbb omega 
3, omega 6 zsírsavat tartalmaz-

za. A hal könnyen emészthető, 
magas a víztartalma, nem fek-
szi meg az ember gyomrát, sze-
lén, cink, réz mind megtalálható 
hazai halainkban is. Ha hetente 
egyszer, kétszer már eszünk ha-
lat, az jó – hangsúlyozta. - De 
ott van a haltej, a halikra, me-
lyek mind magas fehérjetartal-
múak, valamint magas bennük 
az A és E vitamin tartalom is. 
Nem véletlen az a régi mondás, 
hogy „éjféltájt a halikra, jó ha-
tással van a palikra” – mondta 
nevetve. 

Valamikor Magyarország 
nagyon híres volt a halairól. 
Mátyás király szakácsának a 
receptkönyvében csak csuká-
ból 45 féle recept volt, tehát 
több száz recept volt haléte-
lekből. Régi írásokban olvas-
hatjuk, hogy nem lehetett a 
Tiszába, Dunába úgy belelépni, 
hogy halba ne rúgjon az ember 
– emelte ki érdekességként.

Halászlevek tárháza
Hoitsy Györgytől megtud-

tuk, hogy a Vendéglő a Piszt-
rángoshoz étlapján már szám-
talan halászlé „megfordult”. 
– Kezdtünk először egy batyus 
halászlével, amikor megnyi-
tottuk az éttermet. Utána jött 
egy korhely halászlé, aztán egy 
harcsa halászlé – tehát mindig 
újabb és újabb dolgokat kreál-
tunk. Most pedig francia hal-

levest készítünk a vendégeink-
nek – sorolta. – Eleinte tartanak 
ezektől a hallevesektől az em-
berek, mindenki a megszokott 
halászlevet akarja enni, aztán, 
ha egyszer valaki megkóstol-
ja, utána már nem tudja abba-
hagyni. Én azt mondom, el kell 
rugaszkodnunk most már ettől 
a zsíros, tocsogós, szaftos, vörö-
ses halászlétől, ami nem rossz, 
de ez egy sokkal könnyedebb 
és egészen más leves.

És akkor jöjjön az a fran-
cia halleves!

– Alapvetően úgy készül, 
mint az általunk ismert ha-
lászlé. Annyi variációval, hogy 
a hagyma és paradicsom mel-
lé édesköményt vágunk össze, 
és az egészet sáfránnyal ízesít-
jük, attól lesz ilyen sárgás színű, 
majd kókusztejjel összefőz-
zük – részletezte Boros Marcell 
konyhafőnök-helyettes. Az ere-
detibe kagylót és rákot is szok-
tak tenni. – Mi a fűszerezését 
hozzuk, de a tengeri halakat és 
a kagylókat kihagytuk belőle, 
helyette a hazai édesvízi hala-
kat preferáljuk. Ebből készül az 
alaplé is és a betét is.

Az elkészítési módja nagyon 
hasonlít az általunk ismert ha-
lászléhez: szétfőzzük a halakat, 
leszűrjük, átpasszírozzuk, és a 
kész lébe halfilét, halbelsősége-
ket főzünk. Háromféle halból 
készítjük: szürke harcsa, ponty, 
és kárász, valamint a tetejé-
re egy vaslapon lesütött piszt-
rángfilé kerül. A levesbe pe-
dig halbelsőségeket: haltejet és 
halikrát teszünk. Mellé pirítós 
kerül, amire rozsdás mártást 
készítünk. Ez egy francia alap-
mártás: hallébe áztatunk egy 
szelet kenyeret, ezt simára ke-
verjük, egy tojássárgáját adunk 
hozzá, ezt ízesítjük sáfránnyal 
és fokhagymával, majd olíva-
olajjal lassan felhúzzuk ma-
jonézállagúra. Ezt pirítósra 
kenjük, és a halleves mellé tá-
laljuk.

Nos, akik szkeptikusan te-
kintenek ezekre a hallevesekre, 
és azon az állásponton lenné-
nek, hogy csakis az a halászlé, 
ami piros és amilyet a nagy-
mamáink csináltak anno, azok 
még biztos, hogy nem kóstol-
ták a Vendéglő a Pisztrángos-
hoz francia hallevesét. Abszo-
lút hozza a halászléélményt, mi 
több, egy teljesen új perspek-
tívába helyezi a szenteste me-
nüjének főszereplőjét. Nincs 
mese, meg kell kóstolni!

Azonban azok is rendelhet-
nek a vendéglőből halászlevet, 
akik valóban ragaszkodnak a 
tradíciókhoz. Csak idejében 
kell észbe kapni, mert véges a 
csapat halászlékapacitása, és 
félő, hogy lemaradunk…

MUNTYÁN BERNADETT 

Ponty tepertő gyümölcs chutney-val és lilahagyma lekvárral. Fotók: Mocsári László

Pisztráng ceviche sütőtök krémmel és marinált karfiollal Francia halleves pisztrángfilével és rozsdás mártásos pirítóssal

Pisztrángmáj terrine naspolyával, diófölddel, kovászos kaláccsal

Legalább hetente kétszer érdemes halat enni – hangsúlyozta Hoitsy György

Készül a pisztráng a francia halleveshez

Ha szenteste, akkor halászlé,  
minden mennyiségben
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Váltsa meg idejében 2020-as parkolóbérletét!
HOL?

•  A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Parkolási Divízió ügyfélszolgálatán  
(Széchenyi I. utca 20, a Miskolci Nemzeti Színházzal szemben)

•  A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. központi telephelyén (Győri kapu 48-50.).
• Az Európa téri mélygarázsban

MILYEN BÉRLET, MEDDIG ÉRVÉNYES?
•  Zónás parkolóbérlet: az általánosan használt, magánszemélyek, illetve cégek ál-

tal is megvásárolható, a város különböző zónáira vonatkozó 2019. évi zöld, sárga, 
kék zónás, valamint kombinált bérletek 2020. január 10. napjáig érvényesek.

•  Kedvezményes lakossági- és intézményi bérletek: a kedvezményes lakossági 
bérlet, amely állandó lakcímhez váltható, illetve az intézményi bérlet, amely  
a bölcsődékhez, óvodákhoz, általános- vagy középiskolákhoz legközelebb eső 
parkolókban használható, 2020. január 20. napjáig érvényes.

Hol/mikor?
2019.  

december 
9–20.

2019.  
december 23.

2019.  
december 30.

2020. január 
2–11.

2020. január 
13–18.

Parkolási divízió 
ügyfélszolgálat,

Széchenyi I. utca 20.

Bankkártya,  
készpénzfizetés  

lehetséges!

Hétfő, kedd,  
csütörtök:

08–16
Szerda:
08–18

Péntek:
08–12

Hétfő:
08-16

Hétfő:
08-18

Hétfő-péntek:
08–17

Szerda:
08–18

Szombat:
08–13

Hétfő-péntek:
08–17

Szerda:
08–18

Szombat:
08–13

Miskolci  
Városgazda  

központi telephely 
 Győri kapu 48–50.

Csak  
készpénzfizetés!

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Hétfő- 
csütörtök:

08–16
Péntek:
08–12

Hétfő-szerda:
08–16

Csütörtök- 
péntek:
Nincs  

bérletárusítás

Európa téri  
mélygarázs

Csak  
készpénzfizetés!

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Hétfő-péntek:
14-22

Hétfő-szerda:
14–22

Csütörtök- 
péntek:
Nincs  

bérletárusítás

l  MISKOLCI VÁROSGAZDA VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
Tel.: +36 46 412-611
varosgazda@varosgazda.hu
www.varosgazda.hu

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

Az akció érvényes: 2019. 12. 14-től 2019. 12. 24-ig 
Fonott szennyestartó, fehér, barna 1999 Ft
Falióra levendula mintás, 30 cm 1699 Ft
Tálca műanyag, 44x31 cm 349 Ft
Vágódeszka flexibilis, müanyag, 34x24 cm 299 Ft
Vágódeszka flexibilis, müanyag, 24x17 cm 249 Ft
Karácsonyi csomagoló, 70x200 cm  199 Ft
Lábtörlő szőtt, 40x60 cm  859 Ft
Szőnyeg konyhai mintás, 60x110 cm  1990 Ft
Szőnyeg szobai, 60x110 cm 2490 Ft
Bonyhádi fazék, 5,5 l, III. o.  1799 Ft

Női, férfi kozmetikai illatszer ajándékcsomagok 
kedvező áron, széles választékban érkeztek.

Karácsonyi terítők széles választékban érkeztek.



Az OTP Bank Liga 16., idei 
utolsó fordulójában a Fe-
rencvárost fogadja a DVTK 
labdarúgó csapata.

Legutóbb a 2014/2015-ös és 
a 2017/2018-as bajnokságban 
sikerült hazai pályán legyőz-
ni az FTC-t – a most vasárnapi 
 meccs lehet a következő a sor-
ban. December 15-én, 18 órakor 
kezdődik a DVTK-Ferencváros 
mérkőzés, mellyel kapcsolatban 
Világi Péterrel, a DVTK kom-
munikációs és marketing igaz-
gatójával beszélgettünk.

– Először is szeretném meg-
köszönni a szurkolóinknak, 
hogy Mezőkövesden is mis-
kolci hangulatot teremtettek, 
és szinte biztos vagyok benne, 
hogy a hétvégén a Ferencváros 
elleni mérkőzésen még többen 
leszünk – emelte ki Világi  Péter. 
A kommunikációs és marke-
ting igazgató tudatta: csütör-
tök reggeli adatok szerint eddig 
több mint 6 ezer jegy kelt el.

Óriási hagyományai vannak 
a Ferencváros elleni derbiknek. 
A mérkőzésre kísérőikkel együtt 
eddig több mint 500 általános és 
középiskolás diák jelezte részvé-
teli szándékát. Ők mindannyian 
a DVTK vendégeként tekinthe-
tik meg a találkozót – mondta 
el. - Nagyon fontosnak tartjuk, 

hogy minél több fiatal jusson ki 
a mérkőzéseinkre, ugyanis ha 
valaki kijön a stadionba, biztos, 
hogy beleszeret abba a hangu-
latba, amit a miskolci szurkolók 
teremtenek – tette hozzá. 

Mint ismert, a DVTK - FTC 
mérkőzés kiemelt biztonsá-
gi besorolású, ezért a belépők a 
meccsjegy.mlsz.hu oldalon ki-
zárólag klubkártya birtokában 
vásárolhatóak meg. Személyes 
jegyvásárláshoz nem kötelező a 
klubkártya. – Javaslom minden-
kinek, hogy ne hagyja a jegyvá-
sárlást vasárnapra, a meccs előt-
ti percekre. Ugyan nyitva lesz 
az összes pénztárunk, de biztos, 
hogy akkor is sokat kell majd 
sorban állni – hívta fel a szur-
kolók figyelmét Világi Péter. A 
DVTK Shopban szombaton 10 
és 16 óra között várják a szur-
kolókat. A találkozó napján 8 
órakor nyitnak a DVTK Stadi-
on pénztárai. – Azért is érdemes 
kijönni, mert rengeteg megle-
petéssel készülnek a szurkolók: 
eddig még nem látott dolgok 
történnek majd a stadionban a 
Ferencváros elleni mérkőzést 
megelőzően. Olyan élményben 
lesz része minden kilátogató-
nak, amire sokáig emlékezni fog 
majd – hangoztatta.

- Nagyon bízunk a csapatban, 
hiszen az elmúlt hat mérkőzésből 

négyet megnyertek. Az előző hé-
ten a Mezőkövesdet sikerült ide-
genben legyőznünk 1-0-ra, szó-
val minden adott ahhoz, hogy 
egy nagyon jó eredményt ér-
jünk el az éllovas Ferencvárossal 
szemben – hangsúlyozta Világi 
Péter. Már a Mezőkövesd elle-
ni mérkőzésen visszatért Feczkó 
Tamás és Mirko Ivanovski, lejárt 
az eltiltásuk. – Márkvárt Dávid 
játéka kérdéses még, ő az egyik 
legjobb játékosunk, magyar vá-
logatott labdarúgó. Bízom benne, 
hogy bárkit küld Feczkó Tamás a 
pályára, a fiúk meghalnak majd 
azért, hogy diósgyőri siker szü-
lessen – mondta.

Végül kiemelte: a DVTK 
szurkolói tábora előtt minden 
megtörténhet. – Benne van az 
indulónkban is, „fújhat szél, es-
het hó, én mindig itt vagyok”. 
Nem tudom, milyen lesz az 
idő, de hogy befűtünk a Fra-
dinak, abban biztos vagyok – 
emelte ki a kommunikációs és 
marketing igazgató.

Meccsjeggyel ingyenes a 
tömegközlekedés

Az MVK ismét biztosítja a 
szurkolók számára, hogy va-
sárnap délután 4 és este 10 óra 
között az 1-es autóbuszon és az 
1-es villamoson ingyen utaz-
hassanak a szurkolók, csak le-
gyen náluk a mérkőzésre szó-
ló érvényes jegy vagy bérlet. A 
közlekedési vállalat rásegítő já-
ratokat is indít a rangadó előtt 
és után: Tiszai pályaudvarról 
16:27-kor, 16:45-kor, 16:57-kor 
és 17:12-kor 1-es villamos in-
dul, a mérkőzést követően a 
rásegítő 1-es villamosok és au-

tóbuszok az utazási igényeknek 
megfelelően közlekednek majd.

A rendőrség is fokozottan 
készül 

A derbinek megfelelő erők-
kel, fokozott figyelemmel ké-
szül a rendőrség a mérkőzésre. 
– A biztosítási terv nem nyil-
vános, ilyenkor mindig úgy 
fogalmazunk, hogy a meg-
felelő erőkkel készülünk egy 
ilyen találkozóra – mond-
ta el érdeklődésünkre a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtó-
szóvivője. Janasóczki Attila 
hozzátette: készítenek egy fel-
mérést, hogy milyen bizton-
sági kockázatot jelent a mér-
kőzés, és ennek megfelelően 

határozzák meg a bevetésre 
váró humán és technikai erőt.

A fő hangsúly azon van – tu-
datta –, hogy biztonságos, és 
minél gördülékenyebb legyen 
a közlekedés mind a stadionig, 
mind onnan vissza. Illetve ter-
mészetesen kiemelt az is, hogy 
szabálysértések, bűncselekmé-
nyek ne forduljanak elő, ne le-
gyen semmiféle atrocitás.

Rákérdeztünk arra is, hogy 
ustawkáról – így hívják a szur-
kolói berkeken belül lebeszélt 
fair boxot – van-e tudomá-
suk. A szóvivő megnyugtatott 
mindenkit: odafigyelnek ezek 
megakadályozására is, de ez a 
jelenség egyébként sem jellem-
ző hazánkban, inkább tőlünk 
keletebbre dívik.
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Miskolcon rendezik meg 2020-ban az erőemelő világbajnok-
ságot. A viadalon 28 ország 1200 versenyzője 21 korcsoport-
ban 6 napon át vetélkedik majd a világ legjobbja címért. 

2020 októberében a sportág 
kimagasló alakja, a többszörös 
világbajnok és világcsúcstartó 
Mészáros László szervezésé-
ben, Miskolcon rendezik meg 
az erőemelő világbajnokságot. 
De nem először jön világbaj-
nokság Miskolcra. 2006-ban 
egy fekvenyomó vb-t rendezett 
Mészáros László és csapata, de 

most először szerepel egy vi-
lágversenyen mindhárom ka-
tegória, vagyis az erőemelés, 
a felhúzás és a fekvenyomás. 
A másik komoly különleges-
sége a viadalnak a helyszín: a 
DVTK stadion VIP terme fo-
gadja majd az erős embereket.

Mészáros László, az Erő-
emelő Világbajnokság 2020 

főszervezője úgy nyilatkozott, 
a világszövetség elnöke há-
rom héttel ezelőtt megnézte a 
helyszínt és azt mondta, ilyen 
színvonalas és méltó helyen 
már régen rendeztek versenyt. 
A megmérettetés főtámoga-
tója nevében Kathy Béla sok-
szoros világbajnok elmondta, 
hat éve támogatja a világcég 
a Magyar Olimpiai Csapatot, 
így megvan már a rutin a ha-
sonló méretű rendezvények 
kapcsán.

 – A DVTK és a város kap-
csolatának megerősödésére is 
jó példa ez, hiszen a DVTK 
adja majd a lehetőséget és a 
helyszínt arra, hogy ez a ren-
dezvény létrejöhessen és ter-
mészetesen némi marke-
ting-támogatást is nyújt ebben 
– fogalmazott Veres Pál pol-
gármester. Mint mondta, fon-
tos, hogy a versenyzők ne csak 
a sporteseményen keresztül, 
hanem a város kísérőrendez-
vényein keresztül is megis-

merhessék a várost. A mis-
kolci versennyel egy időben, 
csak az amerikai kontinensen 
rendeznek nagyversenyt, így 

garantált, hogy a sportág eu-
rópai klasszisai szinte kivétel 
nélkül a DVTK stadionban 
ragadnak majd súlyokat.

– A gépjárművel érkező vendégszurkolókat arra kéri a rend
őrség, hogy az M30as autópálya MiskolcDél lehajtójánál 
(Budapest felől az első lehajtó) hajtsanak le az autópályáról. 
A lehajtón egyenesen haladva, a felüljárón átérve, a Skoda au
tószalon előtti útszakaszon találják a rendőrség által felállított 
gyűjtőpontot, ahonnan 15 óra 30 perctől lesz folyamatos, szer
vezett rendőri kísérés a stadionig, illetve mérkőzés után vissza 
az autópályáig.

– A 3as számú főúton Budapest felől érkezők a Miskolc táb
lát követően szintén gyűjtőponttal találkoznak, innen is szerve
zett kísérést indít a rendőrség.

– A Ferencváros szurkolói részére a DVTK Stadion déli olda
lán körbekerített parkoló áll rendelkezésre.

– Kérik a vendégszurkolókat, hogy vegyék igénybe a gyűjtő
pontokról induló rendőrségi felvezetést, mivel csak így tudják ré
szükre biztosítani a biztonságos és a megfelelő időbeni bejutást 
a stadionba.

– Kérik továbbá, hogy a sporteseményre jegyet váltó drukke
rek ellenőrizzék a belépőn szereplő adataikat, ugyanis a bizton
sági személyzet és a rendőrség a fiktív adatok kiszűrése céljából 
a jegyeket ellenőrizni fogja.

– A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a szabálysértések, bűn
cselekmények megelőzésére, megszakítására a közrend és köz
biztonság fenntartása érdekében, ezért felhívják a szurkolók fi
gyelmét arra, hogy a pirotechnikai eszközök használata, illetve 
birtoklása is szabálysértést képez, annak feltalálása esetén az 
azt birtokló személlyel szemben minden esetben szabálysértési 
eljárást kezdeményeznek.

– A rendőrség kéri a szurkolókat, hogy a fenti intézkedések 
végrehajtásában a feladatra vezényelt rendőrök munkáját segít
sék, türelmükkel, megértésükkel támogassák.

JEGYINFÓ
– Belépőjegy váltható 

személyesen a DVTK jegy
pénztáraiban és az inter
neten a meccsjegy.mlsz.hu 
oldalon.

– A DVTK  FTC mérkő
zés kiemelt biztonsági be
sorolású, ezért névre szóló 
jegy szükséges a stadionba 
történő belépéshez. Az in
terneten kizárólag klubkár
tyával lehet belépőt vásá
rolni.

– A gyermekek 6 éves 
korig ingyenesen szurkol
hatnak, a 6 évnél fiatalab
baknak ingyenes jegyet kell 
váltani.

– Diákjegyet minden di
ákigazolvánnyal rendelkező 
szurkoló válthat, a jogosult
ságot a biztonsági szolgálat 
munkatársai a belépéskor 
fokozottan ellenőrzik.

– Nyugdíjas jegyet csak 
nyugdíjas igazolvánnyal 
rendelkező szurkoló válthat, 
a jogosultságot a biztonsági 
szolgálat munkatársai a be
lépéskor fokozottan ellenőr
zik

– Az interneten is meg
vásárolhatók a kedvezmé
nyes jegyek, a jogosultságot 
a biztonsági szolgálat mun
katársai a belépéskor foko
zottan ellenőrzik.

– Szurkolói kártya a sze
mélyesen történő bérletvá
sárláshoz nem kötelező, de 
kérik aki rendelkezik klub
kártyával, az a gyorsabb ki
szolgálás érdekében hozza 
magával.

„FÚJHAT SZÉL, ESHET HÓ, ÉN MINDIG ITT VAGYOK” 

Minden adott ahhoz, hogy jó eredményt érjen el a csapat az éllovas Ferencvárossal szemben. 
Fotó: dvtk.eu

Rengeteg meglepetéssel készülnek a szurkolók. Fotó: Végh Csaba 

A világ legerősebb emberei érkeznek Miskolcra

Fotó: Juhász Ákos
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3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10. 
adószám: 22198107-2-05, engedélyszám: E-000110/2014
Telefon: +36 46 781 918, info@miskolcifelnottkepzo.hu,
www.miskolcifelnottkepzo.hu

Miskolci Felnőttképző Központ

Szeretne gyorsan munkába állni?
Azonnal hasznosítható tudást keres?

TANULJON NÁLUNK!

Felnőttek részére:
l  OKJ-s és egyéb szakmai képzések gyors  

határidővel
l  gépkezelő képzés és vizsga minden hónapban
l  ingyenes informatikai képzés  

minden érdeklődő számára
l C, D, E, kategóriás jogosítvány + GKI vizsga 
l tűzvédelmi szakvizsga

Érdeklődni személyesen, irodánkban: 
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. és honlapunkon 
http://www.miskolcifelnottkepzo.hu  
vagy e-mailben info@miskolcifelnottkepzo.hu

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A MIVÍZ Kft. ezúton szeretné köszönetét kifejez-
ni az egész éves, sikeres együttműködésükért. 
Köszönjük a közös munkát és a nekünk szentelt 
bizalmat.

Minden kedves ügyfelünknek  
áldott, békés karácsonyt  
és sikerekben gazdag újévet kívánunk.

A karácsonyi ünnepeket megelőző időszakban  
a munkanapok áthelyezése miatt változik  
a MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálati nyitvatartása:

2019. december 6., péntek: 8.00-14.00
2019. december 7., szombat: 8.00-12.00
2019. december 13., péntek: 8.00-12.00
2019. december 14., szombat: 8.00-12.00
2019. december 23., hétfő: 8.00-20.00
2019. december 30., hétfő: 8.00-15.30
2019. december 31., kedd: 8.00-14.00
2020. január 2., csütörtök: 8.00-20.00
2020. január 3., péntek: 8.00-12.00

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását 
megelőző negyedórában már nem lehetséges.  
A többi munkanapon a megszokott nyitvatartási 
rend érvényes.

MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálati iroda  
Miskolc, Szemere B. u. 5.
Telefon: 06-46/519-366; 06-46/519-388,  
e-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu
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Miskolci Napló14 Hirdetés

l  MISKOLCI VÁROSGAZDA VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
Tel.: +36 46 412-611
varosgazda@varosgazda.hu, www.varosgazda.hu

Ünnepi nyitvatartás
 Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által  
üzemeltetett piacok nyitvatartása

BÚZA TÉRI ŐSTERMELŐI PIAC
2019. december 16. 5:00-17:00
2019. december 23. 5:00-17:00
2020. január 1. zárva tart
2020. január 2. 5:00-17:00

VASGYÁRI PIAC
2019. december 16. 5:00-15:00
2019. december 23. 5:00-15:00
2019. december 31. 5:00-14:00
2020. január 1. zárva tart
2020. január 2. 5:00-15:00

ZSARNAI PIAC:
A megszokott nyitvatartás szerint szombaton  
és vasárnap 6:00 órától 14:00 óráig tart nyitva.
2020-ban január 4-én, szombaton 7:00 órától 
lesz először nyitva.

l  MISKOLCI VÁROSGAZDA VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3525 Miskolc, Széchenyi I. utca. 20.
Tel.: +36 46 357-128, +36 20 478-7460
ugyfelszolgalat.parkolas@varosgazda.hu

Ünnepi nyitvatartás
 A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.  
parkolási ügyfélszolgálati irodájának  
nyitvatartása az év végén:

2019. december 23. 8:00-16:00
2019. december 24–29. között zárva tart 
2019. december 30. 8:00-18:00
2019. december 31–január 1. között zárva tart

A többi munkanapon a megszokott  
nyitvatartási rend érvényes. 

l  MISKOLCI VÁROSGAZDA VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3527 Miskolc, Fonoda u. 16. 
Tel.: +36 46 345-103
allateutelep@varosgazda.hu

Ünnepi nyitvatartás
 Miskolci Állategészségügyi Telep:
2019. december 24–27. között zárva tart
2019. december 28. 10:00-14:00
2019. december 29–január 1. között zárva tart

l  MISKOLCI VÁROSGAZDA VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
Tel.: +36 46 412-611
varosgazda@varosgazda.hu, www.varosgazda.hu

Ajándékozz állatkerti 
élményt karácsonyra!

 Felesleges tárgyak helyett lepd meg szerettei-
det egy nem mindennapi élménnyel! Ajándékozz 
éves állatkerti bérletet vagy fogadj örökbe egy 
állatot! A bérlettel egy teljes éven keresztül kor-
látlanul látogathatod az állatkertet,  az örökbe-
fogadással pedig kedvenc állatodnak jelképes 
nevelőszülője lehetsz egy éven keresztül.

facebook.com/MiskolcZoo

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállító járatok optimalizálása érdekében Miskolc  
egyes utcáiban az alábbiak szerint változik a hulladékszállítás rendje 2020. január 1-jétől. 

A listában nem szereplő utcákban a hulladékszállítás rendje nem változik  
2020. január 1-jétől, a hulladékot a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el. 

A településre vonatkozó 2020. évi hulladékszállítási rendet tartalmazó hulladéknaptárak  
a www.bmhnonprofit.hu weboldalon a Szolgáltatási terület menüpontra majd  

a település nevének kezdőbetűjére kattintva, ezután a település nevét kiválasztva  
a 2020. évi hulladéknaptár pontban érhetők el. 

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

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

UTCA VEGYES GYŰJTÉS SZELEKTÍV GYŰJTÉS ZÖLD GYŰJTÉS ÜVEG GYŰJTÉS

Erenyő völgy utca 1-8. péntek páratlan hét szerda páros hét szerda minden hónap első csütörtök

Meggyes utca péntek páratlan hét szerda páros hét szerda minden hónap első csütörtök

Dalárda utca péntek páratlan hét szerda páros hét szerda minden hónap első csütörtök

Kőpad utca kedd páratlan hét szerda páros hét szerda minden hónap első csütörtök

Koncsorgó utca 11-27. péntek páratlan hét szerda páros hét szerda minden hónap első csütörtök

Bellervölgy utca kedd páratlan hét szerda páros hét szerda minden hónap első csütörtök

Bábonyibérc sor csütörtök páros hét csütörtök páratlan hét csütörtök minden hónap első csütörtök

Bábonyibérc-Felső sor csütörtök páros hét csütörtök páratlan hét csütörtök minden hónap első csütörtök

Bábonyibér-Alsó sor csütörtök páros hét csütörtök páratlan hét csütörtök minden hónap első csütörtök

Bábonyibérc-Új telep csütörtök páros hét csütörtök páratlan hét csütörtök minden hónap első csütörtök

Apróhirdetés
Térítésmentes informatikai képzés in-
dul Miskolcon a Célpont Közösségi Térben 
2020. januárban. A képzést teljesítők ingye-
nes tabletet kapnak ajándékba! További in-
formáció: +36-70/638-9900; +36-20/428-
2239.

Szőnyegtisztítást vállalunk, hozom-vi-
szem szolgáltatással. Minden tipusú bú-
torkárpitot, padlószőnyeget helyszínen 
tisztítítunk, gyors száradási idővel. Szolgál-
tatásaink garanciával, ingyenes helyszíni ki-
szállással! Tel.: 06-70/320-3483,  www.tiszti-
tomiskolc.hu

Avas II. ütem frekventált részén az Egyetem-
hez közel eladó egy erkélyes, 55 nm-es, 1+2 
félszobás lakás. Az ingatlan központi helyen, 
de mégis csendes környéken, négyemeletes 
társasház 4. emeletén található. A lakás ala-
csony rezsijű, részben felújított. Ár: 11,9 M Ft. 
Érd.: 70/590-23-40 a délutáni órákban.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóte-
rem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.



Megújult előadással érke-
zik Miskolcra Magyaror-
szág leglátványosabb or-
szágjáró bűvész és illúzió 
show-ja. A Magic show-t 
december 29-én, vasárnap 
15.00 órától mutatják be a 
Művészetek Házában. 

Felkészült élete legvarázs-
latosabb estéjére? Látott már 
embereket eltűnni a semmi-
be majd előbukkanni? Látott 
már gondolatolvasót akció-
ban? No és lebegő embereket 
és tárgyakat? Talán a TV-ben 

igen, de itt most nem forog a 
kamera. Itt nincsenek mozis 
trükkök, a veszély igazi. Bű-
vészet, illúzió, gondolatol-
vasás, manipuláció és még 
számos a tudomány által 
megmagyarázhatatlan mu-
tatvány. A varázslatos mu-
tatványokat a saját bőrén is 
megtapasztalhatja, hisz több 
trükkben a közönség is részt 
vehet. A műsor 6 éves kortól 
ajánlott, az előadás 120 perc 
egy szünettel. További in-
formációk és jegyvásárlás a 
 muhamiskolc.hu/ oldalon. 

Önnek is van olyan karácso-
nyi pulcsija, ami annyira ciki, 
hogy már cuki? Akkor kapja 
fel december 21-én szomba-
ton, találkozzunk a Népkert-
ben családostól, kutyástól és 
fussunk egy jót együtt! 

Egy jó hangulatú közösségi 
futásra várnak minden csalá-
dot barátokkal, kis és nagy ku-
tyusokkal, hogy megalapozzák 
a karácsonyi hangulatot. A BSI 
futónagykövetei arra kérik a 
miskolciakat, keressék elő, ve-
gyék fel a legcikibb vagy leg-
cukibb karácsonyi kardigán-
jukat, vagy akár turkáljanak 
egy rénszarvasos kötött pulcsit 

és menjenek abban a szomba-
ti futásra. A nevezés díjtalan, 
szervezők díjazzák a legcikibb 
és a legcukibb karácsonyi fel-
sőt. Találkozó december  21-én 
9:45 – 10:00 között a Népkert-
nél a sportcsarnok előtt. A 
program közös bemelegítés-
sel kezdődik, majd az első kört 
közösen futják le, ezután 5-8 
körig teljesítenek a résztvevők. 

Azon túl, hogy ez lesz a leg-
cukibb pulcsis futás Miskol-
con, a Vöröskereszt segítségével 
gyűjtenek is azoknak a csalá-
doknak, akiknek a karácsony 
szerényebb, és sok lemondással 
jár. A szervezők azt kérik, hogy 
a nevezési díj helyett a résztve-

vők hozzanak magukkal tartós 
élelmiszert, vagy tisztálkodási 
eszközöket. Az adományokat 
9:30-tól az esemény végéig le-
adhatják a Vöröskereszt önkén-
tes segítőinek a sportcsarnok 
előtt. Szívesen fogadnak kon-

zerveket, étolajat, rizst, cukrot, 
lisztet, tésztaféléket, szárazba-
bot, lencsét, sárgaborsót, cso-
kigolyót, édességet, zabkását, 
zabpelyhet, kukoricadarát, mo-
sószereket, tisztítószereket és 
szappant. 

A blues királya az Ady End-
re Művelődési Házban kon-
certezik december 20-án. 

Deák Bill Gyula a 1978-
ban indult Hobo Blues 
Banddel lett országosan is-
mert, az István, a királyban 
játszott Torda szerepével a 
szélesebb közönség is meg-
ismerhette.  1984-től jelen-
nek meg sikeres szólóleme-
zei, 2008-ban Artisjus-díjat 
kapott, abban az évben Kő-
bánya díszpolgára lett, 2009-
ben megkapta a Fonogram 
Életműdíjat, majd 2012-ben 
a Magyar Érdemrend lovag-
keresztjét is. Gyakran „a ma-
gyar blueskirályként” emle-
getik, de Bill Kapitánynak is 
szokták szólítani. 1984-ben 
a Budapest Sportcsarnokban 
Chuck Berryvel közösen lé-
pett fel, aki így vélekedett 
róla: „Ő a legfeketébb hangú 

fehér énekes, akit valaha hal-
lottam!”

Orszáczkyt Jackie, a legen-
dás Syrius énekes basszusgitá-
rosa emlegette elsőként király-
ként, erre Bill így emlékezik: 
Sokat köszönhettem neki, ren-
geteget tanultam tőle. Ő volt az 
első, aki kimondta, hogy Ma-
gyarországon Bill a blues kirá-
lya. Az ő szavának pedig itthon 
súlya volt. Sokszor énekeltem a 
zenekarával, a Syriusszal, aztán 
Radics Bélával, Bencsik Samu-
val – a legjobbakkal.

– Gyerekkoromban egy öt-
ször ötös szobában laktunk 
hatan, négy gyerek és a két 
szülő. Örültünk a cukros-zsí-
ros kenyérnek, de egy almá-
nak is. Aki nem kapott elég 
pofont az élettől, sosem nél-
külözött, nem tudhatja, miről 
szól ez az egész. Én kaptam 
bőven – foglalta össze az éne-
kes a blues életérzést.  

Egy varázslatos 
este a MÜHÁ-ban 
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MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
December 13. péntek-18. szerda, 

naponta 15:30 Seveled, 17:30 és 
20:00 A két pápa

December 19. csütörtök-23. hétfő, 
naponta 15:30 Sarkvidéki akció, 17:45 
Családból is megárt a sok, 20:00 Egy 
esős nap New Yorkban

Művészetek Háza: Béke-terem: 
December 12. csütörtök-18. szerda, 

naponta 16:00 Az ír, 20:00 Szerelemre 
kattintva

December 14. szombat és 15. vasárnap 
14:00 Beépített cicó

December 19. csütörtök-23. hétfő, 
naponta 16:00 Latte és a titokzatos 
varázskő, 18:00 Veni Domine – 
Adventi-karácsonyi koncert a Sixtus-
kápolnából, 20:00 Déva

December 21. szombat és 22. 
vasárnap, naponta 14:00 Hercegnő 
Csodaországban

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
December 12. szombat-17. szerda, 

naponta több időpontban -  Álomnagyi 
| Az aszfalt királyai | Családból is 
megárt a sok | Charlie angyalai | Fekete 
karácsony | Halálod appja | Jégvarázs 
2. | Jetikölyök | Jumanji – a következő 
szint | Joker | Lidérces mesék éjszakája 
| Múlt karácsony | Pamacs – a Mikulás 
kis rénszarvasa | Sarkvidéki akció | 
Seveled | Terminator – Sötét végzet | 
Tudsz titkot tartani? 

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
December 15. és 22. vasárnap, 10:30 

Mazsola
KIÁLLÍTÁS:
December 4-től, szerdától Leszakadt 

szárnyú emberek – Urbán Béla 
László kiállítása, Feledy-ház (előzetes 
bejelentkezés: +3670/417-2148)

December 17. kedd 17:00 Angyali 
érintések az üvegen, Művészetek Háza

December 31-ig, keddig Dinók földjén, 
Herman Ottó Múzeum

Képes időutazás Miskolcon 3., Szabó 
Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

Bessenyei Ferenc emlékkiállítás, Thália-ház
KONCERT:
December 14. szombat 17:00 Szörényi 

Levente-Rost Andrea duettek, Szent 
István tér

19:00 Margaret Island Szimfonik, 
Művészetek Háza

20:00 Rotor, VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház

December 18. szerda 18:00 Karácsonyi 
koncert a Miskolci Szimfonikus 
Zenekartól, Selyemréti Szent István 
templom

December 20. péntek 17:00 Destination 
Brass Band, Szent István tér

19:00 Zséda: Miattad karácsony, 
Művészetek Háza

19:30 Deák Bill Gyula és Eleven, Ady 
Endre Művelődési Ház

December 21. szombat 17:00 
Hangvarázsló – Jancsó Dóra és Varga 
Andrea koncertje tehetségekkel, 
Szent István tér

ELŐADÁS:
December 14. szombat 13:15 Ünnepi 

fogások a király asztalán, Diósgyőri 
vár

December 15. vasárnap 16:00 
Szinvavölgyi zárógála, Művészetek 
Háza

December 17. kedd 17:00 Meditáció, 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

December 18. szerda 16:30 Adventi 
virágkötészeti bemutató, Kaffka 
Margit Könyvtár

EGYÉB:
December 15. vasárnap 9:00-13:00 

Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér
16:00 Harmadik adventi gyertyagyújtás, 

Szent István tér
17:00 Harmadik adventi gyertyagyújtás, 

Lovagi Tornák Tere
December 20. péntek 16:00 

Szenvedélyek viharában – 
kötetbemutató, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár

December 22. vasárnap 16:00 Negyedik 
adventi gyertyagyújtás, Szent István 
tér

17:00 Negyedik adventi gyertyagyújtás, 
Lovagi Tornák Tere

GYEREKEKNEK:
December 14. szombat 16:00 Gémeskút 

karácsony – ünnepi játékalkalom, 
József Attila Könyvtár

December 15-ig, vasárnapig 
Mikulásvonat, Dorottya utcáról 
Lillafüredig és vissza

December 17. kedd 15:30 Mesekockák 
diafilmklub, József Attila Könyvtár

December 21. szombat 11:00, 15:00 
és 17:30 Ünnepi zenés mesejáték, 
Művészetek Háza

SZURKOLÁS:
December 15. vasárnap 18:00 DVTK – 

Fradi, DVTK Stadion
December 18. szerda Aluinvent DVTK – 

Olympiakos, Generali Aréna
December 21. szombat 17:00 Aluinvent 

DVTK – TFSE, Generali Aréna
December 22. vasárnap 17:30 DVTK 

Jegesmedvék – MHk 32 Liptovsky 
Mikulás

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 16. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 

Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (hír-
adó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (prog-
ramajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (program-
ajánló) 19:25 Építech ism. (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

December 17. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Program-
pont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

December 18. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont 
ism. (programajánló) 19:25 Quantum ism. (tudományos magazin) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság

December 19. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok is-
métlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 
Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programaján-
ló) 19:25 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (port-
ré) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 
(programajánló) 20:25 Képújság

December 20. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismét-
lése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 
18:45 Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 
Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Forgószínpad ism. 
(színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

December 21. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 
Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesz-
tő magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sport-
magazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

December 22. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 16:00 
Miskolci Advent - élő közvetítés az Szent István térről 18:00 Miskolci Napló ism. (köz-
életi magazin) 18:30 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 19:00 Promen-
ád ism. (kulturális magazin) 19:30 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:40 
Köztünk élnek ism. (portré) 20:00 Köztünk élnek ism. (portré) 20:15 Kedvenceink 
ism. (állatbarát magazin) 20:30 Képújság

December 15-én, vasár-
nap 17 órakor a selyemré-
ti Szent István templomban 
adventi koncertet tartanak. 
Közreműködik a templom 
gyermek és felnőtt kórusa. 

December 15-én a Forrás 
Kamarakórus, adventi kon-
certet ad az esti szentmise 
után 18 órától a Szent Anna 
templomban, ahol 22-én a 
Laudate Kórus karácsonyi 
zenés áhítatára kerül sor 18 
órakor. 

A Fazekas utcai iskola kó-
rusa adventi hangversenyt 
tart a minorita templom-
ban 16-án 19 órától. An-
gyal elnevezéssel gyónás- és 
beszélgetés lehetősége lesz 
a mindszenti templomban 
felnőtteknek, fiataloknak 
december 17-én, kedden az 
esti szentmisétől 23 óráig. 

A város lelkipásztorai vár-
ják beszélgetésre, gyónásra 
azokat, akik az adventben 
így szeretnének felkészülni a 
karácsonyra. 

Gyóntatási ügyelet lesz 
a minorita templomban is 
20–21-én, 15 órától. Decem-
ber 22-én, vasárnap délután 
16 órától fáklyás felvonulást 
tartanak az avas-tetői busz-
végállomástól az Ige templo-
máig, együtt a református és 
a görögkatolikus testvérek-
kel. A megérkezés után aga-
pé várja a híveket. A Miskol-
ci Gráciák Egyesület tagjai 
tisztelettel meghívják a ked-
ves híveket december 22-
én, advent negyedik vasár-
napján 13 órakor a minorita 
templomba a betlehemi láng 
fogadására, majd a Hősök 
terére, a láng átadására.

EGYHÁZI HÍREK

DECEMBER 14. SZOMBAT 17:00 
DRESCH KONCERT, 
HAIDAU TÁNC, KOR-
TÁRS-JAZZ ÉS KORTÁR-
STÁNC EGY SZÍNPA-
DON, Csarnok
19:00 HEGEDŰS A HÁZTE-
TŐN, Latinovits (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
BETÖRŐ AZ ALBÉR-
LŐM, Katona (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín
DECEMBER 17. KEDD 17:00  
HEGEDŰS A HÁZTETŐN, 
Balikó Tamás bérlet, Nagy-
színház
19:00 KORTÁRSDRÁMA – 
FELOLVASÓ EST – KELE-
MEN KRISTÓF: MEGFI-
GYELŐK, Játékszín
DECEMBER 18. SZERDA 19:00 
MAGYAR HŐSÖK, CSA-
TÁK ÉS SZERELMEK – 
A MAGYAR NEMZETI 
TÁNCEGYÜTTES ELŐA-
DÁSA, Nagyszínház
FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Csapó János 
bérlet, Kamara

ÍGY SZERETTEK ŐK 
– JÓZSEF ATTILA II. – 
FELOLVASÓSZÍNHÁZ 
NYÁRY KRISZTIÁN KÖ-
TETE ALAPJÁN, Játékszín
DECEMBER 19. CSÜTÖRTÖK 19:00 
LUXEMBURG GRÓFJA, 
Bérletszünet, Nagyszínház
FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Madách (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
EGYED BEA – VÁRNAGY 
KRISTÓF – TÁNCELŐA-
DÁS, Játékszín
DECEMBER 20. PÉNTEK 19:00 
HEGEDŰS A HÁZTE-
TŐN, Upor (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
BETÖRŐ AZ ALBÉR-
LŐM, Bérletszünet, Kamara
ÁDÁM ALMÁI, Bősze 
György bérlet, Játékszín
DECEMBER 21. SZOMBAT 11:00 
KAKAÓKONCERT, Nagy-
színház Nézőtéri Társalgó
15:00 ÜVÖLTŐ SZELEK, 
Déryné (Arany, Ezüst) bérlet, 
Kamara
19:00 HEGEDŰS A HÁZTE-
TŐN, Egressy (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR  
December 14. – december 21.

Deák Bill Gyula 
újra Miskolcon

Fussunk együtt csúnya pulcsiban!



Kegyetlen emberölés 
karácsonykor

Befejeződött annak az 
ügynek a vizsgálata, ami-
ben egy 70 éves miskolci 
férfit öltek meg még tavaly karácsonykor. Nyereségvágyból, különös 
kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt folyt büntetőeljárás H. 
Béla 38 éves miskolci lakossal szemben. A férfi 2018. december 26-
án, a kora reggeli órákban bement a korábban megismert áldozatá-
nak lakásába, majd több tucatszor megszúrta a 70 éves sértettet, aki 
a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A támadó ezt követően értékek 
után kutatott a lakásban, és több mint százezer forintot zsákmányol-
va elmenekült a helyszínről. A nyomozók január 2-án, Debrecenben 
fogták el és vették őrizetbe a férfit.

Tizenegyes sorozat
Lopás miatt folyt büntetőeljárás egy 66 éves helyi férfival szemben. 

A rendőrök több hónapos nyomozás eredményeként azonosították, 
majd fogták el augusztusban azt a férfit, aki 2019 januárjától tizen-
egy alkalommal tört be Kazincbarcika külterületén található hétvégi 
házakba. A férfi fűnyírót, fűkaszát, kéziszerszámokat, élelmiszere-
ket és ruhaneműket tulajdonított el az esetek során. A helyi rendőr-
kapitányság az ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, 
és az iratokat átadta az ügyészségnek.

Ugrani készült, megmentették
Járőrök mentették meg annak a nőnek az életét, aki egy kazinc-

barcikai társasház lépcsőházi ablakában állva, végzetes lépésre szán-
ta el magát. December 8-án, 12 órakor érkezett lakossági bejelentés 
a rendőrséghez, melynek során a telefonáló elmondta, hogy egy nőt 
lát egy társasház lépcsőházi ablakában a párkányon, aki mintha ug-
rásra készülne. A közelben járőröző rendőrök azonnal a helyszínre 
mentek, ahol megtalálták a tragikus lépésre elszánt nőt, akit a csuk-
lójánál megragadva visszahúztak a 8-9. emelet közötti lépcsőházba. 
A helyszínre érkező mentősök az 58 éves, kazincbarcikai asszonyt 
kórházba szállították.

Szép kártyával csalt
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folyt 

büntetőeljárás M. Péter 45 éves miskolci lakossal szemben. A férfi 
idén májusban két alkalommal egy más nevére szóló, talált Széche-
nyi pihenőkártyával vásárolt egy pizzériából különböző élelmisze-
reket. A nyomozás során a rendőrök megállapították az elkövető 
kilétét, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrkapitányság az 
ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, majd az irato-

kat átadta az ügyészségnek. 
A rendőrség arra kéri a la-
kosságot, hogy fokozottan 
figyeljenek értékeikre! Az 
ünnepek közeledtével egy-

re nagyobb a forgalom a bevásárlóközpontokban, piacokon és vá-
sárokon. Ne tartsák értékeiket könnyen hozzáférhető helyeken, nyi-
tott táskákban és bevásárlókosarakban, illetve ezeket a tárgyakat ne 
hagyják őrizetlenül!

Focimeccsen balhéztak
Garázdaság miatt folyt büntetőeljárás Sz. Attila 45 éves miskol-

ci lakossal, valamint egy 36 éves felsőnyárádi férfival szemben. A 
DVTK-Fehérvár labdarúgó mérkőzésen november 30-án este – elő-
zetes szóváltás után – egy felsőnyárádi szurkoló többször megütött, 
valamint megrúgott egy másik férfit. Majd amikor látta Sz. Attila, 
hogy barátját egy idegen férfi bántalmazza, megtámadta őt, és több 
alkalommal megütötte. A rendőrök még a helyszínen elfogták a két 
garázdát, és gyanúsítottként hallgatták ki őket. 

Hátrahagyott nyomok
Őrizetbe vették az edelényi rendőrök azt a férfit, aki volt élettár-

sát bántalmazással fenyegette meg azért, hogy pénzt adjon neki. A 
férfival szemben rablás miatt folyik büntetőeljárás. A gyanúsított de-
cember 4-én a kora délutáni órákban megjelent volt élettársa szend-
rői otthonánál, majd a nőt életveszélyesen megfenyegette azért, hogy 
pénzt adjon neki. A rémült nő féltve saját testi épségét átadott tizen-
ötezer forintot egykori párjának, amivel a férfi távozott. Az asszony 
bejelentését követően a rendőrök azonnal elfogták és előállítását kö-
vetően gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették a rablót.

Rendőrkézen a díler
Letartóztatásban van már az a sajószentpéteri díler, aki a megala-

pozott gyanú szerint új pszichoaktív anyagot szerzett meg és adott 
tovább, főként helyi lakosoknak. A 38 éves sajószentpéteri nővel 
szemben új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt folyik büntetőel-
járás. A gyanúsított 2019 áprilisa előtt „biofüvet” szerzett meg, majd 
továbbértékesítette azt, elsősorban környékbeli vásárlóinak, köztük 
fiatalkorúaknak is. A nyomozás során elrendelt házkutatás eredmé-
nyeként a rendőrök készpénzt és új pszichoaktív anyagot foglaltak le. 
A Sajószentpéteri Rendőrőrs nyomozói a november 30-án őrizetbe 
vett gyanúsítottal szemben előterjesztést tettek letartóztatására, amit 
ügyészi indítványra a bíróság elrendelt.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Mozaik Miskolci Napló16

KARÁCSONYI DESSZERTEK
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Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezút-
tal karácsonyi desszertek nevét rejtettük el. Kér-
jük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. 
december 25. E-mail cím: info@mikom.hu. A he-
lyes megfejtések beküldői között könyvjutalmat 
sorsolunk ki.  

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, 
jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-17 óra között.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21–04. 20.) Álmokat, ködbevesző légvárakat ker-
get, de ez csupán a gyakorlatias szempontok szerinti megí-
télése a mostani lelkiállapotának. A legszerencsésebb persze, 

ha ezt valamilyen kölcsönös szerelemben éli meg. 

Bika (04. 21–05. 21.) Házastársában most maximálisan 
megbízhat, nem érdemes hát visszautasítania a segítségét. 
Ha kitartó és bizakodó, meg fogja találni a helyes utat a ma-

gánéletében. Nem szabad azonban siettetnie a dolgokat. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Kedvesével az intellektuális oldaluk 
most jobban előtérbe kerül, mint az érzelmi. Ha értelmileg 
egy húron tudnak pendülni, akkor még a nyomasztó lelki gon-

dokon is könnyebben felül tudnak kerekedni mind a ketten. 

Rák (06. 22–07. 22.) Mindaddig nem hagyja magát megy-
győzni egy esetleges házasságra, összeköltözésre, amíg nem 
biztos abban, hogy a legjobbat választotta. Ne bízza a vélet-

lenre a boldogulását, de ne is tegye túl magasra a mércét!  

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Jól érzi magát, ezért joviális mó-
don közeledik mindenki felé. Ha a társa, vagy mások mégis 
sértődöttnek, vagy érdektelennek mutatkoznak, ne hagyja, 

hogy önre is átragadjon ez a gondolkodásmód. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Társkapcsolatában valamilyen 
konfliktus támadhat. Nézzen magába, talán ön is az oka an-
nak, hogy így jártak. Féltékenység, vagy túlságosan birtokló, 

manipulatív viselkedés állhat a veszekedés hátterében. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Semmi nem állítja meg lendületét, 
ha egyszer úgy érzi, hogy sínen van. Nincs is szükség arra, 
hogy most visszafelé tekintgessen. Egy nagy utazás előtt áll, 

jól teszi, ha már most meglépi a szükséges előkészületeket!

Skorpió (10. 24–11. 22.) Az anyagi problémák roppant talá-
lékonnyá tehetik önt. Így persze a leküzdésükre is sokkal job-
bak az esélyei. Ráadásul, amit csinál, azt felelősséggel, köte-

lességtudattal teszi. Ahogy mindig, most is. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Ez most a személyes gyarapodás idő-
szaka lehet. Mozgalmassá válik az élete, amit a munkahelyén 
is meg fog érezni. A sok munka mellett mulatság is várja a 

kollégáival. Ne hagyja ki semmiképp!

Bak (12. 22–01. 20.) Fontos, hogy a kollégái elfogadják önt, 
ezért, most a szeretet ünnepének közeledtével jól teszi, ha 
mindenkivel igyekszik kedves lenni. Béküljön ki az ellensé-

geivel! Még jól jöhet a barátságuk idővel.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Szerelemre vágyik, de akik most 
környékezik, valószínűleg csak ki akarják használni önt va-
lamilyen szempontból. Ez még akkor is igaz, ha egyébként a 

személyes vonzalom meg van. Ez azonban még nem szerelem. 

Halak (02. 20–03. 20.) Szükségtelen állandóan mentsége-
ket keresnie a mulasztásaira. A családtagjai ezt nem várják el, 
csupán azt, hogy pótolja őket. Köntörfalazás, körmondatok, 

és főleg másokra mutogatás nélkül. 

FORRÓ NYOMON

Évek óta a kutyáké a főszerep minden hónap második vasár-
napján: ilyenkor mindenki kipróbálhatja magát gazdiként, hi-
szen kutyagolást szervez a MÁSA. Vasárnap is csaholástól volt 
hangos a menhely – így jelezték az alapítvány átmeneti lakói, ki 
az, aki ma még nem volt sétálni. A Miskolci Állatsegítő Alapít-
vány több mint 11 ezer kutyának és cicának talált már otthont, a 
csaknem két évtizedes fennállása alatt. Évente több mint 600 ku-
tya és 150 macska kerül be hozzájuk.

Kutyagolás a MÁSÁ-nál

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 

FELVÉTELE

Miskolctapolcán már ötödik alkalommal rendezett jótékonysági Mikulás Futást a Nomád Sport Alapítvány és az Avalon 
Park. A 2 és 8 km-es távokon 160 sportoló fogadta el a Zámbori Zoltán vezette szervezők meghívását. A futás idén is Mikulás 
sapkában történt, melyet minden sportoló megtarthatott emlékbe. A nevezési felajánlásokból befolyt összeget a Nomád Te-
repfutó Suli támogatására, a sportolók felszerelésére, a versenyekre való utazásukra, valamint terembérleti díjakra fordítják. 

FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ 

160 MIKULÁS-SAPKÁS FUTÓ 
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