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Borkuti László önkormányzati képviselő ismer-
teti Görömböly városrészre vonatkozó közösség-
építő és településfejlesztő elképzeléseit november 
26-án, 17 órától a Görömbölyi Közösségi Házban 
(Miskolc-Görömböly, Szolártsik tér 4.)

Hegedűs Andrea és Borkuti László önkormányzati 
képviselők közös lakossági fórumot tartanak Hejő-
csaba városrészt érintő közösségépítő és település-

fejlesztési terveikről november 28-án, csütörtökön 17 órától 
a Gárdonyi Géza Művelődési Házban (Miskolc-Hejőcsaba, 
Sütő J. u. 42.) Minden érdeklődőt tisztelettel várnak!

Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő la-
kossági fogadóórát tart december 3-án 17.00 órától 
a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskolában (Mis-
kolc, Mátyás király utca 21.) Minden érdeklődőt 
tisztelettel várnak!

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA
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A Salkaházi Sára Program ötödik születésnapjára tekin-
tettel, a korábban már egyösszegben folyósított 10 ezer 
forinton túl, további 5 ezer forint rendkívüli támogatást 
kapnak az idén a programban részt vevő szépkorúak. A 
miskolci képviselőtestület döntésének értelmében az ösz-
szeg kézbesítése december 14-én megkezdődik.  

Veres Pál Miskolc Megyei 
Jogú Város polgármestere az 
elmúlt hónapokban többször 
is hangsúlyozta, meg kell be-
csülni azokat, akik Miskol-
cot felépítették és örökül 
hagyják nekünk és gyerme-
keinknek. Éppen ezért intéz-
kedései közt elsőbbséget él-
vez a köszönet, az idősekkel 
való valódi törődés. Ennek 

jegyében a jövőben szeretné 
bővíteni a korábbi progra-
mok kínálatát.

Miskolc ezzel is szeretne 
hozzájárulni ahhoz, hogy az 
itt élő szépkorúak nyugdíjas 
éveiket boldogan, megbe-
csülésben élhessék abban a 
városban, amelyért dolgoz-
tak, fáradoztak évtizedeken 
keresztül.  

A múlt hétvégi junior kézi-
labdamérkőzésen történt, 
sporteseményhez nem mél-
tó politikai megnyilvánulás 
kapcsán Veres Pál polgár-
mester őszinte sajnálatát és 
megdöbbenését fejezte ki.

Az atrocitást követően 
Veres Pál polgármester be-
szélt Apatóczky Szilviával, a 
Miskolci Városi Sportiskola 
Sport Club technikai vezető-
jével, aki felé őszinte sajnála-
tát és megdöbbenését fejezte 
ki – tájékoztatott közlemény-
ben a városháza. A polgár-
mester a vezetőasszonyon 
keresztül biztosította az egye-
sületet, hogy a történtekről 
sem a városházának, sem a 
város vezetésének, sem pedig 
a Velünk a Város frakciójá-
nak nem volt tudomása, ah-
hoz sem hozzájárulást, sem 
engedélyt nem adott. Veres 
Pál mélységes csalódottságát 
fejezte ki az egyesület felé, és 
a béke újra megteremtésé-
nek érdekében részt vesz az 
egyesület szülői értekezletén 
is. A polgármester felszólítja 
az érintett politikai szerep-
lőket, hogy a fiataloktól és a 
szülőktől kérjenek bocsána-
tot, és a jövőben szigorúan 
tartózkodjanak az ehhez ha-
sonló megnyilvánulásoktól, 
mert a kampány véget ért, 

az együttműködés és város-
építés időszaka kezdődött el, 
amelyben nincs helye ilyen 
fajta politikai akcióknak, kü-
lönösen nem egy junior spor-
teseményen.

Az atrocitás a közgyűlésen 
is szóba került. Hollósy And-
rás (Fidesz-KDNP) emlékez-
tetett, a kézilabdamérkőzésen 
történt esemény sok szülőnél, 
sportbarátnál kiverte a bizto-
sítékot és a mérkőzést meg is 
kellett szakítani, mert inzul-
tálták az egyik csapat edzőjét. 
„A FIDESZ-KDNP miskol-
ci képviselőcsoportja elítéli 
az ilyen jellegű, a sport szel-
lemiségéhez egyáltalán nem 
méltó cselekedeteket és ezért 
nyilvános bocsánatkérésre 
szólítjuk fel Mokrai Mihályt 
és társait!” – hangsúlyozta 
Hollósy András. 

A felszólalására reagálva 
Mokrai Mihály úgy fogal-
mazott, hogy  Csontos Ró-
bert elárulta a csapatát, nem 
mutatott példát. Az aktivis-
tái figyelmeztetni akarták, 
hogy vállalhatatlan, amit tett. 
A flash-mobot az aktivis-
ták szervezték, Mokrai Mi-
hályt pedig mint jogászt kér-
ték meg, hogy legyen jelen. A 
képviselő hozzátette, utólag 
belátja, a helyszín nem volt 
megfelelő, de szerinte minden 
másban helyesen jártak el.

ÉRKEZIK A REND- 
KÍVÜLI TÁMOGATÁS

Atrocitás  
a kézilabdameccsen

Az Avasi Borangolás a legkiválóbb 
fesztiválok között 

Salkaházi batyus bál a sportcsarnokban. Fotó: Végh Csaba

Az MVK mindent esz-
közt bevet a hiányzó busz-
sofőrök pótlására. Jelenleg 
40 főre lenne szükségük, 
ezért részmunkaidőben 
rendőröket és mentősöket 
is foglalkoztatnak, és saját 
kollégáik közül is sokakat 
átirányítottak a buszok-
hoz. A toborzás és a képzés 
folyamatos, november 28-
án a Görgey házba várják a 
jelentkezőket.

 Az MVK 150 járművel ren-
delkezik, a cég zökkenőmentes 
működéséhez 300 sofőrre len-
ne szükség, a rendszerből jelen-
leg 40 fő hiányzik. Országos, 
sőt európai probléma, hogy ke-
vés a buszsofőr. A szakma sze-
rint egyrészt azért, mert maga a 
képzés költséges és időigényes, 
másrészt pedig sokan inkább 
átmentek kamiont vezetni. Az 
MVK tájékoztatása szerint egy 
kezdő buszsofőr ma nettó 220-
250 ezer forintot kap, ehhez 
jönnek a prémiumok. A cég az 

elmúlt három évben több mint 
40 százalékkal emelte a bére-
ket. Demeter Péter vezérigazga-
tó hangsúlyozta, azon vannak, 
hogy ez még följebb menjen, il-
letve még inkább egyensúlyban 
legyenek a bérek.

A sofőrhiány megoldásához 
mindent bevetnek – szeptem-
ber óta a munkaügyi központ-
tal közös képzést indítottak, 
azóta 20 új jelentkező került be 
a rendszerbe, és más helyek-
ről is vesznek kölcsön sofőrö-

ket. – 18-20 kollégát vezényel-
tünk át a buszokra, illetve egy 
olyan közel 50 fős, részmun-
kaidős állományt foglalkoz-
tatunk: mentősök, rendőrök, 
tehát más szakmában főállású 
dolgozók és a szabadidejükben 
eljönnek és nálunk dolgoznak 
– részletezte Demeter Péter. 
A vezérigazgató azt is mond-
ta, hogy a sofőrhiányra hosz-
szú távú megoldást jelentene, 
ha ismét lehetne D kategóri-
ás jogosítványt szerezni a C  
megszerzése nélkül. Szerinte 
ez országos szinten is megol-
daná a problémát és több nő is 
jelentkezne busz sofőrnek. Az 
azonnali intézkedéseket pedig 
Veres Pál polgármester is szor-
galmazta.

November 28-án, csütörtö-
kön reggel 9 órától a Görgey 
Artúr utca 4. szám alatti Gör-
gey Házban tart majd toborzó 
napot a Miskolci Foglalkozta-
tási Paktum és az MVK Zrt. 
A cég egy CNG busszal települ 
majd ki.

BUSZSOFŐRÖKET TOBOROZ AZ MVK

A zökkenőmentes működéshez 300 sofőrre lenne szükség. 
Fotó: Juhász Ákos

Az ország egyik legkülönle-
gesebb adottságú borgaszt-
ronómiai fesztiválja, az 
Avasi Borangolás elnyerte a 
Magyar Fesztivál Szövetség 
szakembereinek elismerését, 
megkapva a Minősített Fesz-
tivál címet. 

Hazánk egyik legnagyobb 
szakmai szervezete, a Magyar 
Fesztivál Szövetség szigorú 
szempontrendszer alapján 
ítéli oda a Minősített Fesztivál 
címet azon többnapos ren-
dezvények körében, melyek 
meghatározóak a helyi kultú-
ra fejlődésében, a települések 
életében és melyeknek gaz-
dasági szerepük sem elhanya-
golható.

A Miskolczi Borbarátok 
Társasága Egyesület által el-
indított, civil szervezetek, 
polgármesteri hivatal, helyi 
vállalkozások és magánsze-
mélyek összefogásával szerve-
ződő, a tradicionális miskolci 
pincekultúra hagyományai-
nak újjáélesztését célzó Avasi 
Borangolás minden év máju-
sában három napon keresztül 
várja a látogatókat. A Miskolc 
belvárosában, a sétáló utcá-
tól pár perc járásra található 
Avas hegyoldal patinás pin-
cesorai és hangulatos utcái 
kiváló helyszínei baráti ösz-
szejöveteleknek, minőségi 
bor- és gasztronómiai élmé-
nyek megélésének és a törté-
nelmi avasi pincesorok helyi 
értékei felfedezésének. A kü-

lönleges helyszíneken számos 
műfaj felvonultatása mind a 
zenei, mind a kiegészítő prog-
ramokat illetően több napos 
szórakozást biztosít évről évre 
fiataloknak, felnőtteknek és 
családosoknak egyaránt. 

A Magyar Fesztivál Szövet-
ség szakemberei a legutóbbi 
Avasi Borangolást megtekint-
ve, a programokat bejárva el-
ismerően nyilatkoztak a város 

legnagyobb borgasztronó-
miai fesztiváljáról, kiemel-
ve az egyediségét, hangulatát 
és idegenforgalmi vonzerejét: 
„Nem Miskolc városát kell 
feltenni a turizmus térképé-
re, hanem az Avast és hozzá 
csatolni a környezetét, Mis-
kolcot. Ennek bizonyítéka ez 
a kitűnő fesztivál, amely egy-
re nagyobb tömegeket vonz. 
Egyedi helyszínen, kitűnő bo-

rok, kitűnő programok, pará-
dés hangulat. Jól kitalált kap-
csolódó programok, kreatív 
szervezők. Az ország egyik 
legjobb fesztiváljának egyike, 
ami némi támogatással, tőke-
bevonással verhetetlen lehet a 
maga kategóriájában. Átlépve 
a határokon idegenforgalmi 
látványossággá kellene fejlesz-
teni, igen sok vendégéjszakát 
hozhatna Miskolcnak.”

Az Avasi Borangolás minden év májusában három napon keresztül várja a látogatókat. Fotó: Ju-
hász Ákos 



A Miskolc Holding hitel-
felvételéről és a rendkívüli 
Salkaházi támogatásról is 
tárgyaltak a képviselők az 
első rendes közgyűlésen. A 
városatyák hat napirendi 
pontot tárgyaltak, zárt ülé-
sen további négyet, sürgős-
ségi indítványt pedig kettőt 
terjesztettek be. 

Folytatják, kiegészítik  
a Salkaházi programot

Az ülésen a képviselők meg-
szavazták, hogy az eddigi 10 
ezer forint mellé a város egy-
szeri, rendkívüli támogatást, 
5 ezer forintot is fizessen a 
nyugdíjasoknak a Salkaházi 
programban. Az összeg ren-
delkezésre áll az idei költség-
vetésben. Az előterjesztésről 
folytatott vitában a KDNP 
frakcióvezetője kiemelte: 
büszkék a program létrejötte 
és fenntartása miatt. Molnár 
Péter emlékeztetett ugyan-
akkor arra, hogy 2014-ben 
az akkori ellenzék egyszerű 
kampányfogásnak titulálta a 
programot. Üdvözölte tehát, 
hogy Veres Pál megtartotta 
azt. Szilágyi Szabolcs (Velünk 
a Város, Jobbik) fiatal politi-
kusként hangsúlyozta: az idő-
seknek „mindenért meg kel-
lett küzdeniük”, így építették 
Miskolcot. „Nekünk, értünk 
dolgoztak”, fogalmazott, hoz-
zátéve: ezt szeretnék meghá-
lálni a program folytatásával.

 
„Komoly finanszírozási 
problémák jöhetnek”

Második napirendi pont-
ban tárgyaltak a képviselők 
a Miskolc Holding és tag-
vállalatainak folyószámla-
hitel-szerződéséről, amelyet 
még júniusban kötöttek és 
decemberben lejár. Elhang-
zott, hogy a város kidolgozta 
a koncepciót a jelenlegi 7-ről 9 
milliárd forint folyószámlahi-
telre. Az önkormányzatnak 4 
milliárdra kell kezességet vál-

lalni, és 2025 végéig lesz érvé-
nyes a szerződés. Badány La-
jos (Velünk a Város, Jobbik) 
frakcióvezető-helyettes úgy 
véli, hogy a folyószámlahitel 
biztosításáról szóló szerződés 
megkötését talán szándékosan 
hagyták a választások utánra. 
Mokrai Mihály (Velünk a Vá-
ros, MSZP) szerint személyi 
felelősség megállapítása is in-
dokolt lenne az ügyben. Meg-
látása szerint, ha nem kapjuk 
meg a hitelt, komoly finan-
szírozási problémák jöhetnek, 
nagy áldozatokkal lehetne 
csak működtetni például a kö-
zösségi közlekedést.

A fideszes Soós Attila szerint 
nem érzékelhető semmilyen 
közszolgáltatási, likviditási 
probléma Miskolcon, a város 
gazdálkodása stabil és átlátha-
tó. Nincsenek láthatatlan tar-
tozások sem (2010-zel ellen-
tétben), minden fillérnek van 
fedezete. Az iparűzésiadó-be-
vétel több mint 11 milliárd fo-
rint, ebből fenn lehet tartani 
a közösségi közlekedést. Kiss 
János (Fidesz) felhívta arra a 
figyelmet, hogy vannak eljá-
rások, amik az egyik ciklus-
ról a másikra átnyúlnak. A 
város eladósodottságával (ön-
kormányzati, Holding) kap-
csolatban emlékeztetett, hogy 

2010-ben a banki adósságállo-
mány 36 milliárd volt, ez ösz-
sze sem hasonlítható a jelen-
legivel. Ez a helyzet tehát nem 
2019-ben alakult így, hanem 
már 2010-ben is fennállt.

Simon Gábor (Velünk a 
Város, MSZP) frakcióveze-
tő ismertette: a Holding fo-
lyószámlahitelből fedezi tar-
tozásai egy részét, a szerződés 
pedig év végén lejár. Ha nincs 
kormányzati támogatás a hi-
tel megújítására, akkor felve-
tődik a kérdés, hogy a hitelt 

miből fizeti ki január 1-jén a 
Holding? Körülbelül 6,5 milli-
árd forintos összegről van szó.

Új helyen az MKMK
Komolyabb vita alakult ki 

arról az előterjesztésről is, 
hogy a Miskolci Közintéz-
mény-működtető Központ 
(MKMK) a korábbi, Éder 
György utcai telephelyről át-
kerül egy Sütő János utcai, 
üresen álló épületbe, ami ko-
rábban óvodaként működött. 
Hegedűs Andrea (Velünk a 
Város) frakcióvezető-helyettes 
elmondta, a hejőcsabaiaknak 
a szívügye a Sütő utcai épület, 
azonban nagyon leromlott az 
állaga. Más – kulturális vagy 
egészségügyi – funkciót kel-
lene adni neki. Badány Lajos 
(Velünk a Város, Jobbik) frak-
cióvezető-helyettes aggályos-
nak nevezte, hogy az aláíró a 
szerződéskötés során minden 
ellentételezés kikötése nélkül 
lemondott az MKMK-nak az 
épület egy részére közgyűlési 
határozattal biztosított térí-
tésmentes használati jogáról. 
Mivel ez vagyoni értékű jog-
nak számít, az eset felveti a 
hűtlen kezelés gyanúját. Nagy 

Ákos '(Fidesz) szerint min-
denkinek előnyös a változás: 
az egyházi intézmények mo-
dern, korszerű épületben mű-
ködhetnek, az MKMK-nál egy 
koncentrált helyen dolgozhat-
nak, az önkormányzat költsé-
get spórol meg.

 
Barna György  
gyűjteményének a sorsa

A gyűjtemény a néhai Bar-
na Györgyé volt, aki Miskolc-
nak adta azt át. A tervek arról 
szóltak, hogy a kiállítás anya-
ga a Herman Ottó Múzeumba 
kerül, de ez a mai napig nem 
történt meg. Maradt a he-
lyén, a Lézerpontban, Barna 
György családjának viszont 
a tárolás és állagmegóvás fe-
jében jövőre már havi nettó 
485 ezer forintot kell fizetni. 
A néhai Barna György gyűj-
teménye nagy értéke a város-
nak, rendezni kell a helyzetét, 
hangsúlyozta Veres Pál pol-
gármester is.

Borkuti László (Velünk a 
Város, MSZP) hangsúlyozta, 
hogy 280 egyedi, a Kárpát-me-
dence népművészeti értékeit 
bemutató kiállításról van szó, 
amit Barna György Miskolcra 

kívánt hagyományozni. Kér-
te a képviselőket, támogas-
sák, hogy a gyűjtemény körül 
minden rendeződjön. Hege-
dűs Andrea (Velünk a Város) 
szerint helyes volt átvennie a 
városnak a gyűjteményt, de az 
elhelyezés feltételei nem vol-
tak biztosítottak. Nem érti, 
hogy 2013 óta miért nem sike-
rült biztosítani a tárolást.

A közérdekű bejelentések 
között Pakusza Zoltán (Mi Ha-
zánk) kérte, hogy a város gon-
dolja át az együttműködést a 
TASZ-szal. „Miskolcon rendet 
kell tenni”, hangoztatta. Veres 
Pál polgármester válaszában 
kiemelte, szociális ügyekben a 
lehető legszélesebb körben kell 
egyeztetni. Erdei Sándor Zsolt 
(Velünk a Város) elmondta, 
hogy az illegális szemétlera-
kás komoly problémákat okoz, 
magántulajdonban lévő ingat-
lanoknál főleg. Szintén prob-
léma a közmunkások létszá-
mának csökkenése, bérüket 
emelni kellene, ha lehet.

A közgyűlés következő ülé-
se várhatóan december 19-
én lesz és aznap délután 5-től 
közmeghallgatást is tartanak.

KUJAN ISTVÁN
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HOLDING-HITELFELVÉTEL, RENDKÍVÜLI 
SALKAHÁZI TÁMOGATÁS

Kinevezték az új jegyzőt
Veres Pál Miskolc pol-

gármestere november 20-
án Miskolc jegyzőjévé Ig-
nácz Dávidot nevezte ki. 

A kiírt pályázatra né-
gyen jelentkeztek.  Ignácz 
Dávid kinevezését az in-
dokolta, hogy a pályá-
zók közül ő rendelkezik 
a leghosszabb időtartamú 
jegyzői és közigazgatá-
si tapasztalattal. Ezentúl 
pályázatában több olyan 
elem is szerepelt, amely a 
Nagy-Miskolc program-
mal összhangban áll.

Első ülését tartotta Miskolc város új közgyűlése. Fotó: Mocsári László

Az előző városvezetés által megkezdett 9 milliárd fo-
rintos hitelfelvétel végrehajtására kényszerül a Miskolc 
Holding Zrt. – tájékoztatott közleményben a városháza.

Az ezzel kapcsolatos köz-
gyűlési előterjesztés csütör-
tökön került a miskolci tes-
tület elé, mivel a Miskolci 
Önkormányzatnak 4 milli-
árd forint értékben kell ke-
zességet vállalnia a tranzak-
cióhoz. A Miskolc Holding 
Zrt. igazgatósága még 2019 
februárjában fogadta el az 
idei üzleti tervet – emlékez-
tet a városháza - abban még 
7 milliárd forint összegű 
hitelfelvételt irányoztak 
elő, azóta azonban a szá-
mok nagymértékben növe-
kedtek. Olyannyira, hogy a 
Miskolc Holding Zrt. 2020. 
január 1-vel 9 milliárd fo-
rint összegű folyószám-
lahitellel számol, ehhez a 
Miskolci Önkormányzat 
nyújtja a kezességet.

A hitelkeret növekedésé-
nek számos oka van: ebből 
a legjelentősebb, hogy az 
MVK Zrt. gyakorlatilag évek 
óta nem kapja meg a várostól 
az elvégzett közszolgáltatá-
si tevékenység teljes ellenér-
tékét, amelyet így a Holding 
csoport gazdálkodásából 
szükséges finanszírozni. Ez 
az összeg az idén több mint 
1 milliárd forint, de az ösz-
szesített elmaradás eléri a 
4 milliárdot. – Mivel ezek a 
folyamatok a jövőben nem 
tarthatók fent, biztosítani 
kell a cég likviditását, ezért 
a Holding pénzügyi vezeté-
se javaslatot tett a hitelkeret 
növelésére, amelyet a dön-
téshozó testületek 9 milliárd 
forint összegben határoztak 
meg – zárul a közlemény.

A közgyűlését követően né-
hány kiemelt témát feleleve-
nítve sajtótájékoztatót tar-
tott a Velünk a Város frakció 
vezetése. 

Simon Gábor elöljáróban úgy 
fogalmazott: „az elmúlt idő-
szakban akármerre néztünk a 
városházán, csontvázak pereg-
tek ki a szekrényekből”. Hozzá-
tette: ezek között több olyan is 
volt, amiket közgyűlésen kel-
lett tárgyalni, és vannak olyan 
ügyek is, amiket már évek óta 
meg kellett volna oldani. Em-
lékeztetett, két olyan előterjesz-
tést is benyújtottak most, amik 
folyószámlahitel-beszerzésre 
vonatkoznak. 

Badány Lajos elmondta, 
„mindkettő még az előző vá-
rosvezetés öröksége, és mind-
kettőben elmulasztották a ren-
deletben foglalt közbeszerzési 
eljárások határidőre történő le-
folytatását”. Ismertette: a Hol-
ding 9 milliárd forintra megnőtt 
folyószámlahitel-beszerzési el-
járását idén nyár elejéig le kel-

lett volna folytatni egy rende-
let szerint. „Nekem nagyon úgy 
tűnik, hogy ez a választások 
utánra történt halasztás szándé-
kosan történt, hiszen egy 2 mil-
liárdos növekményt tartalmaz, 
ami nehezen megmagyaráz-
ható”, fogalmazott a politikus. 
Ehhez tartozik egy 4 milliárdos 
önkormányzati garanciavállalás 
is, ami kormányengedély-köte-
les. Badány állítása szerint a ké-
relmeket november 10-ig kellett 
volna feltölteni, ez azonban nem 
történt meg. – Az illetékes mi-
nisztereken múlik, hogy helyt 
adnak-e az indoklásunknak. Bí-
zom benne, hogy a döntéshozók 
nem szándékoznak ellehetetle-
níteni a város gazdálkodását – 
hangoztatta. A másik az önkor-
mányzat folyóhitel-szerződése. 
Ennek halogatása második éve 
történik a frakcióvezető-helyet-
tes elmondása szerint, a pénzpi-
aci kamatlábak miatt aggályos, 
hogy egy négyéves szerződés 
hat évesre tolódik ki.

A városra hagyott népvise-
leti gyűjtemény sorsáról Hege-

dűs Andrea beszélt. A frakció-
vezető-helyettes felelevenítette, 
hogy 2013-ban adta át Barna 
György a gyűjteményét a vá-
rosnak, azzal a feltétellel, hogy 
megóvják, és folyamatosan lá-
togathatóvá teszik a miskolci-
aknak, de a Kárpát-medencei 
viseletgyűjteményt azóta sem 
láthatják a miskolciak. Elmond-
ta: az egyik lehetséges megoldás 
az lenne, hogy a gyűjtemény 
marad az eredeti helyén, a Lé-
zerpontban, de az épület állagát 
meg kell óvni. A másik megol-
dást a múzeum jelentheti, de ott 
sincs erre megfelelő épület. 

A közgyűlésen a problé-
mák feltárása mellett megol-

dások is születtek. Zárt ülésen 
megválasztották a Miskolc 
Holding igazgatótanácsát. A 
Miskolc Holding igazgató-
tanácsának elnöke Kamarás 
Miklós lesz, tagja pedig Var-
ga Zoltán, Dimény Imre, Szőcs 
Ferenc és Iván Tamás – tudat-
ta Simon Gábor. A frakcióve-
zető azt is elmondta, hogy a 
régi működési rendszeren is 
változtatnak: kettéválasztják 
a Miskolc Holding igazgatóta-
nácsát és az operatív vezetést. 
Eddig a különböző döntésho-
zatali szintek nagyon kevés 
ember kezében koncentrá-
lódtak, ez pedig Simon Gábor 
szerint tarthatatlan.

Megválasztották az igazgatótanács tagjaitHITELFELVÉTELRE 
KÉNYSZERÜLNEK



Huszadik alkalommal ren-
dezték meg az általános és 
középiskolásoknak szóló 
pályaválasztási börzét a Ge-
nerali Arénában. A kétna-
pos eseményen nyolcvanhét 
kiállító és hét egyetem várta 
a pályaválasztókat.

Két nap alatt háromezer fi-
atalnak segít a pályaválasztás-
ban a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal. A megye száz 
iskolájának diákjai mintegy 
kilencven szakmát ismerhet-
nek meg a Sportcsarnokban. 
A rendezvény a helyes pálya-
választásra, és főként a szakma 
választásra hívja fel a fiatalok 
figyelmét.

Demeter Ervin elmondta, ez 
a rendezvény még az előző év-
ezredben kezdődött. – 1999-
ben sok mostani pályaválasztó 
még meg sem született. Annak 
idején sok volt a munkanélkü-
li, ma meg már nagy a munka-
erőhiány. Így változik a világ. 
Most nagy szükség van a ha-
gyományos, klasszikus mester-

szakmákra, például kőműves-
re, pékre, lakatosra. Borsodban 
erős a vegyipar, a járműipar és 
az elektronikai ipar – mondta a 
kormánymegbízott, aki hozzá-
tette, azok, akik itt vannak, most 
tesznek egy jelentős lépést abba 
az irányba, miliőbe, ahol az éle-
tüket fogják élni. – A munká-
hoz most már egyértelmű, a 21. 

század elején a tudással, a tanu-
lással lehet a legjobb munkához 
hozzájutni, ebben van szerepe 
és feladata a kormánynak és he-
lyi szinten a kormányhivatal-
nak és az oktatási intézmények-
nek – hangsúlyozta.

Az idei pályaválasztási ki-
állításon csaknem 90 szak-
mát ismerhettek meg a diákok.  
– Mind a régióban, mind itt a 
városban jól képzett szakem-
berre szükség van. Aki a mi 
képzési rendszerünket választ-
ja, biztosan olyan piacképes 
szakmát tud tanulni, amivel 
jól el tud majd helyezkedni a 
munkaerőpiacon – fogalmazott 
Molnár Péter, a Miskolci Szak-
képzési Centrum igazgatója.

Kása Dzsesszika a Miskolci 
Szakképzési Centrum Baross 
Gábor Szakgimnáziumába jár, 
végzős. – Annak idején jártam 
ezen a kiállításon és nagyon 

tetszett, hogy rengeteg infor-
mációt megtudtam a tovább-
tanulásomhoz. Kereskedelmet 
tanulok és örülök a választá-
somnak, mert ez biztos mun-
kalehetőség lesz – mondta el 
érdeklődésünkre a diáklány. 

A kiállítás célja a középfokú 
intézmények, iskolarendsze-
rű és iskolarendszeren kívüli 
képző intézmények, gyakorla-
ti képzőhelyek és munkáltatók 
bemutatkozása az általános és 
középiskolás tanulók részére. 
A gyerekek kipróbálhatták, a 
gyakorlatban is láthatták, mi 
az, amit tanulni szeretnének.

A Szakma és Szakember pá-
lyázaton 6-7-8. osztályos tanu-
lók mutattak be szakmákat. Az 
első helyezettek a Bodrogke-
resztúri Eötvös József Általános 
Iskola és a miskolci Munkácsy 
Mihály Művészeti Általános Is-
kola diákjai lettek.

A nyílt napot minden év-
ben megrendezik az intéz-
ményben, hogy felhívják 
az érdeklődők figyelmét a 
szakma szépségeire.

Bevetési és kutyás bemu-
tató, önvédelmi gyakorlatok, 
szituációs feladatok, élet-
mentő technikák – a Rendé-
szeti Szakgimnázium növen-
dékeinek mindennapjaiba 
tekinthettek be az általános 
és középiskolások. A diákok 
közül sokan rendőrök sze-
retnének lenni. Kató Csaba 
már a középiskola alatt is 
erre készül, jelenleg is ren-
dészeti szakon tanul. - A hi-
vatás és a karrier lehetősége, 
amit elérhetek ezzel a szak-

mával és az, hogy őrizhetem 
a rendet.

Önvédelmi gyakorlat a tor-
nacsarnokban – a minden-
napokhoz ez is hozzátartozik 
az intézményben. A nyílt nap 

lényege, hogy a diákok meg-
tapasztalhassák, milyen a lég-
kör, milyenek az órák és mik 
a követelmények. Idén elő-
ször az általános iskolásokat is 
megszólította a szakgimnázi-
um. Őket játékos feladatokkal 
szerették volna a rendőri pá-
lya felé terelni. Az utánpótlás-
ra ugyanis nagy szükség van.

Kőhalminé Mizsei Orso-
lya, a Miskolci Rendészeti 
Szakgimnázium tanulmá-
nyi osztályának kiemelt fő-
referense elmondta, jelen-
leg százhatvanan tanulnak 
az első évfolyamon. Nyil-
vánvalóan sokkal nagyobb 
a kapacitásunk, éppen ezért 
szerveztük meg a nyílt napot 
most is, meg januárban is, 
hogy minél többen jelentkez-
zenek. A Miskolci Rendészeti 
Szakgimnázium nyílt napjára 
több mint ötszázan voltak kí-
váncsiak.

Oktatás Miskolci Napló4
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Negyven helyi szakember 
kapott mesteroklevelet. 
Ők mostantól szakmájuk 
diplomásai. 

A Mesteravatónak a BO-
KIK nemrég átadott új szék-
háza adott otthont, ezúttal 
három szakma mesterei vet-
ték át oklevelüket. Gázfo-
gyasztóberendezés- és cső-
hálózat szerelők, pincérek 
és szakácsok képesek okle-
velüknek köszönhetően ma-
gasabb minőséget és szolgál-
tatást nyújtani, sőt, diákokat 
képezni saját szakmájukban. 
Az ünnepségen fogadalom-
mal erősítették meg a sike-
res vizsgázók, hogy a régi 
mesterek hagyományaihoz 
méltóak lesznek és a leendő 
mestereknek is példát mu-
tatnak. Az új mesterek jogo-
sítványt szereztek arra, hogy 
ők maguk is részt vehesse-
nek a diákok képzésében. 

Csányi Bence, a  Calypso 
Étterem szakácsa a Miskolc 
Televíziónak elmondta, fon-
tosnak tartja a mesterlevél 

megszerzését, mert tanuló-
iknak felkészültebben tud-
ják átadni tudásukat, ko-
molyabb segítséget tudnak 
nyújtani számukra, ami 
mindenkinek jó. 

A mesteravatón a BOKIK 
elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy ma a mester a szakma 
diplomása. A tudás mellett 
pedig a magas tudás, a mi-
nőség kiemelten fontos. Bi-
hall Tamás szerint a mester 
szinonimája lehet a minőség 
és a magas felkészültség. 

– Nagy örömmel szervez-
zük a kamara megalakulásá-
tól kezdve ezt a programot, 
több mint ezer oklevelet át-
adtunk már. Ennyi új szak-
értelem a gazdaság teljesít-
ményét növeli – tette hozzá.

A mesterek képzése azért 
fontos, mert jogos az a felté-
telezés, hogy ezek a szakem-
berek magasabb minőséget 
és szolgáltatást képesek nyúj-
tani, valamint az ő feladatuk 
a tanulók nevelése és az után-
pótlás gondozása is – hang-
zott el az ünnepségen. 

A szakma szépségeit 
ismerhették meg 

Azok, akik részt vettek „Te-
kerj a suliba” programban, 
és biciklivel, rollerrel vagy 
akár gyalog jutottak el az 
iskolába, elismerésben ré-
szesültek a városházán.

Szeptemberben a Mobili-
tási Héthez kapcsolódva má-
sodik alkalommal rendezték 
meg a Tekerj a suliba elneve-
zésű kampányt, melyben ti-
zenkét iskola több mint hét-
száz tanulója és dolgozója 
vett részt. A program célja az 
volt, hogy a diákok ne autó-
val járjanak iskolába, hanem 
válasszák a biciklit, a rollert 
vagy egyszerűen sétáljanak.

A legeredményesebb isko-
la a Könyves Kálmán Általá-
nos Iskola volt. Farkas Ádám 
például az egy hét alatt há-
rom alkalommal kerékpárral, 
két alkalommal rollerrel ment 

reggel iskolába. Rajta kívül 
pedig sokan döntöttek még 
úgy, hogy mellőzik az autót. 
– Szerintem ez egy nagyon jó 
rendezvény, különösen azért, 
mert a diákoknak nemcsak 
egy felszólítás, hogy egészsé-
gesen éljünk, hanem ez egy 
olyan közös program, ami egy 
örömteli emlék is lehet. Nem-
csak Ádám iskolája kapott el-
ismerést, hanem mindegyik 
intézmény, amelyik részt vett 
a kampányban. Kunhalmi 
Zoltán, a Kerékpáros Miskolc 
Egyesület elnöke elmondta, 
tizenkét iskola vett részt a vá-
ros különböző területeiről az 
idei évben a kampányban. – 
Összesen több mint hétszázan 
voltak, akik legalább egy alka-
lommal a kampány egy hete 
alatt kerékpárral vagy más 
emberi erővel hajtott eszköz-
zel közlekedtek.

Fontos, hogy a felnövő ge-
neráció lelkesedése ne csak 
egy hétig tartson és az év 
többi napján is tudatosab-
ban válasszák ki a közleke-
dési eszközüket – hangzott 
el a díjátadón. Veres Pál el-
mondta, az emberi erővel 
hajtott közlekedési eszközök 
valódi alternatívát jelentenek 
majd Miskolcon is néhány év 
múlva. - Ehhez viszont infra-
strukturális fejlesztésre van 
szükség, tehát csak akkor fog 
ez működni, hogyha megfe-
lelő számú kerékpárút, illet-
ve olyan út áll rendelkezésre, 
ahol ez a közlekedési eszköz 
is biztonsággal használható. 
Én ebben leszek érdekelt – 
hangsúlyozta a polgármester. 
A Tekerj a suliba kampányt 
jövőre még nagyobb siker-
rel szeretnék megrendezni a 
szervezők.

Mestereket avattak 

Csaknem 90 szakmát ismerhettek meg a diákok. Fotók: Mocsári László 

A kiállításra két nap alatt mintegy háromezer fiatalt vártak.

Kétség kívül a bevetési gyakorlat volt az egyik leglátványo-
sabb program. Fotók: Juhász Ákos

DÍJAZTÁK A 
KÖRNYEZETTUDATOSSÁGOT

Az új mesterek ezentúl részt vehetnek a diákok  
képzésében. Fotó: Mocsári László 



Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium idén 
is megrendezte a modern 
gyárak éjszakáját. 

Tavalyhoz képest meg-
duplázódott a programhoz 
csatlakozók száma: 12 szek-
torból 72 gyár nyitotta meg 
kapuit az érdeklődők előtt. 
Ezek a hazai üzemek a leg-
korszerűbb technológiával 
működnek és a nemzetközi 
piacon is versenyképesek. 

Perényi Zsigmond, az euró-
pai uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkár érdeklődését is fel-
keltette a Hell Energy szikszói 
töltőüzeme és a Hagyó Kft., így 
őt is körbevezették az üzemek-
ben. – Szeretnénk, hogy a kor-
mányzat és a magyar KKV-k 
közösen bemutassák, mennyi-
re fontos ennek a szektornak a 
támogatása, hogy milyen sokat 
számít ez a magyar gazdaság-
nak – fogalmazta meg az állam-

titkár a program célját. Perényi 
Zsigmond elmondta, a modern 
gyárak éjszakája azért is fontos, 
mert azzal, hogy megnyitják a 
kapukat, akár már fiatal kor-
ban is láthatják a pályaválasztás 
előtt állók, hogyan lehet ötvöz-
ni a hagyományokat a modern 
technológiával.

Szikszón található hazánk 
egyik legmodernebb italtöltő- 
és alumínium italdoboz gyá-
ra, melyek idén is több tur-
nusban fogadtak látogatókat 
a modern gyárak éjszakáján. 
A programban meghirdetett 
helyek hamar beteltek, végül 
180 szerencsés nézhette meg, 
hol és hogyan készülnek a 
HELL energiaitalok és XIXO 
üdítőitalok. Az érdeklődők 
működés közben láthatták a 
higiéniai és töltéstechnológiai 
szempontból a világ egyik leg-
modernebb gyártósorát, ami 
nemzetközi szinten is az egyik 
leggyorsabb. Saját szemükkel 

győződhettek meg róla, hogy 
ezek az italok az alapanyago-
kat és a gyártástechnológiát 
tekintve is magas minőségűek 
– tudtuk meg Tóth Liliána PR 
menedzsertől.

A 20 éves jubileumát ün-
neplő Hagyó Kft. is csatla-
kozott a kezdeményezéshez. 
– Cégünk elkötelezett híve a 
hagyományoknak és az inno-
vációnak – nyilatkozta Kovács 
András, a Hagyó Kft. ügyve-
zetője. Több mint 60 látogató 
nézhetett szét a Hagyó Kft. két 
legújabb szabadalmát, amit 
három hónappal ezelőtt adtak 
át: egy aromaprofilra kiélezett 
számítógép-vezérlésű univer-
zális lepárlóberendezés, amely 
képes bármely nemzet párla-
tát biztonságosan előállítani, 
valamint egy enzimatikus el-
cukrosító reaktor, ami gabo-
nalapú párlatok alapanyagát 
képes előállítani ugyanilyen 
formában.  

Országos elismerésben ré-
szesült a Miprodukt Kft. A 
cég középvállalkozás kate-
góriában a második helyet 
szerezte meg az Országos 
Foglalkoztatási Kft. pályá-
zatán. A cég szolgáltatásai 
mellett segíti a megváltozott 
munkaképességűek munká-
ba állását.

Az OFA Nonprofit Kft. ne-
gyedik alkalommal hirdette 
meg „Az Év Felelős Foglalkoz-
tatója” elnevezésű pályázatát. 
Az ország azon munkáltatói-
nak pályázatait várták, akik az 
emberi erőforrást vállalatuk 
legfontosabb értékeként keze-
lik, ezért megtartásuk, fejlesz-
tésük és jóllétük érdekében 
erőfeszítéseket is tesznek. 

A kiírás szerint a felelős fog-
lalkoztató olyan eszközöket al-
kalmaz és tevékenységeket foly-
tat, amelyek a munkavállalók 

elkötelezettségét és elégedett-
ségét növeli. Fontosnak tartja a 
minőségi munkahelyek megte-
remtését, a család-barát hozzá-
állást, a közösségteremtést, a fej-
lődési és előrelépési lehetőségek 
biztosítását, a képzést és fejlesz-
tést, a csapatépítést, az egészség-
megőrzést, a helyi közösségek és 
az egész társadalom fejlődését 
egyaránt. A díjat idén öt kate-
góriában – kisvállalkozások, kö-
zépvállalkoások, nagyvállalatok 
I, nagyvállalatok II., közszféra 
szervezetei – osztották ki.

– Óriási öröm és megtisztel-
tetés számunkra, hogy társasá-
gunk, a MiProdukt Kft. a kö-
zépvállalkozások kategóriában 
2. helyezést ért el – hangsúlyoz-
ta a cég vezetője, Orosz Gábor. 
A zsűri méltatásában kiemelte, 
hogy a megváltozott munkaké-
pességű dolgozók be- és visz-
szavezetése a munkaerőpiacra 
mindig komoly misszió, azon-
ban ha ez száz fő fölötti létszám-
ban zajlik „üzemszerűen”, akkor 
ez felelősségteljes feladat és telje-
sítmény is egyben. A MiProdukt 
Kft.-nél ez nem egy „trendi” 
kampány, hanem egy életforma, 
ami rengeteg erőfeszítést, elkö-
telezettséget és szakmai, embe-
ri kihívást jelent nap mint nap. 
– Munkánkkal hozzájárulunk 
annak a célnak a megvalósí-
tásához, hogy a megváltozott 
munkaképességű kollégáink 
munkájukkal megalapozzák 
önbecsülésüket, elérhetővé vál-
jon számukra munka, mint tár-
sadalmi érték és mint jövede-
lemforrás; s ezáltal közelebb 
kerüljenek a lehető legteljesebb 
emberi élet megvalósításához. 
Ez a misszió a városé is, hiszen 

társaságunkat kifejezetten ebből 
a célból alapították közel 25 éve. 
A nálunk készült termékek attól 
különlegesek, hogy különleges 
emberek készítik. Esély a teljes 
értékű élethez, előítéletek nél-
kül – nyilatkozta Orosz Gábor, a 
MiProdukt Kft. ügyvezetője.  

Az elismerés kapcsán tett lá-
togatást a cégnél Miskolc pol-
gármestere, aki szerint amellett, 
hogy a MiProdukt a városi cé-
gek működésének hátterét biz-
tosítja, a megváltozott munka-
képességűekért is sokat tesz. 
– Azt gondolom, pont ezek 
azok a területek, amelyekben a 
megváltozott munkaképességű 
embereket számukra is meg-
nyugtató és hasznos módon 
lehet alkalmazni, ez rendkívül 
fontos számunkra, mint ahogy 
a városnak is kiemelt feladata a 
szociális szolgáltatások fejlesz-
tése. Ez egy fantasztikus példa, 
nagyon büszkék vagyunk erre a 
díjra, amelyet elnyert a MiPro-
dukt Kft. – nyilatkozta Veres 
Pál. A Miprodukt Kft. negyed 
évszázada segíti a megváltozott 
munkaképességűek munkába 
állását.

A megyéből három cég 
munkáját ismerte el az 
Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft.  

A jól képzett munkatár-
sak megtartásának jó példái 
az „Év Felelős Foglalkozta-
tója” díjazottjai – hangzott 
el a kitüntetett cégeket kö-
szöntő BOKIK rendezvé-
nyen. Nagyvállalati kate-
góriában első lett a Bosch, 
míg a MOL Petrolkémiai 
Zrt. különdíjban részesült. 
A cégnél kiemelkedő szere-
pet fordítanak az oktatásra. 
- A stratégiai utánpótlásunk 
nevelése kiemelten fon-
tos jelenleg a tiszaújvárosi 
gyárunkban, de a normál 
fluktuációhoz kötött mun-
kaerő igényünk is igen nagy 
– hangsúlyozta Dési Viktó-
ria, a MOL üzleti kiválóság 
vezetője.

A középvállalkozások kö-
zött második helyezést ért el 
a Miprodukt. A Kft. vezető-
je szerint az ember került a 

középpontba az elbírálásnál. 
A cég 25 éve segíti a megvál-
tozott munkaképességűek 
munkába állását. – A zsűri 
számára fontos volt és kü-
lön kiemelt, hogy értéknek 
tekinti az emberi erőforrást. 
Ez nálunk sincs másképp, 
a mi helyzetünk annyiban 
más, hogy mi a munkán-
kat nagyrészt megváltozott 
munkaképességűekkel vé-
gezzük – tájékoztatott Orosz 
Gábor, ügyvezető. 

Nagy dolog, hogy a me-
gyéből három vállalkozás 
is elismerésben részesült 
– mondta Bihall Tamás. A 
BOKIK elnöke szerint a cé-
gek a munkaerő megtartá-
sára is kiváló példák lehet-
nek. - A szakemberhiányból 
egyenesen következik, hogy 
a munkatársak megtartását 
felelős szemlélettel, új felté-
telek megteremtésével lehet 
stabilizálni. Ebben a díjnyer-
tes cégek nyilván példát mu-
tatnak – hangsúlyozta Bihall 
Tamás. 

ELISMERÉS  
A MIPRODUKTNAK

Idén is bemutatták a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye 
legsikeresebb vállalkozása-
it rangsoroló kiadványt. A 
TOP 100 gazdasági díjával 
idén a Bosch-t jutalmazták.

A BOKIK, a Megyei 
Nemzeti Adó-és Vámhiva-
tal, valamint az Észak-Ma-
gyarország 14. alkalommal 
jelentette meg a TOP 100 ki-
adványt, ami a legjobb telje-
sítményt produkáló vállal-
kozásokat gyűjti csokorba. 
A Top 100 gazdasági díj ti-
zedszer talált gazdára, idén 
a Bosch lett a befutó. – Az 
elismerés ösztönzőleg hat a 
további munkára is – mond-
ta a díjazott cég ügyveze-
tője. – Intenzíven keressük 
az új munkatársakat, kiváló 
kollégákkal rendelkezünk, 
és az utánpótlás is biztosí-
tott. Fizikai munkavállalók 
területén a régió adottsága-
iból eredően ugyanazokkal 
a problémákkal küzdünk, 
mint az egyéb vállalatok – 
fogalmazott Fükő László, Ro-
bert Bosch Power Tool Kft. 
ügyvezető igazgatója. 

Borsod-Abaúj- Zemplén 
Megye a gazdasági muta-
tók tekintetében a középme-
zőnyben foglal helyet, vagy-
is van ok az optimizmusra 
 Bihall Tamás szerint. 

– Messziről indult a me-
gye, hiszen voltunk mi az 
abszolút utolsók között is. 

Ez egy stabil helyezés – nyi-
latkozta a BOKIK elnöke. 
Hozzátette, az ipari terme-
lés húzza igazán a megyét, 
melynek növekedése – az 
elmúlt éveket is figyelembe 
véve - már eléri a 6-8 száza-
lékot. - Nagyon örvendetes, 
hogy 56 százalékkal nőtt a 
beruházási teljesítmény. Ez 
mindig nagyon fontos, rá-
adásul döntően a vegyipar és 
a járműipar területein érvé-
nyesül – hangsúlyozta a BO-
KIK elnöke. 

A város által meghirdetett 
növekvő Miskolc program 
egyik fontos eleme a gazda-
ság erősítése, de az is, hogy 
megálljon az elvándorlás és 
Miskolc megtartsa fiatalja-
it – erről már a polgármes-
ter beszélt. – Elsődleges cél, 

hogy megnyerjük azokat a 
fiatalokat, akik itt kezdik 
az életüket. Maradjanak eb-
ben a városban, itt kezdjék 
el karrierjüket, és itt helyez-
kedjenek el. Nekünk ehhez 
minden segítséget meg kell 
adnunk. Úgy gondoljuk, 
hogy három olyan tényező 
van, ami az életkezdéshez 
szükséges: egy viszonylag 
olcsó lakhatás, egy jó meg-
élhetés és természetesen a 
szabadidő hasznos eltöltése 
– fogalmazott Veres Pál. 

A rendezvényen elhang-
zott, hogy a tovább folyta-
tódó kedvező gazdasági ten-
dencia esetén ki is bővülhet a 
TOP 100, így a mostaninál – 
teljesítményük alapján - még 
több vállalkozás is helyet 
kaphat a kiadványban. 
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A Hell gyárában idén is több turnusban fogadták  
a látogatókat. Fotó: Juhász Ákos

A Bosch nyerte a gazdasági díjat 72 gyár nyitotta meg kapuit

Fotó: Parai Roland

Az elismerés kapcsán tett látogatást a cégnél Miskolc polgármes-
tere. Fotó: Mocsári László

A Top 100 Gazdasági Díj tizedszer talált gazdára.  
Fotó: Mocsári László 



Az elmúlt két hónapban szá-
mos területen tette fenntart-
hatóvá működését a színház 
a Jövő Nézőiért – Zöld Szín-
ház Projekt keretében.

A Miskolci Nemzeti Szín-
ház szeptemberben jelentette 
be, hogy a 2019/2020-as évad-
tól kezdve elkötelezi magát, 
hogy az ország első környezet-
tudatos színházi intézménye, 
úgynevezett zöld, öko-tuda-
tos színháza legyen. Az ered-
ményekről sajtótájékoztatón 
számoltak be, ahol Béres Attila 
igazgató elmondta, felelősség-
gel tartozunk a jövő nemzedé-
kéért, ezért rendkívül fontos, 
hogy környezettudatosságra 
törekedjen a színház. – Nagy 
múlttal rendelkezik a miskolci 
teátrum, és ezért a mi felelős-
ségünk, hogy a jövő nézőinek 
is megőrizzük az ország első 
kőszínházát – hangsúlyozta az 
igazgató.

Az eddigi eredményekről 
Papp Endre színművész, a pro-
jekt vezetője számolt be. A  szín-
ház négy alapcélt fogalmazott 
meg: szemléletformálás, szak-
mai szervezetekkel, egyesüle-
tekkel, cégekkel való együttmű-
ködés, környezettudatosságra 
törekvés az energetikai műkö-
désben, valamint a hulladékke-
zelés területén. 

A már elindult fejleszté-
sek közé tartozik, hogy a villa-
mosenergiát a Bogáncs utcai 
naperőmű megújuló energiafor-
rásából nyeri az intézmény, az 
öko-tisztítószereket, mosósze-
reket, higiéniai termékeket, és a 
mosható textil smink törlőken-
dőket folyamatosan tesztelik. A 
Nagyszínház színpadának desz-

káit környezetkímélő festékkel 
újították fel nyáron, valamint a 
környezettudatos hulladékkeze-
lést is bevezették. A víztakaré-
kossági fejlesztések is folyamat-
ban vannak, ehhez perlátorokat 
szerelnek be, melyekkel akár 
70%-os vízfogyasztás-csökken-
tést lehet elérni, a díszletek új-
rafelhasználása pedig már évek 
óta állandó gyakorlat.

Hosszú távú együttműködés 
született kiemelt partnerként a 
Deloitte Zrt-vel. A cég a jövő-
ben konzultációs lehetőséget 
és szakmai tanácsadást bizto-
sít. A WWF Magyarországgal is 
megkezdte a tárgyalást a szín-
ház, a civil szervezet a szemlé-
letformáló tantermi előadások, 
a tematikus kiállítások, beszél-
getések, nyílt fórumok, jövőbeli 
jótékonysági események szer-
vezésében lehet partner.

A Zöldövezet Társulás Egye-
sület jóvoltából a Művészbüfé-
ben ezentúl úgynevezett újra-
poharakat is használnak, melyek 
több ezer egyszerhasználatos 
műanyagpoharat tudnak kivál-
tani, hiszen moshatók. A sze-
lektív hulladékgyűjtés a színház 
üzemi és közönségforgalmi te-
reiben egyaránt elindult.

Nagy büszkeség, hogy az 
egyik legnagyobb és legneve-
sebb magyar ruhamárkával, a 
Nanushkával is elkezdődött a 

tárgyalás arról, hogy a jövő-
ben a fel nem használt, meg-
maradt ruhaanyagaikat a teát-
rum rendelkezésére bocsátják, 
megelőzve a felesleges anya-
gok felhalmozódását, az újra-
felhasználás lehetősége pedig 
kedvező mindkét fél számára 
környezettudatossági törek-
véseikben. A Miskolci Újra-
használati Központtal szintén 
született együttműködés, ez 
a színházi kellékek és búto-
rok beszerzésénél jelent nagy 
előnyt, és ezzel népszerűsítheti 
a teátrum az újrafelhasználást 
a lakosság számára is.

A következő hetekben a mű-
vészek több faültetési akcióban 
is részt vesznek, melyekhez 
bárki csatlakozhat. A további 
tervek között szerepel felké-
szítő programok szervezése a 
színház dolgozói számára, te-
matikus kampány elindítása a 
közösségi médiában, és rend-
szeres öko-érzékenyítő prog-
ramok bevezetése. Emellett 
fontos lépés az e-jegyrendszer 
bevezetésének előkészítése is.

A Miskolci Nemzeti Színház 
szeretné, ha felhívásuk eljut-
na minden hazai színházhoz 
és kulturális intézményhez, 
és ezennel szeretnék felkérni 
őket, hogy csatlakozzanak a 
Jövő Nézőiért – Zöld Színház 
Projekthez.

Csorba Piroska miskol-
ci költőnő „Miskóc” című 
versét feldolgozó videójával 
Mikita Dorka Júlia nyerte 
el a IV. Nemzeti VERSeny 
különdíját, de a húszéves 
színinövendék a versenyen 
nyújtott teljesítményéért 
arany minősítést is szerzett.

Az elmúlt kilenc hónap 
alatt három fordulóban több 
mint kétszáz versmondó vett 
részt a versenysorozaton. A 
rangos versenyre az anya-
ország mellett külhonból és 
külföldről is neveztek. Az élő 
szuperdöntőt – a 25 legjobb-
nak ítélt versenyző részvéte-
lével – a budapesti Nemzeti 
Színházban rendezték meg. 
A verseny célja a klasszikus 
és kortárs magyar költészet 
újszerű bemutatása, a köl-
tészet és a versmondás nép-
szerűsítése, a kulturális iden-
titás erősítése volt. 2019-ben 
a verseny középpontjában a 
rendszerváltoztatás 30. év-

fordulója, valamint Ady End-
re és Weöres Sándor életmű-
ve állt.

A húszéves Mikita Dorka 
Júlia nyolcéves korától vesz 
részt versmondó versenye-
ken, legnagyobb elismerése 
a közép-európai egyházi kö-
zépiskolák kassai seregszem-
léjének díja, amit Arany Já-
nos Tetemrehívás c. versének 
elmondásával érdemelt ki. 
Középiskolásként rendszere-
sen közreműködött könyv-
bemutatókon, irodalmi ren-
dezvényeken, az Irodalmi 
Fonó estjein. 12 éven keresz-
tül játszott a Miskolci Nem-
zeti Színház előadásaiban. 
Jelenleg a Budapesti Ope-
rettszínházban tanul a Pes-
ti Broadway Musical Stúdió 
színinövendékeként. A vide-
ót, amelyet a http://ujmisz-
szio.hu/csorba-piroska-mis-
koc oldalon meg lehet nézni, 
 Dobos Klára újságíró-fotóri-
porter, az Új Misszió c. folyó-
irat szerkesztője készítette.
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nyert különdíjat

TELJES  
GŐZZEL HALAD  
A ZÖLD SZÍNHÁZ PROJEKT

Osváth Tibor és barátai ismét adományokat várnak. A 
Miskolci Nemzeti Színház művésze játékokra, könyvekre 
valót gyűjt karácsonyra. A legnagyobb közösségi oldalon 
eddig több mint egymillió forint gyűlt össze.

A bohócdoktorként is dol-
gozó színész magánember-
ként harmadik éve csal mo-
solyt a gyerekek arcára. A 
Miskolci Nemzeti Színház 
művészei létrehoztak egy 
Facebook csoportot "Segít-
sünk egy mosolyért” címmel. 
 Osváth Tiborban 2017-ben öt-
lött fel az a gondolat, hogy ha 
a Facebook ismerőseitől kér-

ne száz forintot, akkor abból 
egy nagyon szép összeg jönne 
össze. – Ekkor jött létre maga 
a csoport barátaim, kollégáim 
biztatására. A gyerekek moso-
lya megfizethetetlen – hang-
súlyozta a művész. 

Az idei gyűjtést október-
ben kezdték el, azóta 1 millió 
137 ezer forint gyűlt össze. - 
Százkilencvenhat embertől 

érkezett ez az összeg. A cso-
portban nagyon sokan va-
gyunk, több mint ezerkét-
százan. Még mindig várjuk 
azoknak a lelkes adományo-
zóknak az adományait, akik 
a csoport tagjai, és lehet még 
csatlakozni a csoportunkhoz 
– mondta a színész. A Velkey 
László Gyermekegészségügyi 
Központon kívül tavaly a 
nagybarcai csecsemőotthon 
kapott az adományból. Idén a 
GYEK mellett a boldogkővá-
raljai szociális otthon is kap a 
támogatásból.

Idén is várják az adományokat

Folyamatosan tesztelik a mosható textil smink törlőkendőket.  
Fotók: Juhász Ákos

Mikita Dorka Júlia gyermekkorától vesz részt versmondó 
versenyeken.

Osváth Tibor a Miskolci Nemzeti Színház művésze bohócdoktorként is dolgozik. Fotó: Juhász Ákos

Komoly megmérettetésen 
vett részt a Balázs Győző 
Református Gimnázium 
tánctagozata Budapesten. 
A színházi táncos képzés-
ben résztvevő növendékek 
egy igazi színházi előadás-
sal lepték meg a komoly 
szakmai zsűrit.

A Táncpedagógusok Or-
szágos Szövetsége – amel-
lett, hogy tavasszal szakmai 
versenyt szervez – Táncjáték 
Fesztiválra várja ősszel az 5-10 
perces, a 10-30 perces és a 30 
percnél hosszabb táncszínházi 
darabokat. A miskolci Balázs 
Győző táncosai a 10-30 per-
ces, úgynevezett egyfelvonásos 
kategóriában Andersen: A kis 

gyufaárus lány című adaptáci-
óval versenyeztek, kortárs nép-
tánc feldolgozásban. A zsűri – 
melynek tagja volt Földi Béla, 
a Nemzeti Táncszínház vezető 
koreográfusa, Topolánszky Ta-
más, az Experidance volt tánc-
kar vezetője, az egri Gárdonyi 
Géza Színház koreográfusa, 
Török Jolán, a Szövetség elnö-
ke, Molnár Krisztina tánc sza-
kíró, és Szalay Tamás Jeszensz-
ky Endre-díjas koreográfus 
– különdíjjal ismerte el a darab 
főszereplőjének, Feszner Dórá-
nak az alakítását.

Marschalkó Edit, a darab 
rendezője, az iskola művé-
szeti vezetője elmondta azt 
is, hogy ugyanezzel a darab-
bal októberben a MANÉZS 

Diákszínjátszó Fesztiválon 
a zsűri különdíját, és a kö-
zönség 1. helyezését szerez-
ték meg a szakgimnazisták. 
Megtudtuk, hogy az előa-
dásban a színházi táncos 
képzésen résztvevő 9-13. év-
folyamos növendékek szere-
pelnek, a kezdőktől a hama-
rosan OKJ szakvizsgát tevő 
végzősökig.

– Iskolánkban évek óta 
alapkoncepció, hogy tan-
évenként két-három való-
di színpadi produkcióval, 
előadással igyekszünk az 
előadó-művészeti szakmai 
gyakorlatot erősíteni. Így 
minden karácsonykor ké-
szül egy-egy táncjáték, kü-
lönböző mesefeldolgozá-
sokkal (amiket egyébként 
a Miskolc Televízió rend-
szeresen felvesz és műsor-
ra tűzi szenteste – a szerk.), 
év végi vizsgaelőadással, 
ami szintén egy színházi él-
ményt adó, összefüggő pro-
dukció – hívta fel a figyel-
met Marschalkó Edit. A kis 
gyufaáruslány most már 
többszörösen díjazott ko-
reográfiáját a növendékek 
újra előadták csütörtökön a 
Művészetek Házában. 

VERSENYRE VITTÉK  
A KIS GYUFAÁRUSLÁNYT

Fotó: Beregi László



A Maradj Miskolcon Ala-
pítvány gondozásában 
megjelent második kötet 
ismét gyerekeknek mutat-
ja be Miskolc értékeit. Az 
alapítvány vezetői szerint a 
Milli és Rémi nem csupán 
mesekönyv, hanem a lokál-
patrióta szemlélet szimbó-
luma.

Milli, egy kislány, aki kez-
detben nem örül annak, hogy 
szüleivel Miskolcra költözött. 
Majd szép lassan felfedezi a 
várost, Rémi, a rakoncátlan 
denevér társaságában. - Pró-
báltunk olyan sztorikat írni, 
amelyek viccesek is, egy pi-
cit oktató hatásuk is van, de 
azért Miskolcra fókuszálva – 
ezt Tajthy Krisztina, a Milli és 
Rémi társszerzője emelte ki. 

Mindenképpen szerették vol-
na, hogy a miskolci helyszínek 
annyira attraktívan legyenek 
bemutatva, hogy a gyerekek el 
akarjanak oda menni és kér-
jék meg a szülőket, hogy akár 
közösen, a családjukkal szer-
vezzenek programokat ezekre 
a helyszínekre.

A folytatás az első kötet si-
kere nyomán készült el. Ma-
radt ugyanis bőven helyszín, 
ahol Milli és Rémi az első 
részben még nem járt. Egy 
fejezet például épp a Mis-
kolci Egyetemen játszódik. 
– Nagymértékben hozzájá-
rul a könyv ahhoz a külde-
téshez, amit a Maradj Mis-
kolcon Alapítvány magáénak 
vall: minél több fiatallal meg-
szerettetni az ittlétet, Mis-
kolchoz minél szorosabb 

ragaszkodást kiépíteni – 
hangsúlyozta ki Deák Csaba 
kancellár, a Maradj Miskol-
con Alapítvány alapító tagja. 

A készítők és támogatók 
szerint ez nemcsak egy me-
sekönyv, hanem a lokálpat-
rióta szemlélet szimbóluma. 
Az alapítvány ezt a szemléle-
tet igyekszik minél többekben 
megerősíteni. A Maradj Mis-
kolcon Alapítvány kuratóri-
umi elnöke úgy fogalmazott, 
ebben a munkájukat sok cég 
segíti, hiszen nekik is érdekük, 
hogy itt legyenek a képzett fi-
atalok. Kiss László hozzátette: 
de ennél azért sokkal többet 
tesznek, hiszen ők is miskol-
ciak. A Merényi Dániel illuszt-
rációval díszített új kötet hó 
végétől Miskolcon, a Géniusz 
könyváruházban érhető el.

Miskolc helyneveit körüljáró 
utunk során elérkeztünk az 
Avasra, a város egyik legré-
gebben lakott területére, ami 
elnevezéseiben is számos ér-
dekességet tartogat.

Kezdve azzal, hogy a miskol-
ciak döntő többsége hegynek 
titulálja az Avast, holott 234 
méteres magasságával hivatalo-
san egy nagyobb dombnak mi-
nősül. Bár ma már leginkább a 
negatív sztereotípiák lengik kö-
rül a városrészt − köszönhető-
en a déli oldalon fekvő, Egernyi 
nagyságú lakótelep kétes hír-
nevének −, a városra letekintő 
Avas évszázadok óta jelentős 
funkciókkal bír. A dombtető 
pazar panorámájával, alatta a 
mindenféle földi jóban dúská-
ló pincékkel, az ima és az em-
lékezés patinás helyszínével, a 
temetővel körülölelt templom-
mal, a déli oldalon található 
napérlelte szőlősökkel az Avast 
egyenesen „a város bokrétás 
kalapjának” tartották egykoron, 
ahol egymástól néhány száz 
méterre megfért a csendes áhí-
tat és a hangos mulatozás. 

Az Avas szakrális központi jel-
legének egyik ékes bizonyítéka 
az is, hogy a középkori források-
ban még Szent György-hegyként 
van feltüntetve. Egy 1376-ban 
kiadott oklevélben, amelyben 
a miskolci Fábián utcában lakó 
Kilián fia János a diósgyőri pá-
los barátokra hagyja a „Miskolc 
területén lévő Szent György 
vértanú hegyén fekvő szőlőjét”. 
Egy öt évvel később, Egerben ki-
adott oklevél szintén a pálosok-
ra hagy szőlőterületeket a Szent 

György-hegyén. E legkorábbi 
írásos említések egyaránt utal-
nak a vallás, a szent-kultusz je-
lenlétére, egyben ékes bizonyí-
tékai annak, hogy a domb már 
ekkor a miskolci szőlő- és bor-
termelés egyik központja. 

A koraközépkori szokások-
nak megfelelően valószínűsít-
hető, hogy a terület nem önma-
gában kapta Szent Györgyről a 
nevét, hanem az egy, a dombon 
épült egyházi építmény elneve-
zése révén öröklődött át magá-
ra a területre. Leegyszerűsítve: 
léteznie kellett egy vallási célo-
kat szolgáló épületnek, amely-
ről a domb a nevét örökölte, ez 
pedig a Szent György-kápolna 
volt. Bár az épület első ismert 
írásos említése jóval későbbi 
(1507), mint a hegyet megem-
lítő árpád-kori oklevelek, való-
színűsíthetően a kápolna is Ár-
pád-kori építmény. A dombnak 
nevet adó, a 19. századi ábrázo-
lásokon (újra) megjelenő, emb-
lematikus épület hollétét sokáig 
kutatták. A rejtély megoldásá-

hoz Pusztai Tamás régész és csa-
pata került a legközelebb, akik 
2015-ben ásatásokat végeztek a 
területen, alapul véve a már em-
lített ábrázolásokat. Ezek a met-
szetek sokszög alakú, kerek épít-
ményt festenek le, amely ilyen 
formájában kitűnik az ábrázolt 
borházak közül. A két munka-
területen folyó kutatás végül 
részsikert hozott: az ásatás, vala-
mint az 1800-as években készült 
metszetek, térképek alapján el-

mondható, hogy a XIX. század-
ban állt itt egy épület, amely ká-
polnaként működött, azonban 
annak funkciója a század végére 
megváltozott: az 1900-ban Ze-
lenka Lajos táblabíró tulajdo-
nában álló épület pihenőházzá 
avanzsált, ekkor építették hozzá 
azt a szaletlit, amelynek falép-
csője az ásatás során szintén elő-
került. Ez az épület a 20. század 
eleji avasi képeslapok és festmé-
nyek kedvelt témája volt. A pihe-
nőházzá átalakított egykori ká-
polnát 1963-ban, az avasi kilátó 
építésekor bontották el. Az ása-
tások azonban arra nem adtak 
egyértelmű választ, hogy ennek 
a kápolnának alapjául szolgálha-
tott-e az a feltehetően árpád-ko-
ri építmény, amely névadója volt 
a középkori Szent György-hegy-
nek.

De ki is maga a névadó, és 
milyen életutat járt be ahhoz, 
hogy szentként tiszteljék? Kap-
padókiai (Szent) György i. sz. 
271 körül született egy kis-ázsi-
ai tartomány előkelő családjá-
ban. Később, Diocletianus csá-

szár alatt hadiszolgálatba lépett. 
Kiváló kardforgató képességé-
nek és más tulajdonságainak 
is köszönhetően hamar magas 
pozícióba jutott. Ám amikor 
a császár a keresztényeket ül-
dözni kezdte, György lemon-
dott hivataláról, és ellene for-
dult. Emiatt börtönbe vetették, 
és miután a legkegyetlenebb 
kínzásokkal sem bírták őt hi-
tétől eltéríteni, 303-ban kivé-
gezték. Ezért keresztény vérta-
núként tartják számon, szentté 
avatását a legtöbb keresztény 
egyház elismeri. Leginkább a 
sárkányt legyőző lovag képé-
ben ismert a művészeti ábrá-
zolásokban, emellett több or-
szág és város védőszentjeként 
is tisztelik, ő a védőszentje töb-
bek között Angliának, Portugá-
liának, Aragóniának, Katalóni-
ának, Litvániának, Szerbiának, 
Görögországnak, Grúziának 
és Etiópiának, csakúgy, mint 

Barcelona, Moszkva, London, 
 Freiburg im Breisgau, Ljubljana, 
Genova, Ferrara, Reggio Calab-
ria, Isztambul és Bejrút városa-
inak. A Szent György-legenda 
azt a keresztény meggyőződést 
fejezi ki, hogy a hit megszünte-
ti a démonok uralmát, és a go-
noszt minden alakjában legyőzi. 

Számos település- és földraj-
zi név ma is őrzi emlékezetét, 
legyen szó akár a mai, akár a 
történelmi Magyarországról: a 
Szent Gyögy-hegy a Balatonnál, 
Dunaszentgyörgy, Borsodszent-
györgy, Jászalsószentgyörgy, 
Jászfelsőszentgyörgy, Iszka-
szentgyörgy vagy Sepsiszent-
györgy, Torockószentgyörgy 
Erdélyben. Miskolcon 1992 óta 
az avasi lakótelep egyik főútja 
(Szentgyörgy út) állít emléket 
neki, illetve az egykori, róla elne-
vezett kápolnának és hegynek.

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ
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Folytatódnak  
Milli és Rémi kalandjai

Szent György leginkább a sárkányt legyőző lovag  
képében ismert, emellett több ország  

és város védőszentjeként is tisztelik.

A domb a területen épült Szent György-kápolnáról örökölte a nevét.

A pihenőházzá átalakított egykori kápolnát 1963-ban, az avasi 
kilátó építésekor bontották el. 

Kassa és Miskolc neveze-
tes emléktábláit tartalma-
zó fotókiállítás nyílt a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtárban. 

A kiállítás célja, hogy be-
mutassa Kassa és Miskolc 
történetét, a két város építé-
szeti nevezetességeit, hely-
történeti eseményeit és sze-
mélyiségeit. Az Európai Unió 
által támogatott projekt ma-
gyar-szlovák-angol nyelvű 
mobilalkalmazáson keresztül 
érhető el. Az applikáció száz 
kassai és ötven miskolci em-
léktábla fotóit tartalmazza a 
róluk szóló információkat és 

szakirodalmat, csatlakozva a 
könyvtárak online katalógu-
sához. Mindehhez kapcsoló-
dik egy 3D-s virtuális séta is, 
amely segíti az emléktáblák 
bemutatását. A két könyvtár 
fotóversenyt is hirdetett, a 
pályázók az emléktáblákról 
készült művészi igényű kép-
pel nevezhettek. 

A projekt megvalósításá-
ra Európai Uniós támoga-
tásból 33 ezer eurót kaptak a 
könyvtárak, amelynek felét a 
miskolci könyvtár kapja meg. 
Mint elhangzott, a cél az, 
hogy álljunk meg az emlék-
táblák előtt és legyünk kíván-
csiak rá, hogy milyen neve-

zetes személyek, politikusok, 
írók, költők éltek Miskolcon, 
illetve milyen történelmi ese-
ményeknek állítanak emléket 
az egyes táblák. 

– Ötven emléktáblát dol-
goztunk fel. Készült egy mo-
bilapplikáció is, melynek se-
gítségével egy virtuális sétát 
tudunk tenni Miskolc bel-
városában a kiválasztott 50 
emléktábla mentén – fo-
galmazott Prokai Margit, a 
II.Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója.  
A fotókiállítást a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár első emeletén te-
kinthetik meg az érdeklődők.   

MÚLT EGY KATTINTÁSRA

A pályázók az emléktáblákról készült művészi igényű képpel nevezhettek a versenyre.  
Fotó: Juhász Ákos 



Egyre többektől halljuk a 
panaszt: levert a téli depresz-
szió, csak ülök otthon a négy 
fal között és siratom az éle-
temet, magamat. Megnyug-
tatunk mindenkit: nem kell 
aggodalmaskodni, egy kis 
odafigyeléssel, fókuszálás-
sal, aktivitással könnyedén 
fogjuk venni az akadályokat. 

Induljunk ki abból, mit 
mondanak a pszichológusok 
a téli depresszióról – létezik ez 
egyáltalán? Valóban általáno-
san jelentkező „népbetegség” 
manapság? Mikor jelentkezik, 
és hogyan küzdhetünk ellene? 
– Különbséget kell tenni téli 
lehangoltság és téli depresszió 
között. Utóbbi tüneteinek in-
tenzitása széles skálán mozog, 
és a mi égövünkön az embe-
rek 10-15 százalékát érinti – 
mondja Pócsi Orsolya. A klini-
kai szakpszichológus szerint, 
ha valakinél csak enyhébb for-
mában, és szezonálisan, októ-
ber végén, november elején je-
lentkezik, akkor nagyon sokat 
tehetünk a megelőzés érdeké-
ben.

Éljük meg a pillanatot
A téli depresszió oka a fény-

hiány és az év végi kimerült-
ség. A legjellemzőbb tünetei: 
borús hangulat, negatív gon-
dolatok, sötétebb jövőkép, és 
hogy a megnövekedett alvá-
sigény mellett is állandóan fá-
radtnak érezzük magunkat. 
Aztán sokkal fokozottabb a 
szénhidrátbevitel, boldoggá 
akarjuk enni magunkat. Visz-
szahúzódunk továbbá a társas 
életünktől, a párkapcsolatban 
esetleg csökken a szexualitás. 
De csökken a munkateljesít-
mény, az aktivitás, a koncent-
ráció is, feszültség, érzelmi, de 
akár mozgásszervi zavarok is 
jelentkezhetnek – mondja a 
szakember, hozzátéve: a kli-
nikaitól azonban megkülön-
bözteti a téli depressziót, hogy 
minden iménti tünet mellett 
is még képesek vagyunk ellát-
ni a mindennapi feladatainkat, 
visszük az életünket, ha alacso-
nyabb energiaszinten is.

Meglátása szerint a legjobb 
ellenszer, hogy minél több időt 
töltünk a szabadban, főleg nap-
sütéses időben. Fontos, hogy 
szánjunk önmagunkra időt, 
figyeljünk befelé. Akár írunk, 
festünk, mézeskalácsot készí-
tünk, társasjátékozunk, teát 
készítünk, hóembert építünk, 
jógázunk, túrázunk, mindent 
éljünk meg a tudatos jelenlét-
ben. Ne rágódjunk a megtör-

tént eseményeken, de ne ag-
gódjunk a jövőnk miatt sem. 
– Erre lehet magunkat kondi-
cionálni, tudatosan irányítani 
a fókuszt, mert az energia is 
ott van. Nagyon hasznosnak 
tartom a rászorulók segítését, 
az adakozást, mert az az igazi 

boldogság, ami másokat is bol-
doggá tesz. Sokkal inkább tu-
dom értékelni a „van”-jaimat, 
a „nincs”-ek helyett. Ne hagy-
junk magányosan embereket – 
ezzel másokon, és magunkon 
is tudunk segíteni – emeli ki 
Pócsi Orsolya.

 
A mozgás is boldogság-
hoz vezet

Választhatunk persze inten-
zívebb mozgásformát is. Az a 
legjobb mozgásforma, amit az 
ember szeret és örömmel vé-
gez; hogy ez a futás, edzés, jó-
gázás, az teljesen mindegy. Fő-
leg télen, amikor már munka 
után sötét van egyből, és sen-
kinek semmihez nincs kedve 
– mondja Tóth Diána. A sze-
mélyi edző hozzáteszi: a (téli) 
depresszió pszichoszomatikus 
panaszokat okoz, ami által ne-
gatív testkép alakul ki, és inak-
tívvá válunk. Elkezdjük ma-
gunkat utálni. – Ezt az ördögi 
kört azonban megtöri az edzés. 
Heti három mozgás már be-
indítja a szervezetben a kémi-
ai folyamatot. Maga az edzés 
pozitív értékű stresszt okoz a 
szervezetben, amire reagálás-
ként a szervezet boldogság-
hormont kezd termelni – fo-
galmaz.

Mint mondja, ősszel megfi-
gyelhető, hogy többen vannak 
az edzőtermekben. Ez egyrészt 
köszönhető annak, hogy nincs 
már meleg, ilyenkor aktívab-
bak az emberek. Illetve edzés-
hez nincs semmi más szabad-
téri lehetősége az embernek, és 
mindenki „beszorul” a terem-
be. Karácsony környékén meg-
csappan ez a létszám, olyankor 
mindenki az ajándékok után 
rohangál, de januárban újra 
felélénkülnek az edzőtermek, 

hiszen mindenki megfogadja, 
hogy le fog fogyni, izmosabb 
lesz, jobban figyel magára. Az-
tán ez februárra kimerül, és 
ahogy jön a tavasz, úgy tűn-
nek el az emberek a termekből. 
– Ne ijedjünk meg, ha az első 
edzések teljesen kimerítenek 

majd minket és kimerültek le-
szünk, ez csak az első pár alka-
lommal figyelhető meg, amíg 
hozzászokik a szervezetünk a 
rendszeres testmozgáshoz. Ké-
sőbb sokkal energikusabb lesz 

az ember a hétköznapokban 
is – hívja fel a figyelmet, hoz-
zátéve: a szervezet ellenállóké-
pességét is javítja a mozgás, így 
télen kifejezetten jót tenne, ha 
minél többen mozognának.

 
A csend egyre nagyobb 
érték

Ahogy hátunk mögött hagy-
juk a felgyorsult világot, az ál-
landó versenyhelyzeteket, a 
stressz, a rajtunk lévő nyomás 
is megszűnik létezni a termé-
szetben. A depresszió leküzdé-
séhez is ki kell mozdulnunk, 
és nekünk, miskolciaknak óri-
ási szerencsénk van: közel a 
Bükk, akár egyedül, akár csa-
pattal érdemes túrabakancsot 
húzni, és meghallani a csen-
det, megtapasztalni a (belső) 
békét Jámbor Zsolt túravezető 
szerint. – Úgy látom, mifelénk 
is kezd kultúrája kialakulni a 
természetjárásnak, ugyanak-
kor vannak aggasztó jelek is: 
a városban csak az okostele-
fonra figyelünk. A természet-
ben nem illik ezt az eszközt 
használni, ahogy például do-
hányozni sem. Mint a temp-
lomban, a természet „temp-
lomában” is vannak írott és 
íratlan szabályok – fogalmaz.

Meglátása szerint kevésbé 
kötődünk már a természethez, 
„legfeljebb a klímavészhelyzet 
harsogásában ébredünk fel eb-
ből az állapotból”. – Nehezen 
mozdulunk ki, ragaszkodunk 

a megrögzött szokásainkhoz. 
Elkezdeni túrázni azonban so-
sem késő – mondja, hozzátéve: 
az új helyek felfedezése, a kö-
zösségi élmény fontos, de ösz-
szességében a természet közel-
sége, a csend, a jó levegő, ami 
megfizethetetlen. – Itt nincs az 
a stresszes, felgyorsult környe-
zet, az állandó versenyhelyzet, 
ami a városban körülvesz min-
ket. Az ebből való kiszakadás a 
lényeg szerintem – teszi hozzá.

Úgy tapasztalja egyébként, 
hogy háromféle túrázó van: a 
teljesítménycentrikus, a szik-
lát mászó adrenalinfüggő, és 
a gyönyörű erdőkre, mezők-
re, szép kilátásra vágyók. – A 
csönd egyre nagyobb érték ma-
napság. A fiatalok mintha félné-
nek tőle; mindig kell valaminek 
szólnia, otthon, a villamoson, 
mindig kell valami akció, törté-
nés, mert ha nem, akkor minek 
élnek… Meg aztán félnek a be-
felé figyeléstől, a gondolatoktól, 
az érzésektől. Pörgés kell, ener-
giaitallal stb. A természetjárás 
éppen ebből szakít ki – véleke-
dik a túravezető.

Jógával a harmonikusabb 
életért

A jógagyakorlás is egy mód-
ja, hogy kimozdítsuk magun-
kat ebből a depresszív helyzet-
ből. Próbáljuk meg kihasználni 
ezt az időszakot arra, hogy több 
időt fordítunk magunkra, ilyen-
kor jól esik elbújni a hideg elől, 
bekuckózni, teázni. Előny lehet 
az is, hogy hamar sötétedik és 
egy gyertyával, meleg fények-
kel sokkal gördülékenyebben 
helyezzük magunkat „jógás” 
hangulatba – mutat rá Haraszti 
 Gitta jógaoktató.

A téli depressziónál árulko-
dó jel a konstans lehangolt-
ság, levertség, mondja. Ilyen-
kor alábbhagy az életkedvünk, 
gyakran vágyakozunk az el-
múlt nyár után, és alig várjuk a 
következő tavaszt. – Ebben az 

időszakban nem igazán lehet 
elrángatni otthonról azokat, 
akik ebben szenvednek. Ők 
legszívesebben otthon marad-
nak, amíg csak lehet, és egyre 
nagyobb frusztrációt szül ben-
nük a fagy közeledte. Szeren-
csére azonban jógázni otthon 
is lehet – mondja.

 Hozzáteszi: a gyakorlásunk 
alatt lehetőségünk nyílik befelé, 
önmagunkra figyelni és össze-
kapcsolódni a környezetünkkel. 
A speciális ujjayi légzéssel és az 
ászanák dinamikus váltakozásá-
val egy pillanat alatt bemelegsze-
nek az izmaink, és már eszünkbe 
sem jutnak a mínuszok odakint. 
– A gyakorlás befejeztével hatá-
rozottan javul a kedvünk, ener-
gikusabbak, harmonikusabbak 
leszünk, és kevésbé érzékeljük 
a téli depresszió tüneteit. Rend-
szert visz a mindennapjainkba 
és jótékony hatással van a tes-
tünkre is. Jó eséllyel megúszhat-
juk azt a bizonyos plusz 2-3 kg-t, 
ami legtöbbünkre felkúszik a té-
len – fogalmaz.

Tapasztalatai szerint akik jó-
gáznak, rendszerint jó kedvvel 
jönnek az órára még ősszel, té-
len is. Nehezebben megy rá-
állni a matracra, de ha már ott 
vannak, nem hátrálnak meg. 
Az ember elméje és teste is rá-
függ a jógára, aminek pozitív 
eredményeképpen legalább 
egy extra tevékenységet beiktat 
a napjába a kötelezőkön kívül.

KUJAN ISTVÁN,  
MUNTYÁN BERNADETT
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A rajtunk lévő nyomás is megszűnik létezni a természetben. Fotók: pixabay

A depresszió pszichoszomatikus panaszokat okoz, ami által negatív testkép alakul ki.

Töltsünk minél több időt a szabadban!

Mozgás hatására a szervezet boldogsághormont kezd termelni.



A nagy érdeklődésre tekin-
tettel két előadást is tartott 
Kovács András Péter stand-
up comedy előadó héten a 
Művészetek Házában. Ami-
kor készül egy műsorra, 
saját állítása szerint sejtése 
sincs arról, hogy mi lesz vic-
ces és mi nem a közönség-
nek. Interjú Kovács András 
Péterrel. 

 – Milyen a kapcsolat a Duma-
színház tagjai között?

– Nagyon jó, mivel hasonló 
gondolkodású és lelkületű em-
berekből áll a csapat. Némi felü-
leti különbséggel olyan, mintha 
egymás klónjai lennénk, szavak 
nélkül is megértjük egymást. 
Litkai Gergővel és Hadházi Lász-
lóval baráti a viszony, nagyon 
sokat dolgozunk együtt. Ennek 
ellenére ritkán tudunk munkán 
kívül is találkozni a magánéle-
tünkben, mert mindenki szana-
szét van az országban, mindenki 
máshol lép fel nap mint nap. A 
saját családommal nem tudok 
este találkozni, nemhogy a ba-
rátaimmal.

– A humor, mint hivatás több 
területen adott már önnek állás-
lehetőséget, mi az, ahol még ki-
próbálná magát?

– Az az igazság, hogy már 
minden területen kipróbál-
tam magam. Amelyik engem 
is szórakoztatott, amelyikben 
lehet kompromisszummen-
tesen haladni és önmagamat 
megvalósítani, azt még most is 
csinálom. Már volt benne ze-
nélés, filmforgatókönyv-írás. A 
színészetet azonban még nem 

próbáltam ki, de nem is tartom 
magam feltétlenül jó színész-
nek, úgyhogy ezt nem is eről-
tetném, esetleg tét nélküli hob-
biként, házimoziban tudom 
elképzelni. Ami színészetet vi-
szünk az előadásainkba, ezt az 
úgynevezett acting outot, hogy 
előadjuk a jeleneteket, amiket 
felvázolunk, ilyenkor mégis-
csak saját magunkat alakítjuk. 
Nekünk, mint erős egyénisé-
geknek valószínűleg nehéz len-
ne pont saját magunkat levet-
kőznünk ahhoz, hogy valaki 
mássá alakulhassunk át.

– Megbánta-e a döntéseit a hi-
vatásával kapcsolatban, hiszen 
először jogot tanult?

– Annak nagyon örülök, hogy 
elvégeztem a jogi egyetemet, 
mert adott egy olyan rendszer-
ben látást, gondolkodásmódot 
és gyakorlatiasságot, ami való-
színűleg hiányozna a művész-
létből, ahol egy méterrel a föld 
fölött lebegek, elfelejtek határ -
időket és megbeszélt időponto-
kat. Továbbá örülök annak is, 
hogy kipróbálhattam, milyen 
napi nyolc-tíz órában dolgozni 
a munkahelyen, ahol van hatá-
ridő, felelősség, számonkérés. 
Sok művészen azt látom, hogy 
egyszerűen szétfolynak, jót ten-
ne nekik is egy alkalmazotti 
munkaviszony.

– Tervezi-e, hogy visszatér a 
joghoz valaha?

– Nem. Ha az élet úgy hoz-
za, hogy a stand-up karrier be-
áll, mint a gerely és nem megy 
tovább, még akkor sem hiszem, 
hogy lenne visszaút. Annyi 
minden megváltozott már az-

óta, hogy újra kéne tanulnom 
az egészet, nem beszélve arról, 
hogy arra a területre nincsen 
kapcsolati hálóm, illetve meg-
alapozott bázis, ahova visszatér-
hetnék.

– Elképzeltem önt a bíróságon, 
nem nevetnének az emberek?

– Azt gondolom, hogy an-
nak ellenére is komolyan ven-
nék a beszédemet egy tárgya-
láson, hogy ismernek már mint 
stand-up comedyst. A diákok 
is kénytelenek voltak egy idő 
után komolyan venni, mikor 
tanársegédként vizsgáztattam 
az egyetemen. Hiába tartottak 
lazának és jó fejnek, azért azt 
megköveteltem, hogy tudjanak 
a vizsgákon.

– Írt-e ebben a témában stand-
upot?

– Nem, annak idején még nem 
ezzel a fejjel gondolkodtam. Ah-
hoz, hogy egy ilyet megírjak, na-
gyon megerőltető lenne történe-
teken gondolkoznom, mert már 
nem érdekel ez a téma.

– Minden előadást megír és 
megtanulja ezeket a szövegeket?

– Igen. Én igen. A kollégák 
különböző módokon dolgoz-
nak. Van, akinek spontán szü-
letik meg a színpadon, aztán azt 
jegyzi meg annyira, hogy a kö-
vetkező este is el tudja mondani, 
illetve a pillanat hevében tovább 
is fejleszti. Én azonban az va-
gyok, akinek előtte le kell ülnie, 
át kell gondolnia, valami ihletet 

kell merítenie. Ehhez kellenek 
például olvasmányok, amiktől 
olyan gondolatok jönnek, ami-
ket érdemes aztán viccel feltur-
bózni. Ha kidolgoztam a szöve-
get, kinyomtatom, előadás előtt 
toporgok a függöny mögött, el-
mondom színpadon, aztán ami 
nem jó, átszerkesztem. A jó ré-
szeket pedig megpróbálom egy 
nagyobb ívvé farigcsálni. Tehát 
az első megírás után folyamatos 
a szerkesztői munka. Kihúzom, 
amik úgy érzem, nem ütöttek, 
nem oda valók vagy inkább tűn-
nek fecsegésnek. Az sem mind 
maradhat, ami vicces, ha nem 
építi a mondandót.

– Honnan tudja, hogy mi fog 
ütni, mi lesz vicces?

– Nem tudom. Ezt senki sem 
tudja. Egyikünk sem tudja. Most 
már van valami sejtésünk arról, 
hogy mi működhet, de senki 
nem tud biztosra menni. Nincs 
olyan, hogy leírtam öt perc vic-
ceset és dőlni fogunk a nevetéstől. 
Mindig úgy megyünk ki, hogy 
fogalmunk sincs, milyen lesz. 
A legrosszabb egy új est bemu-
tatója, olyankor azzal a kilenc-
ven perccel az ember úgy áll ki, 
mintha kezdő stand-upos lenne. 
Amikor azonban egy új est még 
zsenge, akkor okoz meglepeté-
seket, nem feltétlenül jó értelem-
ben. A mostani miskolci előadást 
már két éve mondom színpa-
don, úgyhogy ez nagyjából már  
összeállt.                 RÉPÁSSY OLÍVIA

Mit KAP a közönség?
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„Az sem mind maradhat, ami vicces, ha nem építi a mondandót” Fotó: Mocsári László

A tizenkét perces videó-
ban a város ma is jól ismert 
épületei és nevezetességei is 
feltűnnek.

Nem mindennapi felvételek 
kerültek elő a második világ-
háború utáni Miskolcról. A vi-
deót egy Amerikába kivándo-
rolt magyar orvos készítette, 

amikor 1948-ban hazalátoga-
tott. A felvételen megjelennek 
a város emblematikus épü-
letei, látnivalói és a miskolci 
mindennapok. 

– Két éve derült ki számom-
ra, hogy létezik ez a felvétel az 
Egyesült Államokban. Akkor 
Amerikából hazalátogatott 
az ónodi gőzmalom tulajdo-

nosának az unokája, aki most 
egy hetvenes éveiben járó úr, 
feleségével együtt jöttek el – 
nyilatkozta Tarnóczi József, 
aki nemrég megkapta a fil-
met és szinte azonnal meg is 
osztotta, hogy közkincs le-
gyen. (A videó 1948 Miskolc 
címmel található meg a you-
tube-on.)

A gőzmalom egykor a Hu-
nyadvári család és házassá-
gok, gyermekszületések után 
a Dénes család tulajdonában 
volt Ónodon, akik 1949-ben 
kivándoroltak Amerikába. – 
A felvételeken az ónodi rész-
nél van egy hölgy, két pici 
gyerekkel. Az egyik gyermek 
– 3-4 éves lehetett, amikor 

Amerikába költözött a csa-
lád – azóta egyetemi diplomát 
szerzett, onkológus lett, nyug-
díjba vonulása után pedig el-
látogatott Magyarországra, s 
mivel Ónodról származott, 
egyértelmű volt, hogy az útja 
idevezetett. Akkor találkoz-
tam vele először, mikor két éve 
itthon járt. Elmondta, hogy 
nagybátyja, Hunyadvári Gyu-
la 1848-ban Magyarországon 
járt és elkészítette ezt a filmet 
New Yorktól egészen Ónodig, 
Miskolcig és dokumentálta a 
visszautat is. 

– A javaslatomra a felvételt 
még az Egyesült Államokban 
digitalizáltatta, keresett egy 
olyan stúdiót, aki ezt meg tud-
ta csinálni. Az eredeti film szí-
nes, tehát nem utólag lett szí-
nezve, ez is egy kuriózum. A 
felvételt digitalizált formában 
nemrég átadta nekem. Ez még 
sehol nem volt publikálva, s 
mivel lelkes kutatója vagyok 
az ónodi helytörténetnek is, 
önmagában már ezért is fon-
tosnak tartottam ezt a felvételt 
és azt, hogy ezeket a képeket 
mások is láthassák – hangsú-
lyozta Tarnóczi József. Hoz-
zátette: – Számomra nagyon 
nagy élmény volt, hogy az 
ónodi résznél, ahol egy csép-
lőgéppel dolgoznak, feltűnik 
a képeken a nagyapám. Tud-
tam a családi legendárium-
ból, hogy ilyen gépe volt, de 
aztán 1950 környékén állami 

tulajdonba vették.  Egy gép-
állomáson kellett leadnia a 
népi demokrácia számára ezt 
a cséplőgépet, vagyis nagy-
apám finoman fogalmazva 
se kedvelte az elvtársakat ez-
után. Számomra ez nagy do-
log, hogy most, ennyi idő után 
láthatom őt, igaz, csak egy vil-
lanás, néhány másodperc, de 
látszik egy fehér inges, kala-
pos öregúr, aki az én ősöm – 
mondta  Tarnóczi József, aki 
a felvételek közkinccsé tételé-
ben segédkezett az elmúlt idő-
szakban, egyben pedig Ónod 
polgármestere is.

A felvétel mindössze néhány 
évvel a második világháború 
után készült, de a háború nyo-
mai egyáltalán nem látszódtak 
a városon. A történész szerint 
ez azért lehetett, mert mint a 
legtöbb nagyvárosban, Mis-
kolcon is gyorsan felszámolták 
a romokat. Fazekas Csaba sze-
rint a felvételek a háború utáni 
és a diktatúra előtti nagyon rö-
vid ideig tartó idilli Miskolcot 
mutatják be. – Ezek a felvételek 
visszatükrözik azt a Miskolcot, 
amely a 19. század végétől a 20. 
század első felében kialakult, 
jól felismerhetőek azok a képi 
elemek, jellegzetes miskolci 
épületek, amelyek – és ez egy 
nagyon érdekes dolog – mind 
a mai napig meghatározzák 
ennek a városnak a látképét, a 
hangulatát – fogalmazott Fa-
zekas Csaba. 

PARÁDÉS FELVÉTELEK AZ 1948-AS MISKOLCRÓL 

INTERJÚ KOVÁCS ANDRÁS PÉTERREL

A videóban lillafüredi felvételek is megtalálhatók. Illusztráció: Fortepan



Ismét cipősdobozban vár-
ják a rászorulóknak szánt 
ajándékokat a Herman 
Ottó Múzeumban.

A Herman Ottó Múze-
um és a Női Erőforrás Csa-
lád és KarrierPONT az idén 
is meghirdeti jótékonysá-
gi „Cipősdoboz akcióját”. 
A dobozokat december 12-
ig (csütörtök) adhatják le a 
segíteni akarók a Herman 
Ottó Múzeum központi 
épületében (Miskolc, Görgey 
u. 28.), a Miskolci Galériá-
ban (Miskolc, Rákóczi F. u. 
2.) és a Női Erőforrás Család 
és KarrierPONTban (3525 
Miskolc Széchenyi utca 19. 
fsz.7. – Weidlich udvarban). 
Az ajándékokat karácso-
nyi belépővel köszöni meg a 
múzeum. A jegyek 2020. ja-
nuár 31-ig használhatók fel 
a Pannon-tenger Kiállító-
épület és a Miskolci Galéria 
kiállítóhelyein. A Herman 
Ottó Múzeum a cipősdo-
boz-ajándékokat a múzeum-
ban tartandó „Képtári kará-

csony” című rendezvényen 
az együttműködő segély-
szervezettel közösen adja át 
a rászorulóknak. 

Hogyan érdemes elkészí-
teni az ajándékba szánt ci-
pősdobozokat? Keressen 
egy jó állapotban lévő, üres 
cipősdobozt, és döntse el, 
hogy hány év körüli fiúnak 
vagy lánynak szánja aján-
dékát. A cipősdobozt töltse 
meg ajándékokkal az aláb-
bi szempontok szerint: játé-
kok (kisautók, labdák, ba-
bák, plüssállatok, világító 
vagy hangot adó játékok), 
higiéniai eszközök (fogke-
fe, fog krém, szappan stb.). A 
szervezők azt kérik, hogy ne 
tegyen a dobozba konzervet, 
romlandó ételeket, gyümöl-
csöt, agresszivitásra késztető 
képeket, játékokat. Az elké-
szült ajándékcsomagot cso-
magolja be és jól láthatóan 
írja rá, hogy milyen korosz-
tályú lánynak/fiúnak szánja 
ajándékát. További informá-
ciók a www.hermuz.hu és a 
múzeum Facebook oldalán.

Segíteni a balesetmentes 
közlekedést a miskolci és 
környékbeli utakon – ez volt 
a célja annak a közlekedés 
biztonsági ellenőrzésnek, 
amelyen elsősorban a téli au-
tózáshoz szükséges eszközök 
meglétét és állapotát elle-
nőrizték a rendőrök.

Hamar sötétedik, köd le-
het, romlanak a látási viszo-
nyok – mindezek óvatosságra 
kell, hogy intsék az autósokat, 
akiknek fel kell készülniük a 
megváltozott viszonyokra. 
Az akciót együttműködve, 
türelemmel fogadták az autó-
sok. Mint mondták, kellenek 
az ellenőrzések, hogy min-
denkit ráébresszenek a mos-
toha időjárás miatt szükséges 

biztonságtechnikai eszközök 
beszerzésére. Fontos, hogy 
kéznél legyen mindegyik, ha 
szükség van rá.

Megfelelő világítás, gumik 
állapota, fagyálló megléte, ab-
lakmosó fagyáspontja – töb-
bek között ezeknek a bizton-
ságtechnikai eszközöknek az 
állapotát ellenőrizték a ren-
dőrök Miskolcon, a József At-
tila utca egy szakaszán, ezúttal 
egy ismert miskolci márkake-
reskedés szakembereinek se-
gítségével. – Két technikus 
kollégával vettünk most részt 
ebben az akcióban – mond-
ta el Fekete Károly, a Merce-
des-Benz Miskolc képvise-
let-vezetője. – Ők ellenőrzik 
a gépjárművek világításának 
a működését, a gumiabron-

csok megfelelő állapotát, és 
mindezekről egy állapotvizs-
gálati jegyzőkönyvet adnak a 
sofőröknek.

A rendőrség célja az akció-
val a balesetek megelőzése, a 
Látni és látszani kampányuk 
ennek érdekében zajlik az uta-
kon. Pitkó László, a B.-A.-Z. 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
közlekedésrendészeti osztály-
vezetője elmondta, gyakorla-
tilag egy ingyenes átvizsgálást 
végeznek. – Megvizsgáljuk azt, 
hogy ablakmosófolyadékkal 
föl van-e töltve a jármű, vagy, 
hogy az ablaktörlő lapátok, a 
lámpák, a gumik megfelelő 
minőségűek-e. Az ellenőrzések 
folytatódnak a megye útjain, 
de mindig máshol, más-más 
helyszíneken – tudatta.

A megyei önkéntes tűzol-
tó-egyesületek és mentőszer-
vezetek az idén valamivel 
több mint 23 millió forint 
támogatásban részesültek.

A Magyarországon mű-
ködő önkéntes tűzoltó-egye-
sületek és mentőszerveze-
tek között idén összesen 700 
millió forintnyi támogatást 
oszthatott szét a katasztrófa-
védelem. A BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság és a Magyar Tűzol-
tó Szövetség idei pályázatán 
mintegy 23 millió forint ér-
tékben harminc Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei önkén-
tes tűzoltó-egyesület és két 
mentőszervezet részesült si-
keres elbírálásban. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
egyesületek közül szerdán 
három szervezet vett át tá-
mogatást. A Répáshutai Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület első 
sikeresen elnyert pályázatá-
nak köszönhetően fejleszthe-
ti eszközparkját. – Olyan esz-
közöket rendeltünk, amivel 
a leges legalapvetőbb műsza-
ki feladatokat el tudjuk látni 
esetleges keletkező tűzeset 
során. Ez a falu tűzcsap há-
lózatának a fel szerelvényezé-

sét jelenti – tájékoztatott Ká-
tai Dániel Imre, az Egyesület 
elnöke.  A sikeres pályázat-
nak köszönhetően a répás-
hutaiakon kívül az Izsófalva 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
és a Spider Mentőcsoport is 
mentéshez nélkülözhetetlen 
eszközökhöz jutott.   – Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye 
az idén valamivel több mint 
23 millió forint támogatás-
ban részesült. Ezt osztjuk szét 
a pályázaton nyertes szerve-
zetek, egyesületek között. Így 
fontos kiemelni, hogy nem-
csak technikai eszközökben 
történik fejlesztés. Működési 
költségekhez, képzési költsé-
gekhez is felhasználhatnak 

akár elő, akár utó finanszíro-
zási forrásokat. Ez azt jelenti, 
hogy nemcsak technikailag 
fejlesztjük ezeket a képessé-
geket, hanem gyakorlatilag 
az elméleti és a gyakorlati tu-
dásukat is, valamint a műkö-
désükhöz szükséges feltéte-
lekhez való hozzájárulást is 
ide kell érteni – tájékoztatott 
Lipták Attila, megyei kataszt-
rófavédelmi igazgató. 

Az elsődleges cél az, hogy 
egy nemkívánatos esemény 
bekövetkezésénél az önkén-
tesek megfelelő színvonalon 
avatkozhassanak be, ezért a 
kistelepülések önvédelmét 
folyamatosan fejleszteni kell 
– hangzott el a rendezvényen. 
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Meglepetés  
a cipősdobozban

LÁTNI ÉS LÁTSZANI

Miskolcról indult, országossá 
válik a kezdeményezés 
Országossá vált a zip’s által 
elindított #mosolytfakaszt 
program, melyet most már 
a Szociális Ügyekért Felelős 
Államtitkárság is támogat.

A zip’s brewhouse még nyár 
közepén indította #mosolytfa-
kaszt programját. Azóta min-
den kedden Borsod megyei 
gyermekotthonok lakóit fo-
gadja az étterem, hogy magas 
gasztronómiai élményt nyújt-
son a hátrányos helyzetű gyer-
mekek számára, és hogy olyan 
életpályát mutasson, ami ki-
számítható jövőt biztosíthat 
a gondozott gyerekeknek. A 
program sikerét mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy több 
gondozott gyermek már most 
arra gyűjt, hogy egyszer saját 
pénzen is visszatérhessen az 
étterembe, míg mások azt tűz-
ték ki célul, hogy pályaválasz-
tásnál a vendéglátó szakmát je-
lölik meg.  

A zip’s kezdeményezte, hogy 
a program országossá váljon, 
ezért Halász Norbert, a cég ve-
zetője megkereste a Stílusos 
Vidéki Éttermiség Egyesüle-
tet, amely a magas gasztronó-
miai élményt nyújtó, vidéki 
éttermeket fogja össze. Sőt, a 
programba beszállt az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak Szociális Ügyekért Felelős 
Államtitkársága is. A buda-
pesti sajtótájékoztatón Fülöp 
Attila államtitkár hangsúlyoz-
ta, a #mosolytfakaszt program 
a zip’s-nél és a SVÉT-nél is jó 
kezekben van. Az államtitkár 
szerint a gyermekvédelemben 
lévő gyerekek legfontosabb is-

mertetője, hogy olyan traumá-
kon mennek keresztül, amiket 
mások elképzelni sem tudnak. 
Onnan kijönni csak kapasz-
kodóval lehet, a feladat pedig 
az, hogy minél több kapasz-
kodót kapjanak ezek a gyere-
kek. Szerinte a SVÉT alkalmas 
arra, hogy a gasztronómiát és 
a gyermekvédelmet összekös-
se. Fülöp Attila kiemelte a zip’s 
és a SVÉT bátorságát, hiszen a 
gazdasági társaságok legtöbb-
ször csak saját dolgaikkal van-
nak elfoglalva, ez a program 
viszont ezen jelentősen túllép, 
ráadásul példát mutat mások-
nak. Hozzátette, jól tudja, hogy 
a gondozotti rendszerben élő 
mind a 23 ezer gyermeken se-
gíteni nem lehet. De a kor-
mányzat érdekelt abban, hogy 
összefogással minél több gyer-
mek élete változzon meg és 
életsorsuk bukdácsolás helyett 

a rendezettségről, a kiszámít-
hatóságról szóljon.

Halász Norbert, a #mo-
solytfakaszt program kezde-
ményezője azt hangsúlyozta, 
hogy ez egy win-win helyzet. 
A gyerekek olyan élményben 
részesülnek, ami számukra 
– helyzetükből adódóan – el-
képzelhetetlen, ráadásul kellő 
elhivatottság esetén jövőképet 
kapnak, ami akár egész életük-
re meghatározhatja sorsukat. 
Ugyanakkor jó a szakmának 
is, hisz a napi szinten jelent-
kező munkaerőhiányra kínál 
hosszú távú megoldást.

Ruprecht László, a SVÉT el-
nöke szerint elérkezett az az idő 
az egyesületük életében, ami-
kor a társadalom hasznos tag-
jaiként is fel kell lépniük. Erre 
egy kiváló lehetőség a #mo-
solytfakaszt program. Az el-
nök ezért is tartja jó döntésnek, 

hogy a SVÉT is csatlakozik a 
programhoz és hozzájárul ah-
hoz, hogy a miskolci kezdemé-
nyezés országossá nője ki ma-
gát. Ruprecht László úgy látja: 
nemcsak a vendéglátás, a társz-
szakmák is munkaerőhiány-
nyal küzdenek, így a program 
más ágazatoknak is példamu-
tató lehet. A SVÉT célja, hogy 
létrejöjjön egy virtuális iskola. 
Ennek keretében a programba 
bekapcsolódó vendéglátóhe-
lyek pártfogásukba vennének 
állami gondozásban élő gyere-
keket, elérhető és biztos jövő-
képet nyújtva számukra.

A Szociális Ügyekért Felelős 
Államtitkárság, kiváló lehe-
tőséget lát a Miskolcról indult 
#mosolytfakaszt programban, 
így a SVÉT-nek hárommil-
lió forint támogatást nyújt a 
program országossá duzzasz-
tásához.

A zip’s kezdeményezte, hogy a program országossá váljon.

A rendőrség célja a balesetek megelőzése. Fotó: Parai Roland 

Az egyesületek olyan eszközöket rendeltek, amivel az alap-
vető műszaki feladatokat el tudjuk látni. Fotó: Juhász Ákos 

Idén is meghirdeti jótékonysági cipősdoboz akcióját a mú-
zeum. Fotó: Pixabay

Díjazták az önkéntes  
tűzoltókat



A népes mezőnyben taroltak 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei klubok a Testvérvá-
rosok Kupája, Bitskey Zoltán 
úszó emlékversenyen. A ha-
zai pálya előnyét kihasznál-
va a Miskolci Sportiskola lett 
a kétnapos viadal legeredmé-
nyesebb klubja. 

A Megyei Úszó Szövetség 
és a Miskolci Sportiskola által 
megrendezett versenyre tizen-
öt hazai, köztük négy megyei 
– Fiedler Ottó SE, Miskolci 
Sportiskola, Swimming Pent-
hatlon Club, Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub - egyesület mellett 
Miskolc testvérvárosából, Kas-
sáról, továbbá Lőcséről és Ma-
rosvásárhelyről érkeztek spor-
tolók. A több mint háromszáz 
úszó - a 2012-es születésűektől 
a felnőttekig - összesen 32 ver-
senyszámban, a világbajnokság 
programjának megfelelő me-
netrend szerint, 50, 100, 200 és 
400 méteres versenyszámok-
ban mérte össze tudását.  Mivel 
a 800 női gyors, illetve az 1500 
méteres férfi gyors ritkán sze-
repel a kínálatban, a szervezők 
ezúttal erre is lehetőséget biz-
tosítottak.

A maratoni, két nap alatt 
csaknem kétezer rajtot hozó 
erőpróba ünnepélyes megnyi-
tója során Miskolc polgármes-

tere köszöntötte a megjelen-
teket és a viadalt jelenlétével 
megtisztelő olimpiai „A” szint-
tel rendelkező Békesi Esztert és 
Holló Balázst, akik mindketten 
többször versenyeztek már a 
komoly tradíciókkal bíró mis-
kolci versenyen.  – Lehetőséget 
kell adnunk ezeknek a gyere-
keknek a sport örömének meg-
ismerésére, edzési lehetőségre, 
kedvet csináljunk a sportolás-
hoz. Hosszútávon ebből fejlőd-
het ki majd az a generáció, akik 
a versenysportban is sikeresek 
lesznek – hangsúlyozta Veres 
Pál.

A hagyományokhoz hí-
ven megemlékeztek dr. Bitskey 
Zoltánról, a megye olimpi-
konjáról (1924, Párizs), Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmeséről, 
négyszeres főiskolai világbaj-
nokáról, aki nagyon szerette 
sportágát és nagyon sokat tett 
érte Miskolcon. Szintén em-
lékszámot rendeztek Vígh Jó-
zsefnek, Miskolc város örökös 

edzőjének, Delneki Miklósnak, 
a városi, illetve a megyei szö-
vetség kiváló sportvezetőjének, 
a miskolci Pászti Csabának, a 
fiatalon elhunyt kiváló spor-
tolónak és edzőnek, továbbá 
Kriston Orsolyának, a tragikus 

körülmények között fiatalon 
elhunyt tehetséges miskolci 
úszónak a tiszteletére. Az em-
lékszámokban a versenykiírás 
szerinti kategória legjobb mis-
kolci sportolói vehették át az 
emlékserleget.
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A Detva ellen hosszabbí-
tásban még nem, a Kassa 
ellen azonban a rendes 
játékidőben sikerült a 
győzelem - így összegez-
hető a DVTK Jegesmedvék 
kétmérkőzéses hétvégéje a 
TIPSPORT Ligában. 

Immáron 25 éve laknak Je-
gesmedvék a népkertben és 
ezt a szép jubileumot komoly 
győzelemmel ünnepelte a ha-
zai együttes. Csaknem 1500 
néző figyelte a helyszínen, 
hogy nem kezdődik jól mis-
kolci szempontból a találko-
zó, ugyanis a 3. percben előny-
be került a Kassa. Szerencsére 
gyorsan, a 8. percben sikerült 
az egyenlítés Kyle Beach jóvol-
tából. A gól nélküli középső 
harmad után, a harmadik fel-
vonás 5. percében pedig már 
a DVTK-nál volt az előny, 
Ryan Harrison ziccerből a rö-

vid felső sarokba ütötte a ko-
rongot, 2-1. Majd 35 másod-
perccel a vége előtt kialakult a 
végeredmény: a vendégek le-
hozták kapusukat a plusz egy 
mezőnyjátékosért és ezt Kyle 
 Beach kihasználta, második 
találatával a Jegesmedvék 3-1-
re legyőzték rendes játékidő-
ben a tabella harmadik Kassát. 

– Ennek a ligának az erejét 
mutatja, hogy minden mecs-
csen nagyon keményen meg 
kell szenvedni a sikerért. Pén-
teken nem úgy ment, aho-
gyan szerettük volna. Nem 
tudom, hogy egy ilyen hosz-
szú pihenő után a csapatnak 
miért nem sikerült felpörög-
nie, ahogyan kellett volna. A 
Kassa elleni mérkőzéssel már 
maradéktalanul elégedett le-
het mindenki, tele volt a ház, 
nagyon sokan voltak – érté-
kelte a mérkőzést Egri István, 
a Jegesmedvék elnöke. 

A vártnál talán nehezeb-
ben, de hozta a kötelezőt, 
és otthonában tartotta a 
győzelemért járó pontokat 
a PANNERGY Miskolci 
Vízilabda Club a Debrecen 
ellen. 

A vízilabda ob 1 hetedik 
fordulójának mérkőzésén bár 
többször megvolt az esélye a 
hazaiaknak, hogy leszakítsák 
ellenfelüket, de a nagyot küz-
dő vendégek végig tapadtak a 
hazaiakra, így végül 12-10-es 
miskolci győzelem lett a vége. 

Csak úgy, mint az élvo-
nal minden találkozója, így 
természetesen a Miskolc – 
Debrecen mérkőzés is gyász-
szünettel kezdődött, az olim-

piai, világ és Európa bajnok 
Szívós Istvánra emlékeztek a 
medencében és a lelátón is. 
 Ognjen Stojanovic bámulatos 
gólpasszát a vendégkapuba 
vágó Sasa Misic góljával in-
dult a bajnoki. A folytatás is 
több hazai gólt hozott, Ba-
nisevicé volt a következő ta-
lálat és 3-1-el a hazaiaké lett 
az első negyed is. Gyönyörű 
megoldásokat láthattunk a 
hazai kapuban Mizsei Már-
tontól a második negyedben, 
akinek sokat köszönhetett 
csapata, így pedig 6-4-es ha-
zai előnnyel érkezett a bajno-
ki találkozó a nagyszünethez. 
A második félidőben is foly-
tatódott a Mizsei parádé a 
miskolci kapuban, de tartotta 

a lépést a vendéggárda is. Így 
pedig a vártnál kisebb mér-
tékű, de magabiztos vezetését 
őrizte a végjátékban is a mis-
kolci együttes. 

Egy biztos, csak a győze-
lemmel lehetünk elégedettek 
– kezdte értékelését a hazai 
szakvezető a mérkőzést kö-
vetően. – Ha Mizsei Márton 
nem így véd és fontos pilla-
natokban nem tartja meg a 
csapatot, akkor lehet, hogy a 
Debrecen még szorosabbat 
tud játszani – fogalmazott Vi-
dumanszky László, aki szerint 
megvolt többször is a csapat 
előtt a lehetőség, hogy három 
vagy több gólos előnyt épít-
sen ki, de ezzel nem tudtak 
élni. 

Az NB I/B Piros csoport-
jának 8. fordulójában a 
MEAFC kosárlabdacsa-
pata Budapesti Honvédot 
fogadta. 

Két Kopácsi tripla közé 
keveredett Homoki és Béres 
pontokkal indult a találko-
zó, majd Takács is megvillant 
távolról. Lippai tempója ve-
zetést hozott, ám odaát ne-
kikezdett a korábbi váloga-
tott Horváth. Két hármasára 
két újabb honvédos triplák 
érkeztek, így elkélt Kozák és 
Takács lendülete, akik meg-
akadályozták a nagyobb mis-
kolci leszakadást (20-26).

A hosszas sérülésből visz-
szatérő Thornton előbb gól-
passzt, majd hármast is jegy-
zett, ám a vezetést ekkor még 
nem tudta átvenni a Miskolc. 
Az amerikai elé beugró fővá-
rosi játékos miatt ugyanis 
oda lett az első hazai gyors-
indítás, a második próbál-
kozás is kudarcba fulladt, 
ám harmadszorra Kozák M. 
triplázhatott eredménye-
sen (28-26). Takács tempói, 
majd Gadus indulása tovább 
növelték a miskolci előnyt, 
amit Horváth pillanatok alatt 
eltüntetett. Három újabb 
hármasa között még Lippa-
it is leszerelte (28-39). Az 
utolsó 100 másodpercet na-
gyon megnyomta azonban a 
MEAFC. Öt sikeres leroha-
nást fejezett be remek kosa-
rakkal a házigazda, amelyek 
közül is kikívánkozik Ho-

moki két elképesztő zsákolá-
sa (49-39).

A parádés formában ját-
szó Horváth hatodik trip-
lájával indult a folytatás, 
amit a dupla-duplával záró 
(16 pont, 10 lepattanó) Ho-
moki simított ki azonnal. A 
szintén ihletett formában 
dobó Kopácsi palánkos tá-
volija lehet, hogy szeren-
csés volt, mindenesetre a 
legrosszabbkor jött borsodi 
szempontból. A negyed fe-
léig tartotta minimális veze-
tését a MEAFC, sőt, a foly-
tatásban érkező elképesztő 
rohanás is egállal végződött 
volna, ha nincs két hazai 
figyelmetlenség és az ab-
ból fél perc alatt bekapott 4 
pont (63-67).

Egy, kettő, három ponttal 
vezetgetett a házigazda, ám 

kétszer is nagy ziccert hibáz-
tak, így nem ment hat fölé a 
különbség. A fővárosiaknak 
mindig volt válaszuk, így Ho-
moki vagy Béres kosarai nem 
jelenthettek megnyugtató 
előnyt. 80-80-as állásnál lecö-
vekeltek a csapatok, majd egy 
kivédekezett és rossz dobás-
sal záruló honvédos támadás 
nézett el nagyvonalúan a le-
pattanó szekció, így Kopácsi 
és a komplett vendégsereg 
köszönte szépen a 15. sike-
res tripla lehetőségét. Gáspár 
egyetlen kosarát szintén re-
mekül időzítette, ám Takács 
jó betörése után is volt még 
bőven volt idő (83-85). A lab-
dát megszerezték ugyan Ko-
zákék, ám a lerohanást elkap-
kodták, majd az utolsó dobás 
is lepattant a gyűrűről (83-
86).

Győzelemmel  
ünnepelték  
a jubileumot

Pólósiker a Debrecen ellen A fővárosi triplák döntöttek

A kiélezett végjátékot a végig jobban összpontosító  
vendégek nyerték.Hozta a kötelezőt az MVLC. Fotó: Végh Csaba

BORSODI ÉREMESŐ  
A NEMZETKÖZI  
ÚSZÓVERSENYEN

Békesi Esztert és Holló Balázst is köszöntötték. Fotók: Mocsári László  

A Jegesmedvék rendes játékidőben győztek  
a Kass ellen. Fotó: dvtk.eu
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
A MIVÍZ Kft. ezúton szeretné köszönetét kifejez-
ni az egész éves, sikeres együttműködésükért. 
Köszönjük a közös munkát és a nekünk szentelt 
bizalmat.

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

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

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

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

MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálati iroda  
Miskolc, Szemere B. u. 5.
Telefon: 06-46/519-366; 06-46/519-388,  
e-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 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

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

Az akció érvényes: 2019. 11. 23-tól 2019. 11. 29-ig 

Fonott, bélelt tárolókosár 599 Ft

Edényszárító fém, 35x35 cm 1349 Ft

Fali papírtörlő és fóliatépő, fém 2999 Ft

Karácsonyi terítő, tekercses, fényes, arany, ezüst 1899 Ft

Karácsonyi vászonterítő, tekercses 1599 Ft

Axe női tusfürdő, 250 ml, 1996 Ft/l 499 Ft

Coccolino öblítő, 1680-1800 ml 1099 Ft

Bref power, 4x50 g 1299 Ft

Biopon XXL, mosópor, 5,6 kg, 535 Ft/kg 2999 Ft

Well Done WC-papír, kétrétegű, 64 tekercs 1999 Ft

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

Mozgáskorlátozott személy mellé gondozónőt keresünk bentla-
kással, kéthetes váltással. Érdeklődni lehet: 06 70 434 2751



Miskolci Napló14 Hirdetés

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



Szombattól újra a miskolciak 
rendelkezésére áll a közön-
ségkorcsolyázásnak otthont 
adó népkerti kettes jégpálya. 

November 23-án, szom-
baton rendhagyó megnyitó-
val indul a jeges szórakozás, 
a tervek szerint egy hétvé-
gén hat alkalommal. Már a 
jég is megfelelő, tulajdonkép-
pen minden készen áll a sze-
zonkezdésre. A Városi Sza-
badidőközpont munkatársai 
az utolsó simításokat végzik, 
mielőtt megnyitná a kapuit a 
nagyközönség előtt a népker-
ti kettes jégpálya. Bár az idő-

járás még mindig melegebb a 
megszokottnál, ami nem iga-
zán kedvez a jégkészítésnek, 
de most már minden szem-
pontból megfelel a jégminő-
ség és kezdődhetnek a nép-
szerű hétvégi korizások. 

A tervek szerint pénteken 
este egy, szombaton pedig há-
rom közönségkorcsolyát ren-
deznek, 10, 13 és 17 órakor, 
míg vasárnap délelőtt és dél-
után egyet-egyet – mondta el 
Egri István, a Miskolc Váro-
si Szabadidőközpont igazga-
tója. Mint megtudtuk, ebben 
változás csak olyan indokolt 
esetben lehetséges, ameny-

nyiben olyan mérkőzés szám, 
illetve verseny van egy hét-
végén, amit már esetleg nem 
tudnak kezelni a jégcsarnok-
ban. Egri István elmondta 
még, hogy nem kis segítség 
a sportolóknak a most meg-
nyíló jégfelület, de az emlí-

tett időpontokban a közön-
ségkorcsolyázásé a főszerep. 
Innentől kezdve tehát teljes 
egészében, mindkét jégfelüle-
ten elkezdődik a jeges szezon. 
Ahogyan az már elhangzott, 
rendhagyó, meglepetés meg-
nyitóval, egészen tavaszig.

November 29-én kigyúlnak 
a fények Miskolcon és meg-
érkezik az ünnepi csoda a 
Szent István térre. Ismét lesz 
karácsonyi vásár sok-sok 
finomsággal, közös adventi 
gyertyagyújtás hétről hétre, 
december 1-jén pedig befut 
az adventi villamos is.

Az adventi programsorozat 
november 29-én veszi kezdetét 
az ünnepi díszkivilágítás fel-
kapcsolásával. A Szent István 
tér szabadtéri színpadán péntek 
délután Czelláth Panna és a Sky 
Fanatic ad ingyenes koncertet, 
míg szombaton a Latin Projekt 
lép fel. December 1-jén, vasár-

nap Miskolc adventi koszo-
rúján az első gyertyát Grubert 
Roland, a Magyar Vöröskereszt 
Megyei Szervezetének igazga-
tója gyújtja meg. Ünnepi mű-
sort ad a Balázs Győző Refor-
mátus Gimnázium, majd pedig 
befut az új karácsonyi díszben 
pompázó adventi villamos is.

November végétől újra fű-
szeres mézeskalács illat tölti be 
a belvárost. Immár negyedik 
éve fog össze Miskolc a Magyar 
Vöröskereszt Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szerveze-
tének hívószavára, hogy a ka-
ritatív adventi adománygyűjtő 
akciójával minél több rászo-
ruló család ünnepét tehesse 

szebbé. Az advent időszakban, 
november 29. és december 22. 
között, jókedvű csapatokkal és 
finom mézeskaláccsal készül 
az Erzsébet téri gyűjtőponton 
a Szeretet Sütigyár. A miskolci 
advent igazi ékességeként új-
ból megvalósul a Szeretetdo-
boz adományozó akció, mely a 
nehéz körülmények között élő, 
nélkülöző embertársaink meg-
segítésére szolgál. 

Azért, hogy a mozgás se ma-
radjon ki, december 5-én mi-
kulás sapkába öltözött futni vá-
gyók lepik el a Városház teret. 
A Rotary Club Miskolc idén is 
megrendezi a már hagyomá-
nyosnak számító Mikulásfutást. 
A nyolcadik alkalommal meg-
rendezendő futás célja ezúttal 
is a sport, a testmozgás népsze-
rűsítése, egy vidám, játékos tö-
megsport-akció keretében.

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. novem-
ber 30-án, szombaton ismét 
fotótehervonatozást rendez 
vasútfotósok számára a zemp-
léni erdőkben futó Pálházi 
 Állami Erdei Vasút vonalán. 

A program keretében a 
résztvevők a régmúlt idők han-
gulatát idéző, fával rakott sze-
relvénnyel teszik majd meg a 
Pálháza – Rostalló távot, az 
út során számos fotómegál-
lást közbeszúrva. A fotós sze-
relvény C-50-es mozdonyok-

ból, fával rakott rönkszállító 
truck-párból, fával rakott Jah 
teherkocsikból és egy Bak sze-
mélykocsiból áll majd. Ameny-
nyiben harmincnál több ér-
deklődő gyűlik össze, egy 
nyitott kocsi is a szerelvény ré-
sze lesz majd. A program meg-
rendezésének feltétele legalább 
25 fő előzetes regisztrációja. 
További információk és jelent-
kezés a kisvasut@eszakerdo.hu 
emailcímen, illetve a  +36 (46) 
501-513 és a +36 (30) 238-
0755 telefonszámokon. 

Indul az ünnepi varázslat  
a Szent István téren

FOTÓTEHERVONAT  
PÁLHÁZÁRA
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MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
November 21. csütörtök-27. szerda, 

naponta 15:30 Múlt karácsony
November 22. péntek-27. szerda, 

naponta 18:00 Az Ír
November 28. csütörtök-december 4. 

szerda, naponta Házassági történet
November 29. péntek-december 4. 

szerda, naponta 15:15 Szerelemre 
kattintva

November 28. csütörtök 15:30 és 20:00 
Szerelem második látásra

Művészetek Háza: Béke-terem: 
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

November 25. hétfő-27. szerda, naponta 
18:00 Ella Fitzgerald: Just one of 
those things

November 28. csütörtök-december 
4. szerda, naponta 14:00 Clara – 
Egy tündéri kaland, 18:00 Együtt 
megyünk, 20:15 Szabadúszók

November 28. csütörtök-30. szombat, 
naponta 16:00 Yao utazása

December 1. vasárnap-4. szerda, 
naponta 16:00 Lázadók

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
November 21. csütörtök-27. szerda, 

naponta több időpontban – Addams 
Family | Álomnagyi | Amundsen | 
Az aszfalt királyai |    | Demóna: A 
sötétség úrnője | Drakulics elvtárs 
| Halálod appja | Jégvarázs 2. | 
Jetikölyök | Joker | Midway | Múlt 
karácsony | Stephen King: Álom 
doktor | Szép csendben | Terminator – 
Sötét végzet | Terra Willy | Tudsz titkot 
tartani? | Zombiland – A második 
lövés | Valan – Az angyalok völgye 

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

menyecske és az ördög
KIÁLLÍTÁS:
November 23, szombat 16:00 Finisszázs 

Bogdándy Szultán és Szigeti G 
Csongor kiállítászárása Miskolci 
Galéria

November 28. csütörtök 17:00 Síró Lajos 
fotókiállítása, Miskolci Galéria

November 29-ig, péntekig Kitaposott 
ösvényen – Tóth Tamás kiállítása, Ady 
Endre Művelődési Ház

November 30-ig, szombatig Mousson 
Tivadar – a Zemplén festője, Miskolci 
Galéria

November 30-ig, vasárnap és hétfő 
kivételével, naponta 9:00-17:00 Secco 
Falka III., Thália-ház

November 30-ig, szombatig Időutazás 
– Orosz Ottó kiállítása, Művészetek 
Háza

KONCERT:
November 23. szombat 19:00 Járom 

az utam: egy est Pál Dénessel és 
kedvenceivel, Művészetek Háza

November 29. péntek 16:30 Czelláth 
Panna, Szent István tér

17:00 Latin Projekt, Szent István tér
18:00 Sky Fanatic, Szent István tér
ELŐADÁS:
November 23. szombat 11:15 és 13:15 

Dobzse király – Lovász Emese régész, 
Diósgyőri vár

November 25. hétfő 19:00 Tűzvarázs 
bérlet III., Művészetek Háza

November 26. kedd 16:00 Utazók klubja 
– India, Tompa Mihály Könyvtár

19:00 Kölcsönlakás – bohózat 
Budapestről, Művészetek Háza

November 28. csütörtök 16:30 Thália 
papjai a hadifogolyszínpadokon, 
Thália-ház (Déryné 3.)

November 29. péntek 19:00 L'art 
pour l'art: Mintha elvágták vol..., 
Művészetek Háza

EGYÉB:
November 25. hétfő 17:00 Spanyol klub, 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
November 26. kedd 16:00 Orvosportrék 

3. – Karosi Tamás, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

November 29. péntek 17:00 Adventi 
forgatag, Szent István tér

December 1. vasárnap 16:00 Első adventi 
gyertyagyújtás, Szent István tér

17:00 Első adventi gyertyagyújtás, 
Lovagi Tornák Tere

GYEREKEKNEK:
November 26. kedd 10:00 Görömbölyi 

pöttömök – babafoglalkozás, 
Görömbölyi Művelődési Ház

16:00 A csodapalást – papírszínház, 
Petőfi Sándor Könyvtár

17:00 Kézműveskedd a Mikulás-várás 
jegyében, II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár

November 30. szombat 16:00-17:00 
Kreatív és Hobby Sarok workshopja, 
Városháza aulája (előzetes 
regisztráció szükséges)

November 30. szombat-december 8. 
vasárnap, naponta többször Mikulás 
mesés kalandjai, Avalon Park

MOZGÁS:
November 26. kedd és 28. csütörtök 

19:30 Aerobik, Ifjúsági és Szabadidő 
Ház

November 29. péntek 14:30-17:00 
Pingpong, Győri kapui református 
templom altemploma

18:30 Piloxing, Ady Endre Művelődési 
Ház

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 25. 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 Üzleti negyed (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

November 26. 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 27. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Testközelből ism.  (szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont 
ism. (programajánló) 19:25 Generációnk (nyugdíjasok magazinja) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság

November 28. 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 29. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlése 
15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Program-
pont (programajánló) 18:25 Egészségpercek  (egészségügyi magazin) 18:45 Egész-
ségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-je-
lentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 A szomszéd vár (turisztikai 
magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Program-
pont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

November 30. 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

December 1. 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

November 24-én a mino-
rita templomba érkezik 
Szent Erzsébet  ereklyéje, 
mely a vesperás és a 18 
órai szentmise idején lesz 
a templomban. A mise 
után csendes imára lesz le-
hetőség az ereklye előtt.

Palánki Ferenc debre-
cen-nyíregyházi megyés-
püspök 24-én, vasárnap a 
Mindszenti templomban 
tartja ezüstmiséjét, pappá 
szentelése 25. évfordulóján, 
18.30 órai kezdettel.

A Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége miskolci 
csoportja és a Szent Anna 
plébánia Kolping-csoport-

ja rendezésében november 
25-én, hétfőn 18 órakor a 
Szent Anna Kolping-házban 
kerül sor a 300 kilométeres 
zarándoklat Varsóból Czes-
tohowába című előadásra, 
melyet a gyalogos zarándok-
lat résztvevői: Óvári Albert 
és Bajzáth Antal tartanak. 
November 28-án, csütörtö-
kön kivételesen a reggel 7 
órai szentmisét mutatják be 
a minorita templomban Ke-
lemen Didák boldoggáava-
tásáért. November 30-án, 
szombaton 16 órától kerül 
sor a minorita templom-
ban a Fráter György Katoli-
kus Gimnázium szalagavató 
szentmiséjére.

EGYHÁZI HÍREK

NOVEMBER 23. SZOMBAT 19:00 
DON JUAN, Katona (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet, Nagy-
színház
19:00 BETÖRŐ AZ ALBÉRLŐM, 
Egressy (Arany, Ezüst) bér-
let, Kamara
NOVEMBER 26. KEDD 19:00 BE-
TÖRŐ AZ ALBÉRLŐM, 
Szigligeti (Arany, Ezüst) bér-
let, Kamara
NOVEMBER 27. SZERDA 14:00 
BETÖRŐ AZ ALBÉRLŐM, 
Papageno bérlet, Kamara
19:00 DIXIE KLUB, Játékszín
NOVEMBER 28. CSÜTÖRTÖK 
14:00 BETÖRŐ AZ AL-

BÉRLŐM, Nemecsek bér-
let, Kamara
18:00 HEGEDŰS A HÁZ-
TETŐN, Jezsuita ifj. bérlet, 
Nagyszínház
NOVEMBER 29. PÉNTEK 19:00 
HEGEDŰS A HÁZTE-
TŐN, Bemutató (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet, Nagy-
színház
NOVEMBER 30. SZOMBAT 11:00 
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Zerlina bérlet, Ka-
mara
17:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Csiky (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház

SZÍNHÁZI MŰSOR  
November 23. – november 30.

NYIT A KETTES PÁLYA 



Halálos gázolás  
Bőcsön

Segítségnyújtás 
elmulasztása és ha-
lálos közúti baleset 
gondatlan okozása 
miatt folyik eljá-
rás egy 46 éves bő-
csi nővel szemben. 
A gyanúsított no-
vember 20-án kora 
reggel Bőcsön, a 
Rákóczi utcán gép-
járművével elütött 
egy kerékpárral közlekedő 63 éves helyi asszonyt. A kerékpáros 
hölgy a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 
helyszínen elhunyt, míg a sofőr megállás és segítségnyújtás nélkül 
továbbhajtott. A rendőrök azonosították és még aznap a késő esti 
órákban gyanúsítottként hallgatták ki a bűncselekmény elköveté-
sével megalapozottan gyanúsítható sofőrt. Gyanúsítotti kihallgatá-
sa során a nő nem tett vallomást.

Őrizetben az ózdi bántalmazó
A nyomozók Budapesten fogták el azt a 39 éves férfit, aki a meg-

alapozott gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazott ózdi ottho-
nában egy 65 éves nőt, hogy az asszony később belehalt sérüléseibe. 
A megyei rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés és rablás 
miatt folytat nyomozást H. Péter 39 éves, ózdi lakossal szemben. A 
gyanúsított november 13-án a délelőtti órákban megjelent a sértett 
ózdi otthonában és felszólította, hogy adja át mobiltelefonját. Az 

asszony ennek nem tett ele-
get, ekkor a férfi megütöt-
te, majd a telefonnal együtt 
távozott az ingatlanból. Ezt 
követően egy későbbi idő-

pontban a férfi újra visszament a nő lakásához, aki beengedte, majd 
visszakövetelte telefonját. A kialakult vita hevében a férfi súlyosan 
bántalmazta az asszonyt, majd magára hagyta az ingatlanban. A 
sértettet hozzátartozója november 15-én a délutáni órákban találta 
meg a lakásban, aki az elszenvedett bántalmazás hatására ekkorra 
már elhunyt. A nyomozók azonosították, majd Budapesten elfog-
ták H. Pétert. A férfi kihallgatása során elismerte a bűncselekmé-
nyek elkövetését, amelyet követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette a terheltet.

Rendőrkézen a rablók 
Azonosították és elfogták a rendőrök azt a férfit és fiatalkorú tár-

sát, akik gönci otthonában kiraboltak egy 98 éves asszonyt. A 21 
éves gönci férfival és 14 éves társával szemben rablás miatt folyik 
nyomozás. A gyanúsítottak november 12-én késő este behatoltak 
egy gönci családi házba. Az ott lakó 98 éves asszonyt a támadók 
egyike erőszakkal lefogta, míg társa a házban értékek után kuta-
tott, majd 20 ezer forint készpénzzel távoztak az ingatlanból. Az 
idős hölgynek a támadás során sérülése nem keletkezett. A ren-
dőrök azonosították és másnap elfogták a bűncselekmény elköve-
tésével megalapozottan gyanúsítható személyeket, és indítványoz-
ták letartóztatásukat. 

Veréssel köszönték meg a sértettnek
Ítélet született annak a két vádlottnak az ügyében, akik Szik-

szón egy élelmiszerbolt parkolójában vertek meg egy férfit, mert 
az nemtetszését fejezte ki a szemetelésük miatt. A vádlottak idén 
áprilisban egy szikszói áruház parkolójában beszélgettek, miköz-
ben energiaitalt fogyasztottak. Miután elfogyott az egyikük itala, 
megfogta és az autója mellé, a földre dobta az üres palackot. A 
közelben parkoló sértett mindezt látva, kiszállt az autójából, oda-
ment a vádlottakhoz és elégedetlenségének hangot adva, meg-
fogta a palackot és a szemetesbe dobta. A két férfit ez olyannyi-
ra felháborította, hogy mielőtt még a sértett visszatérhetett volna 
az autójához, nekiestek és több helyen megütötték, megrúgták, 
mindeközben pedig hangosan szidalmazták. A járásbíróság a 
vádlottakat két-két évre próbára bocsátotta, továbbá pártfogó fel-
ügyeletüket is elrendelte. 

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.
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Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezút-
tal az '56-os forradalom miskolci hőseinek nevét 
rejtettük el. Kérjük megfejtéseiket a sorozat vé-
gén, együtt, egy e-mailben küldjék el. Beküldési 
határidő: 2019. november 27. E-mail cím: info@
mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között 
könyvjutalmat sorsolunk ki.  

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21–04. 20.) Ne akadékoskodjon feleslegesen a 
munkahelyén. Van, amikor a beszédes okosság gyengébb a 
hallgatag bölcsességnél. Különösen a főnökénél ne akarja ki-

húzni a gyufát. Tanácsot adhat, de véleményt ne mondjon!

Bika (04. 21–05. 21.) Jól teszi, ha többet jópofizik a főnö-
kével, még ha nem is fűlik igazán a foga hozzá. A héten nagy 
dolgok dőlhetnek el a munkahelyén, ezért most százszázalé-

kosan jelen kell lennie. Most ne menjen szabadságra!

Ikrek (05. 22–06. 21.) Jobban tenné, ha nem bonyolódna 
felesleges vitákba a munkahelyén sem. A főnökét különösen 
nem kellene magára haragítania. A pénzügyeket tekintve 

most önnek áll a zászló. Ne keresse a bajt, ne rontsa el!

Rák (06. 22–07. 22.) Sokat és nagyot szeretne, de ez a hét 
még inkább csak arra való, hogy apró léptekkel haladva előre, 
tegyen meg mindent a későbbi nagy jó érdekében. Egyelőre 

kevéssel kell beérnie. De ez is sok!

Oroszlán (07. 23–08. 23.) A héten felszínre jöhetnek bizo-
nyos szakmai problémák és ellentétek, tovább már nem halo-
gathatják a nézetek ütköztetését. Ezzel viszont megteszik az 

első lépést a lehetséges megoldás felé. Jó lesz!

Szűz (08. 24–09. 23.) Fontos döntéseket kell hoznia, ame-
lyekkel jelentősen megalapozhatja további szakmai előme-
netelét. Mindehhez a megfelelő emberére is akad, aki segíti 

önt a karrierje kiépítésében. Persze ennek ára van.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Az eheti bolygóállás kedvez a sze-
relemnek. Nem is bírná ki, ha nem lenne kivel összebújnia. A 
szórakozás is minden formájában érdekli, elsősorban persze 

a tánccal lehet levenni önt a lábáról. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) A munkahelyén egyre hevesebb 
hatalmi harc folyik. Ön azonban olyan jó taktikai érzékkel van 
megáldva, hogy nagyon jól tudja, ki mellé kell állnia, hogy a 

győzelem az öné, az önöké lehessen.

Nyilas (11. 23–12. 21.) A munkahelyén váratlan feladatok 
miatt nagy torlódás alakulhat ki. Emiatt állandósul a kapko-
dás, az idegeskedés, és a munkahelyi szócsaták is jellemzőb-

bé válnak. Önnek kell az élre állnia, hogy rendet teremtsen.

Bak (12. 22–01. 20.) Úgy érzi, hogy a munkahelyén félreve-
zették, kihasználták, becsapták, vagy más módon veszített 
anyagiakban. Nem biztos azonban, hogy erről a vezetői, a 

munkaadói tehetnek. Tárgyaljon a lehetőségekről!

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Folyamatos rohanássá vált az éle-
te, annyira sikerült magát túlvállalnia. A végén pedig morog 
és harap, és azokkal küzd, akik nem is tehetnek a helyzetéről. 

Ehhez, hogy ezt meglássa, persze belátónak kellene lennie.

Halak (02. 20–03. 20.) Fontos döntéseket kell meghoznia. 
A tervei kivitelezéséhez vegyen igénybe segítséget felsőbb 
szintről: meg fogják adni önnek. A segítség persze feltételek-

kel jár: hallgasson a tanácsra is! Nem bánja meg.

FORRÓ NYOMON

A koraszülöttek világnapján a világ nagyvárosaiban egy-egy szim-
bolikus épület lila fénybe borul. A kezdeményezéshez évek óta már 
Miskolc is csatlakozik, így vasárnap újra lilába „öltözött” az Avasi ki-
látó. Magyarországon évente minden tizedik, vagyis nyolcezer gyer-
mek születik a 37. hét előtt, közülük majdnem 1500 kritikusan ala-
csony súllyal. 

Lilában a kilátó

A hét fotója
VÉGH CSABA 

FELVÉTELE

Miskolc zenét oktató intézményei vonultatták fel egy hangversenyen növendékeiket a magyar zene népszerűsítése érdeké-
ben. A Miskolci Tehetségnap már a negyedik volt a sorban. A hangversenyen kiváló magyar zeneszerzők művei csendültek 
fel ifjú tehetségek tolmácsolásában, Miskolc állami fenntartású zeneoktatási intézményeinek összefogásával. A fellépő isko-
lák: az Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Fazekas Utcai Általános Iskola és AMI, a Bartók Béla Zene- és 
Táncművészeti Szakgimnázium, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet. A rendezvény célja a magyar zene 
népszerűsítése a Miskolcon tanuló ifjú tehetségek által.                                                                                       FOTÓ: VÉGH CSABA

MAGYAR DALLAMOK  
A ZENEPALOTÁBAN
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