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Cselekvési tervet  
készítenek

Varga Andrea alpolgármes-
ter közös munkát kezdeménye-
zett a Miskolci Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórummal, hogy az 
önkormányzat elkészíthessen 
egy cselekvési tervet, amely a 
későbbiekben megalapozhatja 
a város drogellenes stratégiá-
jának kidolgozását – számolt 
be közleményben a városháza. 
Az elmúlt időszak nagy hiá-
nyossága, hogy ilyen cselekvési 
tervet nem készített a miskol-
ci önkormányzat. Miközben 

a város – sajnálatos módon 
– többször is negatív példa-
ként szerepelt a híradásokban 
a téma kapcsán. A párbeszéd 
kezdeményezését az is indo-
kolja, hogy várhatóan 2021-re 
készül el a Nemzeti Drogelle-
nes Stratégia, így elengedhe-
tetlen, hogy addigra Miskolc-
nak is legyen cselekvési terve 
a drogprevenció, valamint a 
szenvedélybetegség és addik-
tológiai ellátások vonatkozá-
sában. A Fórumra a Drogam-
bulancia munkatársai mellett 
meghívást kaptak civil szer-

vezetek képviselői, a Miskol-
ci Egyetem szakemberei, egy-
házak képviselői, a rendőrség, 
rendészet vezetői, a gyámügyi 
osztály, valamint a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészség-
ügyi és Gyermekjóléti Intéz-
mény vezetői.  

Közmeghallgatást  
tartanak

Miskolc közgyűlése decem-
ber 19-én csütörtökön 17.00 
órai kezdettel közmeghallga-
tást tart a polgármesteri hivatal 
tetőtéri közgyűlési termében. 

A közmeghallgatáson a város 
polgárai és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közér-
dekű ügyben szólalhatnak fel. 
Egyedi hatósági ügyekben nem 
adható szó. A közmeghallga-
tás előtt Ignácz Dávid jegyző-
höz a kérés, javaslat írásban 
is eljuttatható (3525 Miskolc, 
Városház tér 8.). A közmeg-
hallgatásra jelentkezni szemé-
lyesen az önkormányzati ügy-
intézők irodájában (Városház 
tér 8., Jogi és Igazgatási Főosz-
tály, Önkormányzati Igazgatá-
si Osztály, I. udvar II. emelet 

2032. iroda) lehet ügyfélfoga-
dási időben, december 19-én 
16.00 óráig. A közmeghallga-
tás napján, december 19-én 
16.30 órától a közmeghallga-
tás megkezdéséig a helyszínen 
jelentkezni a felszólalási jegy 
kitöltésével van lehetőség. A 
meghallgatás a felszólalási je-
gyek beérkezési sorrendjében 
történik.

Megszűnt a félpályás útzár
A Hideg sor rekonstrukció-

jának első szakasza lezárult, a 
munkálatok tavasszal folyta-

tódnak aszfaltozással. A Mivíz 
az elmúlt hetekben végezte az 
ivóvíz-vezetékek karbantartá-
sát a talajszint alatt, közben az 
érintett domboldalon bozótir-
tás folyt, és az út alá lógó üres, 
elhagyott pinceszakaszokat is 
betömedékelték. November 
végére ezek a munkák lezárul-
tak, télre szünetel a beruházás. 
A munkálatokat tavasszal foly-
tatják a végleges, új aszfaltré-
teg lerakásával. A munkavég-
zés idejére kialakított félpályás 
jelzőlámpás forgalomirányítás 
megszűnt.

HÍREK RÖVIDEN
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MÉG TART A HOLDING ÁTVIZSGÁLÁSA

Jakab Péter arra kéri a kor-
mányt, hogy induljon meg egy 
egyeztetés az EMMI és a mis-
kolci önkormányzat között a 
Semmelweis Kórház Szülésze-
ti- és Nőgyógyászati Osztályá-
nak bezárása kapcsán.

A Jobbik országgyűlési kép-
viselője azt szeretné, hogy eb-
ben a kérdésben a miskolciak 
feje fölött ne szülessen dön-
tés. A témában tartott sajtótá-
jékoztatón Badány Lajos azt 
hangsúlyozta: 114 orvos, ápo-
ló és aneszteziológus fejezte ki 
tiltakozását a tervezett bezárás 
ellen. A párhuzamosság meg-
szüntetésével indokolt elkép-
zeléssel a Velünk a Város frak-
cióvezető-helyettese szerint a 
megyei kórház szülészete a je-

lenleginél kétszer több szülést 
nem fog tudni levezényelni.

– A következő ülésen egy ál-
lásfoglalást fogunk beterjeszte-
ni, amiben a miskolci közgyű-
lés kifejezi, hogy elkötelezett a 
Semmelweis kórház szülésze-
ti- és nőgyógyászati osztályá-

nak megtartása mellett, és arra 
kéri a megyei központi kór-
ház vezetőségét és az EMMI-t, 
hogy egymással egyeztetve egy 
másik, alkalmas épületet ta-
láljanak az egynapos sebészet 
befogadására – fogalmazott a 
frakcióvezető-helyettes.

ELKÖTELEZETTEK A SZÜLÉSZET  
MEGTARTÁSA MELLETT 

Hagyományos értékek,  
fiatalos lendület

A miskolci közgyűlés az elmúlt héten megválasztotta a 
Miskolc Holding Zrt. igazgatóságát, felügyelőbizottságá-
nak tagjait, valamint ezzel párhuzamosan elkezdődött a 
társaság részletes átvizsgálása. A delegáltak többek között 
a Holding legfontosabb szerződéseit, közelmúltbeli kifi-
zetéseit is megvizsgálták – olvasható a városháza közlemé-
nyében. 

Az ügyben tájékozódva ki-
derült, hogy a volt cégvezetők 
az előző városvezetéssel olyan 
szerződéseket kötöttek, ame-
lyek alapján – sajnálatos mó-
don – távozásukkor nagyobb 
összegű végkielégítést, jutal-
mat, prémiumot vehettek fel.  
A jelenlegi városvezetésnek – 
az elmúlt önkormányzati cik-
lus alatt szerződésbe foglalt 
szigorú szabályozások miatt – 
nem volt más lehetősége, mint 

az elődei által rögzített feltéte-
lek alapján kiutalni a jutaléko-
kat, prémiumokat. 

Veres Pál polgármester er-
kölcsileg nem érzi megalapo-
zottnak ezen kifizetéseket, de 
a korábban megkötött szerző-
désekben foglaltak végrehajtá-
sa törvényszerűen, jogászokkal 
egyeztetve történt.  Miközben 
már most – alig másfél hó-
napos városvezetés után – jól 
látszik, ezeknek a pénzeknek 

meglenne a helyük a Miskol-
ci Önkormányzat és a Miskolc 
Holding Zrt. büdzséjében is. A 
több tízmilliós összegből akár 
óvodafelújításra, akár szociá-
lis intézmények fejlesztésére is 
költhetett volna a város. 

Annak érdekében, hogy a 
jövőben ilyen, a város számá-
ra előnytelen szerződések ne 
köttessenek, Veres Pál elkö-
telezett a transzparencia, az 
átláthatóság mellett. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy a Mis-
kolc Holding Zrt. felügyelőbi-
zottságában a Fidesz is helyet 
kapott, arra ugyanis, hogy 
ebbe a bizottságba az ellen-
zék is delegálhasson tagot, az 
elmúlt kilenc évben nem volt 
példa – zárul a közlemény. Fotó: Juhász Ákos 

Jakab Péter és Badány Lajos. Fotó: Juhász Ákos 

A MISKOLC HOLDING IGAZGATÓTANÁCSÁNAK TAGJAI
Dimény Imre

Jogász-közgazdász, 41 éves, nős, egy gyermek 
édesapja. Részt vett már több, Holdinghoz hason-
lóan működő cégcsoport vezetésében. Projektme-
nedzsment tapasztalatait az egyedi kormánydön-
tésen alapuló beruházásoktól a KKV-k fejlesztésén 
keresztül az önkormányzati gazdaság- és városfej-
lesztési projektekkel bezárólag szerezte. Társadal-
mi felelősségvállalását immár 15 éve az Első Mis-
kolci Lions Club tagjaként, volt elnökeként végzi. 
Szereti a sportot, aktívan kézilabdázott többek kö-
zött a Diósgyőri Kézilabda Clubban.  

Iván Tamás
Tősgyökeres miskolci, 1978-ban diplomázott 

az NME gépészmérnöki karán. Nős, két felnőtt 
gyermeke van. 15 évig dolgozott a DIGÉP-ben, 

ebből tíz évig a szerencsi Szivattyúgyár főmér-
nökeként. 1997-től saját cégét vezeti, melynek 
legnagyobb árbevételű tevékenységi köre egyedi 
tervezésű acélszerkezetek gyártásában, építé-
sében való részvétel. Elkötelezett lokálpatrióta, 
szeretné, ha városunk közélete felfrissülne, és 
polgárai összefognának Miskolc fejlődésének, 
régióközponttá válásának érdekében.

 
Kamarás Miklós

Magas szintű műszaki és közgazdasági vég-
zettséggel és több évtizedes vállalatvezetői ta-
pasztalattal rendelkezik. A rendszerváltozást 
követően több fontos, kizárólagos, vagy jelen-
tős állami tulajdonú Társaság operatív veze-
tője, illetve vezető tisztségviselője volt (ÁPV 
Zrt., MNV Zrt., MÁV Zrt., MOL Nyrt.). 2004-

ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisz-
ti keresztje kitüntetésben részesült. Jelenleg a 
Budapesti Közlekedési Zrt. Igazgatósága el-
nökeként, a MOL Petrolkémia Zrt. Felügylőbi-
zottsága tagjaként és a résztulajdonában álló 
TRACE 2002 Befektetési Vagyonkezelő Zrt. ve-
zérigazgatójaként dolgozik.

 
Szűcs Ferenc

Villamosmérnök, közgazdász. Szakmai 
pályafutását az Antenna Hungária Zrt.-nél 
kezdte szervizmérnökként, 1997-től magyar 
és nemzetközi hátterű cégeknél (Antenna 
Hungária, Vivendi, Radiant, Magyar Te-
lekom csoport) töltött be vezető pozíciókat. 
Stratégiai, üzletfejlesztési, beruházási, K+F és 
üzemeltetési területen széleskörű szakmai ta-

pasztalattal rendelkezik, aktív részese volt a 
földfelszíni, műholdas és kábeles digitális TV 
szolgáltatások magyarországi bevezetésének.

 
Varga Zoltán

36 éves, családos, műszaki informatikus 
végzettségű. 2007-ben alapította meg üz-
lettársával a szállás.hu-t, meghatározó sze-
replőivé válva ezzel a magyar turizmusnak. 
2011-ben az Év Fiatal Vállalkozója díjjal ju-
talmazták, 2014-ben a Deloitte a régió leg-
gyorsabban fejlődő technológiai cégének járó 
díját vették át. Cégei informatikával, kereske-
delemmel, ingatlan-hasznosítással foglalkoz-
nak. Az online területen megszerzett tudását 
a Pepita.hu online marketplace fejlesztésében 
kamatoztatja.

Elsöprő többséggel választották meg újabb öt évre Mol-
nár Pétert a Kereszténydemokrata Néppárt Miskolci Városi 
Szervezetének élére az elmúlt heti tisztújító taggyűlésen – 
tájékoztatott közleményben a KDNP. 

A politikus egyben a KDNP 
helyi közgyűlési frakciójának 

vezetője is, aki 2005-től tölti be 
a városi szervezet elnöki tiszt-

ségét. Az új miskolci elnökség 
tagjai pedig mind a fiatal értel-
miségiek táborából kerülnek ki. 
Hollósy András a párt jelenle-
gi önkormányzati képviselője, 
Eszlári András ügyvéd, Soly-
mosi András megyei önkor-
mányzati képviselő, Radomszki 
Levente az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség (IKSZ) 
megyei elnöke, ifj. Feledy Péter 
a Megyei Közgyűlés külsős bi-
zottsági tagja, valamint Papp 
Zsolt középiskolai tanár. A párt 
új miskolci vezetése eltökélt ab-
ban, hogy a 21. századi digitális 
és online világban, valamint a 
fiatalok között is határozottan 
képviseljék a hagyományos ke-
resztény és konzervatív értéke-
ket és a rendszerváltó elődök 
szellemi örökségét – zárul a 
KDNP közleménye. 

Fiatalos elnökség vezeti tovább a KDNP-t Miskolcon. Fotó: 
KDNP



Az Aradi sétány lezárásá-
ról lakossági fórumon tájé-
koztatták a Miskolctapol-
cán élőket. 

A miskolctapolcai strand 
első ütemét 2015-ben adták 
át. A családi és úszómeden-
ce mellett wellness és fitnesz 
is várja a kikapcsolódni vá-
gyókat. Idén májusban pe-
dig letették az élményfürdő 
komplexum alapkövét. Ah-
hoz, hogy a strand és az épülő 
élményfürdő között az átjárás 
biztosított legyen, egy kültéri 
hidat kell építeni az Aradi sé-
tányon. A kivitelező baleset-
védelmi okokból híd építé-
sének idejére a forgalom elől 
lezárja a sétányt.  A munka 
december 3-án kezdődik. 

Csütörtökön délutánra a 
lakosságot is várta a beruhá-

zó és a kivitelező a lezárással 
kapcsolatos tájékoztatásra. A 
gyalogosoknak mintegy hat-
száz métert kell majd meg-
tenniük a buszmegállóig, ha 
teljesen lezárják a sétányt, az 
autókat pedig szűk, járdanél-
küli utcákra kell majd terel-
ni. A sétány lezárása viszont 
a híd építéséhez mindenkép-
pen szükséges. – Azért fon-
tos ennek a hídnak a megépí-
tése, a második ütem az egyes 
ütem szerves részeként műkö-
dik majd – mondta Scheitzner 
Beáta, a Miskolci Fürdők Kft. 
ügyvezetője. 

A város vezetése fontos-
nak tartja, hogy a lakosságot 
érintő változásokról párbeszé-
det kezdeményezzen. – Erre a 
város lakosainak nagy igénye 
van és szükség van arra, hogy 
a terveinket is megosszuk egy-

mással, hogy a közös bölcses-
ség legyen végül az ami egy-
egy döntés megszületése előtt 
segíti a döntéshozókat. Fon-
tosnak gondolom azt, hogy ne 
a városvezetés, hanem a város 
döntsön azokban a kérdések-
ben, amiben a lakosság életét 
érintő fejlesztések vannak – 
hangsúlyozta Varga Andrea 
alpolgármester. 

Az egyik megoldás a busz-
megálló áthelyezése lesz – 
hangzott el a tájékoztatón. 
Az egyik felszólaló szerint az 
is megoldás lehet, ha a strand 
területén kerítenek el egy ös-
vényt a gyalogosok számára. 
A kivitelező, a projekt- és a 
város vezetése is ígéretet tett, 
hogy a felmerülő problémákat 
felülvizsgálják és a lakosság 
számára a lehető legkedve-
zőbb megoldást találják meg.  
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Értékelik a biztosokat 
Az előző városvezetéstől 

megörökölt állapot szerint 12 
polgármesteri biztosa van a 
miskolci önkormányzatnak. 
Az ő megbízatásuk határo-
zott időre szól, szerződésük 
szerint december 31-ig végzik 
munkájukat – írja közlemé-
nyében a városháza. Veres Pál 

polgármester levélben kérte a 
biztosokat, hogy december 2-i 
ha  táridővel számoljanak be 
ed digi munkájukról, annak 
eredményeiről. Az előzetes tá-
jékozódás szerint egyes polgár-
mesteri biztosok megbízatása 
és ezen túli feladatkörük kö-
zött több esetben is átfedés van. 
Már most látszik, előfordultak 

olyan esetek, hogy a polgár-
mesteri biztosok saját munká-
jukat felügyelték, ellenőrizték. 
A városvezetés szándéka sze-
rint ezek a jövőben semmiképp 
nem maradhatnak így. Veres 
Pál a biztosok által beküldött 
szakmai anyagok alapján sze-
retné még inkább felmérni, 
mennyire hatékony munkát 

végeztek a korábbi városveze-
tés regnálása alatt kinevezett 
megbízottak.

Díjnyertes a miskolc.hu  
Mint ismert, 2018-ban az „Év 

honlapja” versenyben a város 
hivatalos weboldala az első díjat 
hozta el, ám idén sem tért haza 
üres kézzel Miskolc a megmé-

rettetésről. Idén az  önkor-
mányzati kategória díját nyerte 
el a miskolc.hu az „Év honlapja” 
versenyen, így idén is a legjobb 
városi honlap Magyarországon 
a miskolc.hu, Miskolc Megyei 
Jogú Város honlapja. A bírói 
értékelés szerint „Az egyetlen 
olyan oldal volt a kategóriájá-
ban, amely mind design, mind 

UX, mind tartalmi, mind az 
újszerű megoldásai miatt díjra 
érdemes. Ötletes, szépen és tar-
talmasan felépített oldal. Ön-
kormányzati kategóriában az 
év honlapja Miskolc város ol-
dala!” Így 2018 után 2019-ben is 
elismerték „Az Év honlapja” bí-
rálói az MGL Cretive Kft. által 
készített és nevezett honlapot.

HÍREK RÖVIDEN

ÚJRA LESZ KOCSONYAFESZTIVÁL  
MISKOLCON

Négycsillagos minősítést 
kapott strand kategóriában 
a Selyemréti Strandfürdő. 

November közepére télie-
sítették a úszómedencét, fe-
lülvizsgálták a gépészeti be-
rendezéseket is, így várhatóan 
egész évben még több látogató 
fogja felkeresni fürdőt. Eddig 
évente 130 ezren látogattak el 
a strandfürdőbe, de a téliesí-
tés után ez a látogatószám vár-
hatóan tovább fog növekedni. 
2013 óta folyamatosak a fej-
lesztések, május elején pedig 
átadták az újjáépített 50 méte-
res úszómedencét és a korsze-

rűsített kiszolgáló épületet is, 
emellett dögönyöző, ülő-, tan- 
és csúszdás medence is várta a 
vendégeket egész nyáron.

A Selyemréti Strandfürdő-
re egy ideje már a szakma is 
felfigyelt, a napokban ugyan-
is megkapta a négycsillagos 
nemzeti tanúsító védjegyet, 
ami a vendégek számára is egy 
biztosíték a minőségre. A ran-
gos szakmai elismerést a Ma-
gyar Fürdőszövetség zalakaro-
si rendezvényén vették át.

- Első körben volt egy pró-
bafürdés is, amikor a bizottság 
tagjai eljöttek és vendégként 
próbálhatták ki a létesítményt. 

Ezt követően pedig egy nagyon 
komoly pontozási rendszeren 
mentünk végig, amelybe bele-
tartoztak a létesítményt illető-
en az infrastrukturális fejlesz-
tések, a gépészeti fejlesztések, 
az hogy öltöző átalakítás volt 
– nyilatkozta Scheitzner Beáta, 
a Miskolci Fürdők Kft. ügyve-
zetője. A dolgozók végzettsége 
és az épített környezet is pon-
tokat jelentett a minősítésben. 
A négy csillag megszerzése 
után a fürdőt ezután rendsze-
resen felülvizsgálják majd és 
ha a környezetét tovább tudják 
fejleszteni, akár az ötcsillagot is 
elnyerheti. 

NÉGYCSILLAGOS  
A SELYEMRÉTI STRAND

A Miskolci Kocsonyafesztivál részleteiről, a rendezvény időpont-
járól sajtótájékoztatón számolt be Veres Pál polgármester és Ró-
zsa Edit tulajdonos-alapító, a Miskolci Kocsonya védjegy licenc-
tulajdonosa pénteken.

A felek szándéknyilatkoza-
tot írtak alá arról, hogy „a Ko-
csonyafesztivál Miskolcon van 
itthon, Miskolcon és Miskolc 
városánál van a helye, mert azt 
szeretnénk, ha a fesztivál min-
den miskolcié lenne”. A doku-
mentumban kinyilvánítják azon 
szándékot, hogy „a jogok és 
márkanevek kérdését rendezzük 
a tulajdonos javára döntő kúri-
ai ítéletnek megfelelően, úgy, 
hogy azokat a város jogszerűen 
használhassa és Miskolc váro-
sa jogtulajdonosként, az alapító 
támogatásával, az általa megha-
tározott elvek mentén, és az ő 
részvételével szervezhesse meg 
a jövőben a Kocsonyafesztivált.”

Miskolc polgármestere úgy 
fogalmazott, a városnak „egy-
koron volt egy országszerte is-
mert, a miskolciak körében le-
gendás rendezvénye”. Veres Pál 
hozzátette, az előző városveze-

tés alatt, ahogy telt az idő, a ren-
dezvénynek folyamatosan csök-
kent az ázsiója, leginkább azért, 
mert megszűnt belőle az, ami 
egykoron igazán naggyá tette: 
Miskolc szeretete, a város iránti 
rajongás és büszkeség. – A vá-
lasztások előtt ígértem: újra lesz 
Kocsonyafesztivál Miskolcon. 
Hiszem, hogy a büszkeség újra 
megteremthető, a városszeretet 
újra megjelenik majd a rendez-
vényen – hangsúlyozta a polgár-
mester, bejelentve: „a kénysze-
rű száműzetést követően” 2020. 
február 14-16. között újra meg-
rendezik a Miskolci Kocsonya-
fesztivált, ami hazatér a borsodi 
megyeszékhelyre. A részletek ki-
dolgozása még tart, elkezdték az 
egyeztetéseket.

Emlékeztetett, az elmúlt évek 
a névhasználat feletti pereske-
déssel, politikai és jogi játszmák-
kal teltek, amin a miskolciak 

csak veszítettek. Veres Pál úgy 
fogalmazott: „elűzték” a kivá-
ló minősítésű, többszöri mar-
ketingdíjas, turisztikai nívódí-
jas nemzetközi fesztivált, ami a 
miskolciak leginkább szeretett, 
és az ország harmadik legna-
gyobb szabadtéri, téli rendezvé-
nye volt akkoriban.

A szándéknyilatkozatban fog-
laltak mellett a felek kinyilvání-
tották azt is, hogy „az azonos, 
vagy hasonló nevű és karakterű 
miskolci rendezvények 2014-19. 
közötti megrendezése jogsza-
bálysértő módon történt azáltal, 
hogy Rózsa Edit jogait nem vették 
figyelembe, becsületét súlyosan 
sértő magatartást tanúsítottak”.

– Kijelentjük azt is, hogy a 
Kocsonyafesztivál megrendezé-
se a jövőben törvényes keretek 
között történik majd. A prog-
ramot meglátásunk szerint nem 
szabad és nem lehet Rózsa Edit 
nélkül megszervezni, hiszen ő 
tette azzá, ami fénykorában volt. 
Számítunk arra, hogy a feszti-
vált együtt, sikeresen újra fogjuk 
tudni építeni. A város ehhez biz-

tosítja a feltételeket és a szervezői 
kapacitást – tudatta a polgár-
mester, hangsúlyozva elkötele-
zettségét abban, hogy a Miskolci 
Kocsonyafesztivál újra városunk 
egyik fő attrakciója legyen.

Rózsa Edit elmondása szerint 
már a kezdetektől olyan közös-
ségi rendezvényt szeretett volna, 
ami a miskolciak sajátja, ami-
nek maguk is tevékeny résztve-
vői. – A Kocsonyafesztiválnak 
valóban lelke van. Értékeinket 

ápolni kell és továbbadni, amit a 
városvezetés most lehetővé tesz 
– hangoztatta. A Miskolci Ko-
csonyafesztivál tulajdonos-ala-
pítója úgy fogalmazott, „nem 
háborúzni jöttem, hanem békét, 
nyugalmat, élményt és örömet 
adni”. – A bizalom, a büszkeség 
újraépítése kulcsfeladatunk. A 
fesztivál közös szervezése azt je-
lenti, hogy tudunk minél többet 
adni egymásnak, a miskolciak 
közösségének – emelte ki, hoz-

zátéve: az átláthatóság a bizalom 
egyik alappillére lesz.

A sajtótájékoztató végén Ró-
zsa Edit visszaadta a város kul-
csát Miskolc polgármesterének. 
Hat évvel ezelőtt ugyanis há-
rom napig, a hagyomány sze-
rint, őrizhette azt a fesztivál ideje 
alatt. Az akkori polgármester-
nek már nem volt lehetősége át-
adni. Most ezt pótolta. Ő maga 
pedig egy béka kitűzőt kapott 
Veres Páltól.

Rózsa Edit és Veres Pál aláírta a szándéknyilatkozatot. Fotó: Juhász Ákos 

Fotó: Juhász Ákos 

Az Aradi sétány látványterve. 

Lezárják az Aradi sétányt 



Norvégiából vásárolták azt a 
helikoptert, amely november 
közepétől a miskolci légi-
mentők munkáját segíti. Ez 
a gép is annak a kilenc tagú 
flottának a tagja, amelynek 
beszerzéséről tavaly határo-
zott a kormány. A gép nem 
új, de jobban felszerelt, mint 
a korábbi.

November 16-án érkezett a 
miskolci bázisra a korszerűbb 
helikopter. Hátul ülhet benne 
egy orvos, és egy fekvőbeteget 
egy kísérővel is tud szállítani. A 
gép nem új, de nagyobb felsze-
reltséggel rendelkezik, mint az 
előző, és praktikusabb is néhány 
funkció a belső terében. Böször-
ményi Péter bázisvezető men-
tőtiszt, a Magyar Légimentők 
Nonprofit Kft. képviselője el-
mondta, a hordágy egészen ki-
húzható, hogy a földön jobban 
hozzáférjenek a beteghez. – A 
gép az elmúlt héten már több-
ször volt gyakorlórepülésen. 
Minden szolgálatot teljesítő 
paramedikusnak és pilótának 
átképzésen kell megismernie. 
Maga a típus alapjá ban véve 
ugyanaz, mint az előző helikop-
terünk volt, EC 135-ös típusú. 
Viszont felszereltségben má-
sabb. Ebben a gépben van auto-
pilot, időjárásradar, valamint 
olyan radar, amivel a környező 

légi járműveket is látjuk. Több 
pontosabb navigációval, utca-
szintű navigációval rendelkezik 
– sorolta a helikopter felszerelt-
ségét, majd hozzátette, beépített 
mobiltelefon is rendelkezésre 
áll, ami azért jó, mert közvet-
lenül tudják tartani a kapcso-
latot a baleset bejelentőjével. A 
helikopter tartozékai közé tar-
toznak az új egészségügyi fel-
szerelések: betegőrző monitor, 
defibrillátor, lélegeztető gép, 
gyógyszeradagoló.

A Magyarországi Légimen-
tésért Alapítvány egy Miskol-
con született szervezet. Nagy 
Boglárka alapító elmondta, az 

alapítvány 2015-től országos 
szintűre nőtte ki magát. – Több 
futóversenyt is rendeztünk, 
hogy a befolyt összeget fel-
ajánljuk a légimentők munká-
jának jobb körülményeiért. – 
Mind a betegek, mind pedig az 
itt dolgozók életében egy mér-
földkő lett ez a hónap tizen-
három év után. Itt az osztrák 
helikopter bérleti szerződése 
lejárt, tehát az visszakerült ere-
deti országába, míg a magyar 
állam Norvégiából beszerzett 
helikopterei átjöttek Magyar-
országra, így Miskolcra is.

A Magyar Légimentők Ba-
latonfüred, Budaörs, Debre-

cen, Miskolc, Pécs, Sármellék 
és Szentes településekről lát-
ják el a hazai légimentést. A 
Miskolci hatvan-hetven kilo-
méteres sugarú körben látja 
el a betegek szállítását, miu-
tán stabilizálták állapotukat. 
Továbblépésként tervezik az 
éjszakai mentést is, de ehhez 
még nem adottak a feltételek. 
Nyáron napkeltétől napnyug-
táig átlagosan öt esethez men-
nek ki naponta a miskolci lé-
gimentők, télen a lerövidült 
nappalok miatt ez a szám há-
rom-négyre változik. Főleg a 
súlyos, kritikus állapotú bete-
gekhez hívják őket.

Korszerűbb, mint a régi

A gép az elmúlt héten már többször volt gyakorlórepülésen. Fotók: Végh Csaba

A véradók napján csaknem hatvan olyan hőst köszöntött 
a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete, akik több mint 
ötven alkalommal adták a vérüket.

„Adj vért, ments meg há-
rom életet!" Ha a szlogen sze-
rint számolunk, akkor a me-
gyeháza dísztermében kedden 
jelenlévő véradók összesen 
10 980 életet mentettek meg 
eddig. Bári István 1972-ben 
adott először vért, most száz-

szoros véradóként ünnepel-
ték. Ő ma már nem adhat vért 
az életkora miatt, de mentő-
tiszt fia rendszeres véradó. Az 
ünnepségen százszoros vé-
radóként köszöntötték Marosi 
Györgyöt is, de oklevelet kap-
tak az ötven, hatvan, hetven, 

hetvenöt, nyolcvan és kilenc-
venszeres véradók is.

Breitenbach Géza, a Magyar 
Vöröskereszt Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szerve-
zetének elnöke elmondta, a 
vér olyan szervünk, ami nem 
pótolható semmivel, tehát e 
nélkül lehetetlen lenne az élet-
mentés. – Nagyon örülünk, 
hogy ilyen sok ember nyújtja 
még önzetlenül a karját: ok-

tóber 31-ig ebben a megyében 
már több mint 15 700 véradó 
volt. Ez Miskolcon 5800 főt je-
lent, az országos átlagot meg-
haladó megyénkben a véradá-
si kedv – részletezte.

November 27-e 1988 óta a 
Véradók Napja Magyarorszá-
gon. Évente 250 ezer ad vért 
hazánkban. A Magyar Vö-
röskereszt 1939 óta szervez 
véradó napokat.

Hirdetés

Közélet Miskolci Napló4
Budapestről érkeztek 
szakemberek, hogy megis-
merjék a MiÖR munkáját.

Miskolcra látogatott a Köz-
terület-felügyeleti Dolgozók 
Szakmai Tanácsa, hogy kö-
zelebbről is megismerkedje-
nek a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet egyedülálló 
városvédelmi feladataival. – 
Ismertettük a rendészet meg-
alakulását, bemutattuk a mun-
kavégzésünk sokszínűségét, 
de szó esett egészen a sporto-
lási lehetőségekről és a segítő 
rendészeti tevékenységről is 
– hangsúlyozta Kovács László 
Csaba, a MiÖR igazgatója. Az 
Operatív Műveleti Központ 
térfelügyeleti rendszerének 
működését, a mezőőri lovas, 
valamint a kutyás közterü-

let-felügyelői feladatokat és a 
körzeti rendész szolgálatot is 
bemutatták. A gyakorlati be-
mutató mellett prezentációval 
is várták a vendégeket.

A MiÖR operatív állomá-
nyában jelenleg körülbelül 
százhúszan dolgoznak, de to-
vábbra is várják a jelentkező-
ket utcai vagy térfigyelői szol-
gálatra. A szolgáltatási paletta 
folyamatosan bővül, a minő-
ség pedig nő. A munka pedig 
folytatódik. 

– A Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet orszá-
gos szinten az élmezőny-
be tartozik – jelentette ki a 
Rendészeti Bizottság elnö-
ke. – Miskolc város vezetése 
szeretné még tovább fejlesz-
teni a rendészetet – hangsú-
lyozta Szilágyi Szabolcs. 

Példakép a rendészet

Ketten is százszor nyújtották már segítő karjukat. Fotó: Mo-
csári László 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.

Telefon: 46/501-740  
(csak ügyfélfogadási időben)

E-mail: ügyfel@miho.hu
www.miho.hu

A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálata és pénztárának  
nyitvatartása az alábbiak szerint módosul: 

2019. december 6-án, pénteken 8.00-tól 15.30-ig
2019. december 7-én, szombaton 8.00-tól 12.00-ig 

A többi munkanapon a megszokott rend érvényes.

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását  
megelőző negyedórában már nem lehetséges.

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

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

Meg kell mutatni az érdekes-
ségeket, és új módszerekkel, 
programokkal kell vonzób-
bá tenni a múzeumokat – 
hangzott el a Magyar Vidéki 
Múzeumok Szövetségének 
közgyűlésén. A kétnapos 
találkozón a Herman Ottó 
Múzeum 120 éves fennállá-
sát is megünnepelték.

Fennállásának 120. évfordu-
lóját ünnepli idén a Herman 
Ottó Múzeum. 1899-től év-
tizedeken át a város egyetlen 
közgyűjteményeként szolgálta 
a régió kulturális életét, mára 
pedig az ország legjelentősebb 
vidéki közgyűjteményeinek 
sorába került. Csak az elmúlt 
néhány évben olyan sikereket 
tudhat magának az intézmény, 
mint a 25 ezer látogatót vonzó 
Seuso kiállítás, a Pannon-ten-
ger Múzeum nagy sikerű ál-
landó kiállításai a Dínók föld-
jén, az Őserdei ösvényeken 
vagy a Kárpátok kincse.

Az évfordulót kétnapos kon-
ferenciával ünnepelték nem-
csak a múzeum dolgozói, 
hanem a vidéki és országos 
múzeumok munkatársai is. 
Ugyanis a születésnap alkal-
mából Miskolcon rendezték 

meg a Magyar Vidéki Múzeu-
mok Szövetségének közgyűlé-
sét, ahol a szakma kihívásairól 
és jövő feladatairól egyeztet-
tek. - A kultúráért törekvő pa-
lettán nagyon sokan vannak és 
a múzeumoknak is nyitni kell 
új korszerű elemekkel, új mód-
szerekkel kell megjelenni ezen 
a kulturális kínálati palettán – 
fogalmazott Cservenyák László, 
a szervezet elnöke. 

Házigazdaként és társrende-
zőként köszöntötte Szolyák Pé-
ter a résztvevőket. A Herman 
Ottó Múzeum általános he-
lyettesként megbízott igazga-
tója, örömét fejezte ki, hogy 
Miskolc adhat otthont a köz-
gyűlésnek. Kiemelte: ha le-

hetnek is viták közöttük, a cél 
– ami a mostani alkalom mot-
tója is lehet – ezeket megbe-
széljék, és egymást támogatva 
vigyék előre a magyar múzeu-
mok ügyét.

A vidéki múzeumoknak 
fontos szerepük, küldetésük 
van, hangzott el a közgyűlé-
sen. Fülöp Péter, helyettes ál-
lamtitkár szerint fontos hogy 
a felnövekvő generáció tehet-
ségének kibontakoztatásában 
sokat segíthetnek a múzeu-
mok. – Kiváló példákat látunk 
a múzeumpedagógiai progra-
mokra. Ilyen a játék közbeni 
tanulás, amikor a múzeumok 
úgy vonják be a gyerekeket a 
programba, hogy ők észre sem 

veszik, milyen kincsekkel ta-
lálkoznak, de aztán az mégis 
beépül a tudatukba – hangsú-
lyozta Fülöp Péter. 

A Herman Ottó Múzeum 
az ünnepre Az érték összeköt 
jelmondatot választotta. Mis-
kolc jegyzője szerint ez azt is 
jelzi, hogy új feladatok, új ki-
hívások várnak az intézmény-
re. A rendezvényre meghívást 
kaptak mindazon fenntartók, 
társintézmények, partnerek, 
támogatók, akik az elmúlt évti-
zedekben sokat tettek a múze-
um céljainak megvalósításáért. 
Együttműködésüket emléklap-
pal köszönte meg a vezetőség, 
és majd átadták a Herman 
Ottó Múzeum díjait. 

Értékek karnyújtásnyira

AZ ÁTLAGNÁL TÖBBEN ADJÁK VÉRÜKET

A Herman Ottó Múzeum díjait is átadták. Fotó: Mocsári László



Az idén ötödik születés-
napját ünneplő Salkaházi 
Sára Program újabb ünne-
pi eseménye következik. 

Megháromszorozott „ka-
pacitással” invitálja ka-
rácsonyi gálaelőadásra a 
miskolci szépkorúakat a 
program gazdája, a városi 
önkormányzat a Művésze-
tek Házába.

A december 17-én tartan-
dó rendezvényre december 
2-től lehet előzetesen re-
gisztrálni, azaz jegyet kapni. 
Az októberben hivatalba lé-
pett városvezetés célkitűzé-
se, hogy a folytatni kívánt 
gyakorlat jegyében mind 
több városbeli nyugdíjashoz 
jussanak el kezdeményezé-
sek, vehessenek részt az ese-
ményeken. Emiatt született 
a döntés, hogy a Salkaházi 
karácsonyt immár három-
szorosan rendezik meg: a 
17-i, keddi napon délelőtt 
10-kor, délután 1-kor és 4 
órakor is, egymás után. Ez 
lehetővé teszi, hogy a koráb-
bi 600 néző helyett 1800-an 
élvezhessék a színes-zenés 

produkciót, könnyebben 
juthassanak jegyhez az ér-
deklődők, és megkönnyít-
heti a regisztrációhoz kötött 
jegyhez jutást.

A jegyekért a miskolci 
lakhellyel rendelkező nyug-
díjasok jelentkezhetnek, in-
gyenesen. Ehhez a Művé-
szetek Házában lehet majd 
regisztrálni: a 17-i 10 óra 
előadásra december 2-án, 
hétfőn; a 13:00-ás előadás-
ra december 3-án, kedden; 
a 16:00-os előadásra de-
cember 4-én, szerdán. A 
regisztrációs pultok mind 
a három napon reggel 8 és 
déli 12 között fogadják a je-
lentkezőket a Művészetek 
Háza előcsarnokában. Egy 
személy két jegyet kaphat, 
mindkettőhöz személyazo-
nosság és lakóhely igazolá-
sára lesz szükség. Adott na-
pon csak az adott, megjelölt 
időpontbeli előadásra lehet 
jelentkezni. A karácsonyi 
műsorban a fél évtizedes 
hagyományoknak megfe-
lelően a Miskolci Nemze-
ti Színház művészei lépnek 
fel.

„Hó a subája, jég a cipője, 
leng a szakálla” – tanultuk 
meg már prücsökként, hogy 
felismerjük a Télapót, amint 
december 5-én éjszaka tele-
tömi a tiszta, csillogó-villo-
gó csizmánkat csokival. 

Aztán felnőttünk, és már mi 
vesszük a csokimikulást, mi esz-
szük meg a kikészített sütit és 
tejet, és mi osonunk a lakásban 
nesztelenül. Mikor lettünk va-
rázslatban hívőkből unott arcú 
vásárlók? Mikor tűnt el a Télapó 
mesés világában való hitünk? 
Mikor tettük fel először a kér-
dést, a Mikulás valóban létezik?

Akik még hisznek a va-
rázslatban

A Brunszvik Teréz Sport Tag-
óvodában a gyerekek minden 
évben találkozhatnak a Nagy-
szakállúval, de otthon is próbál-
ják őt rajtakapni. – Egyszer már 

majdnem meglestem a Miku-
lást, csak épp akkor fürödtünk 
anyával – mondja lelkesen 
Maja. Zsanna, Emma, Marci, 
Maja, Vince és Dorka azt állítja, 
szoktak kirakni tejet meg sütit 
a Mikulásnak, sőt van, aki még 
a rénszarvast is megeteti. Mar-
ci már azt is tudja, hogy majd a 
zöld csizmája kerül az ablakba, 
amit ő tisztít meg. És természe-
tes, hogy senki sem fog virgá-

csot kapni, hiszen ők jó gyere-
kek, nekik csokival lesz tele a 
csizmájuk. Zsanna játékot kért, 
Marci pedig hét kisautót, meg 
egy színváltósat.

Mikor megkérdeztük őket, 
hogy néz ki a Mikulás, minden-
ki a versekből megtanult nagy-
szakállas alakot írta le, akinek 
piros ruhája van. Marci szerint 
azonban úgy néz ki, „mint egy 
szellem.” Egyikük se látta még 
soha, amikor leszáll a háztető-
re, és bebújik a kéménybe. De 
egyikőjük elárulta, „apa majd 
kitisztítja a kéményt, és kitesz 
egy táblát a Mikulásnak, hogy 
ott kell bemenni”.

Buczkó Dóra azt mondja, lá-
nya januárban lesz 6 éves, és 
már tavaly felmerült náluk, va-
jon létezik-e a Mikulás. – Ta-
valy a vásárlásnál tűnt fel a 
gyereknek a sok csokimikulás. 
Egyből meg is kérdezte, miért 
van ennyi belőle mindenhol, 

hiszen a Mikulásnak nem kell 
segíteni. Ezt akkor valahogy si-
került leszerelnem, mostanra 
pedig már annyira visszaállt a 
rend, hogy levelet is írt a Miku-
lásnak – részletezi. Mint mond-
ta, szeretné, hogy higgyen még 
ebben, hiszen még csak 5 éves.

Az oviban még sosem me-
rült fel a gyerekekben a kétely, 
hogy a Mikulás nem létezik, 
osztja meg velünk tapasztala-

tait Koreny Györgyné tagóvoda-
vezető-helyettes. – A nagyobb 
tesók miatt van, hogy valakiben 
van ugyan kérdés, de szeren-
csére még nem merült fel sen-
kiben, hogy ez az egész mikulá-
sos történet ne lenne igaz. Már 
van, aki Szent Miklósról is tud, 
sőt ezt a legendát mi is tanítjuk 
nekik, az pedig, hogy ebből ki, 
mit szűr le, az már a gyerekek-
től függ – emeli ki.

 
Mikor kell elmonda-
nunk nekik az „igazat” a 
Télapóról?

A Mikulás, a Jézuska, az an-
gyalok mesébe ágyazott tör-
ténete, a rájuk való várakozás 
a felnőtt adventi készülődés 
jelképe a gyerekek számára – 
mondja Pócsi Orsolya klinikai 
szakpszichológus. – A kicsik e 
történetek és szimbólumok se-
gítségével sajátítják el, mit je-
lent ünneplőbe öltöztetni a 
szívüket, figyelni a körülöttük 
lévő csodákat, hogyan kell fi-
gyelni egymásra, segítséget 
adni. A gyerek számára annál 
nagyobb az öröm, minél tovább 
hisz a varázslat létezésében, a 
csodákban. A gyerekek több-
sége sokkal könnyebben hisz a 
titokzatos vagy épp láthatatlan 
dolgokban, amelyeket csak sej-
tés szintjén észlel. Az este kitett 
kiscsizma, ami reggelre megte-
lik, sokkal inkább megadja a le-
hetőséget bízni a csodában.

„Az úgynevezett mágikus 
gondolkodás elkerülhetetlen 
fejlődési szakasz” a szakember 
szerint. Mint mondja, a gyere-
kek körülbelül 5-6 éves korig 
nem képesek arra, hogy a világ 
ok-okozati összefüggéseit átlás-
sák. Ezért saját elméleteket gyár-
tanak maguknak, amik segíte-
nek nekik eligazodni a világban. 
Pócsi Orsolya azon a vélemé-
nyen van, hogy óvodáskorban 
a szülő még nyugodtan erősít-

se meg a hitében, ameddig csak 
tudja. Egy kisebb gyerek még 
akkor is hisz abban, hogy a Mi-
kulás hozza az ajándékot, ha vé-
letlenül meglátja a szüleit előző 
este a csizmák körül ólálkodni.

Ha azonban a kisiskolás 
többször elbizonytalanodva ér-
deklődik, a kétsége már szinte 
bizonyosság, akkor érdemes el-
mondani neki az eddig ismert 
illúzió hátterét. Felesleges be-
avatni a titokba csak azért, mert 
a szülő érettnek tartja rá, annak 
ellenére, hogy ő még igényli a 
mesét. Ha az apa és anya külön-
böző álláspontot tart érvényes-
nek a témában, előbb tisztázzák 
a kompromisszumos megol-
dást, amelyet együtt képvisel-
nek a gyerek felé.

Ha eljön a leleplezés ideje, a 
történetet célszerű az igazság 
nézőpontjából bemutatni. El-
mondani, hogy a Mikulás me-
séje egy valóságon alapuló le-
gendából nőtte ki magát. Mert 
Miklós püspök körében való-
ban éltek olyan szegény gye-
rekek, akik csak úgy juthattak 
ajándékhoz, ha egy titokza-
tos jótevő meglepte őket. Akik 
egyetlen egy nap kaphattak 
ajándékot egész évben, a törté-

net továbbfűzése az érzékenyí-
tés megkezdésére is kifejezet-
ten alkalmas. A beavatás után 
ugyanis feltehető a kérdés: tud-
tad, hogy most is élnek veled 
egykorúak hasonló körülmé-
nyek között? Nem szeretnéd to-
vábbírni a mesét? Örömöt adni, 
ahogy azt régen Szent Miklós 
tette? És már lehet is együtt cso-
magolni a felesleges ruhát vagy 
játékot. Megbeszélni, hogy a 
Mikulás nem hazugság, csupán 
a segítségnyújtás egy régi-régi 
időkből ránk maradt máig élő 
és érvényes szimbóluma.

 
A legenda

A téli ünnepkör kiemelke-
dő napja december 6., amikor 
Szent Miklósra emlékezünk, 
aki a kis-ázsiai Myra egyko-
ri püspöke volt a 4. században. 
Viszóczky Ilonától, a Herman 
Ottó Múzeum etnográfusá-
tól megtudjuk, a keleti egyház 
egyik legtiszteltebb szentje, akit 
a gyermekek, családok, fiatal lá-
nyok, diákok védőszentjeként is 
számon tartanak.

A napjainkban ismert Mi-
kulás alakjában többféle ha-
gyomány emléke ötvöződik. 
Egyrészt az ajándékozó Szent 

Miklós legendájának emléke él 
tovább, de újabb keletű városi 
hagyomány is fűződik hozzá. 
Az ablakba kikészített cipőbe 
rejtett ajándék szokása például 
osztrák eredetű lehet. Az ünnep 
illetve a figura ma is használa-
tos elnevezése, a Mikulás cseh 
eredetű szó, a 19. század végén 
terjedt el. A középkori hagyo-
mányokból eredeztethető a ha-
zai falvakban a 20. század első 
felétől ismert szokás, mikor a 
püspököt megszemélyesítő fi-
gura kísérőivel házról házra 
járva, a gyerekeket vizsgáztat-
ta, jutalmazta és megbüntette. 
Ismert volt a Miklós-napi ala-
koskodás olyan formája is, mi-
kor a legények kifordított bun-
dát öltve, arcukat korommal 
vagy álarccal elváltoztatva, lán-
cot csörgetve ijesztették a fonó-
belieket, utcabelieket a házakba 
bezörgetve. A ma ismert jósá-
gos, nagy szakállú, piros ruhás, 
rénszarvasok vontatta szánon 
közlekedő Mikulás figura ka-
rakterének megformálásához 
az édességipar és a kereskede-
lem is hozzájárult, s befolyásol-
ják a kereskedelmi reklámok is.

KUJAN ISTVÁN
MUNTYÁN BERNADETT

Több mint három héten át 
tart az ünnepi készülődés 
Miskolc belvárosában, a 
programok origója a Szent 
István tér lesz november 29. 
és december 22. között.

A miskolci advent ez évi leg-
főbb célja, hogy mindenki egy-
formán részesülhessen a ka-
rácsony hangulatában, hogy a 
szeretet ünnepén az elesettek 
is méltóképp ünnepelhessenek. 
Cél, hogy minden gyermeknek 
boldog karácsonya lehessen. 
Ezért rendhagyó módon már 
az ünnepi fények felkapcsolá-
sában is egy „kisangyalt” hívott 
segítségül Veres Pál polgármes-
ter. Pénteken délután az ünnepi 
díszkivilágítást Gaál Angyalka 
kapcsolta fel, aki a Bulgárföldi 
Általános Iskola Erenyői Tag-
intézményének tanulója. 

Adventi gyertyagyújtás
A várakozás időszakában 

négy vasárnapon át gyújtanak 
meg egy-egy gyertyát a vá-
ros óriás adventi koszorúján 
a Szent István téren. A négy 
gyertya a hitet, a reményt, a 
szeretetet és az örömöt jelké-
pezi. Ezen jelképek közvetí-
téseképp hívta a város gyer-
tyagyújtónak olyan segítő civil 

szervezetek vezetőit, akik napi 
munkájuk során is hitből és 
szeretetből dolgoznak a re-
ményért és a szeretetért.

December 1-jén 16 órá-
tól Grubert Roland, a Magyar 
Vöröskereszt megyei szerve-
zetének igazgatója és Duberné 
Dunaveczki Éva, a Magyar Vö-
röskereszt miskolci hajléktala-
nokat gondozó központjának 
vezetője lesznek a gyertyagyúj-
tók, műsort ad a Balázs Győző 
Református Gimnázium. De-
cember 8-án Gúr Péter Attila, 
a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjó-
léti Intézmény – Módszertani 
Központjának igazgatója lesz 
a gyertyagyújtó, műsort ad a 
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázi-
um és a Fáy András Görögka-

tolikus Közgazdasági Szakgim-
názium. A harmadik adventi 
gyertyát Varga Andrea Klára, 
Miskolc alpolgármestere gyújt-
ja meg, majd műsort ad a Kos-
suth Lajos Evangélikus Gim-
názium. December 22-én 16 
órától Veres Pál, Miskolc Me-
gyei Jogú Város polgármeste-
re lesz a gyertyagyújtó, műsort 
ad a Fráter György Katolikus 
Gimnázium és a Szent Bene-
dek Középiskola Miskolci Tag-
intézménye.

Mézeskaláccsal indult a 
forgatag

A forgatag első napján, no-
vember 29-én már kora dél-
után mézes illatokkal csábított 
a Magyar Vöröskereszt és a vá-
ros összefogásaként megvaló-

suló Szeretet Sütigyár. Lelkes 
önkéntes csapatok sütik az itt 
készülő Mézeskalácsokat, me-
lyek helyszíni megvásárlásával 
rászoruló családok ünnepét 
tehetjük szebbé. A Sütigyár a 
forgatag végéig tart nyitva.

 
Gyermekprogramok

A miskolci könyvtárak ösz-
szefogásában péntek és va-
sár nap délutánonként a vá-
ros  háza aulájában színes 
prog ramok várják a gyere-
keket. Lesz mesejáték, báb-
színház, kézműveskedés és 
diafilm vetítés, valamint pa-
pírszínház és mesés pró-
batételek. Szintén a város-
háza  aulájában tartja majd 
a  Kreatív és Hobby Sarok 
szombatonként foglalkozá-
sait, ahol karácsonyi ajándé-
kokat készíthetnek a kis ven-
dégek. A programok előzetes 
regisztrációhoz kötöttek.

Az adventi időszak alatt 
a Szent István tér szabadté-
ri színpadán zenei koncer-
tek, gyermek előadások és 
bábszínház is lesz, a forgatag 
programjait kézműves kará-
csonyi vásár színesíti.

A Miskolci Advent részletes 
programja elérhető az www.
advent.miskolc.hu/ oldalon. 

A MIKULÁS VALÓBAN LÉTEZIK?
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A professzorra, az emberre, 
a példaképre, a közismert 
szaktekintélyre emlékeztek 
a MAB Székházban. 

Végvári Lajos személye a 
70-es, a 80-as és a 90-es évek-
ben összeforrt a várossal. 
Mintegy ötven könyv és öt-
száz cikk szerzője, művészet-
történeti munkássága mellett 
fotóelmélettel és fotóesztéti-
kával is foglakozott. Születé-
sének századik évfordulója 
alkalmából emlékkonferen-
ciával tisztelegtek a személye 
előtt: a város kulturális, mű-
vészeti életének meghatáro-

zó alakjai meséltek a profesz-
szorról. 

Végvári Lajos jelentősége, 
öröksége meghatározó Mis-
kolc életében. Ő volt a mis-
kolci muzeológia megterem-
tője, de emellett oktatóként, 
művészként is kiemelkedő 
volt. Személye sokak számára 
meghatározó volt. - Barátság, 
szép emberi kapcsolat alakult 
közöttünk. Mindent jelentett. 
Ő lett apám, akit fiatalként 
elveszítettem. A férfi, akire 
felnézhettem és a tudós, akit 
tisztelhettem – fogalmazott 
a konferencián Máger Ágnes, 
festőművész. 

Mrs. Wilberforce-hoz, a 
külvárosi idős asszonyhoz új 
bérlő költözik. Ám a Marcus 
professzorként bemutatkozó 
férfi valójában egy betörő, 
aki bandájával együtt most 
épp készül egy pénzszállító 
autót kirabolni… A Betörő 
az albérlőm című, fekete hu-
morban bővelkedő komédiát 
november 22-én mutatta be 
a Miskolci Nemzeti Színház. 
A nagy sikerű angol film 
színpadi adaptációja Keszég 
László rendezésében kerül 
színre a Kamaraszínházban.

A Betörő az albérlőm volt 
az első színes angol film 1955-
ben. Később a 2000-res évek-
ben az amerikaiak újrafo-
galmazták Tom Hanks-szel a 
főszerepben, majd Graham 
 Linehan 2011-ben készítette el 
a színpadi adaptációt, amelyet 
a londoni ősbemutató és a Ma-
dách Színház bemutatója után 
most a miskolci közönség is 
láthat. A rendező, Keszég  László 
elárulta, a legnehezebb jó ko-
médiát rendezni, mert ahhoz, 
hogy ez a műfaj igazán jól mű-
ködjön, mindennek tűpon-
tosnak kell lennie. – A néző a 

poénokon keresztül fejti meg 
magában a történetet, min-
dennek jókor, jó helyen kell 
történnie, ez pedig nagyfokú 
precizitást igényel. Nem szere-
tem az olcsó megoldásokat, a 
belső igazságok megkeresését 
nem helyettesítheti a ripacs-
ság. Nagyon jó színészcsapat-
tal dolgozom, akik komolyan 
veszik a „vicces” szerepeket is. 
Ebben a rengeteg félreértésen 
alapuló, lassan kibontakozó 
történetben önironikus, cini-
kus megnyilvánulások és igazi 
angol humor várja a nézőket 
12-től 112 éves korig.

A vonósnégyesnek álcázott 
bűnbanda vezére és agya Fandl 
Ferenc, azaz Marcus profesz-
szor, akinek karaktere bizonyít-
ja, hogy vakok közt a félszemű 
is király. – Piti tolvajokból, sze-
rencsétlen börtöntöltelékek-
ből, furcsa sorsú emberből áll 
össze ez a csapat, akik életük 
nagy dobására készülnek. Őket 
lepi meg a legjobban, amikor a 
terv sikerül. Az igazi bonyoda-
lom pedig ezután kezdődik – 
mondja a színművész. – Alap-
vetően helyzetkomikumokra 
épül a darab, de ha a néző fi-
gyel az apró részletekre, elejtett 

mondatokra is, kibontakozik 
előtte minden egyes szereplő 
rejtett sorsa. Érdemes tehát ösz-
szegyűjteni ezeket az apró mo-
zaikdarabkákat, mert valamit 
megfejteni és megérteni a leg-
jobb dolog a világon – ajánlja a 
színművész a közönségnek.

A főbérlő, Mrs. Wilberforce 
szerepében Máhr Ágit láthatja a 
közönség, akihez saját bevallása 
szerint nagyon közel áll a kicsit 
abszurd, fanyar angol humor, a 
gondolkodtató poénok. – Ez az 
idős angol hölgy az ártatlan új-
ságost is náci kémnek nézi, de a 
hozzá beköltöző bűnözőket ki-
törő örömmel, minden gyanak-
vás nélkül fogadja. Én rendkí-
vül jól mulattam a kollégákon a 
próbafolyamat alatt, bízom ben-
ne, hogy a közönség tetszését is 
elnyerjük, hiszen azt reméljük, 
minőségi szórakozást kínálunk 

ezzel az előadással – meséli a 
színművésznő. Máhr Ági hozzá-
tette, a néző számára könnyed-
nek tűnő komédia a színésztől 
hatalmas koncentrációt igé-
nyel. – Itt mindennek precízen 
kell működnie: a színészi játék, 

a zene, a fény, a forgószínpad, és 
minden létező technika és jel-
zés a helyén kell legyen. A szí-
nészet egyik legfontosabb része 
a megfelelő koncentráció, ebben 
a műfajban pedig ez hatványo-
zottan igaz.

Festményeikkel támo-
gatják fogvatartottak a 
kórházat. A Csillagpont-
ban nyílt tárlat anyagát 
január végén elárverezik, a 
befolyt összegből a megyei 
kórház vásárolhat új mű-
szereket.

Októberben a Miskolci 
Nemzeti Színházban nyílt 
meg az a kiállítás, ami fog-
vatartottak munkáit mutat-
ta be. A tárlat a Borsod Me-
gyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet és a Dugas Galéria 
közös vállalásának ered-
ménye. Az alkotás egy jó-
vátételi program része volt, 
amelyben tizenkét fogva-
tartott vehetett részt, össze-
sen huszonnyolc festmény 
készült el. Dugas Erika fes-
tőnő vállalta, hogy három 
hónapon át hetente egy na-
pot foglalkozik a börtön-
ben azokkal a fogvatartot-
takkal, akik jelentkeznek a 

programra. – Azt szokták 
mondani, hogy minden 
annyit ér, amennyit adnak 
érte. Remélem, hogy ami-
kor árverésre kerül sor, 
mert ez a cél a festmények-
kel, akkor lesznek olyan 
vállalkozó szelleműek, akik 
majd sokat adnak egy-egy 
képért, így ezek komoly ér-
téket képviselhetnek – fo-
galmazott a Dugas Galéria 
vezetője.

A tárlatot vándorkiállí-
tás formájában a kórház 
több épületében és telep-
helyén bemutatják majd 
a következő hónapokban. 
A festményeket azon a gá-
lavacsorán árverezik el, 
amit január 24-én este 6 
órától rendeznek meg. A 
befolyt összeget pedig a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház 
és Egyetemi Oktatókórház 
kapja, műszereket vásárol-
nak majd belőle. 

Igazi múltidézés az a fényképkiállítás, 
ami a „Földi emberek” címet viseli a 
Miskolci Nemzeti Színházban. „Esztári” 
Szécsi Zoltán nemzetfényképész húsz év 
munkáiból válogatta össze tárlatát.

Híres egykori színészek, művészek, de 
valamikor élt egyszerű, miskolci embe-
rek portréi is láthatók a kiállításon. Meg-
határozó, színes karakterek, akiket a ro-
hanó, modern világ dacára sem felejtett 
el az utókor. – Miskolcon az utca emberei 
is szerepelnek, például mindenki ismerte 
Jacksont… Onnan jött az ötlet, hogy ne-
kem nagyon nagy érzékenységem van az 
emberek lelkére – fogalmazott „Esztári” 
Szécsi Zoltán nemzetfényképész a fotók 
kapcsán. Szécsi Zoltán nem a XXI. szá-
zad fotótechnikájával készítette képeit. 
Gondolkodásához egy régi gépet válasz-
tott a fényképek elkészítéséhez.

– Szécsi Zoltán a lehető legnehezebb 
utat választotta technikailag is. A digitá-
lis korban nem csak analóg módon ké-
szít képeket, de analóg módon is gondol-

kodik. A képekhez történetek tartoznak, 
az arcokhoz sorsok, és nem adja alább, 
minthogy ezek a sorsok tényleg ott le-
gyenek a képeken – mondta a fényké-

pész múveiről Bán András műkritikus. A 
kiállítás január végéig látható a Miskol-
ci Nemzeti Színházban, a nagyszínház 
előadásai alatt.
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Festményeikkel 
segítenek 

A lélek is látszik a fotóin

Vonósnégyesnek álcázott  
bűnbanda kiadó lakást keres

VÉGVÁRI PROFESSZORRA EMLÉKEZTEK 

IGAZI FEKETEKOMÉDIA VÁRJA A NÉZŐKET MISKOLCON

A fekete humorban bővelkedő komédiát november 22-én mu-
tatták be.

A főbérlő, Mrs. Wilberforce szerepében Máhr Ágit láthatja a kö-
zönség.  

A nagy sikerű angol film színpadi adaptációja Keszég László rendezésében kerül színre a Kamara-
színházban. Fotók: Gálos Mihály Samu

A festményeket októberben a színházban állították ki. 
Fotó: Juhász Ákos

A professzor Máger Ágnes festőművész életében is meghatá-
rozó volt. Fotó: Juhász Ákos

A tárlat húsz év munkáját öleli fel. Fotó: Mocsári László



Ha az Avasra asszociálunk, általában a domb déli lankáin fek-
vő lakótelepet, illetve a meredekebb északi részt, a „történel-
mi Avast” szoktuk megkülönböztetni egymástól, azonban a 
városrész szerves részét képezi még a domb nyugati-délnyuga-
ti oldalán található Ruzsinszőlő városrész is, valamint a Gör-
gey utca nyugati oldala a Mindszent térrel és a tőle nyugatra 
meghúzódó dombbal. A Mindszenttől nyugatra fekvő domb-
oldal két olyan helynevet is tartogat számunkra, amelynek 
eredete bizonyíték az Avas központi szerepére. 

Az egyik ezek közül a Tűz-
köves elnevezés, ami már a 
18. századi kéziratos térképe-
ken is fellelhető. „Miskolczból 
 Csaba ’s Pest felé kivezető or-
szág út jobb oldalán mindjárt 
a’ város széliben fekvő szőllő 
hegy hol jelenleg a’ Mariássy 
Gábor Egri kanonok úr által 
/…/ben épített ’s az 1683ik évi 
szept. 13an (Ez a dátum bizo-
nyára elírás, hiszen a miskolci 
Kálváriát és a kápolnát ponto-
san Pesty gyűjtésének közreadá-
sa évében, 1864-ben szentelték 
fel – a szerző.) felszentelt Kálvá-
ria ’s Kápolna díszlik, honnan 
felséges kilátás kínálkozik a’ 
Miskolczon alól elterjedő nagy 
síkságra; nem különben a To-
kaly hegyallja vidékére, nevét 

vette ezen szőllőhegy az ottan 
mindenütt szerte heverő kova 
vagy tűzkövekről” – írja a meg 
nem nevezett miskolci elöljá-
ró a Pesty Frigyes által jegyzett 
Borsod vármegye leírása 1864-
ben című kötetében. Bár a Tűz-
köveshez fűzött kommentár-
ban vannak pontatlanságok, a 

helynév eredete valós. A múlt-
ban végzett régészeti feltárások 
is igazolják, hogy az Avasnak a 
kilátótól a Kálváriáig terjedő 
része az itt élő őskőkori nép-
csoportok kovabeszerző helye 
volt. 

A Tűzkövesnek nevezett dűlő 
egy részén létesült később a 
Kálvária. Ha manapság elláto-
gatunk erre a részre, nem csak 
Jézus szenvedéstörténetét jár-
hatjuk végig, a domboldal évek 
óta várja sorsa jobbra fordulá-
sát. De nem volt ez mindig így. 

A Kálvária domb történe-
te szorosan összefügg a közeli 
Mindszentével. Az ekkor még 
különálló település történeté-
ben a legfajsúlyosabb szerepet 
játszotta a szakralitás. 1744-

ben szentelték fel a mindszen-
ti templomot, ami akkor még 
nem készült el teljesen. Ferenc 
József 1857-es miskolci láto-
gatása alkalmával járult hozzá, 
hogy a templom elnyerje mai 
formáját. Amikor az uralko-
dó megtekintette a templomot, 
biztosította az egyik torony 

költségeit, az egri érsek felaján-
lásából és a hívők adományai-
ból pedig megépült a másik is.

De ahhoz, hogy ilyen volu-
menű beruházások végbemen-
jenek a környéken, elhivatott 
emberekre volt szükség. Mári-
ássy Sándor tapolcai apát (1733-
1745), majd egy évszázaddal 
később élő rokona, Máriássy 
Gábor egri kanonok folytatta 

püspök elődjének egyházgya-
rapító tevékenységét. Történe-
tünk szempontjából Máriássy 
Gábor játszotta a főszerepet 
azzal, hogy elhatározta egy kál-
vária felépítését, melynek hely-
színéül Miskolcot választotta. 
Elképzelésének megvalósításá-
ra 1857-ben az akkori Mind-
szent-Miskolc határán lévő 
Tűzköves dűlőt jelölte ki, ahol 
– akkori mértékkel mérve – „60 
kapás szőlőt, valamint a hozzá-
tartozó szilváskertet” vásárolt 
meg. Máriássy helyválasztásá-
ban két szempont játszotta a fő 
szerepet, egyrészt a mindszen-
ti plébánia közelsége, másrészt 
a jól láthatóság. Az akkori vá-
rosképben ugyanis nem voltak 
magas épületek, így a kálváriát 
még a vonatból is látni lehetett.

A kálvária domb beépítési 
tervét Rudolf Antal készítet-
te el. 1858-tól három év alatt 
végezték el az utak kialakítá-
sát, az építkezéshez szükséges 
anyagok beszerzését és szállí-
tását, majd 1860-ban építették 

fel a stációkat és a kápolnát is. 
Érdekesség, hogy mind a kőfa-
ragó, kőműves és ácsmunkát is 
miskolci mesteremberek vé-
gezték, sőt még a segédmun-
kások is miskolciak vagy kö-
vesdi matyók voltak. Máriássy 
szándéka az építkezéssel tehát 
az is volt, hogy munkát adjon a 
helyi lakosságnak.

A Kálváriát végül nagy ün-

nepség keretében, 1864-ben 
szentelték fel, ezt követően 
pedig szinte azonnal kedvelt 

pihenőhely lett. Olyannyira, 
hogy pár évvel később − való-
színűleg a túlzsúfoltság elkerü-
lése végett − egy Lévay József 
nevű úriembernek eszébe ju-
tott, hogy a Kálvária-domb ak-
kor lakatlan völgyében alakít-
sanak ki egy közparkot, hogy 
a „népnek legyen egy kertje”. 

Kisvártatva a városi közgyűlés 
határozatot hozott a Népkert 
kialakítására, ahol "később ze-
nés-táncos-vendéglátós ren-
dezvényeket is tartsanak.”

Bár a Kálvária területe a város 
legkedveltebb helye lett, bőven 
áztatta könny is a földjét. 1878-
ban történetének legnagyobb ár-
vize pusztította végig Miskolcot, 
melyben több száz ember vesz-
tette életét. Mivel a dombot nem 
érte az ár, így a Szinva jobb part-
ján lévő városrészekből ide szál-
lították fel az áldozatokat, majd 
vitték őket a mindszenti katoli-
kus, ill. a Forrásvölgyben akkor 
kialakított közös temetőbe.

A kevésbé vészterhes idők-
ben a Kálvária maradéktalanul 
ellátta és kielégítette a városla-
kók kikapcsolódási elvárásait, 
egyben a hívő lakosság lelki és 

szertartási igényeit is, egészen 
az 1940-es évek végéig.

Ekkor új, sokkal sötétebb fe-
jezetéhez ért a domb történe-
te. Mivel a második világhábo-
rú utáni városrendezési tervek 
enyhén szólva sem szolgálták az 
egyház érdekeit, így kiszélesí-
tették a Csabai út nyomvonalát, 

ez pedig a terület szétdarabolá-
sához vezetett. Az 1953-ban át-
adott pártbizottsági épület (ma 
a Herman Ottó Múzeum fő-
épülete) is elvágta a Népkertet 
a Kálváriától, ezzel alakult ki a 
környék mai arca. A dombnak 
megszűnt az eredeti funkciója, 
ezzel pedig elkezdődött a terü-
let kegyetlen amortizációja. A 
kinti objektumokat folyamato-
san megrongálták, eltűnt a dí-
szes bejáratú körkerítés, a hét 
közül az első stáció az építkezés 
áldozata lett, a kápolna jobb ol-
dalán állót pedig ledöntötték. 

Hogy mennyire tisztelte a 
domb szakrális jellegét az el-
következendő rendszer, mi 
sem bizonyítja jobban, hogy 
teljesen tájidegen elemként ide 
került egy 33 sírból álló szov-
jet katonai temető is. A domb 
szerves „tartozéka” a Losson-
czy-család sírboltja is, melyet 
azóta többször is feldúltak, így 
erősen kérdéses, hogy a kripta 
ellátja-e még eredeti rendelte-
tését. A 90-es években a kápol-
nát még megmentették a be-
omlástól, bár vasárnaponként 
miséznek benne, az idő vasfo-
ga egyre komolyabb nyomot 
hagy az épületen, a környé-
kéről nem is beszélve, amely 
egyelőre funkció nélkül várja 
sorsa jobbra fordulását.

Holott a közelmúltban meg-
mutatkozott, hogy igenis el le-
hetne funkcióval látni a dom-
bot. A 2019-es miskolci Bartók 
Plusz Operafesztiválnak kivá-
ló kezdeményezése volt, hogy 
– élő díszletként felhasználva 
a kápolna környékét – itt mu-
tatták be Pietro Mascagni Pa-
rasztbecsület című darabját.

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ

Miskolc helynevei 13. rész

A TŰZKÖVES KÁLVÁRIÁJA 

A karácsonyi ajándéklistán 
a könyv még mindig toplis-
tás helyen szerepel, hiszen 
az emberek szeretik egy-egy 
kötettel megajándékozni 
szeretteiket. A vásárlási szo-
kásokról Kondás Vilmost, a 
Géniusz Könyváruház tulaj-
donosát kérdeztük.

A slágerkönyvek döntő-
en év végén jelennek meg, 
mindig van legalább két-há-
rom bestseller – ez alól az 
idei év sem kivétel, mondja 
az óriási könyvkereskedelmi 
tapasztalatokkal rendelkező 
tulajdonos. Kondás Vilmostól 
megtudjuk: a TOP 3 köny-
vet idén magyar szerzők ír-
ták. Külön öröm, hogy ezek 
közül az egyik miskolci kö-
tődésű: Milli és Rémi mis-
kolci csavargásai folytatód-
nak, Kondás Vilmos szerint a 
mesekönyv második részét is 
minden várakozást felülmú-
lóan kedvelik a borsodi me-
gyeszékhelyen. 

Két, felnőtteknek szóló könyv 
fért még fel a képzeletbeli do-
bogóra. Nem is lehetett kérdés, 
hogy ha Leslie L. Lawrence re-
gény jelenik meg, az azonnal 
toplistás lesz. Nincs ez más-
ként a Donovan ezredes piros 
kabátja I-II.-vel sem. – Lőrincz 
L. László több mint nyolcvan 
könyvet írt. Az idén nyolcvana-
dik születésnapját betöltő szer-
ző új könyvében is sziporkázik, 
történetei életkortól függet-

lenül elvarázsolják az olvasót. 
Nagyon boldog vagyok amiatt, 
hogy a megyében egyedül hoz-
zánk jár dedikálni, az új regény-
ből is több példány kapható 
nálunk, amit kézjegyével látott 
el – mondja Kondás Vilmos. 
Szintén büszkén osztja meg ve-
lünk, hogy Frei Tamás Bábel 
című könyvét először a Géniusz 
boltokban lehetett kapni a me-
gyében. – A szerző ismertsége, 
érdekfeszítő, izgalmas és kalan-

dos történetei, valamint a téma 
aktualitása miatt rengeteget fo-
gunk még decemberben érté-
kesíteni ebből is – teszi hozzá a 
könyváruházi tulajdonos.

A regények és gyermek-
könyvek mellett sokan kere-
sik fel a Széchenyi utcai köny-
vesboltot – Kondás Vilmos 
elmondása szerint karácsony 
előtt naponta több százan is 
megfordulnak náluk – az ifjú-
sági könyvek és a rendkívül bő 
albumkínálat miatt is. Csak 
szemezgettünk a legfrisseb-
bek között: nagyon keresett a 
Hofi-album, de részletgazdag-
sága, különlegessége miatt ki-
fejezetten ajándékkönyvnek 
számít a Térképcsodák című 
kartográfiai összeállítás is. A 
Guinness-rekordok könyve 
szintén minden évben kedvelt 
a vásárlók körében.

– Az olvasókat igyekszünk 
természetesen akciókkal is 
becsábítani a könyvesboltba. 
Az év utolsó hónapjában akár 
30-70 százalékkal olcsóbban is 

kínálunk könyveket. A inter-
netes vásárlás esetén pedig 15 
százalékos kedvezményt nyúj-
tunk – teszi hozzá. – Büszkén 
mondhatom, hogy az ország 
legnagyobb választéka a mi-
énk, több mint 46 ezer köny-
vcímünk van. Tankönyvet a 
megyében csak mi kínálunk; 
minden általános és közép-
iskolás tankönyv, valamint 
egyetemi jegyzet megvan ne-

künk. Kiváló a nyelvkönyvvá-
lasztékunk is – ecseteli Kon-
dás Vilmos. Erről a nagysikerű 
Géniusz könyvnapok során 
is alkalmunk nyílik minden 
hónapban meggyőződni. De-
cemberben 6-8. között meg-
tartják a programot, komoly 
kedvezményekkel. Bronz, 
ezüst és aranyvasárnap pedig 
meghosszabbított nyitvatar-
tással várják a vásárlókat.
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Karácsony előtti barangolás a könyvek birodalmában

A Tűzkövesnek nevezett dűlő egy részén létesült később a Kálvária.

Képeslapon a Kálvária. 

Az újonnan kialakított Csabai út. A mindszenti templom egy 20. század eleji ábrázoláson.

Leslie Lawrence legújabb kötetét dedikálta az üzletben. Fotó: 
Parai Roland 

Milli és Rémi történetének folytatása hatalmas népszerűség-
nek örvend. Fotó: Mocsári László



Évtizedes tudományos te-
vékenységükért idén ketten 
vettek át MAB emlékérmet. 

Az áltudományok elleni fellé-
pés és az új tudományos ered-
mények közzététele is feladata 
a Miskolci Területi Bizottság-
nak. Ennek közvetítésére több 
fórum is a bizottság rendelke-
zésére áll. – A MAB Észak-Ma-
gyarország tudományos kö-
zössége számára biztosítja a 
tudományos közélet kereteit, 
konferenciákat, szimpóziumo-
kat, szemináriumokat, vitaülé-
seket, találkozókat, tanácskozá-
sokat rendez, továbbá önkéntes 
részvétellel tudományos klubé-
letet szervez – ismertette a szer-

vezet tevékenységét Roósz And-
rás, elnök. 

Miskolc város polgármeste-
re arról beszélt, hogy egy vá-
ros erejét az mutatja, mennyire 
erősek a közösségei és a köz-
élete. A negyven évvel ezelőtt 
létrejött Miskolci Akadémiai 
Bizottság Miskolc tudományos 
közéletének kiemelt szereplő-
je, a közösséghez ma már több 
mint ezerhétszázan tartoznak.

– A város szempontjából egy 
hihetetlen érték, hogy van egy 
ilyen egyeteme, van egy ilyen 
nagyszerűen működő Akadémi-
ai Bizottsága – hangsúlyozta Ve-
res Pál, majd hozzátette: a város 
vezetése és a politikai élet szerep-
lői is számítanak a tudományos 

élet képviselőre. Kíváncsiak véle-
ményükre, javaslataikra, amelye-
ket a város fejlesztése és a régió 
fejlődése érdekében tudnak hasz-
nosítani. Veres Pál kiemelte, hogy 
jó kezdeményezésnek tartotta azt 
is, hogy a MAB nyitott a fiatalok 
felé is. – Fontos számunkra, az 
hogy a fiatalok lássanak maguk 
előtt egy olyan életpálya lehető-

séget, amely esetleg őket arra biz-
tatja, hogy érdemes a régióban 
maradni, mert ki tudják teljesí-
teni tudományos érdeklődésü-
ket, ambíciójukat és tehetségüket 
– fogalmazott. Az ünnepségen 
átadtak két MAB emlékérmet 
is Prugberger Tamás professzor 
emeritusnak és Gácsi Zoltán 
egyetemi tanárnak.

Ismerjék meg a szilvásgom-
bóc kifogástalan ízvilágának 
titkát és készítsek el ottho-
nukban gyerekkoruk legíny-
csiklandozóbb finomságát!

Szepesi Gábor, az Avalon 
Park kreatív séfje ebben a hó-
napban a nagymamák egyik 
favorit receptjét osztja meg az 
olvasókkal, amibe szívét-lel-
két beletette. – Nagymamám 
az alap burgonyás tésztából 
minimum tízféle ételt tudott 
elkészíteni a sóstól az édesig. 
Természetesen, ha volt szilvás-
gombóc, a másik kilenc étel is 
az asztalra került vele együtt – 
mondja Szepesi Gábor. 

Hozzávalók:
Alap tészta:
1 kg áttört főtt burgonya
0,5 kg liszt
0,1 kg sertészsír
csipet só

Többi hozzávaló:
szilva
porcukor
őrölt fahéj
házi durva morzsa
sertészsír

Mitől lesz ez igazán jó 
és igazán klasszikus, ami 
visszarepít a gyerekko-
runkba? Az egyik legfon-
tosabb alkotóelem a burgonya. 
Fontos odafigyelni arra, hogy 
megfelelő burgonyát válasz-
szunk, így elkerülhető, hogy 
túl sok liszt kerüljön a gombó-

cunkba. Ilyenkor kapunk egy 
kemény, csirizes, rágós gombó-
cot. Ez elveszi az ember kedvét 
a házi készítéstől, és megvesz-
szük inkább a mirelit terméke-
ket. Ezt nem javaslom, hiszen a 
házilag készített gombócokhoz 
semmi nem fogható. A burgo-
nya választásánál figyeljünk 
oda arra, hogy minél kisebb 
víztartalma legyen. A legjob-
bak a „lisztesre” fövő burgo-
nyák. Minél több a víztartalma, 
annál több lisztet fog felvenni, 
ami a gombóc készítésnél nem 
jó. 

Ha megvan a megfelelő bur-
gonyánk héjastól főzzük pu-

hára. Ez azért szükséges, mert 
nem szívja magába feleslege-
sen a vizet. Ha megfőtt, leszűr-
jük, még melegen megpucoljuk 
és áttörjük. Hagyjuk kihűlni, 

majd hozzáadjuk a zsírt, a sót, 
valamint a lisztet. Gyors, hatá-
rozott mozdulatokkal egyne-
művé gyúrjuk. Figyeljünk arra, 
hogy a burgonyás tésztát soha 
ne gyúrjuk sokáig, hiszen egy 
idő után egyre inkább ragacsos 
lesz és még több lisztet venne 
fel.

Ha összeállt a tésztánk he-
lyezzük hűtőbe, míg a szilvát 
elkészítjük. Válasszunk édes 
szilvát, így a hozzáadott cu-
kor mennyiségét minimalizál-
hatjuk, és csupán egy kevés fa-
héjat szükséges hozzáadnunk. 
Közben a morzsánkat egy ke-
vés sertészsíron vagy szára-

zon halvány barná-
ra pirítjuk és félre 
rakjuk. A tésztánkat 
elővesszük, kb. 0,5-
1 cm vastagságúra 
nyújtjuk. Egy kés se-
gítségével nagyjából 
5x5 cm-es kockák-
ra vágjuk, és mind-
egyik közepébe he-
lyezünk egy darab 
szilvát. Összefogjuk, 
mint egy kis batyut, 
majd gombóc ala-
kúra formázzuk a 
tenyerünkkel. Sós, 
lobogó vízbe főz-
zük addig, amíg fel 
nem jön a víz tete-
jére. Szűrő kanállal 

lecsepegtetjük, majd átforgat-
juk a megpirított morzsában. 
Ehetjük magába, porcukorral, 
vagy akár fahéjas tejföllel is. Jó 
étvágyat hozzá!

Mozaik Miskolci Napló8

Miskolci olvasónk levelében leírta, hogy több mint egy éve 
nagyobb összeget adott kölcsön ismerősének. A kölcsön visz-
szafizetésének határideje letelt, azonban a pénzt nem kapta 
vissza, ismerőse folyamatosan hitegeti, de nem teljesít. Kér-
dezi, hogyan tudná a kölcsön összegét visszaszerezni?

A pénzkövetelések behajtá-
sának gyors és hatékony esz-
köze a fizetési meghagyásos 
eljárás kezdeményezése, mely 
közjegyzői hatáskörbe tarto-
zó eljárás. Ha valakinek tar-
toznak, akár viszonylag rövid 
időn belül pénzéhez juthat ez-
zel az eljárással. Az eljárási sza-
bályait a 2009. évi L. törvény 
tartalmazza. Ha a pénzbeli kö-
vetelés összege a hárommillió 
forintot nem haladja meg, ak-
kor a követelés nem per indí-
tásával, hanem fizetési meg-
hagyásos eljárás keretében 
érvényesíthető. Nincs helye 
azonban az eljárásnak, ha a kö-
telezettnek nincs ismert belföl-
di idézési címe.

A fizetési meghagyásos eljá-
rásban a közjegyző az ország 
egész területére illetékes. Ez azt 
jelenti, hogy magánszemély 
bármelyik közjegyzőhöz be-
nyújthatja a fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti papíralapú 
kérelmet. A jogi képviselővel 
rendelkező fél, és a jogi sze-
mély, beadványát kizárólag 
elektronikus úton terjesztheti 

elő. Az eljárás díjköteles, amit 
a kérelem benyújtásakor kell 
megfizetni. Mértéke a pénzkö-
vetelés eljárás megindításakor 
fennálló, járulékok nélkül szá-
mított összegének 3%-a, mini-
mum 5 000 forint.

Amennyiben a kötelezett a 
jogosult követelését elismeri, 
vagy arra nem nyilatkozik, a 
fizetési meghagyás a kézhez-
vételt követő tizenöt nap el-
telte után jogerőssé válik. Ha 
a jogerő ellenére a kötelezett 
nem fizet, a jogosult végrehaj-
tást kezdeményezhet a fizetési 
meghagyásban megjelölt ösz-
szeg tekintetében. Ha a kötele-
zett a jogosult követelését nem 
ismeri el, azaz kellő időben el-
lentmondással él, az eljárás per-
ré alakul. Az ellentmondást az 
eljáró közjegyzőhöz kell írás-
ban benyújtani a fizetési meg-
hagyás kézhezvételét követő 
tizenöt napon belül. Ekkor az 
eljárás kikerül a közjegyző ha-
tásköréből, s mint peres eljárás, 
a bíróságon folyik tovább.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Fizetési  
meghagyásos 
eljárás

NEGYVENÉVES A MAB  

SALKAHÁZI  
KAR ÁCSONY

MŰVÉSZETEK HÁZA
2019. DECEMBER 17., KEDD  
10.00, 13.00, 15.00 ÓR AKOR

ÜNNEPI MŰSOR A MISKOLCI NEMZETI  
SZÍNHÁZ MŰVÉSZEITŐL

Az előadás a miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetséges. 
Regisztrálni a Művészetek Háza előcsarnokában az alábbi időpontokban lehet:
l a 10.00 órakor kezdődő előadásra december 2-án, hétfőn 8.00 -12.00- ig 
l a 13.00 órakor kezdődő előadásra december 3-án, kedden 8.00-12.00- ig
l a 15.00 órakor kezdődő előadásra december 4-én, szerdán 8.00-12.00-ig

Felhívjuk figyelmüket, hogy  adott napon, csak az adott naphoz tartozó időpontra lehet regisztrál-
ni! Egy személynek legfeljebb két jegyet tudunk biztosítani, de a személyi azonosságot a második 
jegy esetében ugyanúgy igazolni kell!

A Műszak-Rendszer-Váltás 
sorozat záróeseményét tart-
ják szombaton este a Grund 
pinceszínházban. 

Az Észak-Keleti Átjáró 
Egyesület rendezvénye, ahogy 
előző állomásai is, a harminc 

évvel ezelőtti időszak miskolci 
kulturális-társadalmi élet em-
lékeit, a nyolcvanas évek végi, 
kilencvenes évek eleji under-
ground szcéna világát igyek-
szik megidézni. Ennek kereté-
ben tartottak tematikus városi 
sétákat az elmúlt hetekben az 

átjárósok (a Vasgyártól az Ifi-
házig, a Buga Jakab romkocs-
mától a Kisavasig), és a kér-
déskört hivatott összefoglalni 
a november 30-án fél 8-kor 
kezdődő este programjai is.

Egy filmvetítéssel indít a kí-
nálat (19.30): a KineDok projekt 
keretében lesz látható a Minden 
falon nyílik ajtó című bolgár 
mű, a korabeli bulgáriai hétköz-
napok emberének rendszervál-
tásról alkotott képéről szól. Egy 
órával később a Privát félmúlt 
Miskolcon helytörténeti könyv-
sorozat szerzői estjére várják az 
érdeklődőket: tematikus beszél-
getés a közönség bevonásával a 
rendszerváltásról és a miskolci 
undergroundról (20.30). Újabb 

órára rá a Honek-ker szalonze-
nekar lép színpadra (21.30). A 
koncert zárásával pedig (22.30) 
DJ Zölddé a főszerep: a fehérvá-
ri lemezmágus igyekszik majd 
a new wave, punk és alternatív 
felvételei segítségével a múltba 
(és jövőbe) repíteni a nagyér-
deműt.

A fentiekhez kapcsolódik a 
civil egyesület kutatóinak fel-
hívása, amely a három évtized-
del ezelőtti korszakot, annak 
kultikus miskolci (vendéglátó)
helyeit, koncertjeit, közössége-
it megidéző relikviák gyűjté-
sére irányul. Erről az Utánam, 
srácok projekt weboldalán, az 
utanamsracok.blogspot.com-
on  lehet részleteket találni. 

A Grundban zár a Műszak-Rendszer-Váltás

AVALON SZILVÁSGOMBÓC – 
AMIBŐL SOSEM ELÉG!



„Üres edény voltam, így 
nyitott a tanításokra, hogy 
valami újat befogadjak” – 
mondja hároméves budd-
hista elvonulásáról Dusza 
Erika, akinek Szelídítésünk 
színhelye című naplóregé-
nyét a napokban mutatták 
be a miskolci közönségnek a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtárban.

Váncsa István író, publicista 
ajánlásában úgy fogalmazott: a 
naplóregény „a működő budd-
hizmust mutatja meg a maga 
brutális mivoltában, amikor 
épp az ego romlására tör. Az el-
vonulás célja az ego kimetszése. 
(…) Ez a könyv unikum a maga 
módján, lévén egy fogékony, ér-
telmes és írni tudó szubjek-
tum beszámolója a folyamatról, 
melynek végére jutván ő maga 
is buddhista tanítóvá lényegült 
át. Önvallomás és riport egy-
szerre, hiteles, meggyőző, le-
nyűgözően érdekes.”

A tibeti buddhista hagyo-
mányban a hároméves kur-

zus amolyan lámaképző. Az 
elvonulók tanításokat kapnak, 
meditációs gyakorlatokat sa-
játítanak el. A nyugati ember 
számára szenvedés lehet bár-
miféle „nélkülözés”, és általában 
a változás, legyen az fizikai vagy 
mentális. Ám éppen ez a relatív 
szenvedés – ami nem más, mint 
a komfortzónából való kilépés 
– adja meg annak lehetőségét, 

hogy a gyakorló önmagát való-
ban megismerje, s meghaladja 
magát a szenvedést.

Erre vállalkozott a szerző is. 
Az igencsak fordulatos esemé-
nyekről, a belső tapasztalatok-
ról és a mestere tanításairól pe-
dig „résztvevő megfigyelőként” 
naplót vezetett, amelyet megle-
pő őszinteséggel tár a nagykö-
zönség elé – ezt már a Kossuth 

Kiadó írja Dusza Erikáról, aki-
vel miskolci könyvbemutatója 
előtt készítettünk interjút.

Bátorság kell szembenéz-
ni a negatív érzelmekkel

– Értelmezzük először is a 
könyv címében foglalt megha-
tározást: szelídítés. Gőg, hübrisz 
jellemzi a nyugati embert?

– Úgy mondanám, hogy a 
gőg is jellemzi. A buddhista ta-
nokban hat fő negatív érzelem 
szerepel: büszkeség/gőg, irigy-
ség/féltékenység, vágy, tudat-
lanság/ostobaság, mohóság, 
harag/agresszió – ezek meg-
határozóak az életünkben. Azt 

szokták mondani, hogy pont a 
gőg, a büszkeség alakítható át 
valakiben a legnehezebben. Ha 
nagyon túlteng, ezzel a legne-
hezebb „dolgozni”, hiszen nem 
is feltétlenül gondoljuk eleve 
rossznak ezt a tulajdonságun-
kat. A „megszelídítés” mind a 
hat negatív érzelemre vonat-
kozik. Az emberi természetből 
fakadnak ezek, de nagyon sok 

szenvedésünk okává is válhat 
akár a harag, akár a féltékeny-
ség égető tüze. Ezek az érzel-
mi állapotok szenvedésünk, 
boldogtalanságunk forrásai, 
de környezetünkre is pusztító 
erővel hathatnak. Ezért ezeket 
érdemes tudatosan átalakíta-
ni magunkban, hiszen minden 
negatív érzelemnek létezik egy 
pozitív párja: például a gőgnek 
az alázat, az irigységnek a nagy-
lelkűség, a haragnak a szerető 
együttérzés. E szelídítésre pedig 
vannak megfelelő technikák 
nemcsak a buddhista, de a ke-
resztény hagyományban is.

– A kereszténység hét főbűn-
ről beszél, a buddhizmus nega-
tív érzelmekről. Azzal, hogy az 
életünkben rengetegszer vétke-
zünk, ha hagyjuk, hogy befolyá-
solják az életünket, a Földön is 
megjárhatjuk a poklot?

– Úgy gondolom, éppen ez a 
legfontosabb, amivel szembe-
sülnünk kell. Szerintem a ke-
resztény és a buddhista taní-
tásoknak ugyanaz a gyökere: 
ismerjük fel, tudjuk megkülön-
böztetni a jót és a rosszat. Arra 
próbálnak rávezetni minket, 
hogy már ebben az életünkben 

is a poklot járhatjuk, de megta-
pasztalhatjuk a teljes, végtelen 
boldogságot, szabadságot is.

– Az utóbbi állapot eléréséhez 
szükség van az elvonulásra?

– Oda kellene eljutni, hogy 
bármit tapasztalunk az életünk-
ben, abban ne vesszünk el, ne 
emésszen fel minket, hanem 
lássuk az egésznek a múlan-
dó, átmeneti voltát. Maradjunk 
mindig éber megfigyelői min-
dennapi valóságunknak: lássuk 
az egész élet álomszerű állapo-
tát. Amit most szenvedésként 
élünk meg, egy idő múlva már 
csak egy elmúlt esemény, emlék 
lesz. Buddha legelső tanítása is 
az, hogy az egész élet egy szenve-
dés, és ha ezt felismerjük, akkor 
megszűnik a szenvedés létezni. 
A szemléletmódunk megvál-
toztatásával feloldódhat a szen-
vedés. Felismerni magunkban a 
negatív érzelmeket – ez az első 
lépés. Ahogy (először) elkezdem 
megfigyelni a gondolataimat, 
az érzelmeimet, a szavaimat és 
a tetteimet, abban a pillanatban 
tudok távolságot tartani tőlük, 
így kikerülök a pusztító hatásuk 
alól. Persze újra és újra érnek ne-
gatív érzelmek, bevonódunk, és 
szenvedünk tőlük, de a meditá-
ció segít abban, hogy egyre ébe-
rebbek maradjunk. Nem kell, 
hogy megváltoztassuk a tuda-
tunkat, csak ismernünk kell azt. 
Ha van bátorságunk kimonda-
ni, van bátorságunk beszélni a 
negatív érzelmekről, azzal már 
elindul egy tisztulási folyamat, 
és felelősebben tudjuk kezelni a 

saját érzelmeinket, gondolatain-
kat, cselekedeteinket.

– Erősen befolyásolnak min-
ket, nyugatiakat ezek a negatív 
érzelmek. Irányt tévesztettünk, 
elveszítettük a talajt a lábunk 
alól? Mintha nem lenne mibe 
kapaszkodnunk…

– A keletiek sokkal előrébb 
vannak ilyen téren amiatt, hogy 
hisznek a karmában, az ok-oko-
zat törvényében, tehát hogy 
amit gondolunk, teszünk, mon-

dunk, annak valamilyen módon 
mindenképpen következménye 
lesz. Ez a karma tévedhetetlen 
törvénye. Mint a vízbe dobott 
kő, hullámokat vetnek szavaink, 
cselekedeteink. Például egy rég-
óta húzódó családi vita oldásá-
hoz a magunk részéről azt tud-
juk megtenni, hogy nem vetünk 
több követ a vízbe. A hullámok 
elcsitulásához ez kell. Van, akivel 
évekig el lehet ezt játszani, hi-
szen oda-vissza működik. De ha 
én egyoldalúan megállítom ezt a 
karmikus folyamatot, tehát nem 
a másiktól várom a változást, ha-
nem én változom először, akkor 
javulhat a helyzet. Ezt lehet tu-
datosítani magunkban, de a kör-
nyezetünkben is, és akkor más 
lehet az élet.

„Szerettem volna, ha va-
laki a lelkembe lát”

– Miről szólt ez elvonulás há-
rom éve? Azt olvastam, hogy az 
elvonulók tanításokat kapnak, 
meditációs gyakorlatokat sajátí-
tanak el… Miből állt egy napja?

– Mahámudrá elvonulá-
sunk három év, három hónap 
és három napig tartott, és egy 
tradicionális gyakorlatsort ta-
kar. Korán reggel keltünk, késő 
estig folyamatosan gyakorol-
tunk. Reggel például légző-
jógával kezdtünk, felkészül-
ve ezzel a napközben végzett 
különböző meditációs gya-
korlatokra. Esténként pedig 
védelmező, akadályeltávolító 
szertartásokat végeztünk. Vol-
tak tehát egyéni gyakorlatok 

és közös szertartások is. Két 
helyszín volt: Kunhegyesen, és 
Nepálban, ahol kétszer 4-5 hó-
napot töltöttünk, a mesterünk 
katmandui kolostorában. Itt 
tanultunk például tibetiül is. 
Harmincnégyen kezdtük, hu-
szonnyolcan fejeztük be a há-
roméves elvonulást.

– Mi volt az indíttatás, hogy 
ezt az utat választotta?

– Az Észak-Magyarországnál 
kezdtem a pályámat, aztán na-
gyon hamar Budapestre kerül-
tem. Tipikus napilapos újság-
írói életet éltem: heti hat napot 
dolgoztam, sokáig benn voltam 
a szerkesztőségben, a szaba-
didőmben utaztam, buliztam, 
jól kerestem, de költöttem is a 
pénzt. Pörgős életet éltem. Amit 
lehetett, elértem a szakmában, 
büszke voltam, nagy önbiza-
lommal. A magánéletemben 
azonban nem tudtam egy sta-
bil életet élni, felületes és önző 
voltam. De azt nem tudtam, 
hogyan lehetne ezen lényegileg 
változtatni. Eljött egy pont, úgy 
harmincéves koromban, ami-
kor azt mondtam, hogy szeret-
nék egy mestert. Pedig koráb-
ban még úgy gondoltam, hogy 
én a magam mestere vagyok. 
De szerettem volna, ha vala-
ki a lelkembe lát, és eligazít, ha 
tévelygek. Három évvel később 
találkoztam ezzel az emberrel, 
történetesen egy tibeti mester-
rel, Tanpai Gyalchen rinpocsé-
val itt, Miskolcon. A tanításán 
úgy éreztem, megérkeztem. Ez 
2003-ban volt, a mester öt év 
múlva jelentette be, hogy egy 
hároméves elvonulást tervez. 
Addigra megteremtettük ma-

gunkban az alapot. Mindenem 
megvolt az életben, talán túl 
sok is, de jött egy pont, amikor 
elegem lett a pörgésből, nagyon 
sok mindenből, amit az anyagi 
világ adott. A mester pont jókor 
érkezett, ahogy a könyvben is 
fogalmazok, üres edény voltam, 
így nyitott a tanításokra, hogy 
valami újat befogadjak. Miután 
megláttam a karma – életemre 

vonatkozó – törvényszerűségét, 
összeállt, hogy mi miért történt. 
Ahogy kezdtem tudatosabban 
élni, szép lassan beállt az életem 
egy középponti állapotra.

– Teljesen átalakult az élete?
– Nem volt 180 fokos fordu-

lat. Intenzív hároméves gya-
korlat volt, majd a mester fel-
ajánlotta, hogy maradhatunk 
átadni a tapasztalatainkat az 
újabb gyakorlóknak, vagyis a 
Kunhegyesi Mahámudrá Me-
ditációs Központ működteté-
sében segíthettünk. 2011-ben 
a média kezdett átalakulni, oda 
már nem kívántam visszatérni, 
viszont úgy éreztem, hogy az 
elvonulóközpontban jó helyen 
vagyok, értelmes feladatokkal. 
Mesterünk folyamatosan eu-
rópai és ázsiai tanítókörutakra 

jár, ezekre máig sokszor elkí-
sérem sofőrként, segítőként, és 
persze mindig tanítványként. 
Emellett könyvszerkesztőként 
tevékenykedem. Nem fogada-
lomtétellel, inkább belső elha-
tározásból lényegileg a mai na-
pig elvonulásban maradtam, 
miközben látszólag teljesen 
hétköznapi életet élek.

KUJAN ISTVÁN

„Szerettem volna, ha valaki eligazít, ha tévelygek”

2019. november 30. | 48. hét | XVI. évfolyam 48. szám
Miskolci Napló – A város lapja Interjú 9

A szerző mestere, Tanpai rinpocse a Niagara-vízesésénél

Tanpai mester a Himalájában. Fotók: magánarchívum

Kis szerzetesek a mesterre várnak a kolostor udvarán

A szerző katmandui szerzetesek körében a Baudhanath sztúpánál

Nepáli szerzetesek és európai elvonulók szertartáson a mester 
katmandui kolostorában

Tanpai mester idős dharmagyakorlókkal Tibet-Kínában

Dusza Erika 1969-ben 
született Miskolcon. Szo-
ciológusként végzett a 
Miskolci Egyetemen, a 
kilencvenes évek elejétől 
újságíróként dolgozik. Az 
ezredfordulóig a Magyar 
Hírlap, majd a Nők Lapja 
munkatársaként főként 
szociális témájú riportokat 
írt, 2002 óta szabadúszó, 
cikkei a Magyar Narancs-
ban és a 444.hu-n jelentek 
meg. 2008-ban kezdődő el-
vonulása óta főként könyv-
szerkesztőként tevékenyke-
dik, valamint a kunhegyesi 
Mahámudrá Meditációs 
Központ működtetésében 
segédkezik.



Hazai pályán vívtak bajnoki 
rangadót a Csata csapatával 
a DVTK kosárlabdázói.  A 
nagyon küzdelmes találko-
zón az első három negyedet 
megnyerte a DVTK, de a 
záró negyedben felzárkózott 
a Csata és szorossá tette a 
házigazda által addig uralt 
bajnokit. Ám 83 – 79-re a 
piros-fehérek győztek, akik 
így a második helyről várják 
a folytatást.   

Pusztai Petra gyors kosará-
val indult az élvonalbeli női 
kosárlabda bajnokság Miskol-
con játszott rangadója, ahol a 
második Csata a harmadik 
DVTK-val mérkőzött. Sem 
a célzással, sem a vállalko-
zó kedvvel sem volt gondja a 
DVTK hármasának, aki ala-
posan bekezdett a rangadón 
és 18 pontig jutott végül. Alig 
kezdődött el a második ne-
gyed, amikor a két irányító 
Horváth Betti, illetve a Szűcs 
Réka összefejeltek és az ápolás 
után sem tudták folytatni a já-
tékot. Tartotta a lépést a ven-

dég együttes, de Pusztaihoz 
hasonlóan Shatori Walker is 
remek napot fogott ki és vé-
gül a mezőny legjobbjaként 30 
pontig jutott. Az első negyedet 
egy, a másodikat két, a harma-
dikat pedig tíz ponttal nyerték 
a fehérmezesek, de a záró pe-
riódus a Csatáé lett, ahogyan a 
találkozó után Cziczás László 
vezetőedző fogalmazott: egy 
agyonnyert meccsen végül iz-
gulni kellett. Az NB 1, 8. for-
dulójának rangadóján: Aluin
vent DVTK – Csata 83 – 79. 

– Tudtuk, hogy egy nagyon 
brusztos és küzdős mérkő-
zésre számíthatunk és nem is 
lett másként. Talán az volt a 
kulcs, hogy a mezőnyembe-
reket hellyel közzel jól kit tud-
tuk venni a játékból és táma-
dásban mindig meg tudtunk 
újulni. Hatalmasat küzdöt-
tünk és tényleg mindig volt 
egy-egy ember, aki a pluszt 
hozzá tudta tenni a kritiku-
sabb helyzetekben. Azt gon-
dolom, talán a védekezésünk-
ben volt a kulcs – értékelte a 
mérkőzést Pusztai Petra. 

A jégkorongozók is remek hétvégét zártak, ugyanis a 
mindkét mérkőzésüket megnyerték a DVTK Jegesmed-
vék. Minden győzelem nagyon fontos, de a pénteken elért 
különösen az, hiszen a szlovák rekordbajnok, a Slovan 
6-3-as vereséget szenvedett a Népkertben, majd vasárnap 
Érsekújvár csapatát győzték le 4-1-re a Jegesmedvék. 

A kékmezes szlovák sztár-
csapat, a Slovan ellen reme-
kül indította a mérkőzést 
a DVTK, Kyle Beach góljá-
val már a harmadik percben 
előnyhöz jutva. Ezt a 10. perc-
ben tudta kiegyenlíteni a ven-
dégcsapat, majd a második 
játékrész 10. percében 3-2-re 

már ők vezettek. Egalizáltak 
a piros-fehérek, majd a záró 
harmad 10. percében egy 
Szirányi bombával már 4-3-
ra a hazaiaknál volt az előny. 
Hét perccel a vége előtt a má-
sik előrehúzódó bekk, Van
dane is betalált, megroppant-
va ezzel a TIPSPORT Liga 

listavezetőjét. A végeredmény 
pedig végül 6-3-as Jegesmed-
ve siker lett. 

A pénteki, a jelenlegi leg-
jobb ellen elért győzelmet 
követően, vasárnap az utolsó 
előtti Érsekújvár látogatott a 
Jegesmedvékhez és a piros-fe-
hérek 3. percben St.Pierre gól-
jával megszerezték a vezetést. 
Az ezúttal is remek teljesít-
ményt nyújtó hazaiak a má-
sodik harmad elején Galanisz 
jóvoltából újra beköszöntek, 
majd a mérkőzés 42. percé-
ben a Medvék nyolcasa egy 
szépségdíjas találattal ala-
kította ki a végeredményt: 
DVTK Jegesmedvék – Érsek
újvár 41. Mindkét hétvégi, 
hazai mérkőzését megnyerve, 
értékes hat pontot gyűjtött be 
így a miskolci együttes. 

– Az utolsó két meccsen, 
két nagyon jó csapatot ver-
tünk meg itthon, úgyhogy 
nagy önbizalommal kezdtük 
a mérkőzést. Volt egy kis sze-
rencsénk is, de nem igazán 
álltunk bele jól ebbe a mecs-
csbe. Az első harmad után 
ezt az edzőnk jelezte is. Utá-
na viszont jól kontrolláltuk a 
mérkőzést – értékelt Galanisz 
Nikandrosz, a Jegesmedvék 
csatára.  

Az NB I/B Piros csoport-
jának 9. fordulójában a 
MEAFC kosárlabdacsapata 
Baján vendégeskedett, ahol 
hét miskolci játékos is tíz 
pont környékén zárt, ám a 
fordításra már nem  
maradt idő.

Béres centermunkájára Ja
kab válaszolt távolról, majd 
Takács hagyott ki zsinórban 
három triplát. A hazaiak indu-
lásból és betörésekből nagyon 
éltek, míg a vendégek legin-
kább a büntetők révén szerez-
ték pontjaikat. Jól tömörült a 
hazai védelem középen, ám a 
kissé megzavarodott miskol-
ciak ennek ellenére bent pró-
bálták befejezni támadásai-
kat. Az utolsó találatot az első 
negyedben Sándor, a MEAFC 
addigi egyetlen jó hármasával 
zárta (27-16).

Nem először hangzott 
könnyűnek tűnő sípszó a ta-
lálkozó során a közel 30 kiló 
hátrányban lévő Kozák M. 
ellen a hazai magasemberek 
javára, ám a vendégek becsü-
lettel harcoltak tovább. Pon-
góék eredményes betöréseire 
nem igazán érkezett válasz, 
sőt, az amerikai Thornton is 
három hibával a padon ült. A 

második szakasz ennél is na-
gyobb miskolci leszakadását 
csak Sándor újabb két triplája 
akadályozta meg (52-35).

Harcosabb és az addigi-
nál koncentráltabb vendég 
sor érkezett a folytatásra, és 
a negyedben dobott négy jó 
hármassal bizony elkezdte a 
felzárkózást a MEAFC. Ré-
sen volt azonban Pongó, aki 
kétszer is kritikus pillanat-
ban tudott válaszolni. A játék 
képe vendég szemszögből na-
gyot, ám a különbséget néz-
ve lényegében nem változott 
(75-60).

Thornton is visszatért a zá-
rásra, a fáradó bajaiaknak pe-

dig egyre fogyott a levegője. A 
minden addiginál lendületes 
játékra kapcsoló Miskolc jól 
védekezett és folyamatosan 
faragta hátrányát. Az izgal-
mak csak fokozódtak, amikor 
Vukicevic, Jakab és Lippai is 
kipontozódott. 83-81-nél szin-
te már kivédekezte a MEAFC, 
ám az összekapart labdából a 
hazaiak ziccert tudtak dob-
ni. Az időkérések és büntetők 
közben nem változott már a 
kimenetel, így, bár a második 
félidőt megnyerte a Miskolc, 
az elsőben elveszítette a mér-
kőzést. Bajai Bácska FKE – 
MEAFCMiskolc 8882 (2716, 
2519, 2325, 1322). 

Futsaltornát rendezett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Rendőr-főkapitányság. A versenyre szlovák és olasz kapi-
tányságokat hívtak meg. 

A háromnapos Nemzet-
közi Futsalltornát a Miskolci 
Rendészeti Szakgimnázium-
ban rendezték meg. A verse-
nyen három ország képvise-
letében négy csapat mérette 
meg magát, és körmérkőzés 
formájában döntötték el a 
végleges eredményt. A meg-
mérettetés legjobb játékosa, 

valamint gólkirálya Bobcsák 
Milán, a Készenléti Rendőr-
ség futballistája, míg a leg-
jobb kapus Fabio Piemonte, 
az olasz csapat játékosa lett. 
A hivatalos program része-
ként Veres Pál polgármester 
a Diósgyőri várban látta ven-
dégül a résztvevőket, ahol egy 
rendhagyó vártúrán vehettek 

részt. A torna végeredménye: 
I. Készenlétei Rendőrség, II. 
Olaszország, III. BorsodAba

újZemplén Megyei Ren
dőrfőkapitányság, IV. Szlo
vákia.  
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Hazai siker  
a Csata ellen 

HAZAI JÉGEN DUPLÁZTAK 

Bár két védő, egy támadó 
és az eltiltott vezető edző 
nélkül lépett pályára az Új-
pest ellen a DVTK, mégis 
2-0-s győzelemmel zártak.  
A bajnokság 13. fordulójá-
ban teljesen megérdemel-
ten vezetett 2-0-ra már az 
első félidőben a Diósgyőr, 
amit fegyelmezett, taktikus 
játékkal sikerült megőrizni. 
Jutalmuk 3 pont lett.   

A bajnokin a vezetést a 23. 
percben szerezte meg a DVTK. 
Shestakov ívelte a kapu elé a 
labdát, amit Tabakovic fejelt 
kapura, a kapusról kipatta-
nót pedig a jól érkező Márk
várt lőtte a hálóba, 0-1. Tel-
jesen megérdemelt vezetése 
után, egy újabb tanítanivaló 
ellenakcióból növelte előnyét 
a miskolci együttes. Hasani át-
adásával megint csak Shesta-
kov iramodott meg a szélen, a 
16-os sarkától pontosan ívelt 
középre és az átvétel után egy 
helyezett, tűpontos lövéssel Ta-
bakovic vette be az újpesti ka-
put, 0-2. A folytatásban is jól 

védekezett, taktikusan játszott 
a DVTK, és ha kellett Danilo
vic hárított, illetve a 39. perc-
ben Zsótér átlövésénél a kapufa 
is segített. A fordulás utáni tör-
ténésekről mindent elmond, 
hogy már a 69. percben tar-
tott a bajnoki, amikor lejegyez-
hettük egy Koszta fejest. A 87. 
percben még egy védést bemu-

tatott Danilovic kapus, de az 
eredmény már nem változott, 
abszolút megérdemelt játékkal 
győzött idegenben is a DVTK. 

– Minden játékosom, aki pá-
lyára lépett, maradéktalanul 
megtett mindent annak érde-
kében, hogy győztesen jöjjünk 
el, és minden taktikai utasítást 
fantasztikusan végrehajtottak. 

Fentről néztem a mérkőzést, 
ahonnan még jobban rá lehe-
tett látni a pályára, és látszott, 
hogy nem kell idegeskednem, 
nem kell izgulni, mert az Új-
pest két-három átlövésén kí-
vül nagyobb helyzetet nem is 
tudott kialakítani – értékelte a 
mérkőzést a diósgyőri vezető-
edző, Feczkó Tamás. 

Megérdemelten hozták haza a három pontot. Fotó: dvtk.eu

Kétszer három pontot tartottak itthon a Jegesmedvék. Fotó: 
dvtk.eu 

A fordításra már nem maradt idő Baján. 

A DVTK kosárlabdázói is sikerrel zárták a hétvégét. Fotó: Ju-
hász Ákos 

Csak a második félidő dicsérhető

Futsalban csaptak össze

MAGABIZTOS GYŐZELEM  
AZ ÚJPEST ELLEN 

A csapatok egy vártúrán is részt vettek. Fotó: Juhász Ákos



Az Európa Kupa H csoport-
jának 5. fordulójában a spa-
nyol Sedis Bàsquet csapatát 
fogadta az Aluinvent DVTK, 
és ha nem is a legjobb já-
tékkal, de magabiztosan, 
73-69-re győzte le ellenfelét, 
megőrizve ezzel esélyét a to-
vábbjutásra.

A mérkőzés elején a spa-
nyolok vezettek kétszer is, de 
Goree második kosarával már 
a DVTK-nál volt az előny, 
amit Morrison növelt, és mi-
után Medgyessy is elvállalt 
egy sikeres hárompontos do-
bást, a negyedik perc végén 
időt kértek a vendégek (11-
4). A folytatásban sokáig csak 
büntetőből találtak gyűrűbe 
a csapatok, a különbség nem 

csökkent, mint ahogy Díaz és 
Walker-Kimbrough kosárvál-
tása után sem (16-10). A já-
tékrész hajrájában a piros-fe-
hérek komplett kezdőötöse a 
padon ült, Cziczás László ígé-
retéhez híven igyekezett for-
gatni a csapatát. Ebben a peri-
ódusban csak Díaz Castellano 
volt eredményes (16-12).

Nem folytatódott jól a mér-
kőzés, hiszen a Cadi la Seu 
Díaz és Pujol révén három-

pontosokkal operált, és No-
gić is beemelt egy duplát. A 
Diósgyőrből Kiss egy, Shatori 
két büntetőt dobott be ekkor, 
így minimális különbséggel 
vezettek a kék mezesek (19-
20). Négy spanyol pont után 

 Walker-Kimbrough jelentke-
zett egy triplával, Goree bün-
tetőivel újfent egyenlő volt az 
állás. Peña góljára Shatori vá-
laszolt, hogy aztán Szücs Réka 
remek hármasával talpra ug-
rassza a közönséget (29-26). 
A túloldalon Wiese is meg-
mutatta, hogy tőle sem idegen 
a távoli dobások műfaja, de 
Walker-Kimbrugh és Škorić 
ketteseire újabb időkéréssel 
reagáltak a vendégek (33-29). 

A félidő hajrájában Szücs kö-
zelijére Moore válaszolt, majd 
Tori dobta be az egyik bünti-
jét. Egy palánk alólival még 
Goree növelni tudta az előnyt, 
míg a Sedis játékosai már nem 
találtak a gyűrűbe (38-31).  

A nagyszünet után öt spa-
nyol ponttal indult a játék, 
Morrison és Škorić 2+1-es ak-
cióival és Walker-Kimbrough 
tempójával helyre állt a világ 
rendje (46-36). Gustavsson 
és Pujol dupláival közelebb 
jött a Sedis, szerencsére Maja 
Škorić keze sem remegett meg 
a büntetővonalon állva (48-
40). Morrison újabb 2+1-esé-
vel folytatódott a mérkőzés, 
erre Wiese majd Nogić rea-

gált négy-négy ponttal, nem 
volt csoda, Hogy Cziczás Lász-
ló időkéréssel avatkozott köz-
be (51-49). Ez jól sült el, mert 
Walker-Kimbrough véget ve-
tett a DVTK háromperces 
gólcsöndjének, és a védekezés 
is összeállt. A negyed eredmé-
nyét Pusztai egy büntetőpont-
ja alakította ki (54-49).

Morrison centergóljával és 
Pusztai tempójával kezdő-
dött a záró etap, majd a fiatal 
3-asunk egy triplát is elvállalt, 
ezzel kialakult az addigi leg-
nagyobb különbség a két csa-
pat között (61-49). A spanyo-
lok időt kértek, és ezt jelezte 
négy pontjuk, de ezt követően 
Morrison jeleskedett a pont-
gyártásban, egy 2+1-essel és 
újabb két büntivel Sedis-idő-
kérést harcolt ki (66-53). Az 
eredmény számottevően nem 
változott Pujol kosara után 
sem (70-58). Egy perccel a 
vége előtt tízen belülre jött a 
Cadí la Seu. A végeredményt 
Wiese hármasa és Moore dup-
lája, majd Gorre büntetői után 
Etxarri alakította ki (73-69).

– Ma elsősorban a csapatjá-
tékunk nem működött. Nagy 
dolognak tartom, hogy így is 
nyerni tudtunk. Franciaor-
szágban is győzelemre törünk, 
bízom benne, hogy ott is egy 
jó mérkőzést fogunk tudni 
játszani. Elégedett vagyok a 
lányok küzdenitudásával – ér-
tékelte a mérkőzést Cziczás 
László. 
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A hét hiányzó játékos elle-
nére jól helytállt a DVTK 
Jegesmedvék a HK Dukla 
Trenčín otthonában a két 
csapat szerda esti mérkő-
zésén. 

A DVTK Jegesmedvék 
Gőz, Beauvillier, Beach, Du-
dás, Magosi, Ritó és Tousig-
nant nélkül kezdte meg a 
trencséni találkozót, aminek 
az első perceiben a hazaiak 
voltak aktívabbak támadás-
ban. Vendég oldalról veszé-
lyes és gyors ellentámadáso-
kat láthatott a kilátogató 2230 
néző. Viszonylag kevés iga-
zán komoly helyzet alakult ki 
a kapuk előtt, viszont az első 
ziccerből megszületett a ve-
zető találat. Mikyska indult 
meg a balszélen, centerezését 
pedig Alderson juttatta a ka-
puba közelről (1-0). A foly-
tatásban javarészt a trencsé-
ni harmadban zajlott a játék, 
a nyomásnak köszönhetően 
két hazai kiállítás követke-
zett. Vas, Vandane és Kiss Pat-
rik is veszélyes lövést adott le, 
de Valent hárította őket.

A második játékrészben 
még nyíltabb lett a játék, fo-
lyamatosan odaértek a kapuk 
elé a csatárok, ami látványos 
játékot eredményezett. A 23. 
percben Rajna védett na-
gyot, majd az ellentámadás-
nál Valent is hárított egyet. 
Két perccel később St.Pierre 

ült ki a büntetőpadra, a két 
perc hátrányt jó védekezés-
sel és két nagy Rajna védés-
sel sikerült kivédekezni. A 
 meccs felénél Vas János hely-
zete maradt ki, majd ugyan 
ebben a cserében ismét Raj-
na bravúrjára volt szükség. A 
következő helyzet Kiss Pat-
rik előtt adódott, aki kétszer 
is gólt szerezhetett volna rö-
vid időn belül. Két kihaszná-
latlanul maradt emberelőny 
után Galanisz szólóját védte 
Valent, majd a harmad utol-
só cseréjében ismét centiken 
múlott az egyenlítés.

A harmadik játékrészben 
kevesebb helyzet alakult ki a 
kapuk előtt, inkább a küzde-
lem dominált a meccsen. A 
46. percben négy a négy el-
leni játék alakult ki Mikyska 
és St.Pierre kiállítása nyo-
mán, majd másodpercekkel 
azután, hogy kiegészültek a 
csapatok növelte előnyét a 
szlovák együttes. A büntető-
padról visszatérő Mikyska 
passzolt Bezuchhoz, akinek 
a lövése átjutott Rajnán (2-
0). Ezt követően ismét átte-
vődött a játék Valent kapu-
ja elé, sorra jöttek a miskolci 
helyzetek eredmény nélkül. 
A hajrában Marcel Rodman 
kapuslehozatallal és időké-
réssel is megpróbálkozott, de 
a gólszerzés nem sikerült, így 
a hazaiak otthon tartották a 
pontokat.

A DVTK szakosztályai és szurkolói az elmúlt években ren-
geteg civil szervezetet és alapítványt támogattak már, ál-
latsegítőket, fogyatékossággal élőket, nehéz sorsú gyerme-
keket és gyermekkórházakat egyaránt. 

Az idei esztendőben a klub 
szakosztályai úgy határoztak, 
hogy a karácsonyt megelőző 
időszakban a Piros Orr Bo-
hócdoktorok Alapítványt tá-
mogatják.

A DVTK 2019-ben a szur-
kolóival és a támogatóval kö-
zösen egy „szabad szemmel is 
jól látható” összeget szeretne 

összegyűjteni karácsonyig, 
a klub ehhez kér segítséget.  
Az idei évben a DVTK egy 
olyan alapítványt választott, 
amelyről már mindenki hal-
lott, viszont talán kevesebb 
szó esik róluk, mint amit 
megérdemelnének. Ők a Pi-
ros Orr Bohócdoktorok Ala-
pítvány.

Az alapítványról röviden
Az 1996 óta működő ala-

pítvány célja, hogy minél 
több kórházban fekvő gye-
rek és otthonban élő idős 
ember fájdalmát, szorongá-
sát és szomorúságát enyhítse 
a nevetés rendszeresen ada-
golt gyógyszerével, így hoz-
zásegítve őket egészségük és 
jó kedélyük mielőbbi vissza-
nyeréséhez. Szervezetük ke-
retein belül jelenleg harminc 
bohócdoktor dolgozik, akik 
az elmúlt 23 év alatt közel  
350 000 beteg gyermeknek, 
valamint több ezer idős em-
bernek vitték el a gyógyító ne-
vetést. A vidámságból sosem 
elég, ezért alapítványuk folya-
matosan bővíti a bohócdok-
tori rendelések számát szer-
te az országban. A Piros Orr 
Bohócdoktorok Alapítvány 
1998 óta közhasznú szerve-
zet, melynek tevékenysége ki-
zárólag a gyermekkórházak 
betegeinek és az otthonban 
élő idősek állapotjavítására 

irányul. Költségeit vállalati és 
magánadományokból, illetve 
kisebb mértékben pályázati 
forrásokból fedezi.

A gyűjtés menete
A következő hetekben ár-

veréseket indít a klub, ame-
lyeken a DVTK sportolói ál-
tal dedikált relikviákra lehet 
majd licitálni. A DVTK ko-
sárlabdázói, röplabdázói, jég-
korongozói, valamint férfi 
és női labdarúgói összesen 
11 mérkőzést játszanak ha-
zai pályán karácsonyig. Min-
den mérkőzésen elhelyezésre 
kerül egy-egy gyűjtődoboz, 
ahová a szurkolók és a támo-
gatók adományait várják. A 
december 22-i DVTK Jeges-
medvék – MHk 32 Liptovský 
Mikuláš meccs után összesí-
tik a felajánlásokat és a lici-
tekből befolyó adományokat, 
amit karácsony előtt egy ösz-
szegben adnak majd át a Pi-
ros Orr Bohócdoktorok Ala-
pítvány munkatársainak.

Győzelemmel búcsúzott kö-
zönségétől a Miskolci Vízi-
labda Club. Szerdán este, az 
év utolsó hazai bajnokiján, 
Tatabánya csapatát győzték 
le a miskolci pólósok.

Az E.on férfibajnok-
ság 8. fordulójában a 
 PannErgy-Miskolc haza kör-
nyezetben fölényes győzel-
met aratott a Tatabánya csa-
pata ellen a Kemény Dénes 
Sportuszodában. – Igyekez-
tünk kihasználni a hétközi 
forduló kínálta lehetőséget, 
amely gyakorlásnak is jó volt. 
Győzelmünk nem forgott ve-

szélyben, de játékunkban elő-
fordultak üresjáratok is. Az 
eredménnyel elégedett va-
gyok, ám le kell vonnunk a 
mérkőzés tanulságait, ugyan-
is a Pécs ellen jóval többet 
kell nyújtanunk. Kiütközött 
néhány hiányosságunk, el-
sősorban védekezésben kell 
javulni – értékelte a mérkő-
zést Vidumanszky László, az 
MVLC vezetőedzője.

PannErgy-Miskolc-Tatabá-
nya 13-5 (4-1, 4-1, 2-2, 3-1). 
Gólszerzők: Krijestorac 4, Mi-
sics 3, Nagy Á. 2, Sztojanovics 
2, Vadovics, Milicsics, ill. Ga-
rancsy 3, Takács K., Márkus.

Tisztes helytállás, 
de vereség 

A Bohócdoktoroknak gyűjt a DVTK Nyolcgólos győzelem

Fotó: Mocsári László

MAGABIZTOS GYŐZELEM  
A SPANYOLOK ELLEN

A győzelemmel a DVTK megőrizte esélyét a továbbjutásra. Fotó: Mocsári László

Nem sikerült a pontszerzés a Trencsén ellen. Fotó: dvtk.eu
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2019. 11. 30-tól 2019. 12. 06-ig 
Asztalterítő karácsonyi pvc csipke, keretes, 122x152 cm 2399 Ft 
Karácsonyi terítő, 140 cm széles, arany, ezüst 1899 Ft/fm
Viaszos vászon asztalterítő, 140 cm széles, karácsonyi mintás  899 Ft/fm
Zokni felnőtt, karácsonyi mintás 379 Ft
Zokni gyerek, karácsonyi mintás 329 Ft
Karácsonyfadísz gömb, 12 db-os 1199 Ft
Karácsonyi csomagoló, 70x200 cm 199 Ft
Karácsonyi mintás, konyhai kesztyű szett 599 Ft
Lábtörlő szőtt, 40x60 cm 859 Ft
Szőnyeg konyhai mintás, 60x110 cm 1990 Ft
Szőnyeg szobai, 60x110 cm 2490 Ft
Bonyhádi fazék, 5,5 l, III. o. 1799 Ft
STR8 ajándékcsomag deo+tusfürdő 1299 Ft
STAR WARS parfüm 50 ml+tusfürdő 250 ml, gyerek 2459 Ft

Apróhirdetés
Szőnyegtisztítást vállalunk, 
hozom-viszem szolgáltatással. 
Minden tipusú bútorkárpitot, 
padlószőnyeget helyszínen tisz-
títítunk, gyors száradási idővel. 
Szolgáltatásaink garanciával, in-
gyenes helyszíni kiszállással! Tel.: 
06-70/320-3483,  www.tisztito-
miskolc.hu
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyílás-
zárók (műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriási ked-
vezménnyel, teljeskörű árnyéko-
lástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemu-
tatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.
Mozgáskorlátozott személy 
mellé gondozónőt keresünk 
bentlakással, kéthetes váltás-
sal. Érdeklődni lehet: 06-70/434-
2715.

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

A Miskolc Holding Zrt. logisztikai csoportja  

eladásra kínálja a tulajdonában lévő,  
ideiglenesen forgalomból kivont járműveit

(nincs érvényes műszaki vizsga rajtuk,  
akkumulátor rossz).

1 darab Peugeot Boxer szimpla fülkés, platós, dízel üzemű  
kistehergépkocsi (karosszéria korrodált, plató beszakadva),

1 darab Opel Combo Van benzin üzemű kistehergépkocsi  
(magas motorolaj fogyás, vezérlés elektronika cserélt,  

karosszéria sérülés),

1 darab Egyedi kéttengelyes utánfutó  
(megengedett össztömeg 2000 kg).

Érdeklődni hétköznap (9.00–15.00 óra között)
az alábbi telefonszámon lehet: 70/522-5314
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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

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

az alábbi munkakörökbe:

VILLANYSZERELŐ
FELADATOK

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

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

villamos problémák megoldása
•  Gépek elektromos karbantartása, elektromos 

hibaelhárítás
•   Villamos kapcsolási rajzok olvasása,  

dokumentációk kezelése,  
napi tevékenységek ügyintézése

• Új gépek telepítése
•  Megelőző karbantartás a karbantartási  

tervnek megfelelően

FESTŐ (JÁRMŰFÉNYEZŐ)
FELADATOK

•  Fém alkatrészek, felületek festése  
az előírásoknak megfelelően

•  Az alkalmazott festékek kikeverése,  
viszkozitásuk beállítása

•  Az előírt rétegvastagsági követelmények  
betartása

•  Festési utasításokban és szabványokban  
foglaltak betartása

•  A munka- és védőeszközök  
szakszerű használata

SZEMCSESZÓRÓ
FELADATOK

•  Megmunkálási műveleti sorrend részeként  
alkatrészek és vasúti kocsik szemcseszórása

•  Szemcseszóró gép szakszerű működtetése,  
manuális szemcseszórás

•  Egyéb szemcseszóráshoz kapcsolódó technikai 
feladatok ellátása

•  Felelősségvállalás az elkészült alkatrészek  
következő műveletbe küldéséért 

• Együttműködés a többi területtel

LAKATOS
FELADATOK

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

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

dokumentálása

HEGESZTŐ
FELADATOK

• Vasúti teherkocsik és részegységeinek hegesztése
•  Hegesztési feladatok elvégzése  

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

(100%-ban támogatott)

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

TS Hungaria Kft.
Ein Unternehmen der ÖBB

HR osztály
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu



A közönség döntése alap-
ján négy újévi koncertet 
tart a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar.

Meghirdette negyedik 
Újévi koncertjét a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar. Az 
együttes közönségszavazás-
ra bocsájtotta a negyedik 
hangverseny megrendezé-
sének kérdését, miután a no-

vember elején meghirdetett 
három koncertre néhány 
nap alatt elkeltek a jegyek. 
Így 2020. január 3-án 19.00 
órától, január 4-én 10:30-tól 
és 19:00-től, valamint január 
5-én 10:30-tól is tapsolhat a 
közönség a miskolci együt-
tesnek és vendégeiknek az 
újévi hangversenyeken. A 
vasárnapi koncertre decem-
ber 2-től válthatóak jegyek.

Meghitt hangulat, ünnepi 
gondolatok, közös élmények 
és egy csipet „varázslat” vár 
mindenkit a Diósgyőri vár-
nál az adventi hétvégéken. 

A vár bástyái az adventi ko-
szorú négy gyertyáját jelképe-
zik majd - ilyenkor a megvi-
lágítás is eltér a megszokottól 
- ünnepi fényfestés jelzi az idő 
múlását. A látványos tűzeffek-
tek pedig mindenkit ámulatba 
ejtenek. A karácsonyra való ké-
szülődés hangulatában a közös 
várakozás helyszínévé válto-
zik a Lovagi Tornák Tere előtt 
található vásártér. A hatalmas 
adventi koszorún hétről hétre 
újabb gyertya árasztja fényét és 
minden hétvégén más iskola 
diákjai ajándékozzák meg mű-
sorukkal a közönséget. Miko-

lai Vince atya ünnepi gondola-
tai abban is segítenek, hogy ne 
csak környezetünket, de a lel-
künket is díszbe öltöztessük az 
adventi időszakban.

A vásártér egy kis ékszer-
dobozzá változik. Azok, akik 

kilátogatnak, megcsodálhat-
ják a fényfestést és az épü-
letvetítéseket is. A Diósgyőri 
vár bástyái fényárban úsznak 
majd. A speciális tűzeffektek 
pedig a karácsony közeledtét 
is mutatják. Az év legszebb 

szakaszában legyen együtt 
a család! December 1-jén, 
8-án, 15-én és 22-én 17 órá-
tól az ünnepre való készülő-
dés bensőséges hangulatában 
várnak mindenkit. A rendez-
vény ingyenes.

A LEGNAGYOBB ADVENTI  
KOSZORÚ MISKOLCON 
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Lélekhangoló jótékonysá-
gi gálaestet tart december 
2-án 18.00 órától a Mű-
vészetek Házában Böjte 
Csaba testvér segítségével 
a Borsodi Magyar Közös-
ségek Szövetsége Mente 
Egyesület és Miskolc Pol-
gármesteri Hivatala. 

A jótékonysági gálaesten fel-
lép a Reményi Ede Kamaraze-
nekar, Kacsenyák-Hircsu An-

gelika és Szalovszky Viktória, 
az Avas táncegyüttes, a Szinva-
völgyi táncegyüttes, a Tényleg 
zenekar, a Számadó zenekar, az 
Árok zenekar és a Csendes Ze-
nekar. A rendezvény fővédnö-
ke: Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere. A jegy megvásárlása a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
gyermekeit támogatja. Jegyvá-
sárlás és további információk 
a https://muhamiskolc.hu/ ol-
dalon. 

JÓNAK LENNI JÓ 

MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
November 28. csütörtök-december 4. 

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

szerda, naponta 15:15 Szerelemre 
kattintva

Művészetek Háza: Béke-terem: 
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 28. csütörtök - december 4. 

szerda, naponta több időpontban 
– Addams Family | Álomnagyi  | Az 
aszfalt királyai | Charlie angyalai | 
Halálod appja | Jégvarázs 2. | Jetikölyök 
| Joker | Lidérces mesék éjszakája | 
Midway | Múlt karácsony | Stephen 
King: Álom doktor | Terminator – 
Sötét végzet | Tudsz titkot tartani? | 
Zombiland – A második lövés | Valan – 
Az angyalok völgye 

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
December 1. és 8. vasárnap, naponta 

10:30 A Mikulás furfangja
KIÁLLÍTÁS:
December 2. hétfő 16:00 Képes 

időutazás Miskolcon 3., Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

December 3. kedd 17:00 Hadházy Molnár 
Attila: Sokszínű világ, Művészetek Háza

December 31-ig, keddig Bessenyei 
Ferenc emlékkiállítás, Thália-ház

Január 25-ig, szombatig Keresztény 
szimbolika Feledy Gyula 
művészetében, Feledy-ház

KONCERT:
December 1. vasárnap 19:00 Csík 

zenekar, Művészetek Háza
December 5. csütörtök 19:00 Hangforrás 

bérlet, Művészetek Háza
December 6. péntek 18:00 Ildi Rider 

akusztik, Szent István
19:00 Illés klub, Ady Endre Művelődési Ház
December 7. szombat 16:00 Tompeti 

Mikulás koncertje, Ady Endre 
Művelődési Ház

16:30 Hangvarázsló – Jancsó Dóra és 
Varga Andrea is fellép, Szent István tér

December 8. vasárnap 10.00 Mészáros 
János Elek adventi koncertje, Miskolc-
Alsóvárosi Református templom

ELŐADÁS:
December 4. szerda 16:30 Képes úti 

beszámoló Kelet-Anatóliából, II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

17:00 Ázsiai pillanatok: Kambodzsa, 
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

December 5. csütörtök 17:00 
Mindennapok a hadifogságban, 
Lelkészi hivatal a Papszeren

EGYÉB:
December 1. vasárnap 16:00 Első adventi 

gyertyagyújtás, Szent István tér
17:00 Első adventi gyertyagyújtás, 

Lovagi Tornák Tere
December 2. hétfő 18:00 Lélekhangoló 

gálaest Böjte Csaba testvérrel, 
Művészetek Háza

December 8. vasárnap 16:00 Második 
adventi gyertyagyújtás, Szent István tér

17:00 Második adventi gyertyagyújtás, 
Lovagi Tornák Tere

GYEREKEKNEK:
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

December 3. kedd 10:00 Babák és mamák 
a könyvtárban, Tompa Mihály Könyvtár

13:30 Kalamajka Bábszínház: A 
legkisebb Mikulás, Móra Ferenc 
Könyvtár

17:00 Liszt, víz és türelem – 
kötetbemutató, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

December 4. szerda 16:30 Udvarhölgy- 
és apródképző, Diósgyőri vár

December 5. csütörtök 15:30 Lurkótanya 
– Mikulásváró kézműves foglalkozás, 
József Attila Könyvtár

December 6. péntek 11:00 Mesemondás 
a Mikulásnak, Miskolci Mesepont 
(Soltész Nagy Kálmán 1.)

16:00 Aranykapu Bábszínház: Paprika 
Jancsi és a krampuszok, Szent István tér

December 8. vasárnap 10:00 Fogadj el! 
– integrált úszóverseny, Selyemréti 
Strandfürdő

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

MOZGÁS:
December 5. csütörtök 12:00 Rotary 

Mikulásfutás, Szent István tér
December 8. vasárnap 11:00 Nomád 

jótékonysági futás, Avalon Park

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 2. 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 (program-
ajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Mis-
kolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Üzleti negyed ism. (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 
Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

December 3. kedd: 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 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Program-
pont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

December 4. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő 
magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Program-
pont ism. (programajánló) 19:25 Generációnk ism. (nyugdíjasok magazinja) 20:00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (program-
ajánló) 20:25 Képújság

December 5. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismét-
lése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programaján-
ló) 19:25 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (port-
ré) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 
(programajánló) 20:25 Képújság

December 6. péntek: 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 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 
Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 A szomszéd vár ism. 
(turisztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

December 7. 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 8. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hívőszó 
(vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségpercek ism. 
(egészségügyi magazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Egészségére 
ism. (egészségügyi magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (portré) 20:00 Köztünk élnek ism. 
(portré) 20:15 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:30 Képújság

A Szeplőtelen Fogantatás 
főünnepére készülve novem-
ber 30-tól kilencedet tarta-
nak a minorita templomban 
a 18 órai szentmisék után. 

December 1-e, advent első 
vasárnapja után szokásos 
módon reggel 6 órakor tart-
ják a roráte-miséket a legtöbb 
miskolci katolikus templom-
ban. Aki teheti, vegyen részt 
ezen a korai szentmisén, ez-
zel is segítjük lelkünket éb-
ren tartani a Megváltó ér-
kezésére. A Páli Szent Vince 
Szeretetszolgálat karácsonyi 
élelmiszergyűjtést szervez 
november 30-án és decem-
ber 1-jén minden szentmi-
se után a diósgyőri plébá-
niatemplomban. December 
2-án, hétfőn 18 órakor a 
Művészetek Házában Böj-
te Csaba ferences tart előa-
dást Jónak lenni jó címmel. 
A hejőcsabai plébániatemp-
lomban 8-án, vasárnap, a 
Versbarátok Köre tart előa-
dást 11 órától. A mindszenti 
templomban az adventi lelki-
gyakorlat december 13-, 14- 
és 15-én az esti, 18.30 órai 

szentmiséken lesz. A lelki-
gyakorlatot Ficzek László ér-
seki általános helynök tartja.

December 7-én 15 órától 
lesz a Borbála napi szentmi-
se a perecesi római katolikus 
templomban, előtte koszorú-
zás a temetőben, a kopjafánál. 
A hagyománynak megfelelő-
en közreműködik a Perecesi 
Bányász Koncert Fúvószene-
kar is. Az első adventi gyer-
tyagyújtáson a Balázs Győző 
Református Gimnázium di-
ákjai lépnek fel a Szent Ist-
ván téren december 1-jén, 16 
órától. A másodikon pedig 
a Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium és a Fáy András Gö-
rögkatolikus Szakgimnázium 
tanulói, december 8-án 16 
órától szintén a Szent István 
téren. Adományokat decem-
ber 8-ig lehet elhelyezni a gö-
rögkatolikus templomokban. 
Elsősorban tartós élelmiszert, 
tisztító- és tisztálkodási szere-
ket várnak. 

December 8-án 10.00 órá-
tol Mészáros János Elek ad 
adventi koncertet a Mis-
kolc alsóvárosi református 
templomban.

EGYHÁZI HÍREK
NOVEMBER 30. SZOMBAT 11:00 
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Zerlina bérlet, Ka-
mara
17:00 LUXEMBURG  
GRÓFJA, Csiky (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
DECEMBER 3. KEDD 14:00  
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Bérletszünet, Kamara
19:00 HEGEDŰS A HÁZ-
TETŐN, Egyetemi bérlet, 
Nagyszínház
DECEMBER 4. SZERDA 10:00 A 
LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Habakuk bérlet, 
Kamara
17:00 HEGEDŰS A HÁZ-
TETŐN, Latabár ifj. bérlet, 
Nagyszínház
DECEMBER 5.  
CSÜTÖRTÖK 10:00 
A LEGKISEBB 
BOSZOR-
KÁNY, Bérlet-
szünet, Kamara
18:00 HEGE-
DŰS A HÁZ-
TETŐN, 
Herman ifj. bér-
let, Nagyszínház

19:00 BETÖRŐ AZ 
 ALBÉRLŐM, Bérletszünet, 
Kamara
DECEMBER 6. PÉNTEK 19:00 
ÜVÖLTŐ SZELEK, Upor 
(Arany, Ezüst) bérlet, Ka-
mara
19:00 ÁDÁM ALMÁI, Be-
mutató előadás, Játékszín
DECEMBER 7. SZOMBAT 10:00 
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Bérletszünet, Ka-
mara
19:00 ÜVÖLTŐ SZELEK, 
Egressy (Arany, Ezüst) bérlet, 
Kamara
19:00 8EZREK OPERÁJA 
– OPERAGÁLA, A Bartók 
Plusz Operafesztivál előadá-
sa, Nagyszínház

SZÍNHÁZI MŰSOR  
November 30. – december 7.

Négy újévi koncert

Egy csipet „varázslat” vár mindenkit a Diósgyőri várnál az adventi hétvégéken. Fotó: Baranzó Péter

Fotó: Beregi László

Fotó: Végh Csaba



Három kerékkel,  
ittasan, jogsi nélkül 

A rendőrök elfogták azt a férfit, aki ittas állapotban, jogosítvány 
nélkül vezetett úgy, hogy autójának egyik kereke hiányzott. A 35 
éves dunakeszi férfit november 23-án este igazoltatták Edelényben. 
Mint kiderült, a sofőr úgy közlekedett személygépkocsijával, hogy it-
tas állapotban volt, vezetői engedéllyel nem rendelkezett, illetve jár-
művének bal oldali, első futóműve teljes egészében hiányzott. A férfit 
a rendőrök előállították, és még aznap tizenkét hónapra eltiltották 
a járművezetéstől és pénzbírsággal sújtották. Az ittas járművezetés 
miatt pedig büntetőeljárást indítottak a sofőrrel szemben.

Elaludt, kifosztották
Kifosztás miatt folytatott büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapi-

tányság egy 16 éves, helyi fiúval szemben. A gyanúsított Miskolc bel-
városában egy tavaly májusi éjszakán egy padon alvó férfitől eltulaj-
donította mobiltelefonját, személyes iratait, bankkártyáját, valamint 
a pénztárcáját. A rendőrök azonosították, elfogták, illetve gyanúsí-
tottként hallgatták ki a bűncselekmény elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható fiút.

Bíróság előtt a zaklatók
Zaklatás miatt folyt több eljárás is az elmúlt időszakban. Egy 21 

éves miskolci nő a szomszédját többször is életveszélyesen megfe-
nyegette, illetve házának felrobbantását is kilátásba helyezte, mivel 
szomszédasszonya rászólt, hogy túl hangosan hallgatja a zenét. Más 
esetben egy 71 éves férfi zaklatta szomszédját és annak kislányát, 
mivel a gyanúsított férfi szerint túl hangosak voltak. Harmadsorban 
élettársa volt párjának életét akarta kioltani egy 42 éves férfi, aki az 
utcáról kiabálta ki szándékát a sértett erkélye felé. Végül egy inter-
netes közösségi oldalon is inzultálta szerelemféltésből ismerősét az a 
férfi, aki ugyanezt megtette telefonon és személyesen is. A Miskolci 
Rendőrkapitányság az eljárások vizsgálati szakaszaiban a szükséges 

eljárási cselekményeket el-
végezte, és az iratokat átadta 
az ügyészségnek.

Rablás és kifosztás 
Őrizetbe vették azt a fiatalkorú fiút, aki megtámadott Miskolcon 

két nőt, és megpróbálta elvenni az értékeiket. A Miskolci Rendőrka-
pitányság a 17 éves, erdőhorváti fiúval szemben rablás és kifosztás 
miatt folytat büntetőeljárást. A fiú október 22-én 21 óra előtt Miskol-
con, a Szabadság úton, egy asszony vállán lévő táskáját erőszakkal 
le akarta tépni, aminek következtében a nő elesett, és nyolc napon 
belül gyógyuló sérülést szenvedett. A táska eltulajdonítása nem járt 
eredménnyel, ezért a fiatalember elszaladt a helyszínről. Ezek után 
az elkövető egy órán belül a Miskolc, Maros úton egy másik nő ke-
zéből próbálta meg kitépni, valamint eltulajdonítani a táskáját, de ez 
sem sikerült, így a fiú ismét zsákmány nélkül szaladt el. A rendőrök 
a nyomozás során megállapították az elkövető kilétét, akit november 
22-én elfogtak és gyanúsítottként hallgattak ki. A fiatal fiút őrizet-
be vették, majd az ügyészségen előterjesztést tettek letartóztatására.

Bekéredzkedett melegedni, majd kirabolta
Rablás miatt emeltek vádat egy 19 éves férfi ellen, aki idén márci-

usban a délutáni órákban bekéredzkedett sógornője ózdi házába az-
zal az indokkal, hogy átmelegedjen. A nő azonban nem bízott benne, 
ezért a pénztárcáját folyamatosan magánál tartva végezte a ház körüli 
napi teendőit. A férfi azonban figyelte a pénztárcát, és egy óvatlan pil-
lanatban kikapta a nő kezéből, majd egy 20 000 forintos címletű bank-
jegyet kivett belőle és a nadrágjába rejtette. A nő megpróbálta vissza-
szerezni a pénzt, de a vádlott azt bizonygatta, hogy az nincs nála, mire 
dulakodni kezdtek, e közben a vádlott nadrágjából kiesett a bankjegy. 
A nő utánanyúlt, azonban a vádlott hamarabb felkapta előle a földről, 
és máris kifelé indult a házból, amikor a szintén a lakásban tartózko-
dó nő testvére, valamint a sógornője, elállták az útját. A vádlott először 
a testvérét mindkét karjánál fogva megragadva félrerántotta, amitől 
az a földre esett, ezután pedig újra sógornőjével kezdett el dulakodni, 
akit végül mindkét vállánál megfogva, egy erőteljes mozdulattal az 
ajtónak lökött. Ezt követően ökölbe szorított kézzel támadott, és meg-
próbálta megütni a sértettet, mire a testvére kiabált rá, hogy ne bánt-
sa, mert várandós. A vádlott ekkor a konyhaablakhoz szaladt és azon 
kiugorva elmenekült. A sértett a vagyoni kár tekintetében polgári jogi 
igényt jelentett be. A bántalmazás során a nő nem szenvedett el testi 
sérülést. Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottal szemben bör-
tönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

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

1

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

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

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

ha ezt valamilyen kölcsönös szerelemben éli meg. 

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

gánéletében. Nem szabad azonban siettetnie a dolgokat.

Ikrek (05. 22–06. 21.) A hét második felében jó alkalom 
kínálkozhat arra, hogy megtakarított pénzét befektesse. Ön 
gyors és gyakorlatias, így jelentős profitra tehet szert a közel-

jövőben e döntésének köszönhetően.

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

ha nem bízza a véletlenre a boldogulását. 

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

hogy önre is átragadjon ez a gondolkodásmód. 

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

manipulatív viselkedés állhat a veszekedés hátterében. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nagy utazás előtt áll, jól teszi, ha 
meglépi a szükséges előkészületeket! A világ bármely felére 
megy is azonban, és bármilyen boldogság is ez az út, a kedve-

sétől való kényszerű távolság már egyáltalán nincs ínyére. 

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

lességtudattal teszi. Ahogy mindig, most is.

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

kollégáival. Ismét rendkívüli népszerűségnek örvendhet. 

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

geivel! Még jól jöhet a barátságuk idővel.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Sikerre, hírnévre, karrierre vágyik. 
De nem mindegy, milyen áron éri el. Most jó lehetősége van 
találkozni olyanokkal, akik segítségére lehetnek. Válassza ki 

azt az embert, aki a legszimpatikusabb!

Halak (02. 20–03. 20.) A családi összhang és nyugalom már 
kialakulóban van, karácsonyra minden rendbe is jöhet. Addig 
is díszítse fel szívét lelkét, gondoljon mindenkire szeretettel! 

Szükségtelen mentségeket keresnie a mulasztásaira.

FORRÓ NYOMON

Bár az idő még mindig melegebb a megszokottól, ez nem jelenti 
azt, hogy ne hódolhatnának a miskolciak kedvenc téli sportjuk-
nak. November végétől ugyanis újra nyitva tart a közönségkor-
csolyázásnak otthont adó népkerti kettes jégpálya. Pénteken-
ként este egy, szombatonként pedig három közönségkorcsolyát 
rendeznek, 10, 13 és 17 órakor, míg vasárnap délelőtt és délután 
egyet-egyet. 

Elindult  
a jeges szezon 

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS  

FELVÉTELE

Civilek, lakók és színészek ültettek fát a Kilián városrészben Bartha György önkormányzati képviselővel. A program az Otthon 
téren kezdődött, ahol egy diófát ültettek el annak a fának a helyére, amely évtizedekig emblematikus jelensége volt a térnek, de el-
ültettek még nyolc másik fát is a városrészben. Az Otthon tér diófáját a Kilián-déli Közösség fogadta örökbe, melyet az óvó karókra 
helyezett táblácska is jelöl mostantól. A Zöld Kapcsolat Egyesület és a lakók mellett a Miskolci Nemzeti Színház művészei is ásót ra-
gadtak a közösségért. Bartha György elmondta, ez egy program kezdete, mivel a több mint 57 éves lakótelepre már ráfért a fa frissítés 
koruknak és az időjárásnak köszönhetően. A közösségi faültetés jövőre folytatódik.                                              FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS 

ÁRNYAT ADÓ KÖZÖSSÉG 
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