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Hóügyeletet működtet no-
vember 15-e és 2020. március 
15-e között az önkormányzat 
a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. közreműködésével 
a téli síkosságmentesítési és 
hóeltakarítási feladatok meg-
szervezéséhez kapcsolódva.

Az önkormányzat tulajdoná
ban és kezelésében lévő közutak 
gépi hóeltakarítási és síkosság
mentesítési munkáit a hóügyelet 
vezetőjének irányításával mű
ködő diszpécserszolgálat ko
ordinálja. A téli útüzemeltetés 
gépi feladatait – a közutak síkos
ságmentesítő anyaggal történő 
szórását és a hó eltakarítását – 
a MIREHU Kft. végzi hat spe
ciális, tolólappal felszerelt szóró
géppel.

Az elmúlt téli időszak tapasz
talatai alapján szükségszerű
vé válhat további munkagépek 
bevonása a téli útüzemeltetési 
feladatok ellátása során. A na
gyobb havazással járó idősza
kokban további nyolc nagy és 
nyolc kompakt kotrórakodó
gyépet tud munkába állítani a 
Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft., így szükség esetén összesen 
huszonkét gép áll rendelkezésre.

A hóeltakarítási munkát el
sődlegesen a rendőrségtől, a 
mentőktől, a katasztrófavéde
lemtől, valamint a Miskolc Vá
rosi Közlekedési Zrt. járműve
zetőitől beérkező információk 
alapján szervezi meg a hóügyelet 
diszpécserszolgálata. A munka
szervezésben elsőbbséget élvez
nek a nagy forgalmú, a közös
ségi közlekedéssel érintett utak 
és az autóbuszvonalak, ezek sí
kosságmentesítését követik a 
gyűjtő utak, majd a meredek 
és forgalmas mellékutcák és a 
díjköteles felszíni parkolók. A 

közterületek és városi díjköte
les parkolóhelyek kézi síkosság
mentesítését szintén a Miskolci 
Városgazda Kft. végzi a saját ál
lományú munkavállalói mellett 
a közmunkaprogramok kereté
ben foglalkoztatott munkaválla
lóival és a társaság tulajdonában 
álló kisgépekkel. A munkák sor
rendjének kijelölésekor elsőbb
séget kapnak a gyalogátkelőhe
lyek, lépcsők, rámpák, valamint 
a villamos és buszmegállók.

A munkavégzések során a 
környezetvédelmi előírások
nak megfelelő szóróanyagokat 
használnak fel, így a főutcán 
környezetbarát ásványi anya
got és homokot, Lillafüreden 
és Miskolctapolcán homokot, 
a város más részein – az út és 
időjárási viszonyoknak megfele
lően – útszóró só és homok ke
verékét. Novemberben összesen 
130 helyszínre szállítanak ki sí
kosságmentesítéshez használt 
anyagokkal feltöltött tárolóedé

nyeket, amelyeket elsősorban 
jól megközelíthető és forgalmas 
csomópontokban helyeznek el.

Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat Északmagyarországi 
Regionális Központ miskolci ki
rendeltségének időjáráselőjelzé
sei ebben az évben is segítik a sí
kosságmentesítési munkára való 
felkészülést. A hóügyelet diszpé
cserszolgálata november 15től 
fogadja a lakossági bejelentése
ket a +36 (70) 685 2000 telefon
számon, vagy a hougyelet@va
rosgazda.hu email címen.

Ingatlantulajdonosok  
kötelezettségei 

A köztisztasággal és a tele
pülési szilárd hulladékkal ösz
szefüggő tevékenységről szóló 
rendelet vonatkozó bekezdése 
alapján „a tisztántartásra kö
telezett köteles az ingatlan ha
tárvonalától vagy kerítésétől, 
tömbtelkes beépítés esetén az 
épület falsíkjától mért tíz méte

res területsávot tisztán tartani, 
illetve tisztántartásáról gondos
kodni. Ez a tisztántartási köte
lezettség vonatkozik a terület
sávba eső járdára, zöldfelületre, 
teraszra, árokra, annak műtár
gyaira, a csapadékvíz lefolyását 
akadályozó anyagok eltávolítá
sára, dísz és egyéb burkolatok
ra, de csak a közút szegélyéig 
terjed.” Ugyanezen jogszabály 
másik pontja szerint „tisztán
tartásra kötelezett az ingatlan, 
ingatlanrész tulajdonosa, keze
lője, tartós használója, illető
leg haszonélvezője, másnak a 
használatában lévő ingatlanok 
(ingatlanrészek, helyiségek, üz
lethelyiségek) esetében a bérlő, 
üzemeltető, illetőleg azt bármi
lyen más jogcímen használó.” A 
tisztántartás vonatkozik a téli 
hóeltakarításra és síkosságmen
tesítésre is. A rendelkezés értel
mében nem tehető különbség 
családi házas (pl. kertvárosi) és 
társasházas övezetek között.

Közélet
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Az elmúlt időszakban a 
MIHŐ Kft-hez több fogyasz-
tói jelzés érkezett, hogy 
napközben hidegek a radi-
átorok. A miskolci hőszol-
gáltató arról tájékoztatott, 
hogy a radiátorokat a külső 
hőmérséklet alapján szabá-
lyozzák.

A radiátorokba érkező fűtő
víz hőmérsékletét a külső hő
mérséklet alapján automati
ka szabályozza. Ez azt jelenti, 
hogy minél hidegebb az idő
járás, annál melegebbek a ra
diátorok. Természetesen eb
ből az is következik, hogy ha 
kint meleg van, a radiátorok 
hőmérséklete alacsony. Az el
múlt napok és az előttünk álló 
hét időjárása napközben 14 – 
16 Celsius fok közötti nappa
li hőmérsékletet mutat. Ilyen 
időjárás mellett a radiátorok 
hőmérséklete a 20 Celsius 
fok körüli szobahőmérséklet
től alig magasabb. A radiátor 
azonban ekkor is képes kifű
teni a helyiséget, még abban 
az esetben is, ha a fogyasz

tó tapintással ezt nem tud
ja érzékelni. Az automatikus 
szabályozás egy okos és a fo
gyasztók számára hő és költ
ségtakarékos megoldás.

– Az elszámolás hőmeny
nyiségmérésen alapul. Tehát 
ha a radiátor kevesebb hőt ad 
le, nyilván kevesebb a meg
mért hőmennyiség is és a fo
gyasztott mennyiségnek meg
felelően alakulnak a fizetendő 
díjak is – nyilatkozta Kovács 
Tamás, miskolci hőszolgáltató 
szolgáltatási igazgatója.

A bejelentések alapján a 
MIHŐ Kft. több lakásban is 
hőfokmérést végzett, mely
nek eredményeként a helyisé
gek hőmérséklete 2224 Celsi
us fokot ért el. A MIHŐ Kft. 
azt tanácsolja fogyasztóinak, 
hogy bejelentés előtt mérjék 
meg az adott helyiség hőmér
sékletét, és amennyiben az 
nem éri el a lakóközösség által 
elfogadott és kért hőmérsékle
ti értéket, akkor keressék a kö
zös képviselőt illetve a fűtési 
megbízottat, aki intézkedhet 
a fűtési menetrend állításáról.

Alkalmazkodnak 
az enyhe időhöz 

ELINDULT A HÓÜGYELET

A síkosságmentesítést és a hó eltakarítását a MIREHU végzi hat speciális, tolólappal felszerelt 
szórógéppel. Fotó: Juhász Ákos

A MIHŐ szolgáltatási igazgatója elmondta, a radiátorokat a 
külső hőmérséklet alapján szabályozzák. Fotó: Végh Csaba

Valódi és szimbolikus érte-
lemben is nyitott városházát 
szeretnénk megvalósítani 
Miskolcon – jelentette ki Ve-
res Pál polgármester az ala-
kuló közgyűlést követően, a 
hivatal aulájában megrende-
zett kötetlen beszélgetésen.

Az alakuló közgyűlést kö
vetően Nyitott városháza 
címmel szerveztek meg egy 

programot, ahová a Velünk a 
Város frakció, a polgármes
ter és alpolgármestere, Var-
ga Andrea várta egy kötetlen 
beszélgetésre a városlakókat, 
akik teljesen megtöltötték a 
városháza auláját. A vastap
sot kapó Veres Pál köszöntő
jében arról szólt, hogy való
di és szimbolikus értelmében 
is nyitott városházát szeret
nének meghonosítani Mis

kolcon, ami azt jelenti, hogy 
várják és fogadják a miskolci
ak kérdéseit, felvetéseit, igye
keznek minden problémára 
megoldást találni. – A város 
önkormányzata csak akkor 
működhet sikeresen és ered
ményesen, ha a döntések elő
készítéséről is széles körben 
értesülnek a helyiek – fogal
mazott a városvezető, aki 
hozzátette: valódi szolgálat

ként tekint munkájára, és sze
retne méltó lenni azokhoz az 
elődeihez, akik naggyá tették 
a várost, megvalósították a 
NagyMiskolc ideát.

Ismertette: a következő he
tekben számba veszik a meg
oldandó problémákat, de 
rövid türelmet kért, hiszen 
számtalan elvárás, kérés ér
kezett már be eddig is hoz
zájuk, „varázspálcával azon
ban nem rendelkezem”, hogy 
mindenre azonnal megtalál
juk a megoldást, tette hoz
zá. – Idő kell, hogy mindent 
komplex módon tudjunk ke
zelni. Azt mindenesetre már 
láthatták, hogy ahol be kell 
avatkozni, ott azonnal lé
pünk, és keressük a megol
dást – fogalmazott Veres Pál, 
aki azzal zárta mondandóját: 
kötetlen beszélgetésre hívták 
a miskolciakat, ismerkedésre, 
barátkozásra, „mert tapasz
talataim szerint ebből volt a 
legnagyobb hiány az elmúlt 
időszakban”. A képviselők a 
városlakók előtt is fogadalmat 
tettek, majd a Kossuth Lajos 
Koszorúja Alapítvány elnöke, 
Mezei László oklevelet és Kos
suth emlékérmet adott át Ve
res Pálnak.

KINYITOTTÁK A VÁROSHÁZÁT

Az érdeklődők megtöltötték a városháza auláját. Fotó: Mocsári László 

A költségvetésről és tervek-
ről egyeztetett a nyugdíjas 
parlament Miskolcon.  

A szépkorúakra nem csak le
het, kell is támaszkodni – mond
ta Miskolc polgármestere, majd 
hozzátette, hogy nem csak a vá
rosvezetés számít az idősekre, 
hanem az idősek is számíthat
nak a város vezetésére. – Egy vá
ros vezetésének felelőssége van 
abban, hogy önökről vagy kor
társaikról, ha szükséges, gon
doskodni is kell. Van bizonyos 
hiátus, amivel szembesülnünk 
kellett. Én városvezetőként azt 
tűztem a zászlómra, hogy ezen 
változtatni fogok – hangsúlyoz
ta Veres Pál. 

A legfőbb cél, hogy a nyug
díjasok hangját meghallják a 
nagy politikában is, mondta az 
elnök, hozzátéve, hogy az or
szágos találkozón négy téma 
köré csoportosulnak a tárgya
lások. – Az első témakör az lesz 

a terveink szerint, hogy mit te
hetnek az önkormányzatok az 
idősek érdekében. Itt próbáljuk 
meg összeszedni azokat a dol
gokat, gondolatokat, jó ötleteket, 
amelyek az idősek érdekében a 
közvetlen, helyi településeken 
el lehet végezni – nyilatkozta 
Karácsony Mihály, a Nyugdíjas 
Parlament Országos Egyesületé
nek elnöke. 

Emellett egyeztetések várhatók 
a problématérkép aktualizálásá
ról, és a költségvetési módosítási 
javaslatokról.   – Ha Magyaror
szágnak megvannak a lehetősé
gei, akkor a fontos és megoldan
dó dolgok között lehetőséget kell 
teremteni arra, hogy a nyugdíja
saink méltó körülmények között 
tudjanak élni – fogalmazott Var-
jú László, a Költségvetési Bizott
ság elnöke. Az Országos Nyug
díjas Parlament december 4én 
ül össze. Ekkor már a megyei ta
lálkozókon felmerült kérdéseket 
tárgyalják meg.

Összeült  
a nyugdíjas parlament



A későbbiekben kiderül, 
szükséges-e további alpol-
gármesterek kinevezése.

A korábbi években hozzá-
szokhattunk ahhoz, hogy mi-
nimum ketten, de volt, hogy 
hárman is betöltötték az alpol-
gármesteri tisztséget. Az októ-
ber 13-ai választást követően 
is az a hír terjedt el a városban, 
hogy a nagyobb, választáson 
nyerő frakciók – tehát a Jobbik 
és az MSZP – adnak egy-egy 
alpolgármestert, és mellettük 
egy pártoktól független, civil 
személy is feladatot kap a város 
legfelső vezetésében. A közgyű-

lés alakuló ülése rácáfolt a vá-
rakozásokra: a testület az egyik 
párthoz sem köthető, a civilek 
által támogatott Varga Andreát 
választotta meg a pozícióra.

A városháza szóvivőjét azzal 
kerestük meg, hogy mi áll a dön-
tés hátterében? Esetleg várható, 
hogy a feladatok mennyiségének 
felmérésével, idővel kineveznek 
új, újabb alpolgármestereket? 
Veres Pál polgármester számára 
miért volt fontos, hogy függet-
len helyettese legyen? Mi ennek 
a döntésnek az üzenete Miskolc 
lakossága és a közgyűlés felé? Je-
len pillanatban mely területekért 
felel Varga Andrea?

Szántó Rita, a városháza szó-
vivője közölte: Veres Pál egye-
lőre úgy döntött, egy alpolgár-
mesterrel kezdi meg a munkát. 
Ennek pedig az az oka, hogy a 
polgármester „nem politikai, 
hanem feladatalapon szerette 
volna kijelölni az alpolgármes-
ter személyét”. – A későbbiek-
ben kiderül, milyen feladatok 
vannak még a polgármesteri hi-
vatalban, az önkormányzatnál, 
amelyekhez szükséges további 
alpolgármesterek kinevezése – 
tette hozzá, és elmondta azt is, 
hogy Varga Andreához elsősor-
ban a szociális ügyek és a civil 
kapcsolatok tartoznak.

Miskolcnak a polgármester 
mellett civil az alpolgármes-
tere is: Veres Pál javaslatára 
Varga Andreát – minősített 
többséggel – szavazta meg a 
pozícióra a grémium a péntek 
délutáni ünnepélyes alakuló 
ülésen. A városháza díszter-
mében a polgármester egy tíz 
területet felölelő programot 
hirdetett meg, ami Nagy-Mis-
kolc felemelkedését hivatott 
szolgálni.

Veres Pál polgármester vezeté-
sével péntek délután megalakult 
Miskolc közgyűlése. A 28 tagú 
testület Varga Andreát válasz-
totta alpolgármesternek. A mis-
kolci közgyűlés 27 önkormány-
zati képviselőből áll, három 
frakció alakult: Velünk a Város, 
Fidesz, KDNP. A munkát hat bi-
zottság segíti.

Rakaczki Tamás, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnöke köszön-
tőjében kijelentette újfent: jog-
szerűen és szakszerűen zajlott le 
a választás, a jogszabályi keretek 
között választották meg Miskolc 
polgármesterét és önkormány-

zati képviselőit. Az alakuló ülé-
sen tettek esküt a városatyák.

„Miskolc  
a közös otthonunk”

Veres Pál megköszönte a vá-
lasztók bizalmát, amivel felru-
házták őket, gratulált a képvi-
selőknek. A polgármester úgy 
fogalmazott: a választás nagy 
felelősséget és felhatalmazást 
adott számára, a város vezetését 
szolgálatnak tekinti. Kossuth 
Lajost idézve kifejtette: „min-
dent a népért, mindent a néppel 
együtt, semmit a népről a nép 
feje felett. Ez a demokrácia.” 
Azt is elmondta, hogy szeretne 
méltó lenni Miskolc legendás 
polgármestereihez, akik meg-
teremtették Nagy-Miskolcot. 
Hogy miben áll Nagy-Miskolc? 
Egy olyan települést szeret-
ne, ahol jó élni, ami él a benne 
rejlő lehetőségekkel, és amire 
büszkék a városlakók. Prog-
ramjukat közel félszáz szakértő 
bevonásával alkották meg, de 
fontos volt számukra a válasz-
tópolgárok véleménye is, kö-
zel harmincezer javaslat érke-

zett tőlük. Az így összeálló, tíz 
területre bontható programra 
építenek a következő öt évben – 
mondta el Veres Pál.

Kifejtette: szeretnék, ha Mis-
kolc megerősítené régióköz-
pont szerepét, nem szeretnék 
elhagyni a fiatalok, és ahová 
visszatérnek azok, akik koráb-
ban elhagyták. Ehhez még si-
keresebb befektetés-politikára 

van szükség, mondta el a pol-
gármester. Új városfejlesztési 
tervet emlegetett, a nagyberu-
házásoknál a miskolciak aka-
rata lesz a döntő. Azzal foly-
tatta, hogy fiatal Miskolcra 
van szükség ahhoz, hogy újra 
naggyá tudják tenni a várost, 
a tehetséges embereket itt kell 
tudni tartani, szögezte le. Mis-
kolcnak továbbá gondoskodó-
nak és biztonságosnak is kell 
lennie, kiemelten figyelni kell 
a szépkorúakra, a családokra.

Egészséges, zöld és okos vá-
rost szeretnének, fejleszte-
ni kívánják a képzőhelyeket, 
a Miskolci Egyetemmel még 
szorosabb együttműködés-
re törekednek. A kultúra és a 
turisztika terén is még von-
zóbbá kell tenni a várost. Tá-
maszkodnának a civilek ere-
jére, tudására. – A város, a mi 
közösen épített jövőnk. Közö-
sen kell irányítani, büszke mis-
kolciak akarunk lenni. Nincs 
két Miskolc, csak egy Miskolc 
van, az összefogásra törekvés 
kapott bizalmat a választáson. 
Mindenkire számítok, aki ten-

ni akar Miskolcért, ez a közös 
otthonunk – összegzett a város 
vezetője.

A civil Varga Andrea  
az alpolgármester

Veres Pál polgármester javas-
latára, titkos szavazással, mi-
nősített többséggel választották 

meg Varga Andreát az alpolgár-
mesteri pozícióra. A szervezeti 
és működési szabályzat módo-
sítását követően megválasztotta 
a grémium az állandó bizottsági 
tagokat és tanácsnokokat is. Vé-
gül a városatyák megszavazták a 
polgármesteri illetményt és költ-
ségtérítést is.
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FELADATALAPON JELÖLTÉK KI

A munkát hat bizottság segíti, az alábbiak szerint:
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A bizottság elnöke: Simon Gábor
A bizottság alelnöke: Szarka Dénes
A bizottság képviselő tagjai: Bart-

ha György Imre, Kiss János, Mokrai 
Mihály, Nagy Ákos, Szopkó Tibor

A bizottság nem képviselő tagjai: 
Hanyecz Máté, Ivány István, Kónya 
Zsuzsanna Terézia, Visovszki Ferenc 
László, Radomszki Levente, Venczel 
Tibor

Pénzügyi Bizottság
A bizottság elnöke: Kiss János
A bizottság alelnöke: Révész Péter
A bizottság képviselő tagjai: Ba-

dány Lajos, Fodor Zoltán, Gazdusné 
Pankucsi Katalin, Hegedüs Andrea, 
Kopcsó Gábor

A bizottság nem képviselő tag-
jai: Doszpoly Botond László, Feke-
téné Hegyi-Kéri Ágnes, Fülöp Petra 
Ilona, Göröncsér Zsolt Tibor, Prokaj 
Tamás, Szabó Attila

Városgazdálkodási  
és -üzemeltetési Bizottság

A bizottság elnöke: Badány Lajos
A bizottság alelnöke: Mokrai Mi-

hály
A bizottság képviselő tagjai: 

Alakszai Zoltán, Glatz Katalin, Si-
mon Gábor, Révész Péter, Soós Atti-
la, Szarka Dénes

A bizottság nem képviselő tagjai: 
Fekete Zoltán Józsefné, Hajkóné Ho-
molya Gizella Eszter, Kovácsné Budai 
Mária, Kovács Imre István, Rácz Béla

Köznevelési, Kulturális, Turiszti-
kai, Ifjúsági és Sport Bizottság

A bizottság elnöke: Szopkó Tibor
A bizottság alelnöke: Bazin Le-

vente Dávid
A bizottság képviselő tagjai: Bor-

kuti László Imre, Deák-Bárdos Mi-
hály, Hegedüs Andrea, Molnár Péter, 
Pakusza Zoltán

A bizottság nem képviselő tag-
jai: Bódiné Ocskai Gabriella, Csaba-
lik Zsuzsanna, Eperjesi Erika, Ga-
lambos Gábor Márton, Kiss Tibor 
György, Solymosi Árpád

Egészségügyi, Szociális és  
Környezetegészségügyi Bizottság

A bizottság elnöke: Fodor Zol-
tán

A bizottság alelnöke: Erdei Sán-
dor Zsolt

A bizottság képviselő tagjai: Ba-
zin Levente Dávid, Cseléné Figula 
Edina, Hollósy Endre András, Ko-
vács László, Szilágyi Szabolcs

A bizottság nem képviselő tagjai: 
Balázsfalvi Ágnes, Botos Ferenc, Kiss 
Ákos Leventéné Gonda Erika, Kiss 
Edina, Kiss Krisztina, Zsuga Zsolt

Rendészeti Bizottság
A bizottság elnöke: Szilágyi Sza-

bolcs
A bizottság alelnöke: Bartha 

György Imre
A bizottság képviselő tagjai: Cse-

léné Figula Edina, Erdei Sándor 
Zsolt, Nagy Ákos, Pakusza Zoltán

A bizottság nem képviselő tagjai: 
Bajusz Gábor, Lestár Miklós, Mezei 
Attila, Szécsényi Marianna, Vass 
Tamás József

Tanácsnokok:
Fejlesztési tanácsnok: Badány La-

jos
Gazdálkodási tanácsnok: Mokrai 

Mihály
Üzemeltetési tanácsnok: Révész 

Péter
Humánpolitikai tanácsnok: He-

gedüs Andrea
Közművelődési és turisztikai ta-

nácsnok: Borkuti László Imre
Koordinációs tanácsnokok: Alak-

szai Zoltán, Molnár Péter, Simon 
Gábor.

Minősített többséggel választották meg Varga Andreát az alpolgármesteri pozícióra. Fotó: Mo-
csári László

A miskolci közgyűlés 27 önkormányzati képviselőből áll, három frakció alakult: Velünk a Város, 
Fidesz, KDNP. 

Veres Pál egy tíz területet felölelő programot hirdetett meg, 
ami Nagy-Miskolc felemelkedését hivatott szolgálni.

Az alakuló ülésen tettek esküt a városatyák. Fotók: Mocsári László



„Szerelemféltésből elköve-
tett gyilkosság…” – olvasha-
tó számos újságban, hírpor-
tálon és szalagcímen, pedig 
ilyen nem létezik, hiszen „a 
szeretet nem árt”. Magyar-
országon a legóvatosabb 
becslések alapján is hetente 
egy nő hal bele kapcsolati 
erőszakba. Hol a határ? Mi-
ért nem akarjuk észrevenni 
a jeleket az első pofon előtt? 
Hogyan lépjünk ki egy ilyen 
kapcsolatból?

A „lúgos orvos” ügye, sze-
relemféltésből elkövetett gyil-
kosság, brutálisan megvertek 
egy miskolci nőt – csupán né-
hány borzalmas példája a kap-
csolati erőszaknak, amelyek az 
utóbbi hetekben szembejöttek 
velünk a hírportálok és hír-
adók szalagcímein. Európai és 
magyar adatok szerint min-
den ötödik nőt rendszeresen 
fizikailag is bántalmaz a part-
nere. Ez Magyarországon kö-
rülbelül félmillió nőt érint és 
közel ugyanennyi férfi elkö-
vetőt jelent. Hazánkban legó-
vatosabb becslések alapján is 

hetente legkevesebb egy nő hal 
bele kapcsolati erőszakba, ez 
évente legalább 52 nőt jelent. A 
bántalmazott gyerekek számát 
csak becsülni tudják. Hazánk-
ban több százezer olyan gyerek 
él, aki hozzátartozó által elkö-
vetett testi, lelki vagy szexuális 
erőszak áldozata – írja a nane.
hu.

A Magyar Ökumenikus Se-
gélyszervezet 2000-ben hozta 
létre Miskolcon a Családok Át-
meneti Otthonát, aminek kö-
vetkeztében rövid időn belül 
szembesültek azzal a megrá-
zó ténnyel, hogy az ellátottaik 
több mint fele érintett kapcso-
lati erőszakban. – Ekkor tuda-
tosult bennünk, hogy speciá-
lis ellátást kell létrehoznunk 
– idézte fel a kezdeteket Rácsok 
Balázs, a Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet szociális 
és fejlesztési igazgatója. Mint 
mondta mára már segélyszer-
vezetük a legnagyobb olyan 
szervezet lett, ami országosan 
sokféle nyújt ellátást. – Vannak 
családok átmeneti otthonaink, 
krízis központjaink, ahol vá-
rólista nélkül azonnal tudjuk 

fogadni a bántalmazottakat. 
Az elmúlt időszakban két új 
titkos menedékházat nyitott a 
segélyszervezet, így most már 
háromban is tudunk dolgoz-
ni. A titkos menedékház olyan 
intézmény, ami hat hónapig 
ingyen teljes ellátást biztosít a 
bántalmazottak számára, ahol 
jogász, pszichológus és szociá-
lis munkás is foglalkozik velük, 
a gyerekekhez pedig fejlesztő 
pedagógus jár. Két új ellátási 
formánk nyílt az elmúlt évek-
ben, az egyik egy online ano-
nim tanácsadás, ahol semmi-
lyen adatot nem kell megadnia 
az „ügyfélnek”. Nincs regiszt-
ráció sem, és a keresőmotorban 
nem kereshető vissza, hogy hol 
böngészett a bántalmazott. Az 
éter másik oldalán pedig kép-
zett szakemberek ülnek. A leg-
újabb szolgáltatás pedig – amit 
négy régióban indított el a se-
gélyszervezet –, az úgynevezett 
krízisambulancia – részletezte.

Van más választás
A kapcsolati erőszak áldo-

zatainak és hozzátartozóinak 
nyújt segítséget, szociális és 

információs, pszichológiai és 
jogi tanácsadást, valamint se-
gít az áldozatoknak a szakem-
berekkel felvenni a kapcsolatot 
– foglalta össze a krízisambu-
lancia munkáját Sándor-Len-
kei Aida, a miskolci regionális 
krízisambulancia szakmai ve-
zetője. 2018 őszén indult ez a 
szolgáltatás. Azóta 80 áldozat-
tal van személyes kapcsolatuk, 
és 600-700 telefonbeszélgetést 
bonyolítottak már le. „Az áldo-
zataink 15 százaléka férfi, ami 
elég magas százalék. Személyes 
megjelenésük sokkal kevésbé 
jellemző, mint a nőké, mert 
sokkal nehezebben vállalják 
fel ezt a tényt.” Mint mondta, 
egy olyan társadalmi réteget 
sikerült elérniük, akik legalább 
középfokú, de inkább felsőfo-
kú végzettséggel rendelkeznek, 
középosztálybeliek, jó társa-
dalmi státuszúak, nincsenek 
anyagi problémáik – ők azok, 
akik a szociális ellátó rendszer-
be nem kerültek be soha.

– A férfi áldozatok esetében 
leginkább lelki, szóbeli bántal-
mazás és gazdasági erőszak fi-
gyelhető meg, a nők esetében 

teljesen vegyes – mondta. Ki-
emelte: minden kapcsolatban 
vannak konfliktusok, vannak 
olyan mondatok, amik nem 
tetszenek a másik részéről, 
azonban ezt meg tudja egy pár 
beszélni egymással. Ha har-
móniában, egyensúlyban él-
nek, akkor nyíltan elmondhat-
ják az érzéseiket, és nem kell 
a másik reakciójától tartani. 
De van egy kampányfilmünk, 
ami kifejezetten arról szól, 
hogy meddig mehet ez, hi-
szen mindenkinek máshol van 

a határ. – Van, akinek belefér, 
hogy a másik megnézze a Fa-
cebook-üzeneteit, de van, aki-
nek nem. Van, akinek belefér, 
hogy zsebpénzt kap a másiktól, 
de van, akinek nem. Mindany-
nyian mások vagyunk. Akkor, 
amikor valakinek, valami nem 
fér bele egy kapcsolatba, és ezt 
jelzi a párjának, amire meg-
torlás a válasz, akkor azt már 
erőszaknak nevezhetjük – fo-

galmazta meg a lelki bántal-
mazás mibenlétét Sándor-Len-
kei Aida.

– Mindig valahogy úgy in-
dul, a másikat próbálja a bán-
talmazó leértékelni, lekicsi-
nyíteni, jogfosztottá tenni, és 
minden referenciakeret ő maga 
lesz a számára. Hozzá képest 
mérje magát a bántalmazott, 
és ő az, aki rendelkezik felet-
te – állítja Pócsi Orsolya klini-
kai szakpszichológus. Például 
nem vehet magának új ruhát, 
nem sminkelhet, nem mehet el 
otthonról, leellenőrzi az idejét 
és elszámoltatja vele, elzárja a 
külső kapcsolatoktól, legyen az 
baráti vagy családi addig, amíg 
ő nem marad egyedül, mint re-
ferenciapont a másik életében. 
Innentől kezdve nagyon köny-
nyű bármit csinálni vele – foly-
tatta.

Bántalmazó, áldozat, 
megmentő

Bántalmazás már az is, ami-
kor szavakkal verjük, lekicsi-
nyítjük, alázzuk a másikat. A 
lényege, hogy a másikat lej-
jebb helyezem, ezáltal én ma-
gasabban vagyok. Azt tudni 
kell, hogy nem születünk bán-
talmazónak, hanem valahon-
nan eltanuljuk, vagy magunk 
is átéljük azt, így vagy agresz-
szorok leszünk, vagy áldoza-
tok, vagy megmentők. Mind a 
három általában beleköltözik 
az emberbe: nemcsak bántal-
mazó lesz, hanem áldozat, és 
üldöző is. Ezek napi szinten is 
változhatnak – magyarázza a 
pszichológus. Mint mondta, 
ha beszélünk egy bántalmazott 
nővel és megkérdezzük, miért 
nem lép ki egy ilyen kapcsolat-
ból, akkor az lesz rá a válasza, 
hogy a férje másnap a legdrá-
gább parfümmel érkezik haza 

és lehozza a csillagokat is az 
égről. „Mint egy pszichopata 
báj, annyira kedvesek és édesek 
lesznek, hogy a nő elhiszi neki, 
hogy holnaptól minden más 
lesz, és emiatt tarthat évekig, 
évtizedekig egy ilyen játszma.”

Ha valaki bántalmazó csa-
ládból jön, ahol látta, hogy 
apja veri anyját, akkor ezt 
megtanulta, mint családi mű-
ködést, és a ki tudja később 
váltani az amúgy teljesen 
„egészséges” lelkületű férjéből 
is, hogy megüsse, így újra átél-
heti a traumát. – Ilyenkor nem 
számít már, hogy ebben a trau-
mában, amit újraélek, a bán-
talmazó vagy a bántalmazott 
énemet találja-e meg, a lényeg, 
a trauma újrajátszása – eme-
li ki.

Mikor valaki elveszi a másik 
önbecsülését, szociális háló-
ját, elhiteti vele, hogy nélküle 
egy senki, és minden az ő hi-
bája, akkor már nagyon ne-
héz lépni. Péterfy-Novák Éva 
lépett. A miskolci származású 
írónő mindhárom könyvében 
(Egyasszony, Rózsaszín ruha, 
Apád előtt ne vetkőzz) megje-
lenik a kapcsolati erőszak vala-
milyen formája. – Több olyan 
pont volt a házasságom alatt, 
amit észre kellett volna ven-
nem, sőt észre is vettem, de ez 
sajnos egy hosszú folyamat. 
Különösen akkor, ha vannak 
benne olyan visszatérő motí-
vumok, mint annak az érzése, 
hogy ha elmegyek, akkor be-
kerülök egy légüres térbe, ahol 
vagy egyedül vagyok egy la-
kásban, vagy anyámnál egy új 
helyzetben, ahol mindenkinek 
magyarázkodnom kell. És ak-
kor jön a párom, aki azt mond-
ja, hogy gyere vissza a bizton-
ságba, majd megváltozom, és 
elönt az érzés, lehet, hogy bán-

talmaztak, korlátozták a sza-
badságomat, de volt egy fajta 
biztonságérzetem – idézte fel 
Péterfy-Novák Éva. Odáig el-
jutni, hogy már érzed, ezt nem 
lehet így tovább, és már ma-
gad kell szembeköpni, ha még 
mindig maradsz, az a pillanat, 
amikor a bántalmazottak el-
kezdenek beszélni.

– Úgy gondolom, időnként 
elindul egy fejlődési folyamat 
ezzel a témával kapcsolatban, 
aztán valami miatt megreked. 
Néhány napja is, amikor meg-
szerveztük a sárgarózsás tün-
tetést (a „lúgos orvos” ügyével 
kapcsolatban – a szerk.) az volt 
a célunk, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy itt évek óta 
húzódik egy ilyen ügy, ami saj-
nos nem egyedi eset. Én példá-
ul tegnapelőtt fenyegető leve-
let kaptam az írói oldalamra, 
hogy én hogy képzelem, hogy 
egy ilyenért tüntetést szervez-
zek, és az Alkotmánybíróságot 
befolyásoljam. Holott erről szó 
sem volt, mi egyszerűen arról 
akartuk biztosítani az áldoza-
tokat, hogy itt vagyunk, vele-
tek vagyunk, és nem vagytok 
egyedül. És ne húzódjon már 
ennyi évig egy ilyen ügy – 
mondta az írónő.

– Nagyon sok olyan eset 
van családon belüli erőszak 
kapcsán, ami egyáltalán nem, 
vagy csak nagyon későn de-
rül ki – nyilatkozta lapunknak 
Dr. Boschánszky Iván ügyvéd. 
Mint megtudtuk, a sértett hoz-
zájárulása szükséges ahhoz, 
hogy az eljárást lefolytassák. – 
Ez azért nagyon vitatott téma, 
mert a bíróságnak olyan hely-
zetben kell döntenie, amikor 
kevés bizonyíték áll a rendelke-
zésére, a bizonyítás kérdése pe-
dig nem egyszerű, hiszen több-
nyire két ember között zajlik, 
nincs tanú – mondta. A csalá-
don belüli erőszakot a törvény 
is súlyosabban bünteti. Ha a 
könnyű testi sértésből indu-
lunk ki, akkor a családon belü-
li bántalmazás hároméves sza-
badságvesztéssel büntethető. 
Minél súlyosabb a cselekmény 
– súlyos testi sértés, mara-
dandó fogyatékosságot okozó 
– annál inkább emelkedik a 
büntetési tétel. Amíg egy testi 
sértés vagy egy súlyos testi sér-
tés egy idegennel szemben há-
roméves szabadságvesztéssel 
sújtható, addig, ha ez a csalá-
don belül zajlik, öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel lehet bün-
tetni – tette hozzá az ügyvéd.

MUNTYÁN BERNADETT

VAN KIÚT A KAPCSOLATI ERŐSZAKBÓL 
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„Itt vagyunk, veletek vagyunk 
és nem vagytok egyedül”

Hazánkban a legóvatosabb becslések alapján is hetente legkevesebb egy nő hal bele kapcsolati erőszakba. 

Minden ötödik nőt rendszeresen fizikailag is bántalmaz a partnere.

Bántalmazás már az is, amikor szavakkal verjük, lekicsinyítjük, alázzuk a másikat. 



A családon belüli erőszak 
már nem csak a nőket érin-
ti. Miskolcon a szakember-
hez forduló bántalmazot-
tak 15 százaléka férfi. A 
Krízisambulancián heti két 
új esettel találkoznak, több-
ségük lelki trauma áldoza-
ta. A kapcsolati erőszakról 
szólt a szociális munka he-
tének programja, amelynek 
a Miskolci Egyetem adott 
otthont.

– Ezen a héten a szociális 
munka hete van, ez az a terü-
let, amivel valóban nem egy 
nap, hanem 365 napon át kel-
lene foglalkoznunk – mond-
ta köszöntőjében Veres Pál 
polgármester. Azt gondolom, 
azok, akik a szociális területen 
dolgoznak, akár civilszervezet 
tagjaként, akár hivatásszerű-
en, ők valóban hivatásként te-
kintenek erre a feladatra. Egy 
társadalom ereje abban mu-

tatkozik meg, ha egy társada-
lom elég érzékeny és nyitott 
a szociális segítőkre és a szo-
ciális problémákra. Mi abban 
vagyunk érdekeltek a város 
vezetőiként, hogy erre felhív-
juk a társadalom figyelmét és 
segítsük, hogy ez a mindenna-
pok részévé váljon.

Az előadások sorát Tán-
csics Zita, az EMMI Család-, 
és ifjúságügyért felelős állam-
titkárság esélyteremtési főosz-
tályának vezetője kezdte meg, 
aki a minisztérium kapcso-
lati erőszak áldozatait segítő 
 komplex fejlesztési stratégi-
ájáról számolt be. Rácsok Ba-
lázs az Ökumenikus Segély-
szervezet kapcsolati erőszak 
elleni küzdelemben végzett 
komplex tevékenységét mu-
tatta be. A szakember az ellá-
tórendszerek együttműködé-
sének fontosságát emelte ki. 
Hozzátette: az áldozathibáz-
tatás helyett a bántalmazot-

tak gyors és hatékony segít-
séghez jutásának elősegítése 
a legfontosabb. A kapcsolati 
erőszak elleni összefogásban 
nem csak a szociális szakma, 
hanem minden arra fogékony 
társadalmi szereplő részt vál-
lalhat – mondta Rácsok Ba-
lázs. – Jó példaként említette 
a segélyszervezet munkáját 
évek óta támogató Vodafone 
Magyarország Alapítvány és 
AVON szerepvállalását.

Sándor-Lenkei Aida, az 
Ökumenikus Segélyszerve-
zet miskolci krízisambulan-
ciájának szakmai vezetője 
a krízisambulancia, mint új 
segítségnyújtási forma mű-
ködéséről, illetve a kapcsola-
ti erőszak kezelésében szer-

zett tapasztalatairól szólt. A 
szakember elmondta a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Heves 
és Nógrád megyét ellátó in-
tézményének több mint egy 
éves működése alatt 510 alka-
lommal nyújtottak segítséget 
áldozatoknak. Az ambulanci-
át eddig közel 80 bántalma-
zott kereste fel és kértek jogi 
és pszichológia segítséget, 
szakmai tanácsadást, támo-
gatást vagy megerősítést. A 
bántalmazottak mellett a krí-
zis ambulancia a kapcsolati 
erőszak áldozataival kapcso-
latba kerülő szakembereket 
is támogatja. A krízisambu-
lanciát 80 százalékban közép, 
vagy felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők keresték fel ed-

dig. Közülük 46 százalékban 
foglalkoztatott és 26 száza-
lékban inaktív, vagy inaktív 
nyugdíjas volt.

A konferencia programját 
színesítette a Péterfy-Novák 
Éva írónővel folytatott pódi-
umbeszélgetés, mely Rátonyi 
Kriszta, a Duna TV munka-
társának irányításával lehető-
séget adott arra, hogy a köny-
veiből megismert családok 
élettörténetén át értsék meg a 
résztvevők még jobban a kap-
csolati erőszak dinamikáját 
és a segítségnyújtások, támo-
gatások fontosságát. Lukács 
Gergely slammer pedig slam 
poetry formájában fogalmaz-
ta meg, hogy hogyan élik meg 
az áldozatok a bántalmazást.

A rendezvényszervezők 
célja az volt, hogy a régióban 
dolgozó jelzőrendszeri ta-
gok minél szélesebb körében, 
komplex módon bővítsék az 
ismereteiket, hiszen bárme-
lyik szolgáltatásban megje-
lenhet a kapcsolati erőszak 
áldozata. Az átadott tudást és 
tapasztalatokat a jelen lévő 
szociális szakemberek, töb-
bek között családgondozók, 
házi segítségnyújtók, bölcső-
dei vagy éppen idősellátásban 
dolgozók, fogyatékos- illetve 
hajléktalan ellátásban mun-
kálkodó szakemberek mel-
lett védőnők, rendőrök, bírók, 
ügyészek, illetve civil szerve-
zetek képviselői hasznosíthat-
ják majd munkájuk során.

Egy társadalom erejét és fej-
lettségét leginkább az mutat-
ja, mennyire érzékeny szo-
ciálisan – fogalmazott Veres 
Pál polgármester a szociális 
munka hetének első napján. 
A városháza dísztermében 
kulturális műsorral ünne-
pelték a dolgozókat, tízen 
elismerést is kaptak. 

A Hajós utcai Napraforgó 
Bölcsőde a város legnagyobb 
ilyen intézménye, hétközna-
pokon több mint 110 kis lakó-
juk van. A létesítmény vezetője 
15 éve dolgozik bölcsődében. 
Mélypataki Rita munkája elis-
meréseként vett át kitüntetést 
a város polgármesterétől és al-
polgármesterétől. – Hivatásom 
során a legfontosabb számom-
ra a családok igényeinek kielé-
gítése, a gyermekek maximális 
színvonalon történő ellátása – 
fogalmazott érdeklődésünkre.

A szociális és gyermekjólé-
ti ellátásban több mint ezren 
dolgoznak Miskolcon. Van-
nak, akik a gyermekvédelmi 
alapellátásában, a bentlakásos 
idősellátásban, a fogyatékos 
vagy a hajléktalan ellátásban 
segítenek embertársaikon. A 
Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjólé-
ti Intézmény igazgatója szerint 
náluk is jelentkezett a szakem-
ber és munkaerőhiány. – Ez 
az egyhetes rendezvénysoro-
zat is segít nekünk a szemlé-
letformálásban; abban, hogy 
mindenki bepillantást nyerhet 
a munkánkba, ami elindíthat 

bennük is egyfajta érzékenyí-
tést. Talán egyre több ember-
ben válik majd fontos értékké 
a segítségadás, és ezen szak-
mák felé fordulnak – mondta 
el Gúr Péter Attila.

Miskolc önkormányzata 
idén is megemlékezett azok-
ról a dolgozókról, akik ezt a 
hivatást választották. – Egy 
társadalom erejét és fejlett-
ségét leginkább az mutatja, 
hogy mennyire érzékeny szo-
ciálisan – hangsúlyozta a vá-
ros polgármestere. Veres Pál 
szerint fontos, hogy a társa-
dalom tagjai, akár közössé-
gek, akár egyének, figyelje-
nek egymásra és támogassák 
is egymást. – Tisztelet, köszö-
net és elismerés jár azoknak, 
akik élethivatásnak választják 
a szociális támogatást és se-
gítést, hiszen azt gondolom, 
hogy e nélkül igazán hatéko-
nyan nem működhetne a tár-

sadalom – tette hozzá. A pol-
gármester kitért arra is, hogy 
nem véletlenül hozták létre 
Miskolcon elsőként a szociá-
lis ügyekkel foglalkozó mun-

kabizottságot. A város és a ré-
gió komoly feladatok előtt áll, 
hogy a szociális tevékenység-
ben hatékonyan tudjon előre-
lépni. 

Miniszteri elismerő okle-
velében részesítette Kásler 
Miklós, az emberi erő-
források minisztere Du-
berné Dunaveczki Évát, 
a Magyar Vöröskereszt 
miskolci hajléktalanokat 
gondozó központjának in-
tézményvezetőjét.

Az elismerést a szoci-
ális munka ünnepén a 
Parlamentben vette át a 
humanitárius szervezet Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezetének intézmény-
vezetője az elmúlt 20 évben 
végzett folyamatos és odaadó 
munkájáért, amelyet a szo-
ciálisan rászoruló és magára 
maradt emberekért végez.

A minisztériumi díjra a Ma-
gyar Ápolási Egyesület terjesz-
tette fel Duberné  Dunaveczki 
Évát, aki 10 éve igazgatja a re-
gionális szinten is legnagyobb 
férőhellyel bíró és legsokrétűbb 
szolgáltatást biztosító miskolci 
hajléktalanszállót. – Csaknem 
20 évnyi segítő munka után 
minden elismerés jól esik az 
embernek főleg azért, mert 
ezen a területen elég ritkán ta-
lálja meg bármi ehhez hasonló 
elismerés a szakembereket" – 
nyilatkozta lapunknak Duber-
né Dunaveczki Éva. Hozzátet-
te: ez a munkatársai érdeme is, 
hiszen csapatban dolgoznak. 

– Igyekeztem a munkámat 
mindig 150 százalékon végez-
ni, ami a jövőben is így lesz. El-
ismerés nélkül is ez volt és to-
vábbra is a hajléktalanellátás 
lesz a hivatásom. Mentálisan, 
lelkiekben ad pluszt ez az elis-
merés – emelte ki.

Az elismerő oklevelet 
 Fülöp Attila adta át az Or-
szágház Felsőházi termé-
ben. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (EMMI) 
szociális ügyekért felelős ál-
lamtitkára beszédében ki-
emelte: „A szociális munka 
mindig is a közösségért tett 
munka lesz", mentes a zajos 
sikerektől, de annál hálásabb.

Az ünnepségen részt vett 
Latorcai János, az Ország-
gyűlés alelnöke, aki beszéd-
ben hangsúlyozta: „A szoci-
ális munka akár hivatásos, 
akár önkéntes, az egyik leg-
nemesebb munka a világon, 
valódi szolgálat", amelyhez 
elhivatottság és áldozatvál-
lalás is szükséges.

A SZOCIÁLIS MUNKA HETÉT ÜNNEPELTÉK

Konferencia a kapcsolati erőszakról 

Tisztelet, köszönet, elismerés
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Elismerő oklevél 
a hajléktalan 
gondozásért

A szociális munka napja alkalmából kitüntetést vehetett át:
Czirják Tiborné, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény bölcsődevezető-helyettese
Csekéné Lelovics Anikó, a Miskolci Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekjóléti Intézmény szociális gondozója
Járcsics Réka, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény óvodai- és iskolai szociális segítő, cso-
portvezető-helyettese
Juhászné Koós Edit, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészség-
ügyi és Gyermekjóléti Intézmény jelzőrendszeri tanácsadója
Kovács Anita, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény gazdasági ügyintézője
Mélypataki Rita, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény bölcsődevezetője
Mogyorósi Istvánné, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Egyesületének önkéntese
Radomszki Lászlóné, az Őszidő Alapítvány kuratóriumi elnöke
Sirgely Zsuzsanna, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészség-
ügyi és Gyermekjóléti Intézmény Őszi Napsugár Otthon fiziko-
terápiás munkatársa
Szathmári Gyuláné, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészség-
ügyi és Gyermekjóléti Intézmény Szent Hedvig Otthon techni-
kai munkatársa. 

ÁLDOZATHIBÁZTATÁS HELYETT GYORS SEGÍTSÉG

 A rendezvény a szakmai szervezetek összefogását erősítette. Fotók: Végh Csaba 



A Miskolc Dixieland Band, Gecse Attila lelkész és a Zemplén 
Táncegyüttes vehetett át Prima Díjat, Közönségdíjban pedig 
a Miskolc Steelers részesült szombat este, a Miskolci Nemze-
ti Színházban, a hagyományos Prima Gálán.

A Vállalkozók Országos Szö-
vetsége B.-A.-Z. Megyei Szer-
vezetének elnöksége minden 
évben meghirdeti a Prima 
 Díjat. A díj célja a magyar értel-
miség szellemi eredményeinek 
megőrzése, a hazai tudomány, 
művészet, kultúra és sport fej-
lesztésének erősítése egy olyan, 
hatalomtól és politikától füg-
getlen kitüntető cím adomá-
nyozásával, amelynek megkér-
dőjelezhetetlen értéke van a 
közvélemény szemében. A me-
gyei Prima díj várományosai 
tíz kategóriából választották ki, 
közülük hárman kapták meg az 
elismerést, egy valaki pedig Kö-
zönségdíjban részesült.

Ádám Imre, a VOSZ elnök-
helyettese, és a megyei szerve-
zet elnöke köszöntő beszédé-
ben arról szólt, a vállalkozók 
megítélése nem volt túl jó ak-
koriban, amikor Demján Sán-
dor létrehozta ezt a díjat, és 
alapítványt 2003-ban. – Célja, 
hogy ne csak a munkájukkal 
foglalkozzanak a vállalkozók, 

hanem igazi lokálpatrióták 
is legyenek – mondta. Majd 
 Tolnai Tibor, a VOSZ elnöke, 
Prima Primissima Alapítvány 
tagja köszöntötte a résztvevő-
ket, és köszönetét fejezte ki a 
támogatóknak.

Bánné Gál Boglárka, a me-
gyei közgyűlés elnöke beszé-
dében kiemelte, ez a díj nem 
egy alkalmi fellángolás, ha-
nem hagyománnyá vált. – Me-
gyénkben sok értékteremtő 
személy él és alkot. Az ő si-
kerük, a mi sikerünk, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye si-
kere – fogalmazott.

Veres Pál polgármester ki-
emelte ez a díj remek lehetőség 
arra, hogy Miskolc és a megye 
legkiválóbb embereit megmu-
tassuk a világnak. – Sajnos ma-
napság csak a szörnyűségnek 
van hírértéke, ezekre azonban 
nem lehet építkezni, és nem 
mutat előre. Úgy tűnik sokkal 
kevesebb a jó hír, a nemes példa, 
amelyek erőt és példát adhat-
nak nekünk a mindennapok-

ban – emelte ki. Mint mondta, 
Borsodra is sok negatív bélyeg 
ragadt, ami sajnos elnyom min-
ket. „Mivel tudunk ez ellen ten-
ni? Ha megmutatjuk, mennyi 
értékünk van” – mondta a pol-
gármester, hozzátéve: ezért is 
nagyon boldog, hogy megmu-
tathatjuk a világban ezeket az 

értékteremtő személyiségeket. 
„Tehetséget nagy szorgalom-
mal lehet kibontakoztatni. Ez 
adjon nekünk erőt ahhoz, hogy 
felfedezzük a szépet, és tisztel-
jük a másikban a jót.”

2005-ben döntött arról az ala-
pítvány, hogy a kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó vállalkozóknak 
díjakat adnak át, ezen a napon.

Az Év Építőipari Vállalkozá-
sa a Torkrét Bau Kft. és az Év 
Vállalkozója, Szabados Zoltán 
ügyvezető. 

Az Év Kereskedelmi Vállal-
kozása a BRS Klíma és Gáz-
centrum Kft., és az Év Vállalko-
zója díjat Körmöczy Zsuzsanna, 
a cég ügyvezetője kapta.

Az Év Épületgépészeti Vál-
lalkozása a CreativEnergy Kft., 
az Év Vállalkozója pedig a cég 
ügyvezetője, Sedlák Gábor lett.

Az Év Bányászati Vállalkozá-
sa a Perlit-92 Kft., Az Év Vállal-
kozója díjat pedig a cég ügyve-
zetője, Farkas Géza kapta.

Az Év Borászati Vállalko-
zás a Götz Pincészet lett, az Év 
Vállalkozója díjat pedig Götz 
István ügyvezető kapta.

Az Év Állattenyésztő Vállal-
kozása a Bio-Goods Kft. lett, 
az Év Vállalkozója díjat a cég 
ügyvezetői Hajdú Dávid és 
 Horváth Gábor kapták.

Demján Sándorné egyebek 
mellett arról szólt, mikor férje 
17 évvel ezelőtt megalapította 
a díjat, az volt a célja, hogy a 
művészeti, kulturális és tudo-
mányos élet képviselői a legna-
gyobb elismerésben részesülje-

nek, hiszen olyan sok tehetség 
él közöttünk, akiket nem isme-
rünk, de a díj által ismertté vál-
hatnak.

Az Országos Év Vállalkozó-
ja díjat decemberben vehetik 
majd át Budapesten a Prima 
Primissima Gálán az MBM 
Autó Kft. tulajdonosai Balogh 
József és Fekete Károly, valamint 
az Ózdi Acélművek Kft. tulaj-
donosa Max Aicher.

A lengyel függetlenség 
visszaszerzésének 101. év-
fordulója alkalmából nyílt 
kiállítás a Városházán. 

Az eseményen elhang-
zott: a magyarok és lengye-
lek múltja, hagyományaik 
közösek, mi értjük meg iga-
zán egymást, ezért fontos az 
együttműködés.

1918-ban, az első világhá-
ború után 123 évnyi felosz-
tottság után Lengyelország 
visszaszerezte önálló állami-
ságát. A Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat Miskol-
con minden novemberben 
megemlékezik a legnagyobb 
lengyel nemzeti ünnepről. 
A megemlékezésnek és ki-
állításnak a városháza aulá-
ja adott otthont. A tíz darab 
molinó Lengyelország eltör-
lésétől a függetlenség vissza-
szerzéséig mutatja be a törté-
nelmet.

– 1795-ben Lengyelorszá-
got háromfelé szakították, és 
ezzel az ország egy az egy-
ben megszűnt Európa tér-
képén megjelenni. A lengyel 
nyelvet egyáltalán nem lehe-
tett használni, nem lehetett 
oktatni, nem volt Lengyel-
ország – emlékeztetett Szabó 
Mónika, a Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnök-
helyettese. 

Közös a múltunk, közö-
sek a hagyományaink és kö-
zös a barátságunk – mondta 
Veres Pál az ünnepségen. A 
polgármester szerint fontos 

az együttműködés, hiszen 
ahogy fogalmazott, mi értjük 
meg igazán egymást. – Én 
abban leszek érdekelt Mis-
kolc vezetőjeként, hogy eze-
ket a barátságokat erősítsem, 
a testvérvárosi kapcsolato-
kat még magasabb szintre 
próbáljam emelni városaink 
között. Valamint azt, hogy 
amint csak lehetséges segít-
sem és helyt adjak az ilyen 
típusú megemlékezéseknek – 
hangsúlyozta Veres Pál. 

A kiállítást november 22-
én 16 óráig bárki megnézheti 
a városháza aulájában.

Az Ady Művelődési Ház 
lett a második hivatalos 
poptörténeti pont Miskol-
con. Az ország több váro-
sában táblák emlékeztet-
nek arra, hogy a kulturális 
intézmények zenetörténeti 
jelentősége pótolhatatlan. 

A Miskolci Illés Emlékze-
nekar köszöntötte a zenera-
jongókat és a miskolci muzsi-
kusokat kedden az Adyban. 
Ezúttal nem rendszeres, Illés 
Klubjukat tartották, hanem 
táblaavatóra hívták fel a mis-
kolciak figyelmét.

Az Ady Endre Művelődési 
Ház lett ugyanis a második 
miskolci poptörténeti pont. 
A Gárdonyi Művelődési Ház 
után itt is felavatták azt a táb-
lát, ami felhívja a figyelmet 
az épület zenetörténeti jelen-
tőségére, hiszen itt talált ott-
honra egykor többek között 
az Edda. 

– A jó istenke minket, az 
Edda Műveket ide, Miskolcra 
tett le, hogy végig menjünk 
az úton, kiálljuk az összes 
próbatételt, túl azon, amit 
egy szegény legénynek végig 
kell járnia. Aránylag szépen 
végigmentünk ezen az úton. 
Ennek azért fontos állomá-
sa volt ez a ház – emlékezett 
vissza Pataky Attila. Az Edda 
Művek énekese stílszerűen 
kedvenc Ady Endre versével 
tisztelgett az épület előtt. 

Az Edda mellett számos ze-
nekar köszönheti pályafutá-
sát a művelődési ház befoga-
dó közegének. Sok régi Adys 

dolgozó, és számos zenész 
érkezett a poptörténeti tábla 
avatására. A szimbolikus ese-
mény mögött pedig jelentős 
támogatási rendszer is áll.

– Ebben a lassan mögöt-
tünk hagyott hat évben közel 
négy milliárd forintot tud-
tunk a magyar könnyűzené-
nek támogatásként nyújtani. 
Erre korábban még nem volt 
példa – nyilatkozta Bajnai 
Zsolt, az NKA Hangfoglaló 
Program Kollégiumának ve-
zetője. Ebből a pénzből segí-
tik a kezdő zenekarokat is, de 
koncerthelyszíneket is támo-
gatnak.  
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A kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozókat is díjazták. Fotók: Beregi László

A Miskolc Dixieland Band 29 év alatt a térség és az ország 
egyik legismertebb jazz formációja lett. A hazai fesztiválok mel-
lett számos küldöldi meghívást kaptak. 2005-ben A Miskolci 
Gyémántok, illetve a Múzsa Művészeti díjat érdemelték ki.

Gecse Attila lelkész, alapítója az Erzsébet Hospice Alapít-
ványnak. 1992 óta oktatói feladatokat is ellát. A pszichiátriai 
betegek lelki gondozása mellett a Bátor tábor gyászcsoport veze-
tője, a Lélekmadár tábor pasztorális lelkigondozója. A Perecesi 
Bányász Fúvószenekarnak is tagja.

Zemplén Táncegyüttes, a régió hagyományait ápoló, kutató, 
feldolgozó és saját koreográfiákon keresztül bemutató együtte-
se. A már világhírű együttes, minden korosztályt bevonva egye-
dülálló képzési, kulturális és szórakoztató tevékenységet folytat.

A Miskolc Steelers amerikai futball csapat már 14 éves múlt-
tal rendelkezik. 2014-ben jogot szerzett a HFL-ben (Magyar 
Amerikai Futball Liga) való indulásra. 2017-ben az első vidéki 
HFL bajnok a Miskolc Steelers lett. 2018-ban a második helye-
zésük a sport iránt érzett szeretetet jelenti.

Megemlékeztek a lengyel 
függetlenségről

AZ ADY IS POPTÖRTÉNETI 
PONT LETT 

Ők 2019 legjobbjai Borsod-Abaúj-Zemplénben

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
Miskolcon minden novemberben megemlékezik  
a legnagyobb lengyel nemzeti ünnepről.  
Fotó: Mocsári László

Az Adyban talált otthonra egykor többek között  
az Edda is. Fotó: Mocsári László
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Egy igazán jó hírrel szolgál-
hatok azon olvasóinknak, 
akik kissé kitekintenének 
a miskolci helynévrenge-
tegből, hiszen ezen a héten 
megvizsgáljuk a város talán 
legizgalmasabb és vélhetően 
legismertebb legendáját. 

A molnárlegény(?) tragédi-
ába fúló szerelmi történetét 
sokan betéve ismerik, engem 
leginkább akkor kezdett el 
foglalkoztatni a Molnár-szik-
la elnevezésének eredete, ami-
kor már a harmadik változat-
tal találkoztam. De a népnyelv 
már csak ilyen. Biztosan so-
kan szembesültünk már az-
zal az élethelyzettel, amikor a 
valóságot sokadkézből a szín-
skála jónéhány elemének fel-
használásával halljuk vissza. 
Valami hasonlón mehetett át 
a Molnár-szikla-legenda is, ha 
egyáltalán létezett olyan alap, 
amire a történet épült. Egy 
közös nyomozásra invitálom 
önöket. 

Azt már kevesebben tudják, 
hogy a hegycsúcsot a 18. szá-
zadi térképeken még Könyök-
lő-kőként vagy nemes egysze-
rűséggel Kősziklaként jelölték, 
de találkozunk a Csókás-kő 
elnevezéssel is, ami nem 
egyenlő a ma ismert Csókás-
sal (jelenleg Csókásnak az Új-
massa feletti kirándulóhelyet 
nevezzük). A Molnár-szik-
la elnevezésre pár évtizeddel 
később sem találunk utalást, 
amikor Petőfi Sándor járt e 
tájon. Ekkoriban kezdi el az 
ország felfedezni Hámort és 
környékét, egyre-másra je-

lennek meg a különböző út-
leírások, a gyönyörű település 
képeslapos ábrázolásai is kör-
bejárják az országot, inspirál-
va ezzel számos költőt, utazót, 
politikust, hogy ellátogassa-
nak a környékre. Így utazott 
ide Petőfi is, aki a Kerényi 
Frigyesnek címzett, 1847. jú-
lius 8-án kelt X. Útilevelében 
a következőket írja: „A falun 
belül, ahol a hámor van, egy-
re szűkebb lesz a völgy, s végre 
egészen kősziklák közé szorul, 
meredek, vad kősziklák közé, 
s az út fölfelé tart kanyargósan 
a Szinva partján, mely számos 
zuhatagot képez, fönn pedig 
a hegyen tóba gyűl, melynek 
vize sötétzöld, minthogy tük-
re az őt környező bércek erde-
jének.”

Költőnk tehát sem a mal-
mot, sem a sziklán álló ke-
resztet, sőt a mondát sem em-
líti, de ez nem jelenti azt, hogy 
ekkor még nem kapott szár-
nyra a legenda. Ugyanis ez-
előtt egy évvel, Vahot Imre 
szerkesztésében napvilágot 
látott a történet egyik válto-
zata. A Diósgyőri vashámo-
rok címmel ellátott, 1846-os 
leírás ekképpen jegyzi fel a 
történetet: „Volt egyszer egy 
tehetős öreg molnár, ki a diós-
győri határban derék malom-
mal bírt. De özvegy állapotá-
ban megunván magát, arról 
gondoskodott, hogy agg nap-
jai földerítésére csinos fiatal 
menyecskét hozzon házához. 
S mivel jó módú ember volt: 
a környék leányainak szülői 
vágyva lesték az öreg molnár 
választását, ki is rövid fontol-

gatás után a vidék legszebb 
hölgyét Mariskát, egy falusi 
bíró leányát vevé nőül. Hajh 
de az öreg molnár csak hamar 
észrevette, hogy Mariska mást 
szívlel, s őt csak színből hizel-
gi körül. A féltés kínja majd 
nem őrültté tette a szegény 
öreget. Miután azonban sem-
miképp nem tudott nyomába 
jönni annak: vájjon kiért lán-
gol az ő gyönyörű Mariskája? 
Leskelődéshez folyamodott. 
Molnárunk malma egy mere-
dek kőszikla alatt dübörgött, 
úgy, hogy a szikla tetejéről a 
malom udvarába és kertébe 
igen jól be s alá lehetett lát-
ni. Egy ünnepnapon tehát az 
ősz molnár, azon ürügy alatt, 
hogy bemegy a városba, elbú-
csúzék féltett menyecskéjétől; 
de a helyett, hogy Diósgyőrbe 
ment volna, a malma fölötti 
szikla tetejére mászott, most 
már bizton kitudandó: vájjon 
gyanúja alapos-e vagy nem? 
Alig telt el egy óranegyed, s 
a feszült figyelemmel leskelő-
dő öreg molnár egy, felbok-
rétázott kalapot, gyolcsinget, 
gatyát viselő hetyke parasztle-
gényt vett észre a malom kö-
rül ólálkodni, s egyszersmind 
azt is látja, hogy neje kiütvén 
fejét az ablakon, a legényt, ke-
zével csókokat hányva reá, 
szobájába csalogatja. Amint 
erre a bokrétás barna legény 
besurrant, az öreg molnár, 
mintha villám csapta volna 
meg, dühös lázba jő, s szörnyű 
idegrángatózás közt felkiált-
ván: „így jár a vén bolond, ki 

fiatal nőit vesz feleségül!” az 
alatta tátongó mélységbe ro-
han, mi tüstént iszonyú halá-
lát okozá. Azon helyre, honnét 
az öreg molnár leugrott, ájta-
tos rokonai keresztet állítottak 
– gyászos emlékéül e szomorú 
esetnek.”

Ami az öngyilkos szemé-
lyét illeti, a Vahot-féle verzió-
tól teljesen eltérőt találunk a 
Halmay-Leszih által jegyzett 
1929-es Miskolc című kötet-
ben: „Néhány percnyi út után 
a jobb oldalon meredeken 
karcsú, toronyra emlékezte-
tő sziklakúpot látunk, fenn a 
tetején egy kis fakereszttel. A 
kereszt már nagyon régi, csak 
a völgy legöregebb emberei 
emlékeznek szomorú törté-
netére. Kicsiny vízimalom áll 
a sziklával szemben. Ebben 
élt vagy hatvan esztendővel 
ezelőtt egy molnár gyönyörű 
szép leányával. A leány bele-
szeretett az apjánál dolgozó 
molnárlegénybe, de a boldog-
ságról való álmodozásukat a 
ridegszívű apa széttépte, s a 
leánykérőt kiutasította. A le-
ány is eltűnt. Nem sokáig kel-

lett őket keresni, ott feküdtek 
csöndesen, összezúzott test-
tel a sziklatorony aljában. Fi-
atal vérüktől piros lett a szikla 
éles, fehér köve.”

Ebben a változatban hozzá-
vetőleges időponttal is talál-
kozunk, ami 1870 környékére 
datálja az öngyilkosságot. A 
különböző forrásokat áttekint-
ve talán ez a felállás a legelter-
jedtebb: a gonosz apa vétója, 
ezáltal a szerelmespár közös 
halála. De, hogy ne legyen eny-
nyire egyszerű dolgunk, talál-
kozunk egy harmadik verzió-
val is: Unger Hugó Miskolc, a 
Bükkvidéki főváros rövid is-
mertetése című, 1928-as mun-
kájában ezt olvashatjuk: 

„A Molnárszikla égbe törő 
ormán egy feszület néz le a 
nyaktörő mélységibe. A nép-
rege szerint a völgy mélyén 
csattogó vízimalom molnár-
legénye szemet vetett a csinos 
molnárnéra, s mivel viszont-
szerelemre nem talált, a szik-
láról ugrott le, s lelte szörnyű 
halálát a mélységben; az em-
léke itt bolyong a bércek és 
lakói nak meséiben.”

A különböző források tehát 
ezt a három változatot isme-
rik, érdekesség azonban, hogy 
a korszak sajtójában nem lel-
hető fel olyan esemény, amely 
táptalaja lehet a legendának. 
Az tény, hogy a malom létezett 
a szikla mellett, a hegycsúcson 
található kereszt már a soka-
dik, azt időről időre kicserélik 
a helyiek.

A Molnár-szikla legendá-
ja egy időben annyira erősen 
benne élt a miskolciakban, 
hogy még versíró pályázatot 
is kiírtak a történet megének-
lésére. Bizonyítékok híján az 
sem tartható kizártnak, hogy 
a legenda a hámoriak kitalá-
ciója, ilyen formában népsze-
rűsítve falujukat, amiért nem 
is lehet őket elkárhoztatni. A 
19. század derekán ugyanígy 
tettek azok a híres poéták, po-
litikusok, közéleti személyisé-
gek is, akik ezen a varázslatos 
tájon jártak. Ahol később lét-
rejött Lillafüred, majd a Palo-
taszálló felépülésével valóban 
felkerült a környék az ország 
legimpozánsabb kiránduló-
helyei közé. Ahol újabb sze-
relmek kerültek megének-
lésre, gondoljunk csak József 
Attila Ódájára. Az már a sors 
furcsa iróniája, hogy a ma-
gyar költészet egyik legszebb 
szerelmes versének szerzője – 
amit a Molnár-sziklától pár-
száz méterre írt meg – szintén 
öngyilkosságot követett el. 
Egyes feltételezések szerint, 
persze.

Aki esetleg rendelkezik 
olyan újságcikkel, beszámoló-
val, ami a fenti legenda alap-
jául szolgálhat, kérem írjon 
nekem az alábbi e-mail címre: 
miskolcadhatott@gmail.com 

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ

Miskolc helynevei 11. rész

MIRŐL MESÉL A KERESZT A SZIKLÁN?

A tizenhat, magyar származású Nobel-díjas áll annak a tu-
dománytörténeti kiállításnak a középpontjában, amit szer-
dán nyitottak meg a megyei könyvtárban. Közel egytucat 
tabló mutatja be életüket, eredményeiket.

A tárlat anyagát Pálfi 
György nyugalmazott egyete-
mi oktató állította össze, és a 
Magyarok IX. Világkongresz-

szusa mellett a Magyarok Vi-
lágszövetsége is támogatta a 
vándorkiállítást. Utóbbi el-
nökségi tagja adta át a kiállí-
tást a miskolci közönségnek. 
Bodnár József köszöntőjében 
felidézte, Pálfi arra kérte őket, 
hogy gondoskodjanak az ösz-
szegyűjtött anyagról, és ván-
dorkiállításként juttassák el az 
anyaország mellett a külhoni 
városokba is.

 – Büszkék lehetünk arra, 
hogy elődeink, magyar tu-
dós elmék, feltalálók mit 
tettek le az asztalra, mit ad-
tak a nagyvilágnak – húzta 
alá. Tizenegy tablón olvas-
hatunk a Nobel-díjasaink 
életéről, munkásságáról, de 
olyan területeken elért vi-
lágraszóló sikerekről is, mint 
az atomenergia, az űrkuta-

tás, az informatika, vagy ép-
pen a gyógyszerészet. – Ti-
zenöt éves munka van ebben 
az anyagban, mintegy 330 
magyar tudós munkásságá-
nak összegzése – mondta el 
megnyitó beszédében Rózsa 
György főlevéltáros, aki ki-
emelte: minden kategóriában 
van Nobel-díjas tudósunk.

Mint ismert, november 3. 
a magyar tudomány ünne-
pe, 2003-ban döntött erről az 
Országgyűlés. 1825-ben ezen 
a napon ajánlotta fel birtokai 
egyévi jövedelmét egy ma-
gyar tudós társaság megala-
pítására. – Ezt ünnepeljük 
most, és ehhez kapcsolódó-
an adunk otthont Miskolcon 
a vándorkiállításnak – tette 
hozzá Prokai Margit könyv-
tárigazgató.
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Magyarok, akik segítették az emberiség előre haladását A magyar származású No-
bel-díjasok névsora, tevé-
kenységük időrendjében:
Lénárd Fülöp, 1905, fizikai
Bárány Róbert, 1914, or-
vos-élettani
Zsigmondy Richárd, 1925, 
kémiai
Szent-Györgyi Albert, 1937, 
orvos-élettani
Hevesy György, 1944, kémiai
Békésy György, 1961, orvosi
Wigner Jenő, 1963, fizikai
Gábor Dénes, 1971, fizikai
Friedman Milton, 1976, köz-
gazdasági
Polányi János, 1986, kémiai
Wiesel Elie, 1986, béke
Harsányi János, 1994, köz-
gazdasági
Oláh György, 1994, kémiai
Majláth Judit, 1997, béke
Kertész Imre, 2002, irodalmi
Herskó Ferenc, 2004, kémiai.

A hegycsúcsot a 18. században még Könyöklő-kőként  
vagy Kősziklaként jelölték. Fotó: Kláben Attila 

Vízimalom a Molnár-szikla mellett 1908-ban. 

Hámor egy 20. század eleji képeslapon. 

Tizenegy tablón olvashatunk a Nobel-díjasaink életéről, 
munkásságáról. Fotó: Mocsári László 
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DIÁKOK A STÚDIÓBAN 

Hogyan indul el a híradó, 
milyen egy napi adás, hol 
forgatnak a stábok, milyen 
témák vannak a honlapon és 
mi a dolga egy tördelőnek? – 
ezekre a kérdésekre is választ 
kaptak az Erasmus + nem-
zetközi cserediákprogram 
résztvevői és zrínyis diákok a 
MIKOM-ban.

Az Erasmus + nemzetközi 
cserediákprogram keretében 
zrínyis diákok mellett német, 
olasz, lengyel és finn iskolák ta-
nulói jártak a Miskolci Napló, 
a minap.hu és a Miskolc Tele-
vízió közös szerkesztőségében. 
Kissné Trembeczki Nórától, a 
program egyik koordinátorá-
tól megtudtuk, a többéves kö-
zös projekt fő célkitűzése meg-
ismerni egymás kultúráját, 
értékeit, és persze gyakorolni 
az idegen nyelveket. A látogatás 

során a szintén Zrínyiben taní-
tó Ferencsik Marcell tolmácsolt 
a diákoknak. A mostani egyhe-
tes, magyarországi találkozó té-
mája a média működése, ezért 
aztán a helyi médiumokat lá-
togatták meg a diákok. Beszél-
gettek a média szerepéről, arról, 
hogyan hat a gondolkodásmód-
ra, hogyan jelennek meg az uni-
ós és hazai témák a különböző 
médiumokban. Rádióban, tele-
víziónál, újságnál is jártak. 

Paola Dolma Olaszország-
ból érkezett. A látogatás so-
rán rendkívül aktív volt, sokat 
jegyzetelt, nagy érdeklődést 
mutatott mind a televízió, 
mind a portálunk működése 
iránt. – Nagyon tetszik a pro-
jekt, a médiával való ismerke-
dést hasznosnak találom, nem 
gondoltam volna, hogy ennyi 
mindent megtudhatunk a mis-
kolci médiumok működéséről 

– mondta el érdeklődésünkre, 
hozzátéve: érdekes volt megis-
merni, hogyan készül egy cikk, 
vagy egy híradós anyag, mi-
lyen egy élő felvétel a kamerák 
előtt. Média-fogyasztási szo-
kásairól elárulta, hogy otthon 
a nagyszülei rendszeresen fel-
hívják a figyelmét az újságok-
ban olvasható fontos cikkekre, 
általában csak ezeket olvassa 
el, egyébként a telefonja segít-
ségével tájékozódik a nagyvi-
lág történéseiben. Elsősorban 
a sporttal és a feminizmus-
sal kapcsolatos témák izgatják 
manapság. – Sajnos Olaszor-
szágban is szinte csak negatív 
tartalmakat közvetít a televí-
zió, ezért nem szoktam nézni 
– tette hozzá.

A Zrínyi Gimnázium 11. év-
folyamos tanulója, Szűcs Lívia 
ellenben rengeteget tévézik, rá-
diót viszont csak az anyuká-

ja mellett, az autóban hallgat. 
Újságot nem olvas, internetes 
portálokat viszont igen, de főleg 
azokat a cikkeket, amiket a kö-
zösségi oldalakon megpillant, 
és a címe felkelti az érdeklődé-
sét. Egy ütős cím alapján tehát 
azonnal kattint.

Kissné Trembeczki Nóra vé-
gül elmondta: sokkal érdeklő-
dőbben fordulnak az egyhe-
tes program végére a fiatalok 
a médiához, mint korábban. 
Felismerték, hogy szükség van 
a különböző felületekre, fóru-
mokra, és tudatosabb média-
fogyasztókká válnak. A hét 
végén egy blogon fogják ösz-
szefoglalni a tapasztalatokat, 
olyan kiemelt szempontok fi-
gyelembevételével, mint a saj-
tószabadság, az objektivitás, a 
hitelesség, valamint hogy mi-
lyen témákat dolgoznak fel az 
egyes médiumok.

Innováció nélkül ma már egy vállalkozás sem maradhat 
talpon, ehhez azonban a felsőoktatási intézmények tudás 
bázisára kell támaszkodniuk – hangzott el a Területi Inno-
vációs Platformokat bemutató országos program sorozat 
miskolci rendezvényén.

– A központ és a most ki-
bontakozó rendezvény nagy-
mértékben fogja segíteni, 
hogy mindazt az ismeretet, 
ami a Miskolci Egyetemen 
régtől fogva megvolt, széle-
sebb körben használják fel 
a termelésben a vállalatok – 
nyilatkozta Barkóczi István, a 
Fux Zrt. vezérigazgatója. Ez a 
célja a programsorozatnak is. 
Helyben kell ugyanis fokozni 
a tudásbázisok szakértelmét 
és az innovációs képessége-
ket. Ehhez elengedhetetlen, 
hogy egyetemek sokkal szo-
rosabb kapcsolatot alakítsa-
nak ki a helyi kis- és közép-
vállalkozásokkal. 

– A Miskolc Egyetemnek 
három fő küldetése van. Az 
egyik az oktatás a másik a ku-
tatás és a harmadik az úgy-
nevezett harmadik misszió, 
amibe beletartozik az is, hogy 
a régió versenyképességét se-

gítsük – erről Deák Csaba, a 
Miskolci Egyetem kancellár-
ja beszélt.

Az innovációs platfor-
moknak az egyetemek a fó-
kuszpontjai. Itt rendelke-
zésre áll a szükséges emberi 
erőforrás és megtalálható 
az az infrastruktúra is, ami-
ből egy KKV fejleszteni sze-
retne. – Az innováció több 
pénzt is jelent, ugyanis azok 
a vállalkozások, amelyek in-
novatívak, azoknak ez a hoz-
záadott érték gyakran az ár-
bevételükben is megjelenik 
– mondta Szabó István, az 
NKFI Hivatal általános és in-
novációs elnökhelyettese. El-
hangzott: az a legfontosabb, 
hogy a tudásból új termékek, 
szolgáltatások, eljárások szü-
lessenek és a kutatásban ha-
gyományosan erős egyete-
mek gazdasági és társadalmi 
hasznot hozzanak.  

160 millió forintból meg-
újult az önkormányzati 
tulajdonban lévő Száz-
szorszép Óvoda. 

A Serház utca 1. szám alatt 
kicserélték a külső nyílás-
zárókat, külső homlokzati 
hőszigetelést és födémszige-
telést kapott az intézmény, 
okos fűtési rendszert létesí-
tettek, valamint az intézmény 
tetejére napelemes rendszert 
telepítettek. Energetikai fel-
újítás zajlik még jelenleg is a 
Diósgyőri, a Mesevár, a Le-
szih Andor úti és a Naprafor-
gó Óvodában. 

A Százszorszép Óvoda 
külső nyílászáróit korsze-
rű hőtechnikai jellemzőkkel 
rendelkezőkre cserélték, utó-
lagos hőszigetelést végeztek 
az oldalfalakon és a tetőn, 
továbbá a tetőre napeleme-
ket is elhelyeztek. Az intéz-
ményben okosfűtést építet-
tek ki, amit a lapradiátorokra 
szerelt, vezeték nélküli kom-
munikációval működő okos 
radiátorszelepeken keresztül 
egy komplex épületmenedzs-
ment-rendszer szabályoz. 

A város energiamenedzs-
ment központja többek kö-
zött automatikusan vezér-
li az intézményben – akár 
termenként vagy napszak-
tól függően szabályozva – a 
belső hőmérsékletet és elő-
re programozhatóvá teszi az 
épület energiafelhasználását.

A korszerűsítés csaknem 
70%-kal kevesebb felhasznált 
energiamennyiséget jelent, 
ami hozzájárul a működte-
tési költség csökkentéséhez, 
miközben az épületben tar-
tózkodók hő- és komfort-
érzete jelentősen javul. A 
Százszorszép Óvodát már 
csatlakoztatták az energia-
menedzsment rendszerhez, 
így a gyermekek november 
18-án visszaköltözhetnek a 
felújított óvodába.

Miskolc óvodafelújítási 
programjában még idén el-
készül a Mesevár, Leszih An-
dor úti, valamint a Diósgyőri 
Óvoda és a kivitelezők a jövő 
év elejére ígérték a Naprafor-
gó Óvoda befejezését is. 2020-
ban a Kassai úti és a Dózsa 
György úti Óvodában végez-
nek majd energetikai felújítást. 

A Miskolc TV stúdióját is górcső alá vették a diákok. Fotó: Parai Roland

Innovációs platformok

Innovatív gondolkodás-
módra ösztönözték a kö-
zépiskolásokat is a Miskolci 
Egyetemen. 

Miskolcra ért a Startup 
Campus nevű országos road-
show, melyen inspiráló siker-
történeteket is bemutattak. 
Az eseményen elhangzott: 
a fiatalok számára különö-
sen fontos az újító szemlé-
let, hiszen nagy részük, olyan 
munkahelyen dolgozik majd, 
ami ma még nem is létezik.   

Novák Blanka még csak 19 
éves, de már fontos kutatási 
eredményeket ért el. 2018-
ban ő képviselte hazánkat 
a stockholmi Nobel-díj át-
adón.

– Egy ázsiai gyógynövény-
ből fejlesztettem ki saját me-
tódus alapján egy olyan ki-

vonatot, amely rendkívül 
ellenálló, mely rendkívül 
hatásos egy ellenálló mul-
tidrog-rezisztens baktérium 
ellen, ez a pseudo mono se-
riginosa, 341 millió embert 
érint évente, ugyanakkor 
serkenti a jótékony baktériu-
mok növekedését – avatott be 
kutatásai részleteibe az Ifjú-
sági Tudományos és Inno-
vációs Tehetségkutató Ver-
seny nyertese. Blanka szerint 
mindenkinek van egy jó öt-
lete, ami sikertörténet lehet. 
Ebben segít a Startup Cam-
pus is, amit a Nemzeti Kuta-
tási Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal támogat.

– Fontos az, hogy meg-
értessük velük minél ha-
marabb, hogy az innováció 
nem egy elérhetetlen dolog, a 
mindennapok része is lehet. 

Innovatív gondolkodásmód-
dal akkor is sikeresebbek le-
hetnek a fiatalok, ha amúgy 
nem alapítanak vállalkozást 
– fogalmazott Kölkedi Krisz-
tián, a hivatal elnöki tanács-
adója.  

A fiatalok nagy része olyan 
munkahelyen dolgozik majd, 
ami ma még nem is létezik, 
ezért is indult el az országos 
roadshow. – Tíz éve még nem 
léteztek Android vagy IOS 
fejlesztők, ahogy okos tele-
fonok se voltak tizenkét éve. 
Gondoljunk abba bele, hogy 
csak ez az egy iparági válto-
zás mennyi új munkahelyet 
generál. Folyamatosan jön-
nek létre új munkahelyek, 
amelyekhez keresik a tehet-
séges fiatalokat – nyilatkozta 
Kovács Zsolt, a Startup Cam-
pus Hungary ügyvezetője. 

A Miskolci Egyetem az 
innováció bölcsőjeként kü-
lönösen számít az újító 
szellemű, kreatív diákok-
ra, emelte ki a rektorhelyet-
tes. – Az egyetemeknek az 
innováció motorjává kell 
válniuk. Ezt segíti, hogy az 
egyetemek fenntartója, az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium lett, és meg-
van az egyetemben az a po-
tenciál, hogy az innovatív 
ötletekhez a technológiai és 
a tudományos hátteret meg 
tudja adni – hangsúlyozta 
Czap László. A road show 
az Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkuta-
tó Verseny hírét is elhozta a 
miskolci diákoknak. A ver-
seny győztese az ösztöndí-
jon túl a 2020-as Nobel-díj 
átadón is részt vehet.

MISKOLCRA ÉRT A STARTUP CAMPUS

A fiatalok számára különösen fontos az újító szemlélet. Fotó: Végh Csaba

Megújult  
a Százszorszép Óvoda



120 millió forintból kor-
szerűsítették a központi 
kórház gyermek intenzív 
osztályát. Az alapterületet 
is megnövelték, és lecse-
rélték az elavult műszer-
parkot.  

Kilenc hónapnyi munka 
előzte meg az osztály átala-
kulását, de a kisbetegek most 
már egy teljesen új környe-
zetben gyógyulhatnak. Új 
ágyakat, bútorokat, és eszkö-
zöket is vásároltak.   

– A központi kórház a me-
gye teljes területét lefedi, kü-
lönösképpen értendő ez a 
gyermek egészségügyi intéz-
ményre, hiszen a megyében 
minden beteg gyermeknek a 
kezelése ezeken az osztályo-
kon folyik. Ezért is nagyon 
fontos, hogy olyan körülmé-
nyek között gyógyuljanak 
ezek a gyerekek, amelyek az 
egészségüket, illetve a regene-

rálódásukat még inkább elő-
segítik – nyilatkozta Bánné 
Gál  Boglárka, a B.-A.-Z. Me-
gye Önkormányzat elnöke. 

Az osztály fontos szerepet 
tölt be a kórház életében. Itt 
gyógyulnak többek között 
azok az égési sérült és da-
ganatos gyerekek is, akik in-
tenzív ellátásra szorulnak.   

– Az osztály teljes egészé-
ben megújult épületgépé-
szeti szempontból. Teljesen 
újak a burkolatok, illetve 
az alapterület is körülbelül 
30%-kal megnövekedett. 
Ezzel párhuzamosan a 
gép-műszerpark elavult, cse-
rére érett részét lecseréltük – 
tájékoztatott Révész János, a  
Központi Kórház főigazga-
tója. 

A teljes felújítást saját for-
rásból finanszírozta a kór-
ház. Körülbelül 120 millió 
forintot költöttek a gyermek 
intenzív osztályra.

164 millió forintból család-
barát panzió épül a Ba-
ráthegyi Majorságban. Az 
alapkövet már letették. Az 
épületben wellness részleg 
is lesz és 27 új munkahelyet 
is létrehoznak a fogyatékos-
sággal élő és megváltozott 
munkaképességűeknek. Az 
alapítvány huszadik szü-
letésnapi ünnepségén egy 
lélekharangot is felavattak a 
majorság udvarán.

Az elmúlt két évtized egyik 
legnagyobb vállalkozásába 
kezd a Szimbiózis Alapítvány. 
Uniós és hazai forrásból csa-
ládbarát panziót építenek a Ba-
ráthegyi Majorságban. Az épü-
let alapkövét hétfőn tették le. 
Az új panzió jövő nyár végére 
készül el, és 27 hátrányos hely-
zetű, főleg fogyatékos és meg-

változott munkaképességű 
ember dolgozhat majd ott. 

– A különböző munkakö-
rökben, az udvarostól a re-
cepciósig, a szobalánytól akár 
az animátorig, megváltozott 
munkaképességűek fogják 
eze ket az attrakciókat működ-
tetni. Fontos számunkra az, 
hogy ez egy olyan új kezdemé-

nyezés, ahol kiemelt önköltsé-
gi áron fogyatékos gyerekeket 
nevelő családokat fogunk fo-
gadni – tájékoztatott  Jakubinyi 
László, a Szimbiózis Alapít-
vány elnöke. 

A mostani beruházás kap-
csolódik a város gazdaságfej-
lesztési programjához, és egy 
kapunyitás is a társadalom 
felé. Miskolc alpolgármestere 
szerint a Szimbiózis húsz éve 
teremt értéket a városban. A 
jövőben szeretne még több ér-
demi párbeszédet a városlakók 
és a különböző szervezetek 
között. – Nagyon fontosnak 
látjuk azt, hogy Miskolc vá-
ros önkormányzata valamint 

a civil szervezetek, alapítvá-
nyok között legyen egy érde-
mi egyeztetés, párbeszéd. Ak-
kor tudunk segítséget nyújtani 
a városban dolgozók számára, 
ha ez a párbeszéd folyamatos, 
hogyha oda-vissza áramla-
nak információk – nyilatkozta 
 Varga Andrea. 

A Szimbiózis Alapítvány a 
húsz éve alatt, több mint két-
száz pályázatot nyert, kétszáz-
ötven új munkahelyet hozott 
létre, és kétszáz embert jutatott 
a nyílt munkaerőpiacra. A szü-
letésnapon egy kis lélekharan-
got is felszenteltek az udvaron 
a történelmi egyházak képvi-
selői. 

Aki Márton napján libát 
nem eszik, az egész évben 
éhezik – így tartja a mon-
dás. 

Második alkalommal ren-
deztek Márton-napi prog-
ramot Diósgyőrben, a Kéz-
műves Alkotóházban idén is 
színes programokkal várták a 

vendégeket. A hagyományos, 
kosaras körhinta mellett népi 
játszótér, kézműves foglalko-
zások és vásár, valamint stíl-
szerűen libasimogató is vár-
ta a Márton napra érkezőket. 
Gyerekműsor is volt, a Szé-
penszóló Társulat „Az arany-
tollú lúd” című mesét adta elő. 
A résztvevők tárlatvezetésen 

is részt vehettek: a „Menyeg-
ző - a mirtuszok virágai” című 
népművészeti kiállításon, 
amelyen most maga az alko-
tó kalauzolta végig az érdek-
lődőket. 

A szervezők arról is gon-
doskodtak, hogy az elkövet-
kezendő egy évben senki ne 
éhezzen. Hiszen a mondás 

úgy tartja, aki Márton nap-
ján libát nem eszik, az egész 
évben éhezik. Így libazsíros 
hagymás kenyérrel és ludas-
kásával várták a vendégeket. 
Az érdeklődés még a rossz 
idő ellenére is nagy volt, így 
jövőre újra lehet majd Már-
ton-napi dínom-dánomra 
számítani.

Genetikai adottságok, il-
letve a mértékletesség lehet 
a hosszú élet titka – véli 
Godó Vidor, aki november 
12-én töltötte be századik 
életévét. 

Godó Vidor 1919. novem-
ber 12-én született a Heves 
megyei Kömlőben. Egyetlen 
leánya tavaly halt meg, két 
unokája van, 92 éves fele-
sége otthon vezeti a háztar-
tást. Egerben volt gimnazista, 
1944-ben diplomát szerzett, 
hivatását nézve főtechnikus 
volt az egykori fémfeldol-
gozó és szerelvénygyárban. 
Vidor bácsi szerint a hosszú 
élet lehetősége generációk-
ról generációkra öröklődhet. 
– A géneknek bizonyára igen 
nagy szerepe van – mondta, 
hozzátéve: a nagyszülei pél-
dául hasonló kort értek meg.

Az idős ellátásban ritkán 
fordul elő, hogy ilyen magas 
korú ellátottat köszönthetnek. 
Gúr Péter Attila, a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészség-
ügyi és Gyermekjóléti Intéz-
mény igazgatója rámutatott: 
a szociális ellátási területen 

is nagyon ritka az, hogy 100 
éves ellátottat köszönthetünk. 
– Pláne úgy, hogy hogy ez az 
ellátottunk az étkeztetést ve-
szi igénybe az intézménytől, 
napi szinten bejár az ételért, és 
otthonában fogyasztja el azt – 
tette hozzá.

Veres Pál polgármester jó-
kívánságait Varga Andrea 
hozta el, és az ajándékok mel-
lett egy emléklapot is átnyúj-
tott. – Nagyon jóleső érzés, 
amikor találkozunk ezekkel 
az idős emberekkel – fogal-

mazott az alpolgármester. – 
Hatalmas feladat és felelős-
ség is egyben, de fantasztikus 
kollégákkal vagyunk körül-
véve. Az ő segítségük nélkül 
nem tudna Miskolc gondos-
kodni és segítséget nyújtani 
az idős polgárainak.

Godó Vidor most is nagyo-
kat sétál, olvas, tájékozódik a 
világ dolgairól. Mindenkinek 
ajánlja is, hogy erejéhez mér-
ten minden nap rendszeresen 
tornázzon – ez neki sohasem 
marad ki a napirendjéből.

A húszemeletes tetejére 
felfutni teljes menetfelsze-
relésben is embert próbáló. 
A megye hivatásos tűzoltói 
most még keményebb kihí-
vásra vállalkoztak.  

Az avasi lépcsősoron fu-
tottak a versenyzők a hete-
dik lépcsőfutó bajnokságon. 
A több mint egy kilométe-
res távra három kategóriá-
ban, húsz tűzoltó vállalko-
zott. A verseny a legedzettebb 
lánglovagokat is megviselte. 

Elsőként a 30 év alattiak 
indultak. 360 lépcsőfokkal 
és 1,2 kilométernyi, emelke-

dőkkel tarkított távval kellett 
megbirkózniuk. A cél az Ava-
si kilátó volt. A verseny a leg-
edzettebb tűzoltókat is meg-
viselte. Tircs Gergely hat perc 
alatt teljesítette a távot.

Egyed János, aki 32 éve 
szolgál tűzoltóként, ötve-
nen felül is maratonokat fut. 
A fittség a munkája miatt is 
fontos. - Nagyon sok kilenc-, 

tízemeletes épületünk van, 
amit védeni kell, és ha fel-
megyünk a legfelsőbb eme-
letekre, akkor ott még dol-
gozni is kell, életet menteni, 
tüzet oltani, egyéb műszaki 
beavatkozást végezni. Kell 
az erőnlét, az állóképesség, 
hogyha felértünk, akkor még 
bevethetők legyünk és tud-
junk dolgozni – magyarázta 
Egyed János, a Miskolci Tűz-
oltóság alezredese. 

A hetedik megyei lépcső-
futó bajnokságon 20 hivatá-
sos lánglovag mérette meg 
magát. Ezúttal három kategó-
riában hirdettek győztest. 45 
év felett Sipos László, 30 és 45 
év között Tircs Gergely, 30 év 
alatt pedig a tiszaújvárosi Tit-
kó Krisztián szerepelt siker-
rel, aki a nap abszolút győzte-
se címet is megszerezte.

2019. november 16. | 46. hét | XVI. évfolyam 46. szám
Miskolci Napló – A város lapja Mozaik 9

Megújult a GYEK 
intenzív

Százéves lett Godó Vidor 

Tűzoltók hódították  
meg az avasi lépcsősort

LETETTÉK AZ ALAPKÖVET

Márton-napi dínom dánom

A születésnapon egy kis lélekharangot  
is felszenteltek. Fotók: Végh Csaba

Letették a családbarát panzió  
alapkövét a Baráthegyi Majorságban. 

A tűzoltóknak 360 lépcsőfokkal  
kellett megbirkózniuk. Fotók: Mocsári László

Varga Andrea alpolgármester és Gúr Péter Attila, a MESZEGYI 
igazgatója is köszöntötte Godó Vidort. Fotó: Juhász Ákos 

Adottságok és mértékletesség

Színes programmal várták az érdeklődőket. 
Fotó: Beregi László



Lila fényben pompázik 
majd az Avasi kilátó va-
sárnap. 

November 17-e a koraszü-
löttek világnapja, ilyenkor a 
világ bármelyik nagyváro-
sában egy-egy szimbolikus 
épület lila fénybe borul. A 
kezdeményezéshez évek óta 
már Miskolc is csatlakozik, 
így vasárnap újra lilába „öl-

tözik” az Avasi kilátó. A vi-
lágon minden 10. baba ko-
raszülött. Nincs ez másként 
Magyarországon sem. Éven-
te mintegy 8000 baba szüle-
tik a 37. terhességi hét előtt. 
Az 1500 gramm alatti szü-
letési súllyal világra jövő ba-
bákra rendkívül hosszú kór-
házi ápolás vár (átlagosan 
2-3 hónap), és különleges bá-
násmódra van szükségük.

Miskolci Napló10 Mozaik

Hirdetés

Az idén 160 éves TS HUNGARIA Kft.  
minimum 2-3 éves szakmai tapasztalattal felvételt hirdet  

az alábbi munkakörökbe:

VILLANYSZERELŐ
FELADATOK

•  Üzem területén található termelő  
berendezések állapotának folyamatos  
figyelése, hibák javítása

• Általános villanyszerelési feladatok ellátása
•  Berendezések, gépek üzemzavar elhárítása,  

villamos problémák megoldása
•  Gépek elektromos karbantartása, elektromos 

hibaelhárítás
•   Villamos kapcsolási rajzok olvasása,  

dokumentációk kezelése,  
napi tevékenységek ügyintézése

• Új gépek telepítése
•  Megelőző karbantartás a karbantartási  

tervnek megfelelően

FESTŐ (JÁRMŰFÉNYEZŐ)
FELADATOK

•  Fém alkatrészek, felületek festése  
az előírásoknak megfelelően

•  Az alkalmazott festékek kikeverése,  
viszkozitásuk beállítása

•  Az előírt rétegvastagsági követelmények  
betartása

•  Festési utasításokban és szabványokban  
foglaltak betartása

•  A munka- és védőeszközök  
szakszerű használata

SZEMCSESZÓRÓ
FELADATOK

•  Megmunkálási műveleti sorrend részeként  
alkatrészek és vasúti kocsik szemcseszórása

•  Szemcseszóró gép szakszerű működtetése,  
manuális szemcseszórás

•  Egyéb szemcseszóráshoz kapcsolódó technikai 
feladatok ellátása

•  Felelősségvállalás az elkészült alkatrészek  
következő műveletbe küldéséért 

• Együttműködés a többi területtel

LAKATOS
FELADATOK

• Vasúti teherkocsik és részegységeinek a javítása
•  Érvényes előírások alapján alkatrészek  

leszerelése, minősítése, felszerelése
•  Mérések, és a mérési eredmények  

dokumentálása

HEGESZTŐ
FELADATOK

• Vasúti teherkocsik és részegységeinek hegesztése
•  Hegesztési feladatok elvégzése  

dokumentáció alapján
• Sarok-, és tompavarratos kötések készítése
•  Minősítések folyamatos megújítása  

(100%-ban támogatott)

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, szakmai tapasztalattal 
az alábbi postai vagy email címre várjuk „Minap“ jeligével:

TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB

HR osztály
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu

Miskolci olvasónkat bántalmazta élettársa, 
akitől közös gyermeke is származott. Ezen 
bántalmazás során kisebb sérülései is kelet-
keztek, ezért levélírónk fél a közös otthonuk-
ban tartózkodni. Kérdezi, hogyan lehetne a  
lakásból élettársát eltávolítani?

Hozzátartozók közötti erőszak miatt al-
kalmazható távoltartás szabályait a 2009. évi 
LXXII. törvény szabályozza. E szerint, hozzá-
tartozók közötti erőszaknak minősül – többek 
között-, a bántalmazó által a bántalmazott sé-
relmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a 
testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül 
veszélyeztető tevékenység.

Az ideiglenes megelőző távoltartás, valamint 
a megelőző távoltartás átmenetileg korlátozza 
a bántalmazó tartózkodási szabadságát, a tar-
tózkodási hely szabad megválasztásának jogát, 
szülői felügyeleti jogát, valamint gyermekével 
való kapcsolattartási jogát. Akivel szemben 
ideiglenes megelőző távoltartást, illetve meg-
előző távoltartást rendeltek el, a távoltartás ha-
tálya alatt köteles magát távol tartani a bán-
talmazottól, és a bántalmazott életvitelszerű 
tartózkodására szolgáló ingatlanától. Vagyis 
tartózkodnia kell attól, hogy a bántalmazottal 
közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen.

Ha a bántalmazott az életvitelszerű tartóz-
kodására szolgáló ingatlant – a használat jog-

címétől függetlenül – a bántal-
mazóval közösen használja, a 
bántalmazó köteles magát távol 
tartani a bántalmazott életvitelszerű tartózko-
dására szolgáló ingatlanától.

Az ideiglenes megelőző távoltartást a rend-
őrség hivatalból rendelheti el, a helyszíni in-
tézkedése során észlelt, hozzátartozók közöt-
ti erőszakra vonatkozó tények alapján. Akkor 
rendeli el ezen intézkedést a hatóság, ha az eset 
összes körülményéből, így különösen a bántal-
mazó és a bántalmazott által előadott tények-
ből, a hozzátartozók közötti erőszak helyszí-
néből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló 
jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott ma-
gatartásából és egymáshoz való viszonyából, 
a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére 
megalapozottan lehet következtetni. Az ideig-
lenes megelőző távoltartást a rendőrség 72 órá-
ra rendeli el.

Az ideiglenes megelőző távoltartást köve-
tően, a rendőrség hivatalból kezdeményezi a 
megelőző távoltartás elrendelésére irányuló 
eljárást, de a sérelmet szenvedett fél önállóan 
is kezdeményezhet ilyen eljárást. Ebben a kér-
désben a bíróság, polgári nemperes eljárásban 
dönt. A megelőző távoltartást a bíróság legfel-
jebb hatvan napra rendelheti el.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata (3525 Miskolc, Vá-
rosház tér 8.) kérelmére, Miskolc, 
Diósgyőri vár – Lillafüred közöt-
ti kerékpárút szakasz kialakítá-
sa kapcsán, a területi környezet-
védelmi hatóság (B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 
Hivatala Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztály – 3530 
Miskolc, Mindszent tér 4.) a folya-
matban volt előzetes vizsgálati eljá-

rást lezárta és megállapította, hogy 
az előzetes vizsgálati dokumentá-
cióban foglaltak megvalósításához 
környezeti hatásvizsgálat lefolytatá-
sa szükséges.

A határozat teljes szövege – elő-
zetes egyeztetést követően – 2019. 
november 27-ig megtekinthető a 
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályán (Miskolc, Mindszent 

tér 4. sz.), valamint Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Építési és Környezetvédelmi 
Osztályán (3525 Miskolc, Város-
ház tér 8. sz.) – ügyfélfogadási idő-
ben.

*
Miskolc Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata (3525 Miskolc, Vá-
rosház tér 8.) kérelmére, a Miskolc 
felől Harsány és Kisgyőr felé tartó 
47-4 jelű kerékpárút szakasz létesí-

tése kapcsán, a területi környezet-
védelmi hatóság (B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 
Hivatala Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztály – 3530 
Miskolc, Mindszent tér 4.) a folya-
matban volt előzetes vizsgálati eljá-
rást lezárta és megállapította, hogy 
az előzetes vizsgálati dokumentá-
cióban foglaltak megvalósításához 
környezeti hatásvizsgálat lefolyta-
tása nem szükséges. A határozat 

teljes szövege – előzetes egyeztetést 
követően – 2019. november 27-ig 
megtekinthető a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási Hi-
vatala Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztályán (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), valamint Mis-
kolc Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Építési és Környezet-
védelmi Osztályán (3525 Miskolc, 
Városház tér 8. sz.) – ügyfélfogadási 
időben.”

A JOGÁSZ VÁLASZOL

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Erőszak miatt  
alkalmazható  távoltartás

Lilába öltözik  
a kilátó

ÚJRA NYITVA TÉLIESÍTVE
Ismét a megszokott nyitva-
tartással várja vendégeit a 
Selyemréti Strandfürdő.  A 
tizenegy napos leállás során 
téliesítették az úszómedencét 
és a szezonális karbantartá-
sokat is elvégezték. 

A tavaszi teljeskörű felújítást 
követő első téli szezonját kezd-
te meg november 15-i, pénte-

ki újranyitásával a Selyemréti 
Strandfürdő. Mint ismert, az 
év elején a város kedvenc sport-
medencéje kapott új fedést, 
melyre most az oldalfalak ke-
rültek fel. A megújult légtech-
nikai rendszert is beüzemelték 
a leállás során a szakemberek, 
így ideális hőmérséklet és pá-
ratartalom mellett sportol-
hatnak a vendégek. A mint-

egy másfél hetes karbantartási 
munkák részeként takarították 
és fertőtlenítették a medencé-
ket, burkolatjavítási munká-
kat is végeztek és a vízgépészeti 
rendszereket is átvizsgálták.

Az úszóvendégek a korábbi 
évekhez hasonlóan, egy fűtött, 
zárt folyosón, – úgynevezett 
„nyaktagon” – keresztül jut-
hatnak a medencerészbe, újí-

tásként pedig egy téli ruhatár-
ral készült a szezonra a fürdő. 
Itt a kabátjaikat már a belépést 
követően egy zárt helyiség-
ben adhatják le a vendégek. A 
bérletesekre is gondolt az üze-
meltető Miskolci Fürdők Kft., 
hiszen a karbantartási idővel 
arányosan, tizenegy nappal 
automatikusan meghosszab-
bodtak a bérletek. 

Hatnapos lesz idén a karácsony, legalábbis 
pihenőnapok tekintetében. 

Idén december 24. keddre esik, azonban 
ezt a Pénzügyminisztérium pihenőnappá 
nyilvánította, amit előtte, december 7-én, 

szombaton kell majd ledolgozni. Ugyanak-
kor a december 27., péntek is pihenőnap lesz, 
amit december 14-én fogunk előre ledolgoz-
ni. A rendeletnek köszönhetően így idén a 
karácsony hatnapos lesz, vagyis december 
24-től december 29-ig tart.

Karácsonyi pihenőnapok



Idegenben, a Honvéd ellen 
lépett pályára a labdarú-
gó NB 1 12. fordulójában a 
DVTK. 

Az első félidőben a Honvéd, 
a másodikban a Diósgyőr ke-
rekedett ellenfele fölé, de gólt 
csak a kispestiek értek el, 1 – 
0-ra megnyerve így a bajno-
kit. A mérkőzés főszereplője 
sajnos a játékvezető lett, aki 5 
sárga és 3 piros lapot osztott ki, 
elküldve mindkét edzőt a vég-
játékban a kispadtól. 

Miután a mérkőzés napjá-
ra belázasodott Korbély Kris-
tóf, így nem őt, hanem a volt 
kispesti Prosszert nevezte a 
kezdőcsapatba Feczkó Ta-
más, a DVTK vezetőedzője a 
Honvéd elleni bajnokin. A 11. 
percben Gazdag lövésével in-
dult a helyzetek sora, majd a 
másik kapunál Prosszer vála-
szolt erre a 19. percben, ami 
után hárítania kellet a Hon-
véd kapuvédőjének. Majd jött 
a 29. perc és egy szerencsét 
sem nélkülöző Honvéd ta-
lálat, ugyanis a labdát kapó 
Lanzafame előtt Karan elcsú-
szott és a kitűnő támadó ki is 
használta ezt, 1-0. A 33. perc-
ben Iszlai indítása után ala-
kult ki a DVTK újabb lehe-
tősége, Prosszer lövése adott 
munkát Tujvel kapusnak. 
Nem volt veszélytelen a 45. 
percben Hasani szabadrúgá-
sa sem, az oldalhálót érintet-
te a labda. Az 53. percben lát-
hattuk a második félidő talán 
legszebb megmozdulását, Ta-
más Márk távoli, kapura tartó 
lövését, majd a 74. percben a 
Honvéd is újabb veszélyt oko-

zott ziccerével. A bajnoki 92. 
percében aztán a játékvezető 
lett a főszereplő. Ivanovski el-
len egymás után ketten is sza-
bálytalankodtak, majd a sárga 
lapját túlzottan reklamáló tá-
madó megkapta a pirosat is. 
De itt még nem ért véget a pi-

ros hullám, ugyanis a két ve-
zetőedzőt is elküldte a padtól 
Pintér játékvezető. Honvéd – 
DVTK 1-0. 

– Ma nem játszottunk olyan 
jól, ahogy kellett volna, ezzel 
együtt nem érdemeltünk ve-
reséget, reálisabb lett volna a 

döntetlen. Az igazsághoz az is 
hozzátartozik, hogy a második 
félidőben nem tudtunk zicce-
reket kialakítani, hiába kerül-
tünk a Honvéd védelmi vonala 
mögé. Mindig rossz megoldá-
sokat választottunk, hiányzott 
a támadójátékból az a kreati-
vitás, ami az elmúlt mérkőzé-
seket jellemezte. Vezető góljuk 
után a hazaiak visszahúzódtak, 
többet birtokoltuk a labdát, de 
lassan járattuk az ellenfél térfe-
lén. Sajnos csak öt percig ját-
szott együtt a Rui Pedro-Iva-
novski páros, pedig ekkor 
kissé megélénkült a támadó-
játékunk, még ha nem tudtuk 
nagy nyomás alá helyezni az 
ellenfél védelmét – értékelte a 
mérkőzést Feczkó Tamás. 

VERESÉG IDEGENBEN

A Miskolci Jégcsarnok újabb rangos nemzetközi műkorcsolya versenynek adott 
otthont. Ezúttal a nagy hagyományokkal rendelkező 14. DVTK Kelet-Magyar-
ország Kupát rendezték meg a Népkertben.

– Saját rendezésű versenyen kezdhettük 
a szezont, ami nagy előny volt számunk-
ra – mondta Osváth Zsuzsanna, a DVTK 
műkorcsolya edzője. - Mindenki szépen 
szerepelt magához mérten, ami számomra 
a legfontosabb. Tavalyhoz képest nehezebb 
technikai elemekkel készültek a gyerekek, 
amiket szépen kiviteleztek. A munka foly-
tatódik és készülünk a következő verseny-
re.

A Rekreáció B bronz kategóriában 6. 
helyen zárt Nagy Korinna. Teljesítmé-
nyét edzője, Molnár Anikó foglalta ösz-
sze: –  Hatalmas, szemmel látható fejlő-
désen ment keresztül Korinna, de sajnos 
a kűrben ez most nem mutatkozott meg. 
Nem győzöm hangsúlyozni a versenye-

ken szerzett rutint. Tény, hogy kevés az a 
közel két perc arra, hogy adott szituáci-
óban, versenydrukk alatt meg tudja mu-
tatni egy-egy versenyző, hogy mi is rej-
lik benne. Ez a szezonbeli első versenyen 
szerzett tapasztalatunk. Hiszem, hogy ez 
elősegíti a további versenyeken való sike-
res részvételt. 

A kisebbek számára rendezett „mini 
competition”–on a DVTK kisebbik mű-
korcsolya utánpótlás csoportjából kilenc 
sportolót tudott indítani. Ezen a verse-
nyen nem a teljes jégpályán mutatják be 
a sportolók a programjukat, hanem csak 
a pálya egy harmadán. Ettől is „mini” ez 
a verseny. 

- Úgy gondolom megfelelően fel tud-
tunk készülni erre a versenyre, annak 
ellenére, hogy betegség és sérülés is ne-
hezítette a verseny előtti napokat.  Az 
eredmények az elvárások szerint alakul-
tak, aminek nagyon örülök. Sokat jelen-
tett, hogy hazai pályán, hazai közönség 
előtt tudták a lányok és fiúk bemutatni 
a programjukat. Büszke vagyok a csapa-
tomra, nem csak az eredmények miatt, 
hanem mert a meglévő tudásukat szin-
te mindannyian megfelelően be tudták 
mutatni a versenyen, annak ellenére, 
hogy hárman még soha nem futottak 
programot bírók előtt. Az eredmények 
tekintetében a célok kibővültek, így egy 
új edzésprogramban fogjuk megkezde-
ni a felkészülést a következő kihívások-
ra – mondta Gombos Viktória, a csoport 
edzője.

TEHETSÉGEK A JÉGEN
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Az MVLC kettős ve-
reséggel maradt alul a 
 Bresciával szemben a férfi 
vízilabda Eurokupa ne-
gyeddöntőjében. 

Bár tulajdonképpen a to-
vábbjutás kérdése már eldőlt 
a két együttes első, olasz-
országi mérkőzésén, mégis 
parádés megoldásokkal tar-
kított, remek pólócsatát lát-
hatott a szépszámú publi-
kum a Kemény uszodában. 
Az Eurokupa negyeddöntő 
visszavágója a hazai kaput 
védő Csoma Kristóf bravúr-
jával indult a miskolci uszo-
dában. A vendégkaput nem 
akárki, Marco Del Lungo 
védte kiváló formában. A ta-
lálkozó olasz vezetéssel kez-
dődött, melyre egy tűpontos 
Stojanovic lövés volt a válasz. 
Kíméletlenül használta ki a 
vendégcsapat a legkisebb le-
hetőséget is, de az ötletes tá-
madásokat vezető házigazda 
tartotta a lépést nagynevű 
ellenfelével. Ám nem tudtak 
mit kezdeni a mieink a pár-
harc első felvonásán össze-
szedett 7 gólos hátrányukkal, 

biztosan őrizte nem kis elő-
nyét is a visszavágón a Bres-
cia. Mindezt pedig nagyban 
Giacomo Canellának köszön-
heti az olasz gárda, aki 5 gólt 
lőtt csapat miskolci vissza-
vágóján. A rutinos vendégek 
őrizték előnyüket, a mecs-
cs második felében már ke-
vésbé hatékony miskolci vé-
dekezésnek köszönhetően. A 
végjátékban lehetőség nyílt 
az egyenlítésre, de végül ez 
nem sikerült a  Vidumanszky 
László edzette miskolci 
együttesnek, és így 11 – 10-
es vendégsikerrel, kettős 
győzelemmel jutott tovább a 
Brescia az Eurokupa legjobb 
négy csapata közé. 

– Az első meccsen ment 
el a továbbjutás, mert ha 
így hajtottunk és harcol-
tunk volna, mint ma, akkor 
biztos, hogy ott is más egy 
kicsit az eredmény. Hét gól 
tényleg sok, de a Brescia 
egy rutinos csapat, több év 
tapasztalata van a Bajno-
kok Ligájából – nyilatkoz-
ta Vidumanszky László, az 
MVLC vezetőedzője a mér-
kőzés után. 

Az NB I/B piros csoport-
jának 7. fordulójában a 
HOYA-Pannon Egyetem 
Veszprém ellen lépett pá-
lyára a MEAFC kosárlab-
dacsapata. 

Lippai kosarával indult a 
találkozó, ám két darab egy 
pontossal Medve azonnal vá-
laszolt. A rendkívül sok ha-
zai büntetővel (16-ot dob-
hatott a házigazda 10 perc 
alatt) tarkított első negyed 
felénél elég volt egy-két fi-
gyelmetlenség, amit a ru-
tinos hazaiak triplával és 
könnyű kosarakkal bün-
tettek (29-17). A MEAFC a 
folytatásban hol egyénileg 
erőlködött, hol kevés moz-
gással gyakorlatilag „elbújt” 
a tapasztaltabb hazai játéko-
sok zónavédekezése mögé. 
Az akadozó játékot a negyed 
derekán Kozák M. lendüle-
tes ziccere törte meg, majd 
Kozák B. triplája is beesett. 
Az utolsó 4 perc ismételten 
a vendég hibákból megé-
lő házigazdáról szólt, így az 

addigi „csak” tíz pontos kü-
lönbséget csak megduplázta 
a Veszprém (55-35).

A fordulást követően Bé-
res ébredt fel miskolci olda-
lon addigi passzivitásából és 
energikusabb játékkal for-
málta a támadásokat. Mivel 
Völgyi, Medve és Madár is 
sorozatban termelték a pon-
tokat, a különbség a negyed 
végére tetemesre hízott (87-
55).

A záró játékrészben Ho-
moki és Asszú is nagyon 
igyekezett, hogy legalább 
egy negyedet győzelemmel 
zárjon az U-20-as játékoso-
kat bőven forgató Miskolc. 
Nos, a végig igen ifjú borso-
di csapat igyekezetét végül 
siker koronázta, hiszen az 
utolsó tíz percet hat ponttal 
meg is nyerték Sándorék. A 
találkozót a szép és rutinos 
labdajáratás aznapi gazdái, a 
veszprémiek nyerték megér-
demelten, ám összességében 
a derekasan harcoló bor-
sodiakat sem érheti panasz 
(109-83).

Búcsúztak  
az Eurokupától

Győzött a rutin

Davide Lanzafame góljával győzött a Honvéd. Fotó: Bruzák Noémi, MTI

DVTK Kelet-Magyarország kupa

Két meccses eltiltás
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága keddi ülésén tárgyalta a Bu-

dapest Honvéd - DVTK mérkőzésen történt eseményeket. Mirko 
Ivanovski (DVTK) két soron következő bajnoki mérkőzésre szóló 
eltiltást kapott. Feczkó Tamás vezetőedző (DVTK) a mérkőzéssel 
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől két, Giuseppe Sanni-
no vezetőedző (Honvéd) a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakem-
beri tevékenységtől egy soron következő NB I-es bajnoki mérkő-
zésre szóló eltiltást kapott – számolt be az mlsz.hu. A DVTK az 
ügyben a fegyelmi tárgyalás megtartását kéri.

Eredmények, ISU kategóriákban:
Gilányi Péter: 2. hely;  
Kardos Gréta: 10. hely; 
Planéta Nóra: 16. hely
Liptak Jázmin: 15. hely
Sulák Zsuzsanna: 20. hely
Rákai Dorka: 1. hely
Simon Dorka: 10. hely

Kategóriák és eredmények:
6 év alatti lányok:  
Rózsa Emma 1. hely
6 év alatti fiúk: Bodolai Dávid 1. hely
8 év alatti lányok: Szentesi Jázmin 
1. hely, Bartkó Luca 2. hely, Bodo-
lai Nóra 3. hely, Fodor Mona 4. hely, 
Oszterman Tamara 5. hely
8 év alatti fiúk: Koza Péter 1. hely
11 év alatti lányok: Pipoly Petra 1. 
hely

A DVTK kisebbik műkorcsolya utánpót-
lás csoportjából kilenc sportolót tudott 
indítani a „mini competition”-ön. 

Hazai pályán mutatkoztak be a DVTK 
tehetségei. Fotók: Beregi László  Öt miskolci játékos is tíz pont fölé jutott Veszprémben.

Remek pólócsatát láthatott a közönség  
a Kemény uszodában. Fotó: Vajda János, MTI



Miskolci Napló12 Hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésü-
ket kedvezményes áron a 
Miskolci Naplóban hét-
köznap 8.00 és 16.00 óra 
között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya  
ez évben 20. alkalommal rendezi meg PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSÁT  

annak érdekében, hogy hozzásegítse az általános- és középiskolás fiatalokat  
a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályadöntés meghozatalához.

A KIÁLLÍTÁS IDŐPONTJA: 
l 2019. november 20-a szerda 10 órától 17 óráig
l 2019. november 21–e csütörtök 9 órától 16 óráig. 

Helyszíne: Miskolci Generali Aréna (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19) 

A kiállításon szülők, tanárok és leendő diákok találkozhatnak  
az oktatási és képző intézményekkel, munkáltatókkal.

2019. november 20-án hét egyetem várja  
a továbbtanulást tervező középiskolás diákokat is.

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

Az akció érvényes: 2019. 11. 16-tól 2019. 11. 22-ig 
Air wick freshmatic, légfrissítő utántöltő, 250 ml, 3996 Ft/l 999 Ft
Mikrózható fedeles, műanyag ételes doboz  0,5 l 299 Ft 

1,3 l 379 Ft 
1,5 l 499 Ft 
2 l 599 Ft 
2,3 l 449 Ft 
5,1 l 649 Ft

Karácsonyi porcelán bögre, 3 dl 249 Ft
Axe női tusfürdő, 250 ml, 1996 Ft/l 499 Ft
Gyerek mintás tányér, porcelán 249 Ft
Edényszárító fém, 35x35 cm 1349 Ft
Fali papírtörlő és fóliatépő, fém 2999 Ft
Biopon XXL mosópor, 5,6 kg, 535 Ft/kg 2999 Ft
Well Done WC-papír, 2 rétegű, 64 tekercs 1999 Ft

Apróhirdetés
Térítésmentes informatikai képzések indulnak 
folyamatosan, 16-65 év közöttieknek! A képzési 
programban résztvevők, akár ajándék táblagé-
pet is kaphatnak.Jelentkezés, további informá-
ció: +3670/638-9900
Angol társalgási klub,  nyelvtanár vezetésével 
minden szerdán 16 órától a Célpont Közösségi 
Térben. A részvétel térítésmentes! További in-

formáció:46/509-959 Cím:3530 Miskolc, Arany 
János 29-35.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-tól, 
továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 
óráig.

ADVENTI AJÁNLATOK
Közeleg az advent, s ebből 
az alkalomból utazási iro-
dánk, a Kolombusz Tours 
kínálatában újra megtalál-
hatóak a már jól ismert és 
közkedvelt hétvégi kirán-
dulások – ezúttal adventi 
vásárokkal kiegészítve. 

Az advent előtti időszak-
ban idén újdonságként hí-
vunk mindenkit az ún. „Bu-
liútjainkra”, melyekben 
szintén tartalmas városné-
zések, különféle programok 
szerepelnek, este pedig fi-
nom vacsorával egybekötött 
zenés-táncos est vár a ked-
ves utasokra. Ilyenek példá-
ul: Csülökparty a Mátra al-

jában vagy az András napi 
disznótoros programunk.

Hadd tegyünk említést né-
hány szóban jövő évi kíná-
latunkról, melyben elsőként 
szeretnénk figyelmükbe aján-
lani repülős útjainkat, ilyen pl. a 
már márciusra tervezett szent-
földi utazás. De szintén repülős 
útjaink között szerepel Róma 
vagy Málta meglátogatása.

Egynapos kirándulásaink kí-
nálatát pedig tovább bővítjük 
új úticélokkal. Már a farsang 
idején is találnak ilyet az ér-
deklődők, hiszen a Kurento-
vanje fesztivál Ptujban szintén 
újdonság ajánlataink között. 
Utazásainkra szeretettel vá-
runk mindenkit!

l  ANDRÁS NAPI  
DISZNÓTOROS 
2019. 11. 30.: 4.900 Ft/fő

l  CSÜLÖKPARTY  
A MÁTRA ALJÁBAN 
2019. 11. 23.: 4.900 Ft/fő

l  ADVENT ZAKOPANÉBAN  
2019. 12. 07.: 8.900 Ft/fő

l  ADVENT KRAKKÓBAN  
2019. 11. 21.: 11.900 Ft/fő

l  KARNEVÁL PTUJBAN  
2020. 02. 23.: 19.900 Ft/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL  
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY HONLAPUNKON!

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU
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Magyar Nép-
művészet és Köz-
művelődés kate-
góriában jelölték 
a régió hagyomá-
nyait ápoló, kuta-
tó, feldolgozó és 
saját koreográfiá-
kon keresztül be-
mutató, világhírű 
Zemplén Tánc-
együttest, ami 
minden korosztályt bevonva egyedülálló képzési, kulturális és szóra-
koztató tevékenységet folytat. A díjat átvevő Fehér János úgy fogal-
mazott: megható pillanat volt a színpadon állni, rendkívül megtisztelő, 
hogy mind a vállalkozások, mind a környezetük odafigyel rájuk is. – Ez 
egy kulturális misszióért kapott díj, amire már három évvel ezelőtt is je-
löltek minket. Rendkívül jó a kapcsolatunk a zempléni vállalkozókkal, 
szponzorként támogatnak minket például a külföldi utaknál, a zeneka-
ri költségek fedezésében, a koreográfusok díjában stb. – részletezte az 
idén 20 éves együttes vezetője. Elmondta, a díjjal járó pénzösszegből 
fedezhetik egy újabb nemzetközi út költségeit, de akár egy teljesen új 
műsor is születhet, díszletekkel, kosztümökkel stb. – Sok vállalkozó szo-
rított értünk, gratulált nekünk a gála után, reményeink szerint a díjnak is 
köszönhetően bővülni fog a támogatóink köre – tette hozzá.

Magyar Oktatás és Közneve-
lés kategóriában Gecse Atti-
la lelkész, az Erzsébet Hospice 
Alapítvány alapítója kapott dí-
jat. „Először el sem akartam hin-
ni, hogy ez velem történik”, fo-
galmazott, hozzátéve: „semmiféle 
elismerésben nem részesültem 
eddig”, de jó érzés volt, hogy lel-
készként a civil szféra ezen a mó-

don is elismeri. – Amit csendben teszek, elhintem a magot, egyszer 
csak láthatóvá válik nagyon sokak számára – mondta. Gecse Atti-

la 1992 óta oktatói feladatokat is ellát, a pszichiátriai betegek lelki 
gondozása mellett a Bátor tábor gyászcsoport vezetője, a Lélekma-
dár tábor pasztorális lelkigondozója. Mindezek mellett a Perecesi 
Bányász Fúvószenekarnak is tagja. – A díj arra is figyelmeztet, hogy 
alázatos és szelíd maradjak, ugyanakkor meg is erősít abban, hogy 
amit eddig is szolgálatnak tekintettem, a rám bízott feladatot el tud-
jam végezni a jövőben is: a jóért, a szépért, az igazért tenni. Szeret-
nék olyan szigeteket létrehozni ebben a világban, ahol békességben 
és szeretetben tudunk együtt lenni, ahol erősíteni tudjuk egymást, 
és nem rombolni – húzta alá.

A régió 
egyik legis-
mertebb jazz 
formációja, a 
Miskolc Dixi-
eland Band a 
Magyar Zene-
művészet ka-
t e g ó r i á b a n 
kapta az el-
ismerést. Ve-
zetőjük, Balla 
Miklós felemelőnek és meghatónak nevezte, hogy a saját városuk-
ban vehettek át díjat. „Az együttes 29 éve alatt nagyon sok feszti-
vál- és más elismerést kaptunk világszerte, de ez egészen más, na-
gyon szívmelengető érzés tud lenni”, mondta. Hozzátette: a díjaik 
között az egyik legelőkelőbb helyen szerepel a mostani. A Miskolci 
Gyémántok, illetve a Múzsa Művészeti díjat is elnyerő, a 20. század 
swing stílusú zenéket játszó Band sikereire egyébként már koráb-
ban is felfigyelt a VOSZ, az idei volt a harmadik jelölésük, korábban 
a közönségdíjat nyerték el. – Azért is jelentős ez az elismerés, mert a 
vállalkozások tudják biztosítani a megfelelő mecenatúrát a kultúrá-
ban is. Plusz forrásokat fogunk tudni megmozgatni a díjnak köszön-
hetően, hogy saját területünkön öregbítsük Miskolc hírnevét, egy-
fajta városmarketinget is végezve – fogalmazott Balla Miklós, aki a 
zenekar nevében is úgy fogalmazott: továbbra is nagy alázattal foly-
tatják a zenélést.

A közönségdíjat idén a már 
14 éves múlttal rendelkező Mis-
kolc  Steelers amerikaifutball-csa-
pat kapta (a díjat Páll Sándor el-
nök vette át a gálán). Aggod Péter 
szakosztályvezető elmondta, már 
magának a jelölésnek is örültek, 
de nem számítottak az elismerés-
re, nagy boldogsággal fogadták. – 
Sok munkát fektettünk az elmúlt 
évekbe, a nulláról építettük fel a csapatot, amiben sok vállalkozás, 
nagy cégek segítettek minket. A forrásokat a fiatalok képzésére, a mű-
ködésre fordítottuk – tudatta. Hozzátette: minden bizonnyal azt érté-
kelte a VOSZ is, hogy patrióta módon működnek, és hogy mára elju-
tottak odáig, hogy telt ház fogadja őket egy fővárosi derbin. A csapat 
2014-ben lépett szintet, ekkor szerzett jogot a HFL-ben való indulás-
ra, 2017-ben pedig már – első vidéki csapatként – bajnokok is lettek. 
Aggod Péter szerint az egész Magyar Amerikai Futball Liga, bár egy vi-
szonylag kis közösség még, de nagyon összetartó, családias – ezt bi-
zonyítja, hogy még Győrből is kaptak szavazatokat.

A gálaesten kiosztották a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye év vállal-
kozói 2019 címeket is, amivel azokat ismerték el, akik vállalkozásuk-
ban maradandót alkottak a térségben.

1.  Az év épületgépészeti vállalkozása: CreativEnergy Kft. – Sed-
lák Gábor ügyvezető igazgató

2.  Az év borászati vállalkozása: Götz Pincészet – Götz István tu-
lajdonos

3.  Az év kereskedelmi vállalkozása: BRS Klíma és Gázcentrum 
Kft. – Körmöczy Zsuzsa ügyvezető igazgató

4.  Az év bányászati vállalkozása: Perlit Kft. – Dr. Farkas Géza ügy-
vezető igazgató

5.  Az év építőipari vállalkozása: Torkrét Bau Kft. – Szabados Zol-
tán ügyvezető igazgató

6.  Az év állattenyésztő vállalkozása: Bio-Goods Kft. – Hajdu Dávid 
és Horváth Gábor ügyvezető igazgatók.

Az év vállalkozói 2019-ben: Balogh József ügyvezető – MBM 
Auto Kft., és Max Aicher tulajdonos, Ózdi Acélművek Kft.

Átadták a 2019-es Prima díjakat
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a Prima díjat, 
amivel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismerik el. Idei döntésük alapján a Miskolc 
Dixieland Band, Gecse Attila lelkész és a Zemplén Táncegyüttes vehetett át elismerést, közönségdíjban pedig a Miskolc Steelers részesült 
szombat este, a Miskolci Nemzeti Színházban megtartott hagyományos Prima Gálán.

3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.
Tel.: +36 46 794 103
info@mirend.hu
www.mirendsec.hu

MiREND-SEC KFT.

Tevékenységek:

l  Létesítmények őrzése  
és vagyonvédelme

l  Vagyonvédelmi (a jelenlegi) 
koncepció elemzése  
és javaslattétel  
a biztonsági szint emelésére

l  Kamera- és  
riasztórendszerek  
felülvizsgálata, tervezése  
és üzemeltetése

l  Lopás, erőszakos behatolás, 
illetve egyéb törvénysértő  
magatartás proaktív  
megakadályozása

l  Rendezvények teljes körű 
biztosítása



Szűcs István rendőrként 
dolgozik, otthon azonban 
az egyenruhát egy másikra 
cseréli, s ha nem is tesz fel 
szakácssapkát tökfedőként, 
nem bánja, ha naponta „sza-
got fog” ruhája. Esténként 
ízletes és látványos vacsorát 
alkot az asztalra.

 „Sok otthonban nincs lehe-
tőség arra, hogy kifinomult és 
csúcsmodern konyhai techno-
lógiákat alkalmazva jussunk el 
a kívánt alkotásig. Igen, alko-
tásnak hívom azt, amikor szé-
pen megtervezve és elhelyez-
ve van a tányéron az étel, mert 
ez jár annak, aki szeretne egy 
jót és finomat enni. Az étke-
zés a látvánnyal kezdődik...” 
– írja blogjában a Gasztroma-
nus-com.webnode.hu oldalon 
Szűcs István, azaz a Gasztro-
manus.

Annak ellenére egyszerűek 
az ételek, hogy a blog nem er-

ről tanúskodik, hiszen gyönyö-
rű fotókon láthatunk igényes 
tálalással kínált étkeket, me-
lyek nevei is arról árulkodnak, 
hogy valami nagyon bonyo-
lult alkotási folyamat eredmé-
nye egy-egy fogás. Szűcs István 
azonban azt mondja, valóban 
az egyszerűségre törekszik.

– A legtöbb étel, amit elké-
szítek, maximum negyven per-
cet vesz igénybe, még akkor 
is, ha beleszámolom a tálalást 
és az előkészítő munkálatokat. 
Bár nyilván van olyan, amit 
több órán át kell sütni, mégis 
azt mondom, hogy amit foglal-
kozom vele, az tisztán negyven 
perc – magyarázza a rendőrséf. 
Ahogy a blogon is írja, nagyon 
fontosnak tartja az elkészült 
fogás megjelenését. A tála-
láshoz tehetsége van, éppúgy, 
mint az ételek elkészítéséhez. 
– A tálalás az ember fantáziá-
jára van bízva. Nem tanultam, 
de gyorsan megy, hiszen ha az 
ember tudja, hogyan szeretné 
minél mutatósabbá, kívána-
tosabbá tenni az ételt, akkor 
már a főzés közben összeáll a 
fejében, hogy milyen díszítést 
használ a tálaláshoz. Végül a 
saját ízlésemet mutatom meg 
a tányéron – hangsúlyozza a 
Gasztromanus. 

A receptjei legjavát saját 
maga találja ki, vagy a már 

meglévőket alakítja át saját íz-
lésére. – Szeretem a főzős mű-
sorokat, lehet az versenyszerű 

főzés vagy akár egy sztárséf-
nek a műsora. Bemutatnak egy 
elképzelést, én pedig tovább-
viszem saját ízlésemnek meg-
felelően. Bizonyos alapanya-
gokat kicserélek olyanokra, 
amiket szívesebben megennék 

az ételben. Alapvetően nem 
arra törekszem, hogy újítsak, 
hanem hogy az ízlésemnek 
megfelelő, finom legyen.

Gasztromanus tehát olyan, 
mint a megsüketült Beetho-
ven, aki a kottának már a lát-
ványakor is hallotta a zenét, 
Szűcs István pedig érzi az íze-
ket a televízión keresztül is. 
Sokan tartják fontosnak a jó 

alapanyagokat. A Gasztroma-
nus azonban a jót megkülön-
bözteti a drágától. – A jó hús 
nem feltétlenül jelenti a drága 
húst, nem szükséges elmen-
ni a magasabb árak irányába. 
Általában normál húsboltban 
szoktam vásárolni. A szép hú-
sokat keresem a pulton, s ha 
megtaláltam az ízlésemnek va-
lót, akkor azt fogom megvenni. 
Előnyben részesítem a Búza té-

ren található ABC-t, ahol min-
dig friss és kifogástalan húso-
kat találok, nem beszélve arról, 

hogy nagyon nagy a választék. 
Abban még nem csalódtam.

Szót ejtve más alapanyagok-
ról, kiderült, hogy Szűcs István 
maga süti a kenyeret is otthon. 
Egyik ételmegnevezése a kö-
vetkező: Mascarponés brokko-
likrémleves krutonnal, pirított 
tökmaggal és baconchipsszel. – 
A kruton olyan, mint egy pirí-
tós kenyér, csak ki van szárítva. 
Zsemlét vagy kiflit veszek, fel-
szeletelem, majd serpenyőben 
megsütöm.

Nem érdeklődik kifejezetten 
más nemzetek konyhái iránt. 
Főleg akkor eszi a főztjüket, ha 
éppen nyaral náluk. De olyan 
előfordult már, hogy felfigyelt 
egy-egy érdekes ízre. – Ha 
olyan ízvilággal találkozom, 
ami megtetszik, akkor veszek 
olyan fűszert ott, ami ezt az ízt 
felidézi majd itthon az ételeim-
ben. Mindenevő vagyok, és ezt 
most arra értem, hogy bárme-
lyik nemzet konyhájában talál-
tam ízletes ételeket.

„A blogomban azt szeret-
ném megmutatni, hogyan is 
lehet otthon, a rohanó hétköz-
napokban, az esti órákban is 
akár rövid idő alatt, egyszerű-

en remek ételeket elkészíteni, 
amelyek örömet szereznek ne-
ked és annak is, akinek készí-
ted, így kulináris élményeimet 
megosztva segítek a konyhá-
ban, hogy az ízek kavalkádjá-
val elvarázsold azt, akinek fő-
zöl” – írja blogjában Szűcs 
István, akit tizennégy éves fia 
leköröz az ételmennyiség elfo-
gyasztásában.

– Legjobban magamnak és 
a családomnak szeretek főzni. 
A feleségemtől gyakorlatilag 
teljesen átvettem ezt a szerep-
kört, nem tiltakozott ellene. 
Szerintem lényegtelen, hogy a 
szakács nő vagy férfi, egyet kell 
tudnia: jól főzni. Természe-
tesen nem állok útjába a pá-
romnak, ha ő szeretne kitelje-
sedni a konyhában. Esténként 
azonban általában én szolgá-
lom fel a vacsorát, ráadásul 
mindig csak annyit, amennyit 
megeszünk, hogy másnap újra 

frissen készült ételt tehessek az 
asztalra.

Családjuk mindhárom tag-
ja – a szakácsot is beleértve 
– szereti a pulled porkot. – Ez 
egy három-négy órán át sütött, 
szálaira széthúzgált sertéscomb, 
aminek az érdekessége, hogy 
Coca Colával van felöntve víz 
vagy sör helyett. Be van fűsze-
rezve, kap egy édes chilis már-
tást, amivel össze van keverve. 
Ez van tálalva káposztasalátával 
és héjában sült burgonyával.

Szűcs István egyszerűen azt 
vette észre, hogy egész életében 
szeretett alkotni a konyhában, 
a blogot négy-öt éve vezeti. 
– Ha közösségi összejövete-
len veszek részt, rám bízzák a 
főzés irányítását. A rendőrsé-
gen például ott helyben főzök 
a kollégáimnak egy-egy ren-
dezvénykor. Legutóbb egy osz-
tálykiránduláson főztem több 
szülővel együtt. Ott egy üstöt 
használtunk, mert a pörkölt 

százhúsz adagos volt. Ilyenkor 
elég nehéz odafigyelni az íny-
csiklandó tálalásra.

Titka, mint mondja, hogy 
szívvel kell főzni. – Én úgy me-
gyek be a konyhába, hogy hú, 
de jó, most fogok főzni egy na-

gyon jót. Szívesen csinálom, 
és de jó lesz, hogyha elkészül, 
milyen szépen fog kinézni, és 

a többieknek is fog ízleni. Nem 
jó a hozzáállása tehát annak, 
aki kényszernek érzi ezt a te-
vékenységet, és az jár a fejében, 
hogy jaj, már megint oda kell 
állnom a gázhoz, mit találjak 
ki már megint? Nagy erővel bír 
persze az is, hogy sikerélmé-
nyem van a főzésben, a közön-
ségnek nagyon tetszik mind-
egyik alkotásom. Még nem 
mondtak rosszat egyikre sem. 
A főzés pedig kikapcsol. Ilyen-
kor csak arra koncentrálok, 
amit csinálok. Szeretek főzni.

A rendőrséf biztosított min-
denkit arról, hogy nem hízik el 
senki attól, ha jókat főz. Szerin-
te az a fontos, hogy csak any-
nyit főzzünk és együnk meg, 
amennyi egy alkalomra elég.

RÉPÁSSY OLÍVIA

KÉST RAGADOTT A RENDŐRSÉF

Fokhagymás, citromos farkassügér, sajtos polentával 
és sült paradicsommal. Fotók: magánarchívum

Baconos szűzérmébe tekert zöldségek,  
héjában sült burgonyával

Mascarponés brokkolikrémleves krutonnal,  
pirított tökmaggal és bacon chpsszel 

Mascarponés zöldséges tagliatelle erdei gombával,  
fehérboros majorannás sült nyúllal

Rosé kacsamell brindzával,  
karamellizált almaszeleteken,  
zöldséges bulgur ágyon, forró áfonya lekvárral

Miskolci Napló14 Gasztronómia

PULLED PORK STEAK BURGONYÁVAL ÉS AMERIKA KÁPOSZTASALÁTÁVAL  

HOZZÁVALÓK:

A pulled porkhoz:
 1 darab bőrős sertés comb szelet (olyat vegyünk, amelyik kb. 5-8 cm vastagságú és a csontra me-
rőlegesen van felszelve); görögfűszer; cukor; bors; majoránna; fokhagyma zúzva vagy granulá-
tumként; mustár; olaj; 2 dl Coca-Cola

A káposztasalátához:
 1/2 fej felkockázott káposzta; 2 kockára vágott sárgarépa; 2 evőkanál darált vagy reszelt hagyma;  
 1 evőkanál kristálycukor; fél teáskanál só; csipetnyi bors; 0,5 dl tej; 1,5 dl majonéz; 1/2 evőkanál 
ecet;  1 evőkanál citromlé

A mártáshoz
 édes chili szósz; thai vagy sima barbecue szósz; worcester szósz

 ELKÉSZÍTÉS:
1. A húst a sütés előtt két nappal bepácoljuk. A fent felsorolt fűszerekkel bekenjük mind a két 
oldalát, ne sajnáljuk tőle a fűszert, nem árt neki. Vastagon szórjuk be, de csak a felső oldalára 
kenjünk a legvégén mustárt. A hús alá öntsünk egy kevés olajat és legalább 2 dl Coca-Colát, ta-
karjuk le alufóliával. A sütőt egyes fokozatra kell állítani, nem szabad magasabb hőmérsékleten 
sütni a húst. A sütés legalább négy órát vesz igénybe. 
2. 4-5 óra elteltével vegyük le a fóliát a tepsiről, és a húst a saját levével locsolgatva még további 
20-30 percig süssük ugyanazon a hőmérsékleten. Ezután kivesszük és egy villa segítségével szét-
húzgáljuk a húst szálaira, a saját levével ekkor egy kicsit meglocsoljuk.
3. Elkészítjük a mártást a hús mennyiségétől függően. Összekeverünk 4 evőkanál édes chilit, 2 
evőkanál barbercue szószt és egy szűk kávéskanálnyi worcester szószt, ráöntjük a húsra, majd 
átforgatjuk.  
4.  A  salátához a káposztát és a sárgarépát apró kockára vágjuk késsel vagy géppel. A hagymát 
lereszeljük a sajtreszelőn, hozzáadjuk a káposztához. A többi összetevőt egy tálban összekever-
jük, majd a káposztára öntjük és átforgatjuk. Köretnek hasáb- vagy steakburgonya az igazi.          

Pulled pork steak burgonyával és amerika káposztasalátával 



Udvarhölgy- és apródkép-
zővel, kalandjátékkal, és új 
múzeumpedagógiai foglal-
kozással is várja a látogató-
kat a Diósgyőri vár. 

A bővülő programkínálattal 
nemcsak újszerű élményeket 
szeretnének nyújtani a szer-
vezők, fontosnak tartják, hogy 
közösséget építsenek, megfer-
tőzzék a fiatalokat a középkor 
szeretetével, akik a későbbiek-
ben a vár rendezvényein is sze-
repelhetnek majd.

A heti rendszerességgel zajló 
udvarhölgy- és apródképzőn az 
általános iskolás gyerekek bete-
kintést nyerhetnek egy középkori 
vár mindennapjaiba. Elsajátíthat-
ják a lovagi erényeket és kötele-
zettségeket, az udvari etikettet. A 
lovagok és udvarhölgyek segít-
ségével megismerkedhetnek az 

élő interpretációval és a tárlatve-
zetői feladatokkal is. Szakavatott 
drámapedagógus és a vár népe 
közreműködésével pedig igazi 
hagyományőrző csapattá formá-
lódhatnak. A foglalkozás minden 
szerdán fél öttől fél hatig tart és 
ingyenesen látogatható.

– Munkánk során az egyik 
leglelkesítőbb élmény látni a 
gyermekek ragyogó tekinte-
tét, amikor a viseletbe öltözött 
kollégáink a középkor világába 
varázsolják őket a foglalkozá-
sokon. Anya, maradjunk még, 
jöjjünk ide vissza... gyakran hall-
juk a kérlelést, ezért arra gondol-
tunk, miért ne „költözhetnének” 
ők is a várba, ahol aprónépként 
még jobban elmerülhetnek eb-
ben a magával ragadó törté-
netben. Mindeközben játszva 
ismereteket szereznek, és része-
sei lesznek egy jó kis közösség-

nek. Így született az apród-, és 
udvarhölgy képző foglalkozá-
sunk ötlete – mondta Novák 
Irén, a Miskolci Kulturális Köz-
pont ügyvezetője.

A Nagy Lajos király kincse já-
tékon 2015 óta több ezer gyerek 
vett részt. A programot a résztve-
vők eddigi visszajelzései alapján 
most újragondolták és tovább-
fejlesztették, ismét várják a felső 
tagozatos diákok jelentkezését, 
hogy bizonyítsák tudásukat, rá-
termettségüket, tiszta szívüket és 
miután kiállták a próbákat, el-
nyerjék méltó jutalmukat.

Egy új kalandjáték a Miénk 
a vár program is felkerült a 
kínálatba, amely megmutat-
ja milyen sok ember munká-
ja kellett ahhoz, hogy a vár és 
az ellátását biztosító várbirtok 
működjön.  A gyerekek nem-
csak megfigyelik, át is élik, ré-

szesei lesznek a feladatoknak, 
ezáltal a korábban, tanórán 
megszerzett történelmi isme-
retek még inkább elmélyülnek, 
az itt szerzett új információk 
pedig jobban beépülnek. A já-
ték jól kapcsolható a Nemze-
ti Alaptantervhez, a különféle 
kompetenciák fejlesztéséhez.

A fehér bot napján nagy si-
kerrel debütált az érzékenyí-
tő program, ahol az empátia, az 
együttműködés és a segítség fon-
tosságát is megtapasztalhatták 
a résztvevők. Ezentúl havonta 
meghirdetnek egy-egy alkalmat, 
amikor az általános- és középis-
kolás, de akár még a felnőtt cso-
portokat is várják. November 
19-én és december 10-én is lehe-
tőség lesz arra, hogy az érdeklő-
dők átéljék milyen érzés pusztán 
a tapintáson, halláson és szaglá-
son keresztül „látni” a világot.

Új kalandok  
a Diósgyőri várban  
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Ősszel több új program is felkerült a Diósgyőri vár kínálatába.  Fotó: Baranzó Péter

November 20-án szerdán 
este héttől a 13 fős Fugato 
Orchestrával lép színpad-
ra a Művészetek Házában 
Lackfi János. 

Művészi és könnyed, ha-
gyományos és innovatív, ér-
telmes és érzelmes... Kibékít-
hetetlennek tűnő ellentétek 
egységgé formálása, stílusok 
és kultúrák találkoztatása 
éppúgy jellemzi Lackfi Já-
nos költészetét, mint a 13 
fős Fugato Orchestra hang-
zásvilágát. Az elektroniká-
val, dobbal, basszusgitárral 
és énekesekkel kiegészített 
szimfonikus kamaraegyüt-
tes vezetője, Alpár Balázs a 
különböző műfajok lényegi 

energiáit egyesíti hibrid ze-
néjében. A Hibrid dalok mű-
sora Lackfi János kifejezetten 
a Fugato Orchestra számára 
írt új szövegeire és a hibrid 
tematika mentén válogatott 
korábbi verseire épül. A ze-
neszámokat összefűző szöve-
geket maga a szerző adja elő.

MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
November 14. csütörtök-20. szerda, 

naponta 15:30 Terra Willy, 17:30 
Amundsen, 20:00 Időtlen szerelem

November 16. szombat 14:00 Mézga 
maraton II. – Üzenet a jövőből 5-7.

November 17. vasárnap 14:00 Klasszikus 
Magyar Rajzfilmek I.

November 21. csütörtök-27. szerda, 
naponta 15:30 Múlt karácsony

November 21. csütörtök 18:00 és 20:00 
Depeche Mode: Spirits in the Forest

November 22. péntek-27. szerda, 
naponta 18:00 Az Ír

Művészetek Háza: Béke-terem: 
November 14. csütörtök-20. szerda, 

naponta 18:00 Szép csendben, 20:15 
Ragadozók

November 16. szombat 14:00 A magyar 
animáció aranykora

November 16. szombat-20. szerda, 
naponta 16:00 Folyékony arany

November 17. vasárnap 14:00 Ruben 
Brandt, a gyűjtő

November 21. csütörtök-27. szerda, 
naponta 16:00 Víz és cukor – Carlo Di 
Palma, az élet színei, 20:15 Valan – 
Az angyalok völgye

November 21. csütörtök-24. vasárnap, 
naponta 18:00 Aretha Franklin: 
Amazing Grace – A szeretet hangján

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
November 14. csütörtök-20. szerda, 

naponta több időpontban – Addams 
Family | Álomnagyi | Amundsen | 
Az aszfalt királyai |    | Demóna: A 
sötétség úrnője | Drakulics elvtárs | 
Halálod appja | Jetikölyök | Joker | 
Midway | Múlt karácsony | Stephen 
King: Álom doktor | Szép csendben | 
Terminator – Sötét végzet | Terra Willy 
| Zombiland – A második lövés (csak 
szombaton)

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
November 17. vasárnap 10:30 A só
November 24. vasárnap 10:30 A székely 

menyecske és az ördög
KIÁLLÍTÁS:
November 11-től ingyenesen 

látogathatók: hétfőtől csütörtökig, 
naponta 9-16 óra, pénteken 9-14 
óra, Szalay bibliája, Petró-ház 
(bejelentkezés: +3670/417-2148)

November 19-től Tapitható tárlat, 
Diósgyőri vár (előzetes bejelentkezés: 
06-46/533-355)

17:30 Emberek, nevek, arcok – Kégl 
Imre kiállításmegnyitója, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

November 22-ig, péntekig Balló Andrea 
festőművész kiállítása, Feledy-ház 
(előzetes bejelentkezés alapján)

November 23, szombat 16:00 Finisszázs 
Bogdándy Szultán és Szigeti G 
Csongor kiállítászárása Miskolci 
Galéria

KONCERT:
November 16. szombat 14:30 „Magyar 

dallamok” – IV. Miskolci Tehetségnap, 
Zenepalota

19:00 Little G Weevil Acoustic Band, 
Görömbölyi Művelődési Ház

20:00 Road 15, Ady Endre Művelődési 
Ház

November 17. vasárnap 19:00 Killer 
Queen, Művészetek Háza

November 23. szombat 19:00 Járom 
az utam: egy est Pál Dénessel és 
kedvenceivel, Művészetek Háza

ELŐADÁS:
November 16. szombat 11:15, 13:15 

és 15:15 Gyógynövényismereti 
előadások, Diósgyőri vár

November 17. vasárnap 11:15 és 13:15 
Fúvós hangszerek bemutatója, 
Diósgyőri vár

November 19. kedd 18:00 és 20:00 
Dumaszínház – Kovács András Péter, 
Művészetek Háza

November 20. szerda 16:30 Világjárók 
Klubja – Balkán, Kaffka Margit 
Könyvtár

18:00 Világjárók Társasága – Kelet-
Afrika, Ifjúsági és Szabadidő Ház

19:00 Verses koncert Lackfi Jánossal, 
Művészetek Háza

November 23. szombat 11:15 és 13:15 
Dobzse király – Lovász Emese régész, 
Diósgyőri vár

EGYÉB:
November 16. szombat 9:00-21:00 

Maratoni társasjátéknap H.P. 
Lovecraft írói munkássága előtt 
tisztelegve, József Attila Könyvtár

November 17. vasárnap 9:00-13:00 
Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér

November 18. hétfő 16:30 
Közönségtalálkozó Bónizs Róbert 
történelmiregény-íróval, Móra Ferenc 
Könyvtár

18:30 Ingyenes családi zumba fitness, 
Ady Endre Művelődési Ház

November 20. szerda 16:00 Greta May 
írónő felolvasóestje, József Attila 
Könyvtár

November 21. csütörtök 17:00 Dusza 
Erika naplóregénye buddhista 
elvonulásának történetéről, II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

Irodalmi est a lengyel függetlenség 
napja alkalmából, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

GYEREKEKNEK:
November 20. szerda 14:00 Író-olvasó 

találkozó Lackfi Jánossal, II. Megyei és 
Városi Könyvtár

November 21. csütörtök 14:00 
Hangyabefőtt – Szegedi-Szabó Béla 
gyermekkönyvének bemutatója, 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 18. 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

November 19. 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

November 20. szerda: 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 Testközelből (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

November 21. 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

November 22. 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

November 23. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Kró-
nika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő 
magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sport-
magazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

November 24. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hí-
vőszó (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egész-
ségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi 
magazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. 
(gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köz-
tünk élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában november 
17-én 17 órai kezdettel a Bihari utcai református imaházból 
közvetítenek. Igét hirdet: Gecse Attila református lelkész. 

A Máltai Szeretetszolgá-
lat Szent Erzsébet-kápolná-
ja búcsúját 16-án, 10 órá-
tól tartják. Ezen a napon 14 
órakor kezdődik szentmise 
a Diós győri vár Szent Hed-
vig kápolnájában. 17-én, a 
negyed 12-es szentmise után 
tartanak hangversenyt a mi-
norita templomban. Pénte-
ken,  22-én lesz a katolikus 

templo mok kórusainak Szent 
 Cecília-napi hangversenye 
17 órától a  selyemréti plé bá-
nia templomban. Novem ber 
24-én a minorita templomba 
érkezik Szent Erzsébet erek-
lyéje, mely a vesperás és a 18 
órai szentmise idején lesz a 
templomban. A mise után 
csendes imára lesz lehetőség 
az ereklye előtt.

EGYHÁZI HÍREK

NOVEMBER 16. SZOMBAT 11:00 
KAKAÓKONCERT, 
Nagyszínház nézőtéri tár-
salgó
15:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Déryné (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
19:00 ÜVÖLTŐ SZELEK, 
Latinovits (Arany, Ezüst) 
bérlet, Kamara
19:00 ÍGY SZERETTEK ŐK 
– BABITS MIHÁLY, Felol-
vasó színház Nyáry Krisz-
tián kötete alapján, Játékszín
NOVEMBER 19. KEDD 19:00 
A SRÁC, AKI VALAHA 
VOLTAM – VARGA ZOL-
TÁN CSEH TAMÁS EST-
JE, Játékszín
NOVEMBER 20. SZERDA 17:00 
DON JUAN, Latabár ifj. 
bérlet, Nagyszínház

19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín
NOVEMBER 21. CSÜTÖRTÖK 
17:00 DON JUAN, Madách 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín
NOVEMBER 22. PÉNTEK 19:00 
BETÖRŐ AZ ALBÉR-
LŐM, Bemutató (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
19:00 DON JUAN, Vörös-
marty (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet, Nagyszínház
NOVEMBER 23. SZOMBAT 19:00 
DON JUAN, Katona (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet, Nagy-
színház
19:00 BETÖRŐ AZ AL-
BÉRLŐM, Egressy (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara

SZÍNHÁZI MŰSOR  
November 16. – november 23.

Verses koncert 
Lackfi Jánossal



Fizetés nélkül távozott
Csalás vétség miatt folyt 

büntetőeljárás egy buda-
pesti lakossal szemben. 
Egy miskolci szálloda felje-
lentése alapján indult az eljárás, miszerint a 36 éves F. Zoltán ta-
valy novemberben másodmagával, három napra szobát foglalt, va-
lamint különböző szolgáltatásokat vett igénybe csaknem 150.000 
forint értékben, majd fizetés nélkül távozott. A Miskolci Rendőr-
kapitányság munkatársai a nyomozás vizsgálati szakaszában a 
szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és az iratokat átadták 
az ügyészségnek.

Őrizetben a sorozatbetörő 
Közel húsz családi házba tört be az a férfi, akit a rendőrök több 

hetes nyomozás eredményeként azonosítottak és elfogtak. A 28 
éves felsőzsolcai férfival szemben lopás miatt folyik büntetőeljárás. 
Gesztelyben, Hernádnémetiben és Hernádkakban az elmúlt idő-
szakban több betörés is történt. Az akkor még ismeretlen elköve-
tő családi házakba, illetve azok melléképületeibe tört be, volt, aho-
va kétszer is visszatért. A betörő mindent vitt, de főként használati 
tárgyakat, műszaki eszközöket és szerszámokat tulajdonított el. A 
rendőrök végül a több hetes nyomozás eredményeként azonosí-
tották és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható férfit. A betörő összesen tizenkilenc bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsítható, aki a kihallgatása során beismerő val-
lomást tett.

Letartóztatásban az emberölés gyanúsítottjai
Mint arról múlt heti számunkban beszámoltunk, november 4-ét 

megelőzően, szalonnai otthonában többen, súlyosan bántalmaztak 
egy 85 éves asszonyt, aki belehalt a sérüléseibe. A nyomozók egy 
napon belül azonosítottak, majd elfogtak három helyi férfit, akik 
megalapozottan gyanúsíthatóak voltak a bűncselekmény elköveté-
sével. Negyedik társukat is azonosították a rendőrök, őt Budapesten 
fogták el. A megyei rendőr-főkapitányság előterjesztése alapján a bí-
róság letartóztatta a szalonnai emberölés négy gyanúsítottját.

Zsákutcában menekült
Rövid követés után elfogták Kazincbarcikán azt a férfit, aki mi-

után nem használta az irányjelzőjét nem állt meg a hatósági felszó-
lításra. A rendőrök arra lettek figyelmesek, hogy egy autó vezetője 
kanyarodása során nem használta az irányjelzőjét. A férfit felszólí-
tották a megállásra, aki figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzést, és 
továbbhajtott. A járőrök követték a járművet, ami kisvártatva egy 

zsákutcában megállt, majd 
sofőrjét intézkedés alá von-
ták. A több közlekedési sza-
bályt is megszegő 45 éves 
sajóbábonyi férfivel szem-

ben alkalmazott alkohol-teszter pozitív értéket mutatott, továbbá 
a vezetéstől is el volt tiltva. A sofőrrel szemben járművezetés ittas 
állapotban miatt folyik eljárás, továbbá a közlekedési szabályok 
megszegése miatt több szabálysértési eljárás is indult az ügyben, 
így a megengedett sebesség túllépése miatt, illetve azért is, mert 
nem használta a sofőr a biztonsági övet, áthaladt egy tilos jelzé-
sen, továbbá figyelmen kívül hagyott egy behajtani tilos táblát is. A 
férfit a közúti közlekedés szabályainak megzavarása miatt a ható-
ság tizenkét hónapra eltiltotta a járművezetéstől, és pénzbírsággal 
is sújtotta. 

Kiugrott az ablakból egy tízezresért
Rablás miatt emeltek vádat egy 42 éves férfi ellen, aki tavaly au-

gusztusban ózdi házának nyitott ablakából nézelődött, amikor 
felfigyelt egy általa látásból ismert 13. életévét betöltött gyermek-
korú fiúra, aki a közeli kisbolt irányából gyalogosan közlekedett, 
miközben a kezében egy 10 000 Ft-os címletű bankjegyet lóbált. A 
férfi elhatározta, hogy megszerzi a pénzt, és rákiáltott, hogy „add 
ide a pénzt!”. A fiú ettől megrémült, és a bankjegyet rögtön a jobb 
nadrágzsebébe rejtette, a férfi azonban kiugrott a ház ablakán és 
odament hozzá. Egyik kezével a fiú mindkét kezét összekulcsolva 
lefogta, míg a másik kezével a nadrágzsebéből kivette a bankjegyet, 
és ezután visszament a házába. Rendőri intézkedés során az eltu-
lajdonított 10 000 Ft-ot a vádlottól lefoglalták, és a sértett törvényes 
képviselőjének kiadták. Az ügyészség a letartóztatásban lévő vád-
lottal szemben börtönbüntetést és mellékbüntetésként közügyek-
től eltiltást indítványozott.

Kábítószert is akart rabolni
A rendőrök néhány órán belül elfogták azt a férfit, aki Ózdon 

bántalmazott egy fiatalembert, majd elvette a pénzét. A 18 éves, 
ózdi férfival szemben rablás miatt indult büntetőeljárás. A gyanú-
sított a Rózsadomb úton egy szikével fenyegetette meg egyik isme-
rősét, majd tőle kábítószert, illetve pénzt követelt. A sértett közölte, 
hogy nincs pénze és nem is kábítószerezik, de ekkor a támadója 
megütötte, majd a zsebéből kivette több ezer forintját és elmene-
kült. A rendőrök néhány óra múlva elfogták a rablót, majd kihall-
gatását követően őrizetbe vették.

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

Mozaik Miskolci Napló16
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Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal az 
'56-os forradalom miskolci hőseinek nevét rejtettük 
el. Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. no-
vember 27. E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes 
megfejtések beküldői között könyvjutalmat sorso-
lunk 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.) Az ingerültsége nem használ a szere-
lemnek. A szokásosnál is nehezebben mehet önnek, hogy a 
magánéletét elválassza a hivatásától. Jobban tenné, ha nem 

zúdítaná minden baját a kedvese nyakába. 

Bika (04. 21–05. 21.) Ahogy a régi mondás tartja: a baj so-
hasem jár egyedül. Természetes, hogy minél inkább éleződik 
a helyzet a munkahelyén, annál több konfliktusra számíthat 

az otthonában is. Most mindketten érzékenyebbek.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Még a szokásosnál is változékonyabb 
a hangulata hét elején. Ne csodálkozzon azon, hogy senki a 
környezetében, még a társa sem képes követni önt ebben. 

Igyekezzen csak a jó érzéseit megosztani a családjával. 

Rák (06. 22–07. 22.) A jelenlegi helyzetében sajnos nem 
engedheti meg magának, hogy szívügyekben kockáztasson. 
Vigyen inkább több romantikát a tartós kapcsolatába! Pró-

bálkozzon zenével, tánccal, új ruhával, frizurával!

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Egy munkahelyi szerelem, ka-
land felpezsdítheti a vérét, és miatta szívesebben mehet be a 
munkahelyére. Ám a zűr, amit okoz, a későbbiekben több bajt 

hozhat a fejére, mintsem azt gondolta volna. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Úgy érezheti, hogy túl sok a teher a 
vállán, és mindenért egyedül kell vállalnia a felelősséget. 
Hogy ez ne legyen így, ossza meg a gondjait a társával! Ha 

külön élnek, itt a remek alkalom az összeköltözésre.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ön szervező alkat, megvan az a 
képessége, hogy nagyszerűen tudja koordinálni a dolgokat. 
Könnyedén hoz össze egymástól teljességgel különböző em-

bereket is. Jól kezeli a munkahelyi konfliktusokat.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Távoli utazásról álmodik, de a 
kedvesének vagy nem fűlik hozzá a foga, vagy sajnálja a rá a 
pénzt. A kisebb, hétköznapibb kirándulások is csillapíthatják 

ugyan a vágyát, de ezzel ön biztosan nem fogja beérni. 

Nyilas (11. 23–12. 21.) Jogosan érzi úgy, hogy megérde-
melne egy kis kedveskedést a kedvesétől. Eddig általában 
ön volt az, aki a figyelmével elhalmozta. Most azzal okozhat 

meglepetést, ha ezt nem kapja meg automatikusan.

Bak (12. 22–01. 20.) A flörtölés remek szórakozást nyújt ön 
számára. Még ha teli is van lelki sebekkel, mert a közelmúlt 
eseményei felzaklatták, akkor is jól fogja érezni magát egy 

kisebb kalandban. De ne nagyon játsszon a tűzzel! 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ön a laza, kötetlen életstílust ked-
veli, ezt várja el a társától is. Ugye érzi az ellentmondást eb-
ben: elvárás rejlik a szabadság mélyén. Ha a kedvese számára 

ez nem teljesen egyértelmű, ne sértődjön meg. 

Halak (02. 20–03. 20.) Hiába próbálkozik a kedvese megvi-
gasztalásával akkor, ha azt látja, hogy ő nem is szeretné még 
azt sem, hogy észrevegye a gondját. Ön jó empatikus képes-

ségekkel rendelkezik, nyilván érti, mi a baj. 

FORRÓ NYOMON

Hatodik alkalommal szervezték meg a Borsodi Lakodalmas Na-
pot Arnóton. A gálaműsorban bemutatkozó vőfélyek ízelítőt adtak 
a régi és az új hagyományokból is. Néptáncbemutatókkal, népmű-
vészeti kiállításokkal, a gyerekeket pedig lagzis játszóházzal várták 
Arnótra, ahol az estet a Holdviola együttes élő koncertje és persze 
lakodalmi bál zárta. 

Lakodalmas Arnóton 

A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

A Tourinform Miskolc idei utolsó tematikus városnézésének témája a pénz volt. A résztvevők a kereskedőváros egykori pénzin-
tézeteit ismerhették meg a sétán, megtudhatták, melyik belvárosi épületben működött hitelintézet, bank vagy takarékszövetkezet. 
Megtekinthették az egykori Biztosítópalota auláját, amely általában nem látogatható, hiszen a NAV Igazgatósága működik az épü-
letben. Szó volt arról, hol találhatók ábrázolások és emléktáblák hajdani pénzemberekről például az Államkincstár épületében, és a 
kereskedelmi képzés miskolci fellegvárába, a Berzeviczy Gergely Szakgimnáziumba is ellátogatott a csoport. A séta végén az egykori 
Takarékegylet jelenleg panziónak otthont adó épületével ismerkedhettek az érdeklődők.                                  FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ 

BELVÁROSI SÉTA: PÉNZ BESZÉL
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