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Hegedűs Andrea  a 3 sz. választókerület önkor-
mányzati képviselője lakossági fórumot tart 2019. 
december 12-én (csütörtökön) 17 órától a Miskol-
ci Szilágyi Dezső Általános Iskolában. Tervezett 
téma: beszélgetés a városrészt érintő fejlesztési tervekről. 

Deák-Bárdos Mihály a 14 sz. választókerület ön-
kormányzati képviselője lakossági fórumot tart 
2019. december 12-én (csütörtökön) 17.00 órától 
Szent Imre Római Katolikus Iskolában.

Közmeghallgatást tart a 
Roma Önkormányzat 

Miskolc Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete december 11-én 16:00 
órakor közmeghallgatást a 
polgármesteri hivatal közgyű-
lési termében. A város polgárai 
és a helyben érdekelt civil szer-
vezetek képviselői az önkor-

mányzati feladatokkal kapcso-
latban közérdekű kérdéseket 
és javaslatokat tehetnek fel. Je-
len lesznek a szolgáltató cégek 
vezetői, akikhez kérdéseket in-
tézhetnek.

Feljelentést tett Veres Pál 
Egy ózdi lakostól érkezett 

bejelentés, miszerint Miskolc 

polgármestere nevében több 
alkalommal is angol nyel-
vű e-maileket kapott. A le-
velek egy olyan e-mal címről 
érkeztek, melyekkel Miskolc 
nem rendelkezik. A levélíró 
– aki magát Veres Pál polgár-
mesterként tűnteti fel – anya-
gi haszonszerzés céljából 600 
USD és 190 USD megfizeté-

sét kérte a címzettől, egy Ku-
ala Lumpur-i bankszámlára. 
November 26-án Veres Pál 
az önkormányzat képvisele-
tében feljelentéssel élt isme-
retlen tettes ellen. Ebben arra 
kéri a rendőrséget, állapítsa 
meg, történt-e bűncselekmény, 
amennyiben történt, az elkö-
vető személyét derítse fel.
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Új korszak, a változás sze

le, újjáépítés. Lehetne ilyen, 
és ehhez hasonló nagy szava
kat használni, de felesleges. 
Most sokkal inkább kemény 
munkára, szakmai alázatra 
van szükségünk ahhoz, hogy 
a Miskolci Napló hetilapot és 
a minap.hu oldalt új irányba 
fordíthassuk. Magunk mö
gött kell hagynunk a napi 
politikai csatározások olykor 
szinte az égig csapó vad hul
lámait, hogy a békés, egy
mást segítő, a várost előre 
vivő együttműködés csende
sebb vizei felé hajózzunk.

Nincs mit titkolni, hiszen 
gyorsan látható lesz: a Mis
kolci Napló és a minap.hu 
alapos változáson esik át 
az elkövetkező időben. Az 
új iránnyal értelemszerűen 
máshova kerülnek a hangsú
lyok, más kerül a fókuszba: 
Miskolc, a város élete, az itt 
élőket érintő és érdeklő ese
mények és persze a gondok 
is. Mert tökéletes világ nincs, 
és ha már azzal segítjük egy 
probléma megoldását, hogy 
felhívjuk rá a figyelmet, ak
kor elérjük a célunkat. A 
küldetésünk ugyanis nem 
lehet más, mint megmutat
ni olvasóinknak Miskolcot 

olyannak, amilyen, erénye
ivel, hibáival együtt, ame
lyekkel mégis úgy szeretjük, 
ahogy csak mi tudjuk. Meg
győződésem, hogy nincs még 
egy város Magyarországon, 
amely olyan szintű ragasz
kodást vált ki, mint Miskolc. 
Aki itt született, de valamiért 
elment, aki máshonnan ér
kezett, de itt otthonra talált, 
és persze azok, akik mindig 
ide tartoztak és tartoznak, 
örökké miskolciak marad
nak. Mindannyiuknak tar
tozunk azzal, hogy őszintén 
beszélünk arról, ami itt törté
nik, megadjuk mindenkinek 
a szót, aki segíteni akar még 
jobbá tenni Miskolcot. Ez lesz 
ugyanis számunkra minden
nek az alapja: kiegyensúlyo
zottság, szakmaiság, jobbító 
szándék.

A Miskolci Napló  és a mi
nap.hu új mérföldkőhöz ér
kezett. Bízom benne, hogy 
részesei, előremozdítói lehe
tünk annak a párbeszédnek, 
együttműködésnek, amely 
Miskolcot egy prosperá
ló, gazdagodó várossá teszi. 
Ezért dolgozunk majd min
dennap.

HORVÁTH SZABOLCS
FŐSZERKESZTŐ

Miskolc a téli szünet idősza-
kában valamennyi munka-
napon meleg ebédet biztosít 
a rászoruló gyermekeknek 
december 23. és január 3. 
között – tájékoztatott a vá-
rosháza.

A szünidő alatti gyerme-
kétkeztetés díjmentes a hátrá-
nyos helyzetű gyermekeknek 
és a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben ré-
szesülő halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekeknek 
egyaránt. A juttatást a szü-
lő vagy törvényes képviselő 
igényelheti egy nyomtatvány 
segítségével. A miskolci ön-

kormányzat 2019. szeptem-
ber 1-i nyilvántartása szerint 
1635 gyermek – 5 hónapostól 
18 éves korig – jogosult a díj-
mentes szünidei meleg ebéd 
juttatásra. Miskolcon a téli 
szünidő idején több, lakóhe-
lyükhöz legközelebb eső hely-
színen ebédelhetnek a gyere-
kek: Belvárosi Konyha (volt 
központi leánykollégium) 
3525 Miskolc, Palóczy u. 1.; 
Könyves Kálmán Általános 
Iskola 3534 Miskolc, Köny-
ves K. u. 2.; Petőfi Sándor Fi-
úkollégium 3527 Miskolc, 
Bajcsy-Zs. u. 33.; Széchenyi 
István Általános Iskola 3524 
Miskolc, Hajós A. u. 5.

ÚJ MÉRFÖLDKŐNÉL

Ingyenes ebéd  
a téli szünetben

ÚJ VEZETŐK A MIKOM ÉLÉN 

Szombaton pénteki  
menetrend 

December 7-én, szomba-
ton – a munkanap áthelyezése 
miatt – az MVK autóbuszai és 
villamosai a pénteki munka-
napi menetrend szerint közle-
kednek.

Újra üzemel az Újgyőri 
piac megálló

Befejeződött az Újgyőri piac 
autóbusz megállóhely felújítása, 
ezért december 7-én, szombat-
tól a megállóhely ismét fogad 
járatokat. A megállóhely felújí-
tása idején az 53-as autóbusz az 
Újgyőri főtér érintésével köz-
lekedett, szombattól azonban 
újra az eredeti útvonalán fog 
járni, vagyis a Déli Ipari Park 
– Joyson felé nem fogja érinteni 
az Újgyőri főtér megállót.

Visszaáll a forgalmi rend 
Az Újgyőri piac autó-

busz-megállóhelyek felújítá-
sa miatt a reggeli torlódások 
enyhítésére október végétől 
ideiglenesen egyirányúvá tet-
ték a belváros felé a Görögsző-
lő és Andor utcát. A megálló-
helyek felújítása befejeződött, 

ezért december 6-án, péntek-
től visszaállt az eredeti forgal-
mi rend.

 
Máshogy járnak  
az egyetemi buszok 

December 7-től a Miskolci 
Egyetemen elkezdődik a vizs-
gaidőszak, ez t'öbb járat menet-
rendjét is érinti. Munkanapo-
kon a 2-es járatok nem érintik 
az egyetemen lévő megálló-
kat, szintén munkanapokon a 
Miskolctapolcáról a 19:35-kor, 
19:50-kor, 20:05-kor és 20:20-
kor induló 20-as járatok, illetve 
szombati napokon a (menet-
rendkönyvben bekeretezett) 
20-as járatok nem érintik Egye-
temváros végállomást. A Cent-
rum megállóhelytől 07:29-kor 
nem indul 12-es autóbusz az 
Egyetemvárosba.

Ideiglenes megálló  
Miskolctapolcán 

Utaskérésre a 2-es és 20-as 
autóbusz a Búza tér irányába a 
Miskolctapolcai Strandfürdő 
és a Miskolctapolcai parkoló 
megállóhelyek között megáll 
a Miskolctapolcai út és a Fa-
gyöngy utca kereszteződésénél 

kialakított ideiglenes megálló-
helyen is. Az ideiglenes meg-
állóhely az Aradi sétány átépí-
tésének végéig fog üzemelni, a 
gyalogosforgalom megköny-
nyítése érdekében.

Több 16-os érinti  
a diósgyőri kórházat

A Bányaüzemtől 07:35-kor 
induló 16-os autóbusz az Új-
győri főtéren az 1-es autóbusz 
megállóhelyére érkezve továb-
bindul a diósgyőri kórházhoz 
07:51-kor, illetve 07:56-kor in-
dul visszafelé a kórháztól az Új-
győri főtérre. 15:05-kor is indul 

16-os busz a Diósgyőri Kórház-
hoz szintén az Újgyőri főtéren 
az 1-es autóbusz megállóhe-
lyéről, ez a járat 15:10-kor in-
dul vissza a diósgyőri kórház-
tól és az Újgyőri főtérre érkezve 
15:15-kor menetrend szerint 
indul a Bányaüzemhez. A 16-
os autóbusz megállóhelyei az 
Újgyőri főtér és a diósgyőri kór-
ház között: a diósgyőri kórház 
irányába: Újgyőri főtér 1-es au-
tóbusz megállóhelye, Vasgyári 
út, Vasgyár, diósgyőri kórház, 
az Újgyőri főtér irányába: diós-
győri kórház, Diósgyőri Ipari 
Park, Vasgyár, Újgyőri főtér.

MVK HÍREK 

December 1-től új vezetők ko-
ordinálják a Miskolci Kom-
munikációs Nonprofit Kht. 
online és offline média felü-
leteit. A MIKOM új ügyveze-
tője Varga Zoltán, a Miskolc 
Televízió új főszerkesztője 
Ficsór-Kis Alicia, a Miskolci 
Napló és a minap.hu főszer-
kesztője Horváth Szabolcs.

Varga Zoltán,  
ügyvezető igazgató 

45 éves, 3 gyerekes családapa. 
Csaknem 25 éve dolgozik kom-
munikációs területen. Újság-
íróként dolgozott az Észak-Ma-
gyarországnál, a Déli Hírlapnál 
és az OrszágHatár Magazinnál, 
majd a Magyar Hírlap regioná-
lis vezetője lett. Több mint 10 
évig dolgozott az RTL Klub hír-
igazgatóságán szerkesztőként, 
majd bűnügyi rovatvezetőként. 
Ez idő alatt a Független Hír-
ügynökségen keresztül szállí-
tott riportokat az Echo TV-nek, 
a Hír TV-nek és az ATV-nek 
is. Kilenc éve a Vám- és Pénz-
ügyőrség, majd – az integrációt 
követően – a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal kommunikációs 
vezetője lett. Több országos- és 
nemzetközi reklámkampányt 
vezényelt le. Munkáját több al-
kalommal is elismerték. Volt 
Év Újságírója, Év Riportere és 

Év Szóvivője is. 2016-ban és 
2018-ban televíziós munkájá-
ért Olaszországban, Milánóban 
kapott nemzetközi elismerést. 

Ficsór-Kis Alicia,  
főszerkesztő (Miskolc TV)

Miskolcon született és azóta 
is itt él, két gyermek édesanyja. 
Diplomáját 2004-ben a Szege-
di Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán szerezte 
elektronikus sajtó és PR szak-
irányon. Már az egyetemi évek 
alatt szerkesztőként dolgozott 
a Miskolc Televíziónál. Az itt 
eltöltött 12 év alatt minden te-
rületen gyakorlatot szerzett. 

Rendszeresen vezetett élő mű-
sorokat, szerkesztője volt a 
híradónak és más tematikus 
magazinműsoroknak. Több 
országos csatornának (MTV, 
ATV, Echo Tv) bedolgozott. 
Később az RTL Híradó ripor-
tere volt, az elmúlt két évben az 
Európa Rádió szerkesztő-mű-
sorvezetője. Jelenleg is ta-
nul, az egri Eszterházy Károly 
Egyetem logopédia szakán.

Horváth Szabolcs,  
főszerkesztő (minap.hu  
és Minap)

30 éve dolgozik a sajtóhoz 
kapcsolódó munkakörök-

ben. Közel húsz évet töltött 
újságíróként és szerkesztő-
ként a Déli Hírlap, majd az 
Észak-Magyarország szer-
kesztőségében. Munka mellett 
szerzett diplomát a Miskol-
ci Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán igazságügyi 
igazgatási szakon.

Az újságírói munka után 
átállt a „másik oldalra”, és az 
elmúlt tíz évben cégeknél, in-
tézményeknél látott el sajtóre-
ferensi feladatokat, legutóbb 
a Herman Ottó Múzeumban. 
Innen érkezik a Minap hetilap 
és minap.hu hírportál főszer-
kesztői posztjára.

Varga Zoltán, Ficsór-Kis Alicia és Horváth Szabolcs. Fotó: Juhász Ákos 

Illusztráció: Juhász Ákos 



A Holdam Egyesület a Vá-
rosház tér 16. alatt várja 
a leendő édesanyákat és a 
családokat. Az új közössé-
gi térben is előadásokkal, 
tájékoztatókkal és klubok 
szervezésével folytatja kö-
zösség összetartó munká-
ját a városban.

A Holdam Egyesület 
2007-ben alakult, a nők és 
anyák közössége. Tavaly ősz-
szel döntést hozott, a 7 évig 
– a Weidlich-udvarban – 
fenntartott Holdam udvart 
bezárta. Jelenleg harminc 
tagja van, és azon dolgoz-
nak együtt, hogy segítsenek 
a nőiség, az anyaság, a szülés 
és a születés tudatos megélé-
sében. Az egyesület elnöke 
gyakorló édesanya, három 
gyermeke van. – Az alapve-
tő értékek és célok megma-
radtak, ugyanúgy a Holdam 
Egyesület tartja fönn ezt a 

helyet, mint anno a  Weidlich 
udvarit. Délelőttönként be-
szélgető köröket tartunk 
anyukáknak anyaságról, 
gyereknevelésről, szülés, 
szoptatás témakörben, ho-
gyan lehet tudatosan tervez-
ni a családi életet – mondta 
el Zsíros Zsófia.

A városvezetés befogadó 
arra, hogy kapcsolatot ala-
kítson ki és együttműköd-
jön az alapítványokkal és a 
civil szervezetekkel. Hege-
dűs Andrea polgármesteri 
tanácsnok szerint a civil kez-
deményezéseket az elmúlt 
években kevésbé karolta föl 
az önkormányzat. – Mi ezen 
változtatni szeretnénk. Vagy-
is politikai oldalról és város-
politikai oldalról szeretnénk 
megközelíteni és feltérképez-
ni azt a területet, ami például 
a családokkal, az édesanyák-
kal, a kismamákkal foglalko-
zó területet ölelik föl.
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Hóval köszöntött be a de-
cember, de úgy tűnik, ez 
néhány autóst nem riasztott 
vissza attól, hogy nyári gu-
mival induljon útnak. Pedig 
ilyenkor, a csúszós utakon 
nem csak saját testi épsé-
günk a tét. 

– A közlekedésben min-
dig tekintettel kell lenni az 
úton lévő többi szereplőre is 
– mondja Dobi Tamás, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtó-
referense. – Mindig két kézzel 
fogjuk a kormányt, így job-
ban lehet korrigálni a meg-
csúszást.  Tartsunk nagyobb 
követési távolságot, kerüljük 
el a hirtelen gázadást és kor-
mánymozdulatokat, valamint 
tartsunk nagyobb oldaltávol-
ságot. Kanyarodáskor is nagy 
a csúszásveszély, ezenkívül 
a vasúti átjárók is különösen 
csúszósak. Ha azt észleljük, 
hogy az autó a jeges, csúszós 
felületen kormányzás nélkül 
sodródik, gázelvétellel, apró, 
nagyon finom ellenkormány-
zással, esetleg lassító fékezéssel 
szerezhető vissza a jármű sta-
bilitása – hangsúlyozza Dobi 
Tamás.  

Téli rodeósok  
nyári gumival

A taxisok is azt tapasztalták 
Miskolcon, hogy voltak nyári 
gumis „rodeósok” a havazás 
első napjaiban. Csúszkálás, bi-
zonytalan fékezés – ezek a je-
lek a többi autóst is nagyobb 
óvatosságra intik. – Akik nem 
tesznek fel téli gumit ilyenkor, 
nem csak a magukat testi ép-
ségét veszélyeztetik – mondja 
Győry Richárd miskolci taxis. 
Ugyanakkor ő azt tapasztal-
ta, hogy az elmúlt évekhez ké-

pest kevesebb ilyen autós volt 
a miskolci utakon. Szerinte 
azoknak is érdemes ilyenkor 
letenni az autójukat, akiknek 
kisebb rutinjuk van. Győry 
Richárd szerint a meteorológi-
ai szolgálat és a média is job-
ban segíthetné a miskolciakat, 
például olyan figyelmeztetése-
ket is szívesen látna, ami ilyen 
időjárási helyzetre is felhívja a 
figyelmet, hiszen szinte min-
denki közlekedik, és a gyalo-
gosokat is váratlanul érheti 
egy ilyen hó- és jéghelyzet.  

Rutinnal és figyelemmel
Horváth Gyulának 1996. 

óta van jogosítványa, napon-
ta akár több száz kilométert 
is megtesz autóval, nagy ve-
zetési rutinnal rendelkezik. 
– Igyekszem még az első hó 
megérkezése előtt felrakni a 
téli gumikat, készülök a tél-
re, figyelek a téli fagyálló-
ra, de évszaktól függetlenül 
karbantartom az autóimat. 
A csúszós utaknál oda kell 
figyelni a megfelelő követé-
si távolság megtartására, és 
még körültekintőbben kell 

megválasztani a sebességet. 
Ne bízzuk magunkat pusz-
tán az ABS-re és a jó gumi a 
legfontosabb.

Százból húsz az utolsó 
pillanatban

Az általunk megkeresett 
gumiszerelő szerint min-
den ötödik autós „megvárja”, 
míg leesik az első hó és akkor 
kezd el kapkodni. – Idén vi-
szonylag későn köszöntött be 
a tél, az emberek is kicsit ké-
sőn kapcsoltak – mondja Pá-
lfi Viktor (Vikalex Bt.). Tavaly 
például már novemberben le-
cserélték a téli gumit az em-
berek. Azt tapasztaltam, hogy 
mindig vannak olyanok, akik 
megvárják, hogy leessen az 
első hó, mondjuk az autósok 
15-20 százalékára jellemző ez. 
Azt mondom, hogy már no-
vemberben illik cserélni. Ezt 
nem mindenki tartja be, így 
most nagyon „el vagyok ha-
vazva” a munkával, naponta 
akár 7-8 autó is érkezik hoz-
zám, természetesen gumicse-
rére.

AMIKOR LEESIK AZ ELSŐ HÓ 

Dukai Zoltán lett a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója. Egy 
olyan stabil, hatékony és rugalmasan működő szervezetet sze-
retne kialakítani, ami piaci körülmények között is megállja a 
helyét. Pontos adatokat még nem tud mondani, hiszen az álta-
la mostantól vezetett intézmény átvilágítása jelenleg is tart. A 
46 éves, közgazdász végzettségű pénzügyi és gazdasági szak-
embert – mindezek tükrében – a terveiről kérdeztük.

– Vannak olyan tapasztalatai 
közigazgatási és gazdasági terü-
leten is Miskolcon, amik meg-
alapozták mostani kinevezését. 
Kérem, röviden foglalja össze 
azokat a tapasztalatokat, ame-
lyeket jól tud majd használni eb-
ben a pozícióban. 

– Karrierem során közel öt 
évet foglalkoztam városfejlesz-
téssel és üzemeltetéssel, Miskolc 
önkormányzatánál dolgoztam, 
a későbbiekben pedig a Miskolci 
Városfejlesztési Kft.-nek voltam 
az ügyvezető igazgatója. Büszke 
vagyok arra, hogy a közremű-
ködésünkkel, illetve az irányí-
tásommal Miskolcon letettük 
a modern városfejlesztés és vá-
rosgazdálkodás alapjait. Többek 
között részt vettem IVS, az In-
tegrált Városfejlesztési Stratégia 
kidolgozásában és végrehajtásá-
ban, önkormányzati biztosa vol-
tam a Búza téri piac beruházá-
sának, önkormányzati oldalról 
pedig kormányzati kapcsolat-
tartóként részt vettem a Kemény 

Dénes Sportuszoda beruházásá-
nak előkészítésében és megvaló-
sításában. 

– Hogyan látja, menyire vál-
tozott meg az elmúlt években a 
Miskolc Holding működése? 

– Ez a holding, ami jelenleg 
Miskolcon működik, egy jóval 
nagyobb szervezet, mint ami 
2010 előtt volt. Olyan feladato-
kat is ellát, amik korábban az 
önkormányzat tevékenységei 
közé tartoztak, így nyilvánvaló, 
hogy egy jóval szerteágazóbban 
működő cég lett belőle az elmúlt 
években. A jövő héttől kezdő-
dően egy átadás-átvételt fogunk 

lebonyolítani, át kell világítani a 
jelenlegi működést annak érde-
kében, hogy egy stabil és fenn-
tartható pénzügyi modellt tud-
junk kialakítani. Ebben pedig 
szorosan együtt kell működniük 
a polgármesteri hivatallal, az ön-
kormányzattal és a Miskolc Hol-
ding Zrt. igazgatóságával is. 

– Mennyire látja jelenleg köz-
pontosítottnak a Miskolc Hol-
ding működését? 

– Ezt nem központosítás-
nak nevezném, hanem inkább 
azt mondanám, hogy sok 
olyan feladat került a céghez, 
ami részben indokolt volt, 
részben pedig át kell gondol-
ni, hogy ott van-e a helyük. A 
jól működő dolgokhoz nem 
fogunk hozzányúlni, de ami 
megítélésünk szerint lassú, 
nehézkes, ezeken biztos, hogy 
változtatni szeretnénk az el-
következő időszakban, de 

ezek azok a kérdések, ame-
lyekre csak később lehet fele-
lősen válaszolni. 

– Nemcsak közigazgatási ta-
pasztalatai vannak, hanem egy 
saját start-up cég tulajdonosa is. 
Ez jelentheti-e azt, hogy egy más-
fajta szemléletmódot is be tud 
hozni a Holding vezetésébe?    

– Szerintem nagyon sok olyan 
innovatív dolog van, – már amit 
a piaci körülmények is megen-
gednek – amit be lehet emelni 
egy önkormányzati típusú rend-
szerbe. Sok olyan közgazdasági 
jellegű megközelítés van, amit 
szerintem alkalmazni kell annak 

érdekében, hogy rugalmasabban 
és hatékonyabban működjön 
egy szervezet, erre nyilván van-
nak és lesznek is ötleteim az el-
következő időszakban. 

– Mik voltak az első gondolatai 
kinevezésekor? 

– Én ezt egy izgalmas feladat-
nak látom. Ahogy már mond-
tam, ez egy nagy, összetett és 
komplex szervezet, amit egy nagy 
kihívásnak tekintek és szívvel-lé-
lekkel vágok bele a feladatba. 

NOR

Dukai Zoltán

Indulás előtt tájékozódjunk az utak állapotáról! 

Több autó elakadt, keresztbe fordult hétfőn a Harsányi úton. 
Fotók: Mocsári László 

A Holdam Egyesület 2007-ben alakult, a nők és anyák kö-
zössége. Fotó: Juhász Ákos 

Átadták az Újhold 
közösségi teret

Névjegy
Dukai Zoltán 46 éves, közgazdász végzettségű pénzügyi és gazdasági szakember. Több mint 14 

éves vezetői és szakmai tapasztalattal rendelkezik, amit elsősorban közigazgatási, gazdasági és pro-
jektvezetési területen szerzett. Közel öt évet foglalkozott városfejlesztéssel és üzemeltetéssel, Miskolc 
város önkormányzatánál, illetve az erre a célra alapított városfejlesztési társaságon keresztül. 

Pályája során több száz sikeres projekt előkészítésében és megvalósításában vett részt, amelyekben 
a stratégiai fejlesztési irányok meghatározásán túl, a szakmai és üzleti területek kiemelt jelentőséggel 
bírtak. Jelenleg egy alapítvány főigazgatói feladatait látja el, valamint tulajdonosa egy start-up cég-
nek, amely kockázati tőkebefektetés előtt áll.

Indulás előtt
Mindig ellenőrizzük a 

lámpákat, az akkumulá-
tort, a hűtőfolyadékot, az 
ablakmosót és az ablak-
törlő lapátokat. Hasznos 
lehet az autóban zárak és 
szélvédő lefagyását gátló 
folyadék, tisztítókefe és 
jégkaparó. 

Hosszabb út előtt
Tájékozódjunk az utak 

állapotáról. A lehetőségek-
hez mérten tanácsos, hogy 
az autóban legyen hólapát, 
tartalék meleg ruha, pok-
róc. Teletankolt állapot-
ban induljunk útnak.  



A kívül-belül karácsonyi 
pompába öltöztetett lilla-
füredi kisvonatozás után 
egy két és fél órás, varázsla-
tos kaland részesei lehet-
nek a gyermekek és csalá-
dok a Mikulás varázslatos 
Mesebirodalmában.

Minden kocsiban kram-
puszok várják a gyermeke-
ket, akik az utazás alatt „fel-
készítik” őket a lillafüredi 
kalandokra, a Mesebiroda-
lom kapujában pedig maga 
a Mikulás fogadja a kicsiket. 
A Lillafüredi Mesebirodalom 
azonban idén sem csak a lát-

ványról és a játékról szól. A 
szervezők minden évben ki-
emelt figyelmet fordítanak 
arra, hogy a gyerekek az itt 
eltöltött idő alatt játszva ta-
nulhassanak.

– Idén csatlakoztunk a 
2021-ben Magyarországon 
megrendezendő „Egy a ter-
mészettel” Vadászati és Ter-
mészeti Világkiállítás célki-
tűzéseihez, így a gyerekek 
felé a természet szeretetét 
közvetítjük, amihez a lilla-
füredi erdei környezet töké-
letes helyszín – tudtuk meg 
Boda Pétertől, a Diósgyőrért 
Közhasznú Alapítvány elnö-

kétől. Mint mondta, a jetibi-
rodalomban az egymás elfo-
gadásáról szól minden, arról, 
hogyan legyünk együtt bol-
dogok. A woody-s helyszí-
nen, ahol a megunt játékok 
vannak, az a fő üzenet, hogy 
nem szabad a régi játékokat 
elfelejteni, nem kell mindig 
újat venni – tette hozzá.

A Diósgyőrért Közhasznú 
Alapítvány az Északerdő Zrt-
vel együttműködve 2019-ben 
17. alkalommal indította út-
jára a Diósgyőri Mikulásvo-
natot, ami december 15-éig 
szállítja a családokat a Lilla-
füredi Mesebirodalomba.

Grubert Roland gyújtotta 
meg az első gyertyát a Szent 
István téren kialakított ha-
talmas adventi koszorún. 
Mint mondta, az adventi 
várakozás arról is szól, hogy 
minél emberségesebbek le-
gyünk akár idegenekkel is.

A várakozás időszakában 
négy vasárnapon át gyújtunk 
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 közvetíté-
seképpen 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. 

Az első gyertyát a Magyar 
Vöröskereszt Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szerveze-
tének igazgatója gyújtotta meg. 
Grubert Roland elmondta, a 
vasárnaponkénti gyertyagyúj-
tás egy-egy figyelmeztető mér-
földkő. – Itt az ideje magunkba 
nézni. Gyújtsuk meg az ünnepi 
gyertyákat, amikkel fény gyúl 
majd szívünkben is, a feltétel 
nélküli jó szándékot tegyük éle-
tünk részévé. A Vöröskereszt-
nél nap mint nap a legnehezebb 
emberi sorsokkal találkozunk. 
Mi azt a csatornát biztosítjuk, 
amin keresztül az önzetlen se-
gítség és a támogatás eljut a 
rászorulókhoz. Ezekre nem-
csak advent idején, hanem az 
év minden napján nagy szük-
ség van. A szeretet nem veszett 
ki a világból és így a miskolci-
akból sem. Sokan és sokat se-
gítenek, ami azt jelenti, hogy 
Miskolc és a megye települései 
képesek egy közösségként tö-

rődést és együttérzést mutatni 
a nehezebb sorsú tagjaik iránt 
– mondta Grubert Roland, aki 
arra kérte hallgatóságát, ebben 
a pár napban figyeljenek oda 
jobban a környezetükben élők-
re. – Az idősekre, a magányo-
sokra, az ünnepeiket a szerette-
iktől távol töltőkre. Legyen egy 
pár jó szavuk és mosolyuk az 
utcán élőkhöz is! Legyen gon-

dunk arra, hogy közösen mi-
nél több örömet tudjunk adni 
másoknak – hangsúlyozta az 
igazgató, aki Duberné Duna-
veczki Évával, a Magyar Vö-
röskereszt miskolci Hajléktala-
nokat Gondozó Központjának 
intézményvezetőjével közösen 
gyújtotta meg az első gyertyát 
az adventi koszorún. A szabad-
téri színpadon a Balázs Győző 

Református Gimnázium tanu-
lóinak műsorát láthatta a kö-
zönség, szolgálatot tett Balajti 
József református lelkész.

December 8-án Gúr Pé-
ter Attila, a Miskolci Egyesí-
tett Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény 
– Módszertani Központjának 
igazgatója lesz a gyertyagyújtó, 
műsort ad a Fényi Gyula Jezsu-
ita Gimnázium és a Fáy András 
Görögkatolikus Közgazdasági 
Szakgimnázium. A harmadik 
adventi gyertyát Varga Andrea 
Klára, Miskolc alpolgármeste-
re gyújtja meg, majd műsort ad 
a Kossuth Lajos Evangélikus 
Gimnázium. December 22-én 
16 órától Veres Pál, Miskolc 
Megyei Jogú Város polgármes-
tere lesz a gyertyagyújtó, mű-
sort ad a Fráter György Kato-
likus Gimnázium és a Szent 
Benedek Középiskola Miskolci 
Tagintézménye.                 R. O.

Fellobbant a hit lángja

Grubert Roland útravalóul a törődés és együttérzés fontosságát hangsúlyozta. Fotók: Végh Csaba
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Elkezdődött az ünnepi ké-
szülődés Miskolc belvárosá-
ban. Az ünnepi fényeket no-
vember 29-én kapcsolták fel. 

A miskolci advent ez évi 
legfőbb célja, hogy minden-
ki egyformán részesülhessen 
a karácsony hangulatában, 
hogy a szeretet ünnepén az 
elesettek is méltóképp ünne-
pelhessenek, továbbá, hogy 
minden gyermeknek boldog 
karácsonya lehessen. Ezért 
rendhagyó módon már az 
ünnepi fények felkapcsolá-
sában is egy „kisangyalt” hí-
vott segítségül Veres Pál pol-
gármester. Péntek délután az 
ünnepi díszkivilágítást Gaál 
Angyalka kapcsolta fel, aki a 
Bulgárföldi Általános Iskola 
Erenyői Tagintézményének 
tanulója. Angyalka idén ötö-
dik osztályos, négy testvéré-
vel együtt járnak évek óta a 
Perecesi Tanodába.

Miskolc polgármestere 
köszöntőjében úgy fogalma-
zott, a fény közelebb hozza 

egymáshoz az embereket, 
reményt ad, új várakozások-
kal tölti meg az embereket. 
– Ilyenkor a család az elsőd-
leges közeg, ahol szeretnénk 
minél több időt eltölteni, 
erőt gyűjteni, visszatekin-
teni a mögöttünk hagyott 
hónapokra. Gondolni kell 
azonban azokra is, akiknek 
nem adatik meg, hogy csa-
ládban ünnepeljenek. Fi-
gyelmünket fordítsuk tehát 
arra, hogyan tudunk segíte-
ni a nehéz sorsú embereken 
– hívta fel a figyelmet Veres 
Pál, aki jó példával elöl járva 
maga is ajándékot helyezett 
el a Szent István téri szere-
tetdobozba, valamint a sü-
tigyárban is „munkába” állt. 
– Kívánom, hogy mindenki 
találja meg a saját kis csalá-
di fényét, meleg tüzét, hogy 
a nehéz napok után boldog 
örömmel várjuk a csodát ka-
rácsonykor, hogy szívünkbe, 
lelkünkbe melegség költöz-
zön – zárta köszöntőjét a vá-
rosvezető.

Ünnepi fénybe  
öltözött Miskolc

Újra zakatol a Mikulásvonat

 Fotó: Mocsári László
Szolgálatot tett Balajti József református lelkész.

Mintegy harminc fenyőfa díszíti a városháza udvarát, ami 
idén is Angyalkertté változott. Ezúttal is civil szervezetek 
állítottak saját karácsonyfát.

Miskolcon mintegy há-
romszáz civil szervezet mű-
ködik, akik a város munkáját 
is segítik. Az Angyalkert en-
nek a szimbóluma Miskolc 
alpolgármestere szerint. - Ci-
vil szervezetek sokasága mű-
ködik a városban, Miskolc 
pedig együttműködik velük. 
Ezért is nagyon fontos szim-
bólum, hogy a városháza ud-
varán sok-sok szervezet kará-
csonyfája áll egymás mellett. 
Fontosak ezek a kapcsolódási 

pontok. Sajnos nincs itt min-
denki, hiszen sok olyan civil 
szervezet van, amelyik most 
„nem fért be” az udvarra és 
sok olyan civil közösség is 
van, amelyik nem formalizált 
szervezet, de fontos felada-
tokat lát el – mondta Varga 
Andrea alpolgármester.

A Gyermekrehabilitációs 
Alapítvány a beteg gyerme-
kek felépülését segíti, immár 
28 éve. – A kapcsolatépítés 
nagyon fontos dolog az em-

berek életében, megmutatni 
magunkat, illetve megismer-
kedni más olyan szerveze-
tekkel, akikkel továbbiakban 
is lehet építkezni, újabb kap-
csolatokkal, újabb lehetősé-
gekkel, hogy a gyerekeknek 
napról napra jobb legyen – 
mondta Zahuczky Katalin, a 
GYEK gyermekrehabilitáci-
ós osztályának osztályvezető 
főorvosa.

A civil szervezetek idén 
harminc fával képviselte-
tik magukat. Az Angyalkert 
egyedi karácsonyfái január 
elejéig tekinthetőek meg a 
városháza udvarán.

MEGNYÍLT AZ ANGYALKERT 

Harminc civil szervezet állított karácsonyfát a városháza udvarán. Fotó: Mocsári László

A Mesebirodalom kapujában pedig maga a Mikulás fogadja a kicsiket.  Fotó: Juhász Ákos



Idén december elsején gör-
dült ki a remízből a kí-
vül-belül ünnepi díszbe 
öltöztetett miskolci adventi 
villamos, amelyet nyolcadik 
éve készítenek lelkesen a vá-
ros közlekedési vállalatának 
dolgozói.     

A szerelvény különlegessége, 
hogy minden évben megújul, 
új látványelemekkel gazda-
godik. Tavaly egy varázslatos, 
kívülről kézzel festett jégpa-
lota várta az utasokat, idén 
egy bájos, szinte harapnivaló 

mézeskalács házikót késztet-
tek a lelkes MVK-sok. A sze-
relvény ünnepi hangulatát a 
külső megjelenése teszi teljes-
sé: több száz méter fénycső, 
számos fényfüggöny és 3D-s 
elem díszíti. A villamos belseje 
is megújult, a kandalló helyett 
egy búbos kemence teszi meg-
hitté a hangulatot, a kemence 
mellett pedig Puszedli boszi és 

Zserbó cica vigyáz a mézeska-
lács házikóra. A villamos kö-
zépső része a házikó konyhája, 
két vége pedig a nappalivá ala-
kult át, csodás adventi deko-
rációkkal. A miskolci adventi 
villamos utasait tavaly Adventi 
Vilmos és Adventi Vilma kö-
szöntötte, idén Mézes Manci és 
Marcipán Marci a szerelvény 
házigazdája.

Mikulás és élőzene az ad-
venti villamoson

December 8-án, vasárnap 
a Tiszai pályaudvarról 08:25-
kor és 11:55-kor induló ad-
venti villamoson a jegyelle-
nőri tevékenységet a Mikulás 
és segítője, a krampusz látja 

el, akik ünnepi hangulatról és 
ajándékokról is gondoskod-
nak. A 14:55-kor és 16:25-kor 
induló adventi villamoson pe-
dig élőzenével örvendeztetni 
az utazóközönséget az MVK. 

Az adventi villamos de-
cember első vasárnapjától 

2020. január 6-ig közlekedik 
a Tiszai pályaudvar és Fel-
ső-Majláth végállomás kö-
zött. A villamosra az szállhat 
fel, aki érvényes jeggyel, bér-
lettel, illetve utazásra jogo-
sító okmánnyal rendelkezik. 
Az adventi villamost min-
den évben alaposan felkészí-
tik a közlekedésre, azonban 

egy váratlan hiba – akárcsak 
egy idősebb autónál – bár-
mikor előfordulhat. 

Meghibásodás esetén a 
szerelvényt az MVK Zrt. 
nem tudja pótolni, ilyen 
esetben a társaság facebook 
oldalán és a megállóhelyi ki-
jelzőkön keresztül azonnali 
tájékoztatást adnak.  

Péntektől teljes pompájá-
ban áll Miskolc különleges 
karácsonyfája, az adomány-
fa. Az ünnepi időszakban a 
Városház tér dísze, majd víz-
kereszt után tűzifaként szol-
gálja a rászorulók segítését.

Az Adományfa fogalmát a 
Hello Wood alkotócsoport te-
remtette meg még 2014-ben, 
mely azóta bejárta a világot. 
2016-ban bekerült a BBC fél 
évszázadot átfogó legérdeke-
sebb karácsonyfa válogatásai 
közé. Az építész csoport ötleté-
nek célja volt, hogy legyen tűzi-
fa a nélkülöző családok számá-
ra. Lényege, hogy egy általuk 
készített faszerkezetre építik a 
karácsonyfát formázó installá-
ciót, mely több tonnányi tűzifa 
hasáb művészi összerendezése. 
Az adományfát a karácsony el-
teltével elbontják és a tűzifa rá-
szoruló családokhoz kerül.

A Hello Wood társalapítója 
Huszár András elmondta, a Vá-
rosház téri fa 11 méter magas, 
csaknem ötezer kugliból áll, 
aminek a belsejébe is be lehet 
menni. – Körülbelül 15 ton-

na tűzifából áll az adományfa, 
amit mi még 5 tonnával meg-
toldottunk, amivel kiegészítjük 
az önkormányzat tűzifa prog-
ramját.  

A karácsonyfa vízkeresztig, 
vagyis január 6-áig lesz a Vá-
rosház tér dísze, utána elbont-
ják és szétosztják a Miskolcon 
élő nélkülöző családok között, 
ahol az otthon melegének biz-
tosítása nehézséget okoz. Az 
önkormányzat szociális tűzifa 

készletével együtt így 70 ton-
na jut a rászorulóknak. - Azzal 
az 50 tonnányi szociális tűzi-
fával kerül kiosztásra, amit a 
város már előkészített a téli 
krízishelyzet átvészelésére. A 
kiosztásban a családsegítés-
sel és gyermekjóléti ellátás-
sal foglalkozó munkatársak 
fognak segíteni – emelte ki 
 Varga Andrea alpolgármester. 
Csaknem 200 családnak fog-
nak tudni segítséget nyújtani a 
tűzifa átadásával. 

Az adományfa a jótékony-
kodás mellett a környezetvé-
delemre is felhívja a figyelmet. 
Az elmúlt években Miskolc 
légszennyezettségi adatai saj-
nos többször is meghalad-
ták a kritikus értéket. Ennek 
egyik oka, hogy vannak olyan 
városrészek, ahol a szegény-
ségből fakadóan sokan nem 
megfelelő anyagokkal – példá-
ul műanyaggal vagy gumival 
– fűtenek. Az önkormányzat 
ezt a szempontot is figyelembe 
véve döntött a tűzifából épített 

karácsonyfa mellett. Hiszen 
a rászorulóknak kiosztott fa-
anyag, ha csak rövid időre is, 
de segít, hogy ne kerüljön ká-
ros égéstermék a levegőbe.

Az adományfa, mint látvá-
nyosság is impozáns dísze lesz 
a város főterének. Világításá-
nak egyedi színjátéka és belső, 
látogatható terének izgalmas 
részletei miatt mindenkinek 
élmény lehet amellett, hogy az 
összefogás és a szeretet jelképe 
egyben. Veres Pál polgármes-
ter szeretné, ha az adományfa 
jövőre is Miskolcon maradna, 
és itt találna új gazdára. Ezért 
várja nagyobb miskolci cégek, 
helyi vállalkozók jelentkezését, 
akik szívesen örökbe fogadnák 
az installációt. Ezzel együtt az 
ő nevéhez, nevükhöz kötődne 
a jövő évi ünnepi jótékonyko-
dás ezen formája. A miskolci 
önkormányzat az idén elkezd-
te, jövőre továbbadja a lehe-
tőséget, stafétát. Jelentkezni 
a polgarmester@miskolc.hu 
email-címen lehet.            M. B.

Saját munkáik árverezé-
sével támogatták miskolci 
alkotóművészek az Osváth 
Tibor által elindított jóté-
konysági akciót.

Miskolci művészek fogtak 
össze, hogy megszépítsék a 
megyei kórház Velkey Lász-
ló Gyermekegészségügyi 
Központjában karácsonyo-
zó kis betegek ünnepét. A 
jótékonysági árverésnek a 
Vigadó adott otthont. Az 
összegyűlt 422 ezer forin-
tot a beteg gyerekek kará-
csonyára fordítják. Komoly 
erő van abban az összefo-
gásban, amit Miskolc kép-
visel – mondta az árverés 
házigazdája, Tocsev János 
Miklós, a Szabadidő Kultu-
rális Egyesület alapítója. – 
Ez egy olyan árverés, amivel 
Osváth Tibor „Segítsünk kö-
zösen egy mosolyért” kez-
deményezését támogatva, 
szebbé tudjuk tenni azok-
nak a gyerekenek a kará-
csonyát, akik kénytelenek 
az ünnepeket a kórházban 

tölteni – nyilatkozta Tocsev 
János Miklós.

A kezdeményezés olyan 
népszerű, hogy minden ed-
digit meghaladó összeg gyűlt 
össze. – Jelenleg 2.300 000 
forintnál tartunk, de még ér-
keznek a felajánlások. A ha-
táridőt december 12-ig meg-
hosszabbítottuk, 16-án pedig 
már át is adjuk az ajándéko-
kat a Velkey László Gyerme-
kegészségügyi Központban – 
mondta Osváth Tibor.

Veres Pál polgármester, a 
rendezvény fővédnöke sze-
rint ez az összefogás is azt 
szimbolizálja, hogy a jó ügy 
érdekében mennyire össze-
tartóak a miskolciak. – Ösz-
szefogott a közélet, egy jó cél 
érdekében megmozdultak 
a művészek és azok az üz-
letemberek, akik hajlandó-
ak tenni a jóért. Értékek ta-
lálkoztak. A városnak lelke 
van, jelen van a lokálpatrio-
tizmus és összefogás. A ren-
dezvény ezt a legszebben bi-
zonyítja – nyilatkozta Veres 
Pál.

Adományfa áll a Városház téren
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ÁRVERÉS A BETEG 
GYEREKEKÉRT 

Búboskemence,  feldíszített fenyőfa és két nappali 
is díszíti a villamost. 

Az adventi villamos január 6-ig közlekedik a Tiszai 
pálya udvar és Felső-Majláth végállomások között.

BÁJOS MÉZESKALÁCS HÁZIKÓ MISKOLC ADVENTI VILLAMOSA

Miskolci alkotóművészek fogtak össze a beteg gye-
rekekért. Végh Csaba

 A karácsonyfa vízkeresztig lesz a Városház tér dísze. Fotó: Végh Csaba

A fát vízkereszt után elbontják és szétosztják a Miskolcon élő 
nélkülöző családok között.

A Mikulással is találkozhatunk. Fotók: Végh Csaba



Szívmelengető történet, 
népszerű slágerek, a Buda-
pest Klezmer Band zenéje és 
lélegzetelállító díszlet várja a 
Hegedűs a háztetőn előadá-
sának nézőit Miskolcon. 

A Sólem Aléchem művei 
alapján írt világhírű musi-
cal bölcs derűvel mesél a szí-
vekben megőrzött otthonról, 
a hagyomány éltető és gúzsba 
kötő erejéről, közös közép ke-
let-európai történelmünkről. A 
nagysikerű Broadway darabot 
Béres Attila rendezésében lát-
hatja a közönség a Nagyszín-
házban november 29-től.

A Hegedűs a háztetőn kivé-
teles musical, a cselekménye és 
a zenéje is egyedi. A Budapest 
Klezmer Band pedig olyan 
élettel tölti meg ezt a darabot, 
amire a nagyzenekari változat 
nem képes. Szétágazó és erős 
gyökeret ereszt a darab a zsidó 
hagyományba, humora, lelke 
lesz a zenének, és ez különle-
ges élmény. A nagyszerű zene 
mellett monumentális látvány-
világ is várja majd a nézőket: 
egy kis falu, ami egyszerre me-
sei és költői, és erősen húzza a 
szemet az ég felé. A darabnak 
ugyanis van egy láthatatlan 
szereplője is, Isten, akivel Tev-
je folyamatos dialógusban van.

A rendező, Béres Attila sze-
rint az előadás varázsa, sikeré-
nek kulcsa a közegben rejlik, 
amelyben a történet játszódik. – 
Ebben a kis orosz-zsidó faluban 
az apróbb ellentétek ellenére so-
káig békében élnek a különböző 
vallású és nemzetiségű emberek. 
Nyilván idealizált ez a kép, még-
is találkozik vágyainkkal, hogy 
egy megtartó erejű közösség 
tagjai legyünk. Hogy ismerjük 
a szomszédot, a tejest, a mészá-
rost, hogy legyenek ünnepeink 
és hagyományaink, hogy az időt 
ne siettessük, hanem megéljük. 
Igyekeztünk olyan erősen meg-
teremteni ezt a közeget, hogy 
amikor megszűnik, szétrombo-
lódik, akkor az fájdalmas vesz-

teségként jelenjen meg. Egy 
külső erő, nevezhetjük politiká-
nak, beavatkozik egy közösség 
életébe és erőszakosan szétdúl-
ja. Nem mintha ez a közösség 
mentes lenne a konfliktusoktól; 
de a darab arról is szól, hogy ez 
a közösség képes kezelni a bel-
ső konfliktusokat, és meghozza 
a saját válaszait a hagyomány 
és a szükségszerű változás kér-
déseire. Az agresszióra, butaság-
ra, türelmetlenségre azonban 
nem tud reagálni: megszűnik 
és szétszóródik – mondja a ren-
dező, aki 2015-ben Újvidéken is 
színpadra állította már a dara-
bot, amely számos szakmai elis-
merést is kapott. – Annak, hogy 
most színre kerül Miskolcon is, 

elsősorban az az oka, hogy a tár-
sulatban nagyon jól kioszthatók 
a szerepek. Görög László olyan 
művész, aki után szinte kiált 
Tevje szerepe; az ő habitusa, hu-
mora, énektudása, érzékenysége 
kell ahhoz, hogy ez a szerethető, 
mégis bonyolult figura emléke-
zetes legyen. Mellette Nádasy 
Erika tökéletes választás, és a 
társulat fiataljai számára is nagy-
szerű lehetőségeket rejt a darab 
– teszi hozzá Béres Attila.

Tevje, az öt lányt nevelő sze-
gény zsidó tejesember szere-
pében Görög Lászlót láthat-
ja a közönség. – Tevje rájön, 
hogy megváltozott körülötte 
a világ. Végtelenül szereti a lá-
nyait, de pont a párválasztásuk 
miatt kezd el repedezni benne 
az ősi rend, majd a politika ha-
tására minden felborul az álta-
la ismert világban. Végül arra 
kényszerül, hogy elhagyja az 
otthonát, ahol évszázadokon 

át éltek az ősei. Ennek a mu-
sicalnek igazán lélekbemar-
koló meséje van, vidámsággal, 
fájdalommal és főként hatal-
mas szívvel átitatva. Szerete-
tet kelt bennünk ezek iránt az 
emberek iránt, akik nem élnek 
könnyen, de a nehézségek kö-
zepette is próbálnak tisztes-
ségesek maradni. Ha pedig el 
kell menni, akkor is mindig 
van hova lépni, egy másik he-
lyen, máshogy, újra lehet kez-
deni – mondja a színművész. 
A hagyományok kapcsán hoz-
zátette: egy híres történész sze-
rint a hagyományokhoz való 
ragaszkodás nem más, mint a 
múlt hibáinak megismétlése, 
de azt is halljuk: aki nem isme-
ri a múltját, annak nincs jövő-
je. Ma is fontos, hogy tudjuk, 
honnan származunk, kik vol-
tak a nagyszüleink, a dédszü-
leink, milyen életük volt, mit 
tettek. Hiszen a mi jelenünk is 

egyszer történelemmé válik, és 
ezt visszük tovább a hagyomá-
nyokban.

Tevje legidősebb lányát, Cej-
tel-t Mészöly Anna játssza, aki 
elárulta, először kapott szerepet 
zenés előadásban. – Nagyon iz-
galmas volt kipróbálni a musi-
cal műfaját, együtt próbálni egy 
ekkora csapattal, zenészekkel, 
énekkarral, táncosokkal, élvez-
tem a kihívást – mondja a szín-
művésznő. A szerep kapcsán úgy 
fogalmazott, Cejtel az anyjára 
ütött, nagyon határozott, gyakor-
latias. – Fontos számára a család, 
a hagyományok, de a választott-
ja mellett kiáll, megharcolnak a 
szerelmükért. Szépnek tartom 
azt, ha egy családnak megvan-
nak a maga hagyományai, amik 
keretet adnak az életüknek, de 
ez csak akkor jó, ha ezek nem 
korlátoznak, ha nem elvesznek, 
hanem adnak az életünkhöz – 
hangsúlyozza Mészöly Anna.

Újabb nemzetközi gitársi-
kert zsebeltek be a miskol-
ciak. Ezúttal Ukrajnában 
szerezték meg a dobogó har-
madik és legfelső fokát. 

A GuitArt nemzetközi gi-
tárverseny rendkívül nívós 
megmérettetésnek számít, az 
öttagú zsűri is a legkiemelke-
dőbb gitárművészek közül ke-
rült ki. Ezúttal hatvan gitáros 
mutatta meg tehetségét a ver-
senyen. 

Galgóczy Gábor Vihula Mi-
hajlo gitárművész tanítványa, 
két, tempójában lassabb re-
mekművel mutatkozott be a 
GuitArt nemzetközi verse-
nyen. A technikailag nehéz, 
hangulatában mély darabok a 
dobogó harmadik fokáig repí-
tették Gábort, akinek legfőbb 

célja, hogy magának bizonyít-
son.

Türk Zsombor viszont sze-
mélyiségéből adódóan két 
lendületes darabot válasz-
totta a versenyre, gitárjátéka 
pedig győzelmet hozott szá-
mára. A dicsőség mellé ok-
levél, plakett, gitárhúr és egy 
Yamaha C40 típusú gitár is 
járt, és Zsombor egy álma is 
teljesült. - Misa bácsinak van 
egy Magyar rapszódia című 
darabja, gyerekkoromban az 
volt az álmom, hogy ezt el-
játsszam. Ő úgyis meg akar-
ta írni ennek a második ver-
zióját, ezért úgy döntöttünk, 
hogy ezt megmutatjuk a vi-
lágnak. Nagyon szeretem ezt 
a stílust, ki tudom élni ma-
gam benne – fogalmazott 
Türk Zsombor. 

A fiatalok számára azonban 
nem ért véget a közös kaland. 
Vihula Mihajlonak komoly ter-
vei vannak az ifjú művészekkel. 
– Szeretnék felvenni velük egy-
egy önálló CD-t. Mindenkivel 
felvesszük a versenyművet, és 
teszünk még hozzá valami újat 
hozzá is. Jövő tavaszra pedig 

egy nagy gitárestélyt tervezünk 
ide a Fazekas iskolába – avatott 
be a részletekbe a gitárművész. 
Az iskolában rendezett gitáres-
ten Zsombor és Gábor mellett 
Vihula Mihajlo egy harmadik 
tanítványa is közönség elé lép. 
Az est a Fazekas gitárlegendák 
címet viseli majd.

3D virtuális tárlat, QR kó-
dokkal- ez a jövő múzeu-
ma.  Az ukrán-szlovák és 
magyar programban több 
mint 800 ezer eurót költ-
hetnek az ehhez szükséges 
eszközökre. Az intézmé-
nyek célja, a turizmus 
fellendítése és dinamikus 
fejlődése.

Az ukrán-szlovák-magyar 
összefogásról sajtótájékoz-
tatón számoltak be a Pan-
non-tenger Múzeumban. 
Szolyák Péter, az intézmény 
megbízott igazgatója, a pro-
jekt koordinátora elmond-
ta, új eszközök beszerzésén 
túl nagy gondot fordítanak 
majd a szakemberek képzé-
sére, virtuális tárlat és négy-
nyelvű adatbázis kialakítá-
sára, valamint marketing 
tevékenységekre. – A klasz-
szikus értelemben vett mú-
zeumok nem tudnak meg-
élni ma már. A közönség 
ugyan még mindig arra szá-
mít, hogy egy kiállításon a 
vitrinek mögötti tárgyakat 
nézegetheti meg, mellettük 
pedig hosszan olvasgathat 
információkat róla, azonban 
ez ma már nem tartja élet-
ben a tárlatokat. Mi viszont 
hosszú távra tervezünk, 

hogy felkeltsük az érdeklő-
dést és tudássá építsük a ka-
pott információt a látogató 
fejében – mondta a megbí-
zott igazgató, majd hozzá-
tette, ehhez kapcsolódóan az 
újonnan kialakításra kerülő 
virtuális tárlatok, valamint 
a négynyelvű gyűjteményi 
adatbázis és honlap, ahol 
kezdetnek majd több mint 
kétszáz műtárgy 3D digita-
lizált képe is elérhetővé vá-
lik, egészen biztosan eddig 
ismeretlen távlatokat nyit 
meg az érdeklődő nagykö-
zönség előtt.

A három szomszédos or-
szágban több múzeum és 
vár is érintett az egyedi, helyi 
fejlesztésekkel, melyekhez a 
résztvevők közösen koordi-
nált marketing tevékenysé-
get rendelnek. A projekttől 
mindnyájan a régió kulturá-
lis értékeket őrző turisztikai 
látnivalóinak fellendülését, 
dinamikus fejlődését remé-
lik. A projekt teljes költsé-
ge 800 ezer Euro, amelyből 
az európai uniós támogatás 
720 ezer Euro. Magyar rész-
ről a miskolci Herman Ottó 
Múzeum 100 ezer, a Füzéri 
Várgondnokság pedig 110 
ezer euró uniós támogatást 
nyert el.
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A világhírű Broadway musical  
a Miskolci Nemzeti Színházban

HEGEDŰS A HÁZTETŐN 

Tevje, a szegény zsidó tejesember szerepében Görög Lászlót lát-
hatja a közönség.

A rendező szerint az előadás varázsa a közegben rejlik, amelyben a történet játszódik. Fotók: Éder Vera

Kialakult a Fölszállott a 
páva középdöntőjének me-
zőnye, benne a Szinvavölgyi 
Prücsök Néptáncműhellyel.

Újabb hat produkció jutott 
tovább a Fölszállott a páva 
idei gyerekévadának negye-
dik élő adásában, ezzel kiala-
kult a középdöntők mezőnye. 
A táncegyütteseknél a Szinva-
völgyi Prücsök Néptáncmű-
hely jutott tovább a közép-
döntőbe a zsűri pontjaival. 
Maródi Attila művészeti ve-
zető, koreográfus érdeklődé-
sünkre úgy foglalta össze az 
elmúlt napokat, hogy csütör-
tökön egy kicsit megilletőd-
tek a közegtől, de apránként, 
próbáról próbára szedték ösz-

sze magukat. Pénteken aztán 
már azt a produkciót látták, 
amit kitaláltak. – Az élő adás-
ban aztán mindenkit levert a 
víz: az egyik szólótáncosról 
leesett a mikroport, ami még 
a felnőtteket is zavarba hoz-
ta volna. De a gyerekek nagy 

lélekjelenlétről tettek tanú-
bizonyságot, meg se karcolta 
őket. Le a kalappal előttük – 
hangoztatta.

Maródi Attila hozzátet-
te: örömmel látták vissza azt, 
amit átadtak a fiataloknak, 
sőt még többet is, többet hoz-

tak ki magukból; voltak olyan 
karakterek, egyéniségek, amik 
eddig talán picit rejtve ma-
radtak. – A csapat összerázó-
dott, nagyon jól éreztük ma-
gunkat, bár el is fáradtunk 
rendesen. Most nekilendü-
lünk a középdöntős produk-
ciónak, amit december 13-án 
láthat majd a közönség – tu-
datta a koreográfus, hozzáté-
ve: akkorra sárközi táncokkal 
készülnek. A felnőtt együttes-
nek közben a Nemzeti Tánc-
színházban volt bemutatója, 
ami szintén óriási dolognak 
számít a művészeti vezető 
szerint. És készülnek a de-
cember 15-ei gálaműsorukra, 
amit a Művészetek Házában 
láthatunk majd.

Középdöntőben a Prücskök

Nagy az öröm a Prücsköknél. 

Vihula Mihajlonak komoly tervei vannak az ifjú 
művészekkel. Fotó: Mocsári László

Okos múzeummá 
válnak 

Miskolci siker a nemzetközi gitárversenyen



A Papszer Miskolc egyik 
legrégebben lakott terüle-
te, itt áll a város legrégebbi 
középülete is. Az egykor is-
kolaként, ma a Herman Ottó 
Múzeum kiállítási épülete-
ként (annak állapota miatt 
jelenleg nem) funkcionáló 
létesítménytől néhány száz 
méterre található a 13. szá-
zadi alapokkal rendelkező, 
így a város legidősebb egy-
házi épületeként számontar-
tott avasi templom, amely a 
harangtoronnyal, a reformá-
tus temetővel és a múzeum 
papszeri épületével Miskolc 
legimpozánsabb műemléke-
gyüttesét alkotja.

Miskolc urbáriuma szerint 
zsellérházak húzódtak a Pap-
szeren, akiknek kötelességük 
volt, hogy az „egyház és a plé-
bános szükségletére” szolgálja-
nak, így a helynév is arra utal, 
hogy az itt élőknek az egyház-
hoz tartozó területeket kellett 
művelni. A „szer” utótag pedig 
sort, oldalt, részt vagy utcát je-
lent, ami nem egyedi végződés 
az Avason. A ma utcanévként 
ismert Középszer egykoron 
szőlőtermő birtok volt, ami 
az Alsó és Felső Szentgyörgy 
nevű szőlősök közé beékelőd-
ve kapta a nevét. Ugyanilyen 
viszonyítási pontként létezett 
ekkoriban az Alszer elnevezés 

is az Avason. A szer utótag-
gal más, zsellérek lakta házso-
roknál is találkozunk: a Pap-
szer szomszédságában létező 
Pece-szer mellett a 17. száza-
di forrásokban fellelhető még 
az Egyházszer és Tibódszer is, 
ahogy a mai Kiss Ernő utcával 
párhuzamos Kalló utca kör-
nyékét Kallószernek nevezték. 

Helyben maradva a Papszer 
nyugati folytatásaként található 
Meggyesalja utca szintén korán 
(1544) megjelenik a forrásokban. 
Az akkoriban jobbágy- és zsel-
lértelkekből álló terület elneve-
zése könnyen kikövetkeztethető: 
eszerint a környéken meggyes 
kertek húzódtak, aminek az aljá-
ban található házsorokat ezzel az 
informatív névvel illették. A hely-
név mégis különlegesnek mond-
ható, hiszen ahol egy viszonyszó 
szerepel az elnevezés utótagja-
ként, annak közvetlen közelében 
szerepel az a helynév is, amihez 
viszonyítunk. Itt azonban Megy-
gyes helynévvel egyetlen forrás-
ban sem találkozunk. 

Szintén viszonyítási pont-
ként szolgált az avasi temp-
lom mellett 1557-ben emelt 
harangtorony, így a tőle nyu-
gatra található utat Toronyal-
ja utcának nevezték el. Az utca 
első fennmaradt írásos emlí-
tése szomorú apropóból ke-
rült lejegyzésre; egy 1691-es 
városkönyvi bejegyzés szerint 
az Áldozónapi vásárkor „olyan 
rendkívül való essők, égszaka-
dások voltanak”, hogy a Toro-
nyalja utca és a Papszer kivéte-

lével a város szinte valamennyi 
házát elmosta a hirtelen meg-
áradt Szinva és Pece patak. 

Az Avas nyugati lábánál fek-
vő Jézus kútja a XVII-XVI-
II. századi feljegyzések szerint 
szintén viszonyítási pontnak 
számított, ami nem csak ebbéli 
minősége miatt fontos állomá-
sunk. A ma is meglévő kút vizét 
az évszázadok során gyógyító 
erővel ruházta fel a helyi folk-
lór, a valóban kristálytiszta for-
rásvízért a város minden tájá-
ról elzarándokoltak, így nem is 
csoda, hogy a kút megihlette az 
élénk fantáziájú helyieket, akik 
egyenesen Jézusnak tulajdonít-
ják a kútvíz gyógyító erejét. 

Egyesek szerint egy betegnek 
13 pohárral kellett meginnia be-
lőle, hogy meggyógyuljon. Egy 
másik történet egy asszony ment 
a kútra, hogy beteg férjének vi-
gyen a gyógyító nedűből. Kis-

vártatva a víz színe pirossá vál-
tozott, szaga pedig kísértetiesen 
hasonlított a vérére. Ám a beteg 

férj végül meggyógyult, így fu-
tótűzként terjedt el a hír a város-
ban, hogy Jézus „vére” a gyógyír 
minden nyavalyára. A kút az év-
századok során több átalakítá-
son is átesett, így azt a kis házikót 
is elbontották, aminek kinyitásá-
hoz kulcs kellett, hogy a vízhez 
hozzáférjen a lakosság. Mai ki-
nézetét 1996-ban nyerte el, szép-
séghiba, hogy manapság már 
csak vezetékes víz folyik a csap-
ból, az is csak nyaranta, hőség 
idején. Így az egykori csodatévő 
kút ma már csak pihenőhelyként 
szolgál, míg az azt körülvevő le-
gendák is szépen lassan a feledés 
homályába vesznek. Persze csak 
akkor, ha hagyjuk.

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ

Miskolc helynevei 14. rész

Barangolás a város egykori zsellérnegyedében

Egyfajta mérföldkőhöz ért 
Miskolc korábbi főépítésze 
szakmai pályája: Viszlai 
József idén töltötte be hat-
vanadik életévét. Munkás-
sága mérlegét megvonva 
kiállítás nyílt nemrégiben 
a Kós-házban. A szakem-
bert a város képviseleté-
ben  Ignácz Dávid jegyző is 
köszöntötte a héten, aki egy 
rendhagyó tárlatvezetésen 
is részt vehetett: maga Visz-
lai József vezette körbe a kö-
zel félszáz tablót bemutatva.

 A tárlat november vége óta 
látogatható, s ahogy a meg-
nyitón is elhangzott – idéz-
te fel Juhász-Nagy Balázs, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Építészkamara elnöke – 
gyakorlatilag egy életmű-ki-
állítást tekinthetnek meg az 
érdeklődők a Kós-házban 
az építészdiplomáját 1983-
ban megszerző Viszlai József 
munkáiból. A kiállítás lét-

rejöttét a Magyar Művészeti 
Akadémia, a megyei építész-
kamara és a Szeghalmy Bá-
lint Építészeti Alapítvány tá-
mogatta.

Több mint negyven tabló 
foglalja össze eddigi munkás-
ságát a város korábbi főépíté-
szének, a bemutatott épületek 
körülbelül 60-70 százaléka 
Miskolchoz köthető. – Eb-
ben az arányban dolgoztam 
1983. óta országszerte; előbb 
Bodonyi Csaba műhelyében 
kezdtem, majd jött egy sop-
roni korszak, de vannak ózdi 
és hajdúszoboszlói munkáim 
is – mondja nekünk Viszlai 
József, miközben szemünk 
végigfut a már jól ismert épü-
leteken. Vagy éppen olyano-
kon, amik valamiért a ter-
vezés fázisában maradtak. 
– Valóban, az építész szak-
mában vannak meg nem va-
lósult tervek, tervpályázatok. 
Az ajtón belépve, az előtérben 
láthatunk ezek közül párat, 

köztük van egy diósgyőri sta-
dionterv, de például a székes-
fehérvári koronázó templom 
is, amiben konzulensként 
vettem részt – mutat rá.

De ide sorolhatunk egy 
2005-ös tervet is, ami a Ta-
polcai Vizek Völgye mun-
kacímet kapta. Bár – erő-
síti meg felvetésünket az 
építész – ebben mintha ta-
lálnánk ismerős elemeket a 
legújabb fürdőfejlesztésből. 
– Nagyon sajnálom, hogy ez 
a tervem nem valósult meg, 
pedig részben már jogerős 
építési engedéllyel rendel-
keztünk. Egészen a Kemény 
Dénes uszodától visszaállí-
tottuk volna azt a természeti 
atmoszférát, egyfajta „tájre-
habilitációt”, ami Miskolcta-
polcát mindig is jellemezte. 
Egy nagy tórendszert alakí-
tottunk volna ki, amin végig 
lehetett volna csónakázni. 
A fürdőegyüttes tervét egy 
stuttgarti fürdőépítő specia-
listával együtt dolgoztuk ki.

Véleménye szerint egyéb-
ként konkurenciát kap a bar-
langfürdő a most épülő für-
dőkomplexummal, azonban 
maradnak hiányosságok is: 
egy szállodára is szükség 
lenne a vendégek itt tartásá-
ra. – A strandot, az élmény-
fürdőt és egy szállodát a bar-
langfürdő „köré” is lehetett 
volna tervezni – ad hangot 
véleményének a korábbi fő-
építész. Felvetjük rögtön, 
hogy a Juno szálló megol-
dást jelenthetne az egyik hi-

átusra. – Nehéz kérdés. Egy-
részt, mert nehéz követni, 
hogy ki a valódi tulajdonos. 
Az épületet ismerem, fog-
lalkoztunk is a fejlesztésé-
vel. Az a gond, hogy egyko-
ri SZOT-szállóként a szobák 
mérete már a négycsillagos 
kategóriának sem felel meg. 
Másrészt, ha egy ház 10-15 
évig üresen áll, az pusztul. 
Azt kell mondanom, hogy 
ilyenkor sok esetben gazda-
ságosabb újat építeni, mint 
felújítani. Úgy tudom, szer-
kezeti problémák is vannak, 
de ezeket még meg is lehetne 
oldani. Sok pénz, építő szán-
dék és akarat kellene hozzá, 
hogy ne csak ingatlanspeku-
láció tárgya legyen az épület 
– hangoztatja.

A miskolci főtér ügye szin-
tén régóta húzódik. Viszlai 
József némileg fanyar mo-
sollyal meg is jegyzi, hogy 

van egy előadásanyaga „A 
miskolci főtér 50 éves kál-
váriája” címmel. – 2010 előtt 
is megvolt rá a tervünk, ami 
érintette a történelmi Avas 
rekonstrukcióját, a főteret és 
a kilátót is. Rendelkeztünk a 
Városház tér kialakításához 
jogerős építési engedélyek-
kel is, de a tervek valamiért 
a fiókba kerültek 2010-ben. 
A tervezett iroda-üzletház 
kapcsán azt mondja, hogy 
maga az épület kellene a 
parkoló helyére, azonban az 
avasi református templom 
szomszédságában méltóság-
gal és visszafogottan kellene 
viselkednie annak a háznak 
– emeli ki Viszlai József, aki 
hiányolja, hogy ilyen fon-
tos projektekre nem írnak 
ki tervpályázatot, ami meg-
felelhetne egy építészi vitá-
nak is.
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Az avasi műemlékegyüttes a kezdetektől fogva népszerű fotó-
téma volt

A Toronyalja utca A papszeri múzeumépület

A Kós-házban nyílt kiállítás Viszlai József munkáiból. Fotók: 
Juhász Ákos

Viszlai 60 – „Kellenek az építészeti tervpályázatok”

Viszlai József 2007-től 
2010-ig volt Miskolc vá-
ros főépítésze. 1983-ban 
végzett a Budapesti Mű-
szaki Egyetem Építész-
mérnöki Karán. 1989-ig 
az Északterv tervezője, 
majd vezető tervező-
je. Fontosabb munkái 
között tartják számon 
a Miskolci Galériát, a 
Szinvaparkot (mind-
kettő 2000-ben készült 
el), a Miskolci Egyetem 
új főbejárati épületét 
(2003), a Macropolist 
(2005–2007), valamint 
a miskolci városháza új 
szárnyát, és műemléki 
teljes rekonstrukcióját, 
ami 2012-re lett kész. 
2000-ben megkapta a 
Miskolc város Építészeti 
Alkotói Díjat, 2003-ban 
Pro Architektúra díjat 
a Miskolci Galéria épü-
letéért, 2016-ban pedig 
Ybl Miklós életmű-díjat 
vehetett át.



Miskolcon három szervezet 
négy utcai gondozó szolgálata 
járja a várost, hogy a fedél nél-
külieknek segítséget nyújtson 
és rábírja őket arra, hogy az 
éjszakát ne a szabad ég alatt 
töltsék.

Elkezdődött a téli krízisidő-
szak a hajléktalanellátásban, 
amely november 1-jétől ápri-
lis 30-áig tart. A tél, az éjszakai 
fagyok, az első hó beköszönté-
vel egyre több otthontalan ve-
szi igénybe a hajléktalanszállók 
szolgáltatásait. Az éjjeli mene-
dékhelyek és a nappali melege-
dők akár életeket is menthetnek 
télen, ahol nemcsak fűtött szál-
lást, hanem meleg ételt, italt és 
számos segítséget is kapnak a 
rászorulók. A miskolci hajlékta-
lanszállók bővítették férőhelye-
ik számát, valamint a nappali és 
az éjjeli melegedőket, és az utcai 
szolgálatok is nagyobb figyelmet 
fordítanak a hajléktalanokra a 
téli krízisidőszakban. 

Miskolc közigazgatási terüle-
tét felosztották: ezeken a területe-
ken a három hajléktalanellátással 

foglalkozó intézmény – a ma-
gyar vöröskereszt Hajléktalano-
kat Gondozó Központja, a Nap-
fényt az Életért Alapítvány, és a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza – négy utcai 
gondozó szolgálata járja a várost.

A magyar vöröskereszt 
Hajléktalanokat  
Gondozó Központja

– Ilyenkor időszakos férőhe-
lyeket nyitunk 58 fő részére, és 
plusz befogadó szálláshelyet 15 
fő részére, a már meglévő szol-
gáltatásaink mellé – emelte ki 
Duberné Dunaveczki Éva, a Ma-
gyar Vöröskereszt Hajléktala-
nokat Gondozó Központjának 
intézményvezetője. Kifejtette: a 
hajléktalanszállón 20 nő és 60 
férfi elszállásolására van lehető-
ség az éjjeli menedékhelyen, az 
átmeneti szállónak pedig 100 fő 
(75 férfi és 25 nő) a befogadó-
képessége. A nappali melegedő 
100 fő részére biztosít kulturált 
pihenési, tisztálkodási és mosási 
lehetőséget, a népkonyha pedig 
200 fő részére képes készíteni 
egy tál meleg ételt hétköznapon-

ként, valamint az intézmény két 
utcai gondozó szolgálata is járja 
Miskolc utcáit. 

– Jelenleg 95 százalékos a ki-
használtságunk, de természe-
tesen senki sem marad az ut-
cán. Ha 100 százalékos lesz az 
engedélyezett férőhelyeink ki-
használtsága, akkor is tudunk 
betenni pótágyakat, vagy akár 
egy-egy széket, hogy senkinek 
ne kelljen az utcán éjszakáznia” 
– hangsúlyozta. Megtudtuk to-
vábbá azt is, sajnos még mindig 
győzködni kell a fedél nélkülie-
ket, hogy a biztonságot nyújtó 
intézményt válasszák inkább, 
mint az utcai létet. 

A Napfényt  
az Életnek Alapítvány

A Napfényt az Életnek Alapít-
vány utcai szociális munkásai a 
téli krízisidőszakban 14 órától 
22 óráig járják a várost mun-
kanapokon. Végh Andrástól, 
a Napfényt az Életnek Alapít-
vány szakmai vezetőjétől meg-
tudtuk továbbá azt is, hogy az 
utcás autó rendelkezik gyógy-
szerkészlettel, konzervcsomag-

gal, meleg teával, plédekkel, va-
lamint – amennyiben azt előre 
megbeszélik –, ruhát is tudnak 
kivinni a rászorulónak. – A tél, a 
hó, a hideg beköszöntével a nap-
pali melegedő csaknem 100 szá-
zalékos kihasználtsággal műkö-
dik: 100 fő befogadására képes 
8 órától 18 óráig, minden nap 
– emelte ki. Továbbá van két 
bentlakásos intézményük is. Az 
egyik egy 50 férőhelyes átme-
neti szálló, amit délután 15 órá-
tól lehet igénybe venni másnap 
reggel 8 óráig. Ahonnan vagy 
munkába, vagy a nappali me-
legedőbe mennek a rászorulók. 
Hozzátette: az átmeneti szállón 
jelenleg 47-en vannak. A másik 
bentlakásos intézmény egy 32 
fős rehabilitációs otthon, ahol 
jelenleg 30 fő van. – Itt életvitel-
szerűen lehet tartózkodni.

Mindezek mellett működ-
tet az intézmény egy úgyneve-
zett 24 órás egészségügyi cent-
rumot is, ahol két női és kilenc 
férfi ágy van, valamint egy há-
romágyas megfigyelő. A cent-
rumban a nap 24 órájában van 
orvosi szolgálat. – Akit az utcai 
dolgozók behoznak, először ide 
szállítják. Itt megvizsgálják, és 
amennyiben egészségügyi el-
látásra szorul, vagy felvételre 
kerül a megfigyelőbe, vagy ha 
olyan a probléma, akkor azon-
nal hívnak hozzá mentőt és 
szakrendelésre továbbküldik – 
részletezte.

Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Gondviselés Háza

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Gondviselés Háza szintén 
alap- és szakosított ellátást biz-
tosít az utcán élőknek. Itt mint-
egy 50 főnek tudnak átmeneti 
szállást biztosítani, ahol maxi-
mum két évig tartózkodhatnak. 
Ez alatt az idő alatt, szociális 
munkások próbálnak segíteni 
nekik munkát és otthon találni.

Egyik szolgáltatása a hajlékta-
lanok átmeneti szállása, ami egy 
bentlakásos 50 férőhelyes intéz-
mény csak férfiaknak. Külön-
böző szolgáltatásokat nyújtanak 
nekik: heti kétszer két órában 
jogász jár tanácsadásra, orvos is 
rendel mindazoknak, akik nem 
tudnak elmenni egészségügyi 
intézményekbe, tehát az utcán 
élő hajléktalanok is hozzá for-
dulhatnak. 

– Intézményünkben elsősor-
ban lakhatási lehetőséget bizto-
sítunk, egy 50 férőhelyes bent-
lakásos formában férfiaknak. 
Itt mindenkinek megvan a saját 
ágya, hiszen ez egy állandó szál-
lás. Legfontosabb feladatunk, 
hogy integráljuk őket a társa-
dalomba – részletezte Kocsenga 
Anton, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Gondviselés Háza 
intézményvezetője.

Krízisidőszakban délután 
2-től este 10 óráig működik egy 
utcai gondozó szolgálatuk. Akik 
mindig visznek magukkal egy 

„túlélő csomagot”, amiben ta-
karó, meleg ruha, gyógyszer, 
gyertya, vitaminok vannak. – A 
máltai és a másik két intézmény 
között elég nagy a távolság, így 
azok, akik ezen a környéken él-
nek, nem tudnak lemenni a vö-
röskereszt vagy a Napfényt az 
Életnek Alapítvány nappali me-
legedőjébe. Ezt felismerve kiala-
kítottunk itt egy vizes blokkot, 
ahová előre be kell jelentkezni, 
és fürödhetnek, moshatnak a fe-
dél nélküliek – emelte ki. 

Mint mondta, november 1-jé-
től működik a krízisautójuk is. 
Legfontosabb feladata, hogy ha-
tékonyan és gyorsan szakszerű 
segítséget nyújtsunk azoknak, 
akik az utcán életveszélyben 
vannak. Ezt az autót a diszpé-
cserszolgálat küldi ki a megfele-
lő helyszínre. – Három megyét 
(Heves, Nógrád, Borsod) koordi-
náló diszpécser szolgálatunk van. 
Ha valaki életveszélyt észlel az ut-
cán, akkor hívja a 46/530-268-as 
számot, és a diszpécserszolgá-
lat kiküldi az adott helyszínre az 
utcai gondozó szolgálatot, vagy 
adott esetben a krízisautót. A 
diszpécser szolgálat rendelkezik 
a miskolci ellátóhelyek kapacitá-
sának napi adataival, ennek meg-
felelően tud cselekedni, és beszál-
lítani a megfelelő intézménybe 
– emelte ki. A népkonyhán napi 
szinten 150 embert tudnak meg-
ebédeltetni. 

MUNTYÁN BERNADETT
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A HÓVAL BEKÖSZÖNTÖTT  
AZ IGAZI KRÍZISIDŐSZAK

A fogyatékos emberek vi-
lágnapja alkalmából épek 
és fogyatékosok mézeska-
lácsozhattak együtt, majd 
bemutatkozott 16 miskolci 
szervezet, melyek a fogyaté-
kos emberek mindennapjait 
segítik. 

A Miskolci Fogyatékosság-
ügyi Szakmai Műhely külön-
leges eseménnyel készült a vi-
lágnap alkalmából. A program 
célja volt, hogy felhívja a fi-
gyelmet a miskolci és térségi 
fogyatékkal élő emberek prob-
lémáira, hogy bemutassa érték-

teremtő tevékenységüket és az 
őket segítő szervezetek áldoza-
tos munkáját.

Délelőtt mézes programra in-
vitálták a miskolciakat. A mé-
zes, fűszeres tésztát már készen 
hozták a Szimbiózis Alapítvány 
tagjai: a Baráthegyi Majorság-
ban készítették azt előre, fogya-
tékossággal élő emberek bevo-
násával, hogy a helyszínen már 
csak nyújtani, formázni és kisü-
tni kelljen. Vasas Eszter, a Szim-
biózis Alapítvány turisztikai 
programkoordinátora kifejtet-
te, általános iskolás osztályokat, 
kisdiákokat és a városháza ösz-

szes dolgozóját várták az aulá-
ba, hogy mézeskalácsozzanak 
velük. – Célunk, hogy bemutas-
suk, a fogyatékossággal élő em-
berek képesek értéket teremteni. 
A mai foglalkozás alkalmával 
pedig az ő segítségükkel és ko-
ordinálásukkal készülnek a sü-
temények – fogalmazott.

A városháza dísztermé-
ben mutatkozott be a Mis-
kolci Fogyatékosságügyi 
Szak mai Műhely. A Magyaror-
szágon egyedülálló helyi szak-
mai együttműködési hálózat 
több mint 15 évre tekint vissza, 
tagjai elkötelezettek a Miskolc 

és a környékbeli fogyatékkal élő 
emberek életminőségének ja-
vításában. – Miskolcon körül-
belül 10 ezer fogyatékos ember 
él, ami 40 ezer ember közvetlen 
problémáját jelenti. Fontos te-
hát, hogy odafigyeljünk a csa-
ládokra – emelte ki Jakubinyi 
László, a Szimbiózis Alapítvány 
elnöke, a Miskolci Fogyatékos 
és Szakmai Műhely delegáltja. 
Mint mondta, fontos, hogy be-
széljünk arról, mi történik, ha 
Miskolcon egy családban fo-
gyatékos gyerek születik és a 
szülőkkel történik valami: van-e 
olyan szociális háló, ami segít-
het neki? – Jó hír, hogy Miskol-
con van egy nagyon erős bázisú 
közösség: ez a 16 szervezet mu-
tatkozik most be, akik külön-
böző szolgáltatásokkal segítik 
a fogyatékos emberek minden-
napjait – hangsúlyozta.

A bemutatkozó program vé-
gén egy szakmai politikai javas-
latot adtak át a városháza kép-
viselőinek, melyben azon kívül, 
hogy együttműködési szándé-
kukat fejezték ki a városháza 
vezetése felé, felhívták a döntés-
hozók figyelmét a miskolci fo-
gyatékos emberek problémáira.

M. B.

„A fogyatékos emberek képesek értéket teremteni”

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 13-án, pénteken 8.00-tól 12.00-ig
2019. december 14-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

A nappali melegedő 100 fő részére biztosít kulturált pihenési, tisztálkodási és mosási lehetőséget.  
Fotó: Mocsári László

Az utcai szolgálatok is nagyobb figyelmet fordítanak a hajléktalanokra a téli krízisidőszakban. 
Fotó: Juhász Ákos

A kisiskolások is részt vettek a mézeskalács készítésben. Fotó: Juhász Ákos



DÍJAZTÁK A BALESET- 
MENTES SOFŐRÖKET

25 éves a Marketing Intézet
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A történelmi helyszínhez korhű öltözékben szimbolikusan bevették a várat az ország mar
ketingesei. Fotó: Mocsári László 

Több millió kilométert vezettek balesetmentesen. Fotó: MVK

Vízkőlerakódás: valódi veszély, 
emiatt nem elég meleg a víz

Az elmúlt évhez hasonlóan, ismételten 
érkeznek jelzések a diósgyőri városrész-
ben élő egyes lakóépületek felhasználói-
tól a MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatára, hogy az 
előírt 40 Celsius fokos melegvíz helyett 
alacsonyabb hőmérsékletű a csapból ki-
folyó víz. 

A bejelentéseket ismételten kivizsgál-
ta a MIHŐ Kft. és megállapította: a prob-
léma a hőközponton keresztül és a lakó-
épületen belül, a lakások kifolyócsapjához 
menő vízvezetékben található, oka pedig 
– elsősorban a víz természetes kalcium-
tartalma miatt kialakuló – nagymértékű 
vízkőlerakódás. Ahol nem újították fel a la-
kóközösségek a gyakran 40-50 éves veze-
tékrendszert, a felhalmozódó vízkő olyan 
mértékben lerakódik, hogy az épületen be-
lüli melegvíz-vezeték keresztmetszetét 
szűkíti, vagy akár teljesen eldugítja. Ez külö-
nösen az éjszakai órákban okoz problémát, 
mivel ilyenkor nincs a társasházban rend-
szeres melegvíz-használat, ezért a veze-
tékben lévő víz hőmérséklete is lecsökken, 
és csak hosszabb kifolyatás után jelenik 
meg a megfelelő hőmérsékletű víz. 

Az erősen vízkövesedő rendszereknél a 
távhőszolgáltató is fokozottabban ellenőrzi 
és kezeli a tulajdonában lévő berendezése-
ket, szükség esetén elvégzi azok cseréjét. A 

vízkő-kiválás ugyanúgy érinti a lakóépületek 
tulajdonában lévő melegvíz-ellátó hálózatot 
is. A távhőszolgáltatási törvény szerint a la-
kóépületen belüli vezetékhálózat karbantar-
tása a lakóközösség feladata. 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a fenti jel-
legű probléma esetén először a MIHŐ Kft. 
műszaki ügyeletét keressék. Amennyiben 
a MIHŐ visszajelzése alapján a távhőszol-
gáltató berendezései megfelelően mű-
ködnek, akkor a problémával forduljanak a 
társasház közös képviselőjéhez, aki intéz-
kedhet a fogyasztói tulajdonban lévő veze-
tékek cseréjéről.

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

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

Bevették a Diósgyőri várat az 
ország marketingesei. Mint-
egy 150 szakember érkezett 
Miskolcra a Marketing és Tu-
rizmus Intézet 25 éves fenn-
állásának alkalmából. 

A felsőoktatástól a város-
fejlesztésig számos területet 
érintettek az előadók és az 
eseményen megalakult a tu-
rizmus oktatói-kutatói köre 
is. Piskóti István, a Miskolci 
Egyetem Marketing Intézeté-
nek igazgató elmondta, az el-
múlt húsz-huszonöt év arról is 
szólt, hogy térségünkben ho-
gyan tudják segíteni a gazda-
ság és a turizmus fejlesztését. 
– Nem csak azáltal, hogy ok-
tatunk, hanem azáltal, hogy 
gyakorlatban is részt veszünk 
tervek, tanulmányok, megva-
lósítások, cégek segítésében 
egyaránt – hangsúlyozta. 

Oktatók, kutatók gyűltek ösz-
sze, így többek közt a turizmus 
és marketing oktatásának kér-
dése is terítéken volt. Szalók 
Csilla, a Budapesti Gazdasági 
Egyetem Turizmus és Vendég-
látás Intézet vezetője elmondta, 
most a turizmus egy egészen új-
fajta gondolkodáson indult el. – 
Fontos a fenntartható jövőkép, 
a fenntartható turizmus. A fia-
talok nagyon fontosnak tartják 
már a fenntarthatóság kérdését, 
és komoly kérdés, hogy ezeket 
az oktatásba hogyan tudjuk be-
építeni.

Az intézet huszonöt éve 
alakult meg a Miskolci Egye-
temen, azokban az időkben, 
amikor számos pozitív vál-
tozáson ment át az oktatás 
is, emelte ki az egyetem rek-
torhelyettese. – Piskóti pro-
fesszor meglátta és érezte az 
igényt és a szükségét annak, 

hogy új szemléletet alakítsunk 
ki – mondta Kékesi Tamás.

Marketing nélkül ma már 
nem lehet a jövőbe nézni. 
Miskolc polgármestere sze-
rint ezek a jövőt formáló gon-
dolatok járulnak hozzá ah-
hoz, hogy Miskolc tovább 
fejlődhessen. – Hogy létrejö-
hessen az, ami csak a mi vá-
rosunkra jellemző, egyedi és 
máshol nem áll össze olyan 
izgalmas egységgé, mint ép-
pen nálunk. Fantasztikus 
adottságokkal, lehetőségek-
kel rendelkezünk – mondta 
Veres Pál. Városmarketing-
ben Miskolc jeleskedett az 
elmúlt években. Az országos 
városmarketing versenyen ta-
valy kilenc gyémántot szer-
zett a város. Elismerték töb-
bek közt a miskolci adventi 
villamost és a 2018-as adventi 
programsorozatot is.

Több évtizedes hagyományt követve a Miskolc Városi Közle-
kedési Zrt. idén 41  járművezetőt díjazott. Azok a villamos- és 
buszvezetők kaptak elismerést, akik 7, 14, 21, 28 és 35 éve ba-
lesetmentesen közlekednek.

Miskolcon egy nap alatt közel 
30 ezer kilométert teljesítenek az 
autóbuszok és villamosok a teljes 
hálózaton, így az MVK munka-
társai két nap alatt megkerülik a 
Földet. Mindezt 41 járművezető 

teszi évek, évtizedek óta baleset-
mentesen. A balesetmentes köz-
lekedésért járó elismerés hété-
venként kapható, egy ilyen ciklus 
alatt átlagosan 250 000 kilomé-
tert teljesít egy járművezető. Te-

hát a 28 év járművezetői tapasz-
talattal rendelkező járművezető 
már 1 millió kilométer levezeté-
sén van túl – balesetmentesen!

 Az MVK Zrt. annak érdeké-
ben, hogy segítse a balesetmentes 
közlekedést, szorosan együttmű-
ködik a Miskolc Városi Rendőr-
kapitánysággal, a járművezetői 
oktatás keretében kiemelten fog-
lalkozik a baleset-megelőzéssel, 

a preventív vezetéssel, valamint 
a kockázatok csökkentésével. E 
mellett számos olyan intézkedé-
sünk történt, amely növeli Mis-
kolcon a közlekedésben részt 
vevők biztonságát, mint a gömb-
süveggel védett villamospálya, a 
folyamatosan megújuló és bő-
vülő, villamos jövetelére figyel-
meztető jelzések, vagy a holttér-
tükrök.

Akiket elismertek:
35 éve balesetmente-
sen vezet:

Firtkó János
Simon Gábor
 

28 éve balesetmente-
sen vezet:

Bodnár Csaba
Deák György
Duhi János
Gönczi András

Kerekes Imre
Molnár Attila
Urbán Attila
Vaszily József
Veres Attila
 

21 éve balesetmente-
sen vezet:

Bányácski Ferenc
Csuka László
Márton István

Orosvári Attila
Rigó Géza
Stampel György
Vincze László
 

14 éve balesetmentesen 
vezet:

Buhala Béla
Horváth Attila
Joó István
Koczák Zsolt

Koós János
Lopota Gyula
Takács Gábor
Takács István
Zsipi Attila

7 éve balesetmentesen 
vezet:

Ankli Gábor
Besenyei Csaba
Bohus Tamás

Erdei Anikó
Faragó Ferenc
Füzér Péter
Gável Attila
Hornyák Tamás
Imán László
Kecskés László
Kovács Sándor
Molnár Attiláné
Róth Péter
Simon Zoltán

A karácsony közeledtével, 
sokan nézelődnek az inter-
neten, megfelelő ajándék 
után kutatva. Olvasónk 
egy internetes áruházban 
vásárolt egy tabletet. Mikor 
átvette, akkor vizsgálta meg 
tüzetesen funkcióit, és nem 
bizonyult megfelelőnek, bár 
nem volt hibás a termék. 
Kérdezi, hogy elállhat-e a 
vásárlástól, ha igen, milyen 
módon?

Az online vásárlás távol-
lévők közötti ügyletnek mi-
nősül. Mivel a fogyasztó a szá-
mítógépen keresztül vásárol, a 
szerződést kötő felek nincse-
nek egy időben, fizikailag je-
len, a vevő információhiány-
ban szenved. Épp e miatt, az 
online vásárlónak - a fogyasz-
tó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabá-
lyairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Kormányrendeletben foglal-
tak szerint - többletjogot ad a 
jogalkotó.

Ez az úgynevezett elállá-
si jog, ami utólagos megfon-
tolási időt biztosít számára, a 
termék birtokában. Az elállá-
si jog gyakorlásának ugyanis 
nem feltétele a hibás teljesítés. 
A fogyasztó akkor is elállhat a 
szerződéstől, ha a termék hi-
bátlan, mégsem akarja meg-
tartani azt. A nyilatkozatban 
az okot nem kell megjelölni, 

hiszen az el-
állást megin-
dokolni nem 
szükséges. A 
fogyasztó tehát meggondol-
hatja magát, de természetesen 
nem időbeli korlátozás nélkül.

A kormányrendelet alapján 
az online vásárló  az indoklás 
nélküli elállási jogot tizennégy 
naptári napon belül gyakorol-
hatja, amelyet az átvétel napjá-
tól kell számítani. A fogyasztó 
az elállás jogával a szerződés 
megkötésének napja és a ter-
mék átvételének napja közötti 
időszakban is élhet. Tehát ha a 
vevő meggondolja magát, nem 
szükséges megvárnia a termék 
kiszállítását, elállásra vonat-
kozó nyilatkozatát az átvétel 
előtt is megteheti.

Ha a fogyasztó úgy dönt, 
hogy eláll a szerződéstől, ak-
kor a határidő lejárta előtt el 
kell, hogy küldje nyilatkoza-
tát. A nyilatkozattétel mellett 
a fogyasztó köteles a termé-
ket haladéktalanul, de legké-
sőbb az elállás közlésétől szá-
mított tizennégy napon belül 
a vállalkozásnak visszakülde-
ni. Kivételt képez, ha a vállal-
kozás vállalta azt, hogy a ter-
méket maga fuvarozza vissza. 
A fogyasztót a termék vissza-
küldésének költsége terheli, 
egyéb költség azonban nem.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Elállási jog internetes 
vásárláskor



Nincs karácsony Kevin, halászlé, csillagszóró és a nagyi bejglije 
nélkül. A márványosan csillogó tradicionális diós vagy mákos 
tekercs évről évre az ünnepi asztal díszét és a menüsor elenged-
hetetlen részét képezi. Honnan ered a bejgli? Hogyan legyen 
márványos a teteje? Milyen legyen a töltelék és a tészta aránya? 

A bejgli egy tradicionális 
magyar karácsonyi étel, amit 
hagyományosan dióval vagy 
mákkal töltenek meg, de újab
ban gesztenyével, meggyel 
vagy aszalt szilvával töltött is 
létezik már. A két tradicioná
lis íz nem véletlenül terjedt el 
hazánkban: a népi hiedelem 
szerint a diót rontás ellen kell 
enni, a mák pedig bőséget hoz 
a házhoz.

A bejglire találás története
A bejgli eredetileg Szilézia 

vidékéről származik, ez a szi
léziai kalácsfajta a 14. század 
óta ismert Európában. Az el
maradhatatlan karácsonyi sü
temény neve német eredetű és 
eredeti hajlított, patkó alakú 
formájából származik. A bejg
li (németül beugen = meghaj
lít, mohnbeugel = mákos kifli/
bejgli) osztrák közvetítéssel 

érkezett hazánkba és terjedt 
el a 19. század második felé
ben. Magyarországon ekkor
tól kezdték német divat szerint 
ünnepelni a karácsonyt. Diós 
vagy mákos patkó változatban 
is ismert. 

Kezdetben családi ünnepek 
süteménye volt, majd a reform
kortól kezdve fokozatosan fel
váltotta a hagyományos kará
csonyi kalácsot. „Posonyi finom 
mákos kaláts” néven szerepel 
Czifray István 1830ban megje
lent „Magyar nemzeti szakács
könyv” című művében.

„Készüljön bár omlós, avagy 
egyszerű kelt tésztából, legyen 
a tölteléke dúsabb vagy sová-
nyabb, mindig büszkesége a ház 
úrnőjének, akkor is, ha nem ő 
maga készítette, hanem a cuk-
rásztól hozatta” – olvasható 
Magyar Elek „Ínyesmester sza-
kácskönyvében” (1932).

Magyar Elek Pozsonyban 
kóstolta meg először a Pozso
nyi kifli ott kialakult változa
tát, azaz a "pejgli"t: „Nekem 
például a béke éveiben kará
csonynál sokkal jobban íz
lett a dióspatkó április végén, 
amikor tudniillik rendszerint 
Pozsonyba utaztam a lóverse
nyekre és soha el nem mulasz
tottam, hogy jókora csomag 
diós süteményt ne hozzak ma
gammal Wendlertől, a nagyhí
rű pejglisütőmestertől…”

Az étel neve Lengyelország
ban makowiec (mákos ka
lács), makownik, illetve strucla 
z makiem (mákos tekercs). A 
magyarhoz hasonlóan készül 
és ízesítik, és szintén tradicio
nális karácsonyi sütemény. Is
mert azonban mandulás vál
tozata is, és szokás a tetejét 
karamellával, mákszemekkel 
vagy kandírozott narancshéj
jal díszíteni. A keresztény ha
gyományok alapján a mák és a 
máktöltelék ugyancsak a bőség 
jele Lengyelországban. A népi 
hiedelem szerint a szenteste 
fogyasztott mák boldogságot 
hoz, a lányoknak pedig gyors 
férjhezmenetelt biztosít.

A miskolci „pejglisütő-
mesterek”

A Desszertem konyháján 
már szorgosan nyújtják, kenik, 
tekerik, „villázzák” és sütik a ka
rácsony édességét. December 
1én náluk már megkezdődött 
a bejgliszezon. A hagyományos 
diós és mákos sütemények kö
zül kóstolhatnak, rendelhetnek 
és vihetnek haza a miskolciak. 
Kifaggattuk a cukrászda meste
reit, mi az igazán jó bejgli titka:

– Miután feltekertük a süte
ményt, lekenjük egy tojássár
gája és egy egész tojás keveré
kével, majd megvárjuk, amíg 
megszárad. 

– Miután ez megtörtént, újra 
lekenjük, és szintén hagyjuk 
rászáradni. A tészta felszíne 
nem engedi, hogy a tojás to
vább táguljon, mivel megszá
radt rajta, ezért elkezd repedni 
és márványozottá válik. 

– Ezt követően villával meg
szúrjuk („koppanásig”, vagyis 
határozott mozdulatokkal át
szúrjuk a bejglit), hogy a sütés 
közben keletkező gőz ne re
pessze szét a bejglinket. 

– Utána mehet a sütőbe 180 
fokon 2025 percig sütjük.

– Majd fejjel lefelé kihűtjük 
a bejglit. Azért fordítjuk meg, 
hogy a tészta alja hűlés közben 
ne lágyuljon el, mert a nedves
ség mindig a legkisebb ellenál
lás felé fog menni. hogy a gőz 
akadálytalanul ki tudjon belő
le áramolni – sorolta a legfon
tosabb tudnivalókat Hegedűs 
István, a Végállomás Bistorant 
séfje.

Adott mennyiségű tésztá
hoz, ugyanolyan mennyiségű 
töltelékre lesz szükségünk – 
tudtuk meg a szakemberektől. 
– Mi a Desszertemben a diós 
és mákos bejgliket készítünk, 
de nem akárhogyan. A diót 
ledaráljuk, majd tej és cukor 
hozzáadásával szirupot ké
szítünk belőle, amihez tokaji 
aszúba áztatott sárgabarackot 
adunk, citromhéjat, citrom

levet és egy kis házi barack
lekvárt, amit mi készítünk. A 
ledarált mákhoz kandírozott 
narancshéjkocka és tonkabab 
kerül, majd vízzel készítünk 
belőle szirupot – részletezte 
Dombai Rita, a Desszertem 
cukrásza.

Így sütnek ezek a miskol
ci „pejglisütőmesterek”. Most 
önökön a sor!

MUNTYÁN BERNADETT 

Készül a diós bejgli a Desszertemben. Fotó: Végh Csaba

Príma minőségű pizzák, 
príma helyen, príma alap-
anyagokból, amiből még az 
olaszok is repetáznak. 

Az egy évvel ezelőtt meg
nyílt Príma Pék már nyáron 
új vizekre evezett, és pizza
szeletekkel frissítette kínála
tát, majd látva a fogadtatást, 
áttért a kiszállításra és a ren
delésre is. – A minőségi ter
mékcsaládhoz, amit a pékség 
kínál szerettünk volna még 
valamit hozzátenni, hiszen 
adott volt ez a 200 négyzet
méteres helyiség, aminek egy 
része kihasználatlanul állt – 
mondta Juhász Ferenc tulaj
donos. Mióta megnyitottak, 
szépen kibővült a pékség ve

vőköre, hathétszázan is vá
sárolnak náluk naponta. Így 
született meg az ötlet augusz
tus végén, hogy pizzaszelete

ket készítsenek, majd három 
héttel ezelőtt elkezdődött a 
kiszállítás is. 

A pizzaszósz, a sonka, az olí
vabogyó, a liszt, a sajtok, az olí
vaolaj, tehát minden hozzávaló 
olasz alapanyag. Ebből azon
ban nem is szeretnénk enged
ni, mert mi nem a legolcsóbb 
pizzéria szeretnénk lenni, ha
nem a legjobb, a legminősé
gibb – hangoztatta. A visszajel
zések pedig pozitívak, ezért is 
kezdett bele a kiszállításba.

A miskolciak tizennyolcfé
le pizza közül választhatnak, 

melyek közül a legjobban a 
húsos extra és a Fumo di pol
lo csirkemelles a kedvencük 
a helyieknek. A Príma Pizza 
fantázianévre hallgató tészta
étel a legkülönlegesebb, amit 
a pizzéria álmodott és alko
tott meg: ezen szarvaskol
bász, szárított paradicsom, 
bivalymozzarella és rukkola 
van. 

A szarvaskolbász markáns, 
karakteres ízvilága uralja az 
egész pizzát, amit a mozza
rella és a rukkola frissessé
ge emel egy újabb szintre. A 
szárított paradicsom olaszos
ságát pedig azt hiszem, sen
kinek sem kell ecsetelnünk 
– egyszerűen tökéletes (vagy 
stílusosan príma) kiegészítése 
a Príma Pizzának.  

– A tészta kelesztése az olasz 
hagyományoknak megfelelően 
érleléssel történik. Tehát nem 
aznap használjuk fel a tésztát, 
amikor bedagasztom, hanem 
egy napot pihen a hűtőben – 
részletezi Glonczi Adrián. Mint 
mondja, csak extra szűz olíva
olajjal készül a tészta, mert az 
olaszok is nagyrészt ezt hasz
nálják, így tudják az igazi olasz 
ízhatást elérni. 

– Olaszok jártak itt a minap, 
akik vissza is jöttek. Először 
egyegy pizzaszeletet ettek 
meg, majd visszajöttek később 
és három pizzát el is vittek ma
gukkal – büszkélkedett Adrián. 
Hozzátette: az egyik olasz csak 

annyit mondott „good pizza”, 
és mutatta, melyikből kér még. 

Az olasz módszernek meg
felelően magas hőfokon sütik 
a pizzát, vagyis 350400 fo
kon. Így egyrészt hamar meg
sül és nem szárad ki a tészta: a 
külseje ropogós marad, a bel
seje pedig puha – részletezte.

Akinek összefutott a nyál a 
szájában az olvasottak alapján, 
10 órától fogyaszthat a Príma 
Pizzéria kínálatából pizzasze
leteket, rendelni pedig 10 óra 
30 perctől este 8 óra 30 per
cig lehet. Mivel van a cégnek 
egy italáruháza is, így tervben 
van, hogy márciustól italki
szállítást is vállalnak.         M. B.

Miskolci Napló10 Gasztronómia

A pizza kizárólag olasz alapanyagokból készül. Fotók: Mocsári László

A tészta kelesztése az olasz hagyományoknak megfelelően 
érleléssel történik. 

A miskolciak tizennyolcféle pizza közül választhatnak.

PRÍMA PIZZA, AHOL AZ OLASZOK IS REPETÁZNAK

Bejgli nélkül is lehet élni, de minek…



A Tipsport Liga 28. fordu-
lójában a HK Nitra csapata 
mindhárom bajnoki pontot 
elvitte a Miskolci Jégcsar-
nokból és két pontra megkö-
zelítette a DVTK Jegesmed-
véket a tabellán.

A találkozó rendkívül rosz-
szul indult hazai szempont-
ból, hiszen már az első cse-
rében megszerezte a vezetést 
a nyitrai csapat. Scheidl volt 
eredményes, a találatát hosz-
szú percekig videózták a já-
tékvezetők, akik végül érvé-
nyesnek ítélték a gólt (0-1). A 
2. percben Hanuljak kapusnak 
akadt védenivalója Kiss Pat-
rik lövésénél. Négy perc játék 
után hasonló volt a szereposz-
tás, de ezúttal Hanuljak tehe-
tetlen volt, amikor Kiss Pat-
rik egy kipattanót továbbított 
a kapuba (1-1). Ezt követően 
Ross kékvonalról eleresztett 
bombája akadt el a kapusban, 
majd Rajna védett egy kettő 
az egy elleni támadásnál. A 
következő nagy helyzetre sem 
kellett sokat várni, négy hazai 
támadóra maradt egy nyitrai 
védő, de a támadást végül túl-
komplikálták a csatárok. A 
13. percben Miskolczi került 
helyzetbe, majd két perccel 
később Rodman gáncsolása 
miatt megszületett az első ki-
állítás. A létszámfölényt nem 
sikerült gólra váltani, az utol-
só percben pedig Rajna nagy 
védésére volt szükség, hogy 
döntetlen állással végződjön a 
harmad.

A második harmad Mitch 
Versteeg kiállításával indult, 

amikor a hátvéd Miskolczit 
akasztotta el úgy, hogy utób-
bi a kapuvasnak esett nagy 
sebességgel, de szerencsére 
folytatni tudta a játékot. Az 
emberelőnnyel ezúttal sem 
sikerült élni. Nem úgy, mint 
a túloldalon amikor Vandane 
kiállítása miatt emberelőny-
ben lévő nyitraiak Kollár 
éles szögből szerzett góljá-
val átvették a vezetést (1-2). 
Mindössze 36 másodperccel 

ezután kétgólosra nőtt az elő-
nyük, Bucek hasonló szögből 
lőtt a kapuba, de őt a hosz-
szú felsőt lőtte ki (1-3). Ezt 
követően is maradt a gyors, 
élvezetes játék, ami során 
a hazai helyzetkihasználás 
gyengébbnek bizonyult, mint 
az ellenfelüké, így kétgólos 
nyitrai előnnyel zárult az első 
negyven perc.

A harmadik játékrész első 
perceiben mindent megtett 

a felzárkózás érdekében Mar-
cel Rodman csapata, sorra ér-
keztek a lövések Hanuljak 
kapujára. A nagy nyomás el-
lenére mégis a vendégek sze-
reztek újabb gólt, Bucek a 
kapu mögül középre tett ko-
rongját Caladi lőtte a háló-
ba (1-4). Egy perccel később 
 Beauvilliert küldték a bünte-
tőpadra a játékvezetők, majd 
a sikeres emberhátrányos já-
ték után Harrison is a kiállítás 
sorsára jutott. Egy perccel az-
után, hogy Harrison vissza-
tért a jégre kétgólosra csök-
kent a különbség, Részegh 
emberelőnyben lőtt be egy 
kipattanót (2-4). A hajrába 
érve Versteeg és Beauvillier 
verekedett össze, így mind-
kettőjüknek idő előtt befeje-
ződött a meccs. Ezt követően 
Rajna helyére mezőnyjátékos 
érkezett a jégre, Yellow Horn 
pedig az üres kapuba lőtt, így 
beállította a végeredményt 
(2-5).

A rendes játékidőben nem 
esett gól, a hosszabbításban 
viszont a hazaiak egyszer 
eredményesek voltak, így az 
MTK jutott az Magyar Kupa 
legjobb 16 csapata közé.

– Tompán, enerváltan ját-
szottunk a Fehérvár elle-
ni találkozó után 67 órával 
– nyilatkozta a dvtk.eu-nak 
Feczkó Tamás. – Mivel keve-
sen vagyunk, nem tudtunk 
még több pihent játékost kül-

deni a pályára. Akik szom-
baton végig játszottak, azok 
nem tudtak felpörögni, míg 
azok, akik a bajnokságban 
kevesebb lehetőséget kap-
tak, ma csalódást okoztak. A 
legnagyobb szomorúságot az 
okozta, hogy nagyon sok di-
ósgyőri szurkoló látogatott 
ki a mérkőzésre, és csalódást 
okoztunk nekik.

Magyar Kupa 8. forduló: 
MTK Budapest FC - Diósgyőri 
VTK 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)
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A mezőnyjátékban és a hely-
zetek számában egyenran-
gú fél volt a Diósgyőr, mégis 
kikapott 3-1-re a Fehérvár 
FC-től. A 2-1-es vendégve-
zetésnél kapufáig jutottak a 
piros-fehérek, a végjátékban 
azonban a fehérváriak el-
döntötték a pontok sorsát.  

Még az előző fordulóhoz 
képest is tovább nehezedett 
a DVTK helyzete, ugyanis a 
vezetőedző még eltiltását töl-
ti, ami lejárt ugyan Karan-
nak, de ő megsérült, csak úgy, 
mint Tabakovic. Az első perc-
ben ugyan a hazaiak alakítot-
ták ki a bajnoki első ziccerét, 
az 5. perc végén a vendégek 
jutottak vezetéshez. A szög-
let után először még bravúr-
ral hárított Danilovic kapus, 
de a kipattanót Stopira már 
nem hibázta el, 0-1. A gól után 
egyre inkább magára talált 
a DVTK, aminek a 42. perc-
ben meg is lett az eredménye, 
ugyanis Bacsa estében a ka-
pust megelőzve a hálóba gurí-
tott, 1-1. Bár fontos lett volna, 

de nem tudta kapott gól nél-
kül megúszni az első félidőt 
a DVTK, a mezőny talán leg-
jobbjaként említhető Kovács 
szép cselek után lőtt a hálóba 
az első félidő hosszabbításá-
ban, 1-2. A fordulást követő-
en a mérkőzés 63. percében, 
Prosser jobblábas átlövésével 
döngette meg a keresztlécet, 
az onnan visszapattanó labdát 
pedig már nem tudta Bacsa 
kapura terelni. A 81. percben 
Shestakov lövését fogta Ková-
csik kapus, majd a 86. percben 
eldőlt a bajnoki. Kovács gurí-
tott Nikolov elé, akinek ütem-
telen gurítása a hazai kapuba 
gurult, kialakítva a végered-
ményt, a 3-1-es fehérvári si-
kert. – Sorsdöntő volt, amikor 
Prosser kapufája nem ment 
be, abból még fel tudtunk vol-
na állni, úgy mentünk ki a 
második félidőre, hogy nem 
X-ért, hanem meg akarjuk 
nyerni a mérkőzést. Gratu-
lálok természetesen a Video-
tonnak – értékelte a mérkő-
zést Pacsi Bálint, a DVTK 
másodedzője. 

A forduló egyik legna-
gyobb meglepetése lett a 
 PannErgy-MVLC döntetlen-
je.  8-4-re vezettek a miskolci 
pólósok, majd a szezon egyik 
legnagyobb összezuhaná-
sát produkálták. A pécsiek 
ugyanis ledolgozták hátrá-
nyukat és végül 8-8-ra men-
tették az MVLC által szinte 
már megnyert bajnokit. 

Nem jó előjelekkel indult 
miskolci szempontból a baj-
noki, ugyanis Pécs városá-
ba nem utazott el a csapattal 
 Vidumanszky László vezető-
edző, így segítője, Kiss István 
irányította a csapatot a 9. for-
duló mérkőzésén. Idegenben 

is igyekezett dominálni a mis-
kolci együttes, Misic gólja volt a 
találkozó első találata. A folyta-
tásban is döntően miskolci gó-
lok potyogtak, így pedig 5-2-es 
miskolci előnnyel ért véget az 
első félidő a bajnokin. A fordu-
lás után már 6-3-ra, majd 8-4-
re is vezetett az MVLC, ám ezek 
után következett be a már em-
lített összeomlás. A folytatás-
ban ugyanis már csak a hazai-
ak találtak a kapuba és csapata, 
valamint a mezőny legjobb-
jaként 4 gólig jutó Gál  Dávid 
főszereplésével szinte a sír-
ból hozta vissza a mérkőzést a 
Pécs, és 8-8-as döntetlent értek 
el. A mérkőzést követő napon 
kérdeztük a csapat szakmai ve-

zetőjét a kialakult helyzetről, 
hogy miért nem utazott el a ve-
zetőedző a bajnokira. Bachner 
András elmondta: a Debrecen 
elleni meccs után már érezhe-
tő volt a csapat nagy része és 
a vezetőedző között kialakult 
feszültség. Ezért egy szokatlan 
lépésre szánta magát a klubve-

zető. – Azt láttam jónak, hogy a 
Vidumánszky Lászlót felmen-
tem erről a három mérkőzés-
ről – amennyiben bejutnánk 
a Magyar Kupa döntőjébe - 
hogy a csapat bizonyítsa azt, 
hogy igazán itt a feszültségnek 
az okozója az edző – indokolta 
döntését Bachner András. 

A DVTK Jegesmedvék idén 
is megrendezi a népszerű 
„Dobj egy macit” jótékonysá-
gi akcióját. A plüssállatokat 
és egyéb játékokat a december 
8-i hazai mérkőzésén várják, 
amikor a macik az első hazai 
találatnál repülhetnek a jégre.

Magyarországon a Jeges-
medvék honosították meg ezt 
a jótékonysági akciót, ami az 
idén sem maradhat el. A vasár-
napi HC Mikron Nové Zámky 
elleni mérkőzésen az első ha-

zai gólnál lehet a jégre dobni 
a jótékony célra szánt plüssál-
latokat, amiket alapítványok 

segítségével juttat el a csapat 
a legmegfelelőbb helyekre. A 
DVKT arra kéri a szurkolókat, 

ha a családnak olyan megunt, 
vagy kinőtt játékaik vannak, 
mint például társasjátékok, au-
tók, stb., azt is hozzák maguk-
kal, és adják le a találkozó kez-
dete előtt a főbejáratnál.

Az idei esztendőben a DVTK 
szakosztályai úgy határoztak, 
hogy a karácsonyt megelőző 
időszakban a Piros Orr Bohóc-
doktorok Alapítványt támogat-
ják, így a vasárnapi mérkőzésen 
is elhelyezésre kerül egy gyűjtő-
doboz, ahová a szurkolók és a 
támogatók adományait várják.

Vereséget szenvedett az 
Aluinvent-DVTK a női 
kosárlabda Európa Kupa 
csoportkörének utolsó for-
dulójában szerdán. 

Az Európa Kupa 6. for-
dulójában a francia Basket 
Landes otthonában lépett 
pályára az Aluinvent-DVTK. 
A mérkőzés esélyesének szá-
mító hazaiak érvényesítették 
is a papírformát és 81-66-ra 
megnyerték a találkozót. 

– Gratulálok az ellenfe-
lünknek. A nagyon erős hazai 
pályával rendelkező francia 
csapatot teljes erőbedobásra 
késztettük annak érdekében, 
hogy le tudjanak ma győzni 
bennünket. Nagyon sok hi-

bával játszottunk, építkező 
fázisban vagyunk – értékelte 
a mérkőzést Cziczás László 
vezetőedző. 

A csoportjában a harmadik 
helyet szerezte meg az Alu-
invent-DVTK, a többi ered-
mény alakulásának köszön-
hetően folytathatja szereplését 
az Európa Kupában. A pi-
ros-fehérek következő ellen-
fele a görög Olympiacos lesz.

A rájátszás első körének 
mérkőzéseit december 19-
én és január 9-én, a legjobb 
16 csapat közötti párharco-
kat pedig január 23-án és 
29-én kell lejátszani. A ma-
gasabb rangú klub fogadhat-
ja az ellenfelét a visszavágón 
hazai pályán.

Elvitte a három 
pontot a Fehérvár 

Vereséggel zárták  
a csoportkört 

Jegesmedve vereség  
hazai pályán 

Búcsúztak a kupától

Mindhárom bajnoki pontot elvitte a Nitra. Fotók: Beregi László 

Sorsdöntő volt, amikor Prosser  
kapufája nem ment be. Fotó: Végh Csaba

HIDEGZUHANY PÉCSETT 

DOBJ EGY MACIT VASÁRNAP!

A szezon egyik legnagyobb összezuhanását produ-
kálták a miskolciak. Fotó: Végh Csaba 

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

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

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

Apróhirdetés
Diákok figyelem! Nem kell félni a 
félévi rossz jegytől. Korrepetáláso-
tokat vállalom humán tárgyakból, 
földrajzból, németből, biológiá-
ból, ha általános, -és középiskolá-
sak vagytok. Kisiskolásokat angol-
ból, és matematikából is vállalok. 

Nagyon kedvező áron házhoz me-
gyek. Tel.: 06-20-256-7949

Szőnyegtisztítást vállalunk, ho-
zom-viszem szolgáltatással. Min-
den tipusú bútorkárpitot, padló-
szőnyeget helyszínen tisztítítunk, 
gyors száradási idővel. Szolgálta-
tásaink garanciával, ingyenes hely-
színi kiszállással! Tel.: 06-70/320-
3483,  www.tisztitomiskolc.hu

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
A MIVÍZ Kft. ezúton szeretné köszönetét kifejez-
ni az egész éves, sikeres együttműködésükért. 
Köszönjük a közös munkát és a nekünk szentelt 
bizalmat.

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

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

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

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

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

A hírportál
www.minap.hu

Miskolc | Belföld | Megye | Kultúra | Közélet 
Ajánló | Aktuális | Sport | Világ

Váltsa meg idejében 2020-as parkolóbérletét!
HOL?

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

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

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

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

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

Hol/mikor?
2019.  

december 
9–20.

2019.  
december 23.

2019.  
december 30.

2020. január 
2–11.

2020. január 
13–18.

Parkolási divízió 
ügyfélszolgálat,

Széchenyi I. utca 20.

Bankkártya,  
készpénzfizetés  

lehetséges!

Hétfő, kedd,  
csütörtök:

08–16
Szerda:
08–18

Péntek:
08–12

Hétfő:
08-16

Hétfő:
08-18

Hétfő-péntek:
08–17

Szerda:
08–18

Szombat:
08–13

Hétfő-péntek:
08–17

Szerda:
08–18

Szombat:
08–13

Miskolci  
Városgazda  

központi telephely 
 Győri kapu 48–50.

Csak  
készpénzfizetés!

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Hétfő- 
csütörtök:

08–16
Péntek:
08–12

Hétfő-szerda:
08–16

Csütörtök- 
péntek:
Nincs  

bérletárusítás

Európa téri  
mélygarázs

Csak  
készpénzfizetés!

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Hétfő-péntek:
14-22

Hétfő-szerda:
14–22

Csütörtök- 
péntek:
Nincs  

bérletárusítás

l  MISKOLCI VÁROSGAZDA VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

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

SZENT JÁNOS 
GYÓGYSZERTÁR 
l gyógyszerek l tápszerek l kötszerek 

l homeopátiás szerek l gyógykozmetikumok 
l vitaminok l teák 

l egyéb termékek gazdag választékával 
várja ügyfeleit  

hétfőtől péntekig 7–19 h-ig, szombaton 7–14 h-ig
www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc,
Búza tér 14.

Telefon:
06-46/564-564

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

Az akció érvényes:  
2019. 12. 07-tól 2019. 12. 13-ig 

Fonott  szennyestartó 
4199 Ft helyett 1999 Ft 

Fonott kosár „S” méret
1099 Ft helyett 599 Ft

Összecsukható  
szennyestartó 

3499 Ft helyett 2199 Ft

Fali óra levendulás
2699 Ft helyett 1699 Ft 



A karácsonyvárás jegyében 
ünnepi hangulattal, kósto-
lókkal, kézműves termékek-
kel, kreatív foglakozások-
kal és a Classic Brass Band 
Quintet koncertjével várnak 
mindenkit december 15-én, 
az Erzsébet téren. Az adventi 
készülődés részeként a kiál-
lítók standjainál is megta-
lálhatjuk majd az ünnep kel-
lékeit, de akár a karácsonyi 
ajándékot is beszerezhetjük.

Ha még hiányzik néhány aján-
dék a fa alól, akkor itt a lehető-
ség, hogy beszerezzünk egy-két 
meglepetést; egy igazi kézműves 

remekművet, vagy bio terméket. 
Akár magunk is készíthetünk 
kreatív karácsonyi díszeket a 
MINŐIES Alapítvánnyal, kós-
tolhatunk mézeskalácsot, házi 
süteményt és csokoládét; min-
dent, ami szem-szájnak ingere.

11 órától fellép a Classic Brass 
Quintet. A magasan kvalifikált 
zenészekből és zenetanárokból 
álló formáció célja, hogy köze-
lebb hozza az emberekhez és fő-
ként a fiatalokhoz az élőzenét a 
rézfúvós zene különleges és gaz-
dag hangzásvilágán keresztül. 
Az együttes sokoldalú reperto-
árjában, a komolyzene klasszi-
kusaitól, a jazz örökzöldjein át, 

egészen a mai slágerekig min-
den megtalálható. A decemberi 
Termelői Napra különleges ün-
nepi műsorral készülnek, ahol 
mindenki meghallhatja majd a 
szívéhez legközelebb álló kará-
csonyi dallamokat.

A Termelői Nap az elmúlt 
években a miskolciak egyik 
legkedvesebb rendezvényévé 

vált. Egy-egy vasárnap több 
százan megfordulnak a téren, 
ahol nemcsak a bevásárlást in-
tézhetik el, de néhány felhőtlen 
órát is eltölthetnek. Találkozá-
si pontot jelent a termelők és 
a fogyasztók között, elősegítve 
így a tudatos vásárlást; emel-
lett pedig lehetőséget biztosít a 
 helyi őstermelőknek is.

Fotó: Juhász Ákos

December 30-án hétfőn 
19.00 órától a Budapest Bár 
ad koncertet a Művészetek 
Háza hangversenytermében. 

A Budapest Bár koncertek-
ben az a jó, hogy mindig más 
élményt nyújtanak. A zenekar 
tengernyi dalból válogat egy-
egy koncertre, a fellépő éne-
kesektől függően más – más 
a repertoár, sőt, a zenekar is 
rendszerint meglepi valamivel 
a közönséget. Az is jó a Buda-
pest Bárban, hogy minden ge-
nerációnak más élményt nyújt, 
mindenki izgatottan várhatja a 
saját kedvencét. Akárhány em-

bert megkérdezünk, más-más 
élményt emel ki a koncert után. 
Hiszen a koncertek különbö-
ző színeket mutatnak: utaztat-
nak az időben, az érzelmek szé-
les skáláját pengetik, emlékeket, 
embereket idéznek meg amel-
lett, hogy nagyszerű zenei él-
ményt is nyújtanak. Így lesz ez 
Miskolcon a Művészetek Házá-
ban is. Ezúttal a Farkas Róbert 
vezette csodálatos zenekar, vala-
mint Németh Juci, Rutkai Bori, 
Frenk, Ferenczi György, Mező 
Misi és Szűcs Krisztián lép fel.

A Budapest Bárt nem lehet 
nem szeretni: el kell jönni a 
koncertre, hátradőlni, bulizni, 

élvezni a zenét és a jobbnál 
jobb számokat! El lehet hoz-
ni a nagyit, az unokát, a barát-
nőket – garantáltan minden-
ki jól fogja magát érezni. A 
zenekar már 10 éve játssza sa-
játos és merész feldolgozásait, 
válogat a csodálatos dalkincs-

ből, amit a magyar zeneiro-
dalom ránk hagyott. Sőt, ők is 
hozzátesznek ehhez az örök-
séghez: legújabb lemezeiken 
egyre több saját szám is sze-
repel. A koncerteken immár 
10 album anyagából válogat 
a rendkívül sokszínű zenekar.

Örömzene nyitott füleknek
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MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
December 5. csütörtök-11. szerda, 

naponta 15:30 Pamacs, a Mikulás kis 
rénszarvasa, 17:30 és 20:00 Seveled

December 7-én 13:30 Hannah – A 
Buddhizmus útja Nyugatra

December 12. csütörtök 15:30, 17:30 és 
20:00 Seveled

December 13. péntek-18. szerda, 
naponta 15:30 Seveled, 17:30 és 
20:00 A két pápa

Művészetek Háza: Béke-terem: 
December 5. csütörtök-11. szerda, 

naponta 18:00 Élősködők, 20:15 Akik 
már nem öregszenek meg

December 7. szombat és 8. vasárnap, 
naponta 14:00 Hamupipőke és az 
elvarázsolt herceg

December 7. szombat 16:00 
Manifesztum

December 8. vasárnap 16:00 VAN valami 
furcsa és megmagyarázhatatlan

December 9. hétfő-11. szerda, 
naponta 16:00 Tel Avivban minden 
megtörténhet

December 12. csütörtök-18. szerda, 
naponta 16:00 Az ír, 20:00 Szerelemre 
kattintva

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

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
December 7. szombat-11. szerda, 

naponta több időpontban – Addams 
Family (csak vasárnap) | Álomnagyi 
| Az aszfalt királyai | Charlie angyalai 
| Demóna: a sötétség úrnője (csak 
kedden) | Halálod appja | Jégvarázs 2. 
| Jetikölyök | Jumanji – a következő 
szint (csak szerdán) | Joker (keddig) | 
Lidérces mesék éjszakája | Midway | 
Múlt karácsony | Pamacs – a Mikulás 
kis rénszarvasa | Sarkvidéki akció | 
Seveled | Stephen King: Álom doktor 
(csak szombaton) | Terminator – Sötét 
végzet (csak szombaton) | Tudsz titkot 
tartani? | Zombieland – a második 
lövés (csak vasárnap)

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
December 8. vasárnap, 10:30 A Mikulás 

furfangja
December 15. vasárnap, 10:30 Mazsola
KIÁLLÍTÁS:
December 7. szombat 12:00 Pontos, 

mint az atomóra – efZámbó István, 
feLugossy László és Szirtes János 
kiállítása, Miskolci Galéria

December 14-ig, szombatig Emberek, 
nevek, arcok – Kégl Imre kiállítása, 
Ifjúsági és Szabadidő Ház

KONCERT:
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 17:00 Perecesi 
Bányász Koncert Fúvószenekar, 
Művészetek Háza

December 13. péntek Miskolc Dixieland 
Band, Szent István tér

December 14. szombat 17:00 Szörényi 
Levente-Rost Andrea duettek, Szent 
István tér

19:00 Margaret Island Szimfonik, 
Művészetek Háza

20:00 Rotor, VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház

ELŐADÁS:
December 9. hétfő 17:00 Monaco, a 

francia Azúr-part és Provence, Ifjúsági 
és Szabadidő Ház

18:00 Isten pénze – musical, Művészetek 
Háza

December 13. péntek 19:00 Ingyenes 
csillagász szakkör tíz éves kortól, Dr. 
Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló 
(Dorottya 1.)

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

EGYÉB:
December 7. szombat 13:00 Kézműves 

foglalkozás felnőtteknek, VOKE 
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház

14:00 Mikulás-nap és éjszakai fürdőzés, 
Miskolctapolca Barlangfürdő

December 8. vasárnap 9:00 Vasútmodell 
és makettbörze, VOKE Vörösmarty 
Mihály Művelődési Ház

12:00 Textilmentes herbál szaunanap, 
Miskolctapolcai Strandfürdő

16:00 Második adventi gyertyagyújtás, 
Szent István tér

17:00 Második adventi gyertyagyújtás, 
Lovagi Tornák Tere

December 15. vasárnap 16:00 Harmadik 
adventi gyertyagyújtás, Szent István 
tér

17:00 Harmadik adventi gyertyagyújtás, 
Lovagi Tornák Tere

GYEREKEKNEK:
November 30. szombat-december 8. 

vasárnap, naponta többször Mikulás 
mesés kalandjai, Avalon Park

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

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

MOZGÁS:
December 8. vasárnap 11:00 V. Avalon-

Nomád Jótékonysági Mikulás Futás, 
Avalon Park

13:00 Kutyasétáltatás, MÁSA (Sajószigeti 
u. 23.)

December 14. szombat 10:00 Nyílt nap, 
Miskolci Állategészségügyi Telep

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 9. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 

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

December 10. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Mérkőzés 21:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Program-
pont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

December 11. 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 Quantum (tudományos magazin) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 
20:25 Képújság

December 12. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok is-
métlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 
Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 
19:25 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek (portré) 20:00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (program-
ajánló) 20:25 Képújság

December 13. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismét-
lése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Egészségpercek (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 Forgószínpad (színhá-
zi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Program-
pont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

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

December 15. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hí-
vőszó (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egész-
ségpercek ism. (egészségügyi magazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 
19:30 Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (port-
ré) 20:00 Köztünk élnek ism. (portré) 20:15 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 
20:30 Képújság

A hejőcsabai plébánia-
templomban 8-án, vasárnap, 
a Versbarátok Köre tart előa-
dást 11 órától. 

A mindszenti templomban 
az adventi lelkigyakorlat de-
cember 13-án, 14-én és 15-
én a 18.30 órai szentmiséken 
lesz. A lelkigyakorlatot Ficzek 
László érseki általános hely-
nök tartja. Szerdán, 11-én ka-
rizmatikus misét tartanak a 
minorita templomban 18 órai 
kezdettel. December 12-én, 
csütörtökön 17 órától Csókay 
András idegsebész tart előa-
dást az avas-déli Ige-templo-
mában. Missziós munkáját 
segítendő, gyűjtést tartanak az 
előadás idején. A bányászmi-
sét Szent Borbála tiszteletére 
14-én, szombaton mutatják 
be 18 órától a minorita temp-
lomban. A Forrás Kamarakó-
rus karácsonyi koncertje de-
cember 15-én, vasárnap este 
6 órakor kezdődik a Szent 
Anna templomban.

Mészáros János Elek éne-
kel a Baross utcai Mis-
kolc-alsóvárosi reformá-
tus templomban december 
8-án, vasárnap délelőtt 10 
órától. A koncert után dedi-
kál is a magánénekes.

Adventi családi napot tar-
tanak a Nyilas Misi Ház-
ban december 8-án, vasár-
nap délelőtt 10 órától. Lesz 
kézműves foglalkozás és po-
gácsasütő verseny. Adven-
ti játszóházat rendeznek 
december 14-én délután 3 
órától a Jókai Mór Refor-
mátus Általános Iskolában a 
6-12 éves korosztály számára. 
Részvételi díj van, jelentkezni 
december 8-ig lehet. Kós Ma-
riann mediátor előadásának 
témája, hogy mi vezethet egy 
házasság megromlásához? Ez 
december 14-én, szombaton 
déltől lesz a Jókai Mór Refor-
mátus Általános Iskolában.

A Miskolci Görögkatolikus 
Egyházmegye szervezésében 
Charles Dickens Karácsonyi 
ének című klasszikus kisre-
génye nyomán készült Isten 
pénze című musical látható 
december 9-én, hétfőn este 
6 órától a Művészetek Házá-
ban, a Magyarock Dalszínház 
előadásban. Az előadás díj-
mentes, de előzetes regisztrá-
cióhoz kötött. A Luther Kórus 
karácsonyi koncertje a belvá-
rosi evangélikus templomban 
lesz december 15-én, vasár-
nap délután 4 órától. 

EGYHÁZI HÍREK

DECEMBER 7. SZOMBAT 19:00 
ÜVÖLTŐ SZELEK, Egressy 
(Arany, Ezüst) bérlet, Kamara
8EZREK OPERÁJA – OPE-
RAGÁLA, A Bartók Plusz 
Operafesztivál előadása, 
Nagyszínház
DECEMBER 10. KEDD 19:00 
DON JUAN, Szigligeti 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház
ÜVÖLTŐ SZELEK, Bérlet-
szünet, Kamara
NEM FÉLÜNK A FARKASTÓL, 
Játékszín
DECEMBER 11. SZERDA 19:00 
ÜVÖLTŐ SZELEK, Lehár 
(Arany, Ezüst) bérlet, Kamara
NEM FÉLÜNK A FAR-
KASTÓL, Játékszín
DECEMBER 12. CSÜTÖRTÖK 17:00 
EGY ÓRA VERSEK KÖZT 
MŰVÉSZEINK TÁRSASÁ-
GÁBAN, Játékszín
19:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Bérletszünet, Nagy-
színház

FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Bérletszünet, 
Kamara
DECEMBER 13. PÉNTEK 14:00 
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Aranyalma bérlet, 
Kamara
19:00 HEGEDŰS A HÁZ-
TETŐN, Vörösmarty (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet, Nagy-
színház
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín
DECEMBER 14. SZOMBAT 17:00 
DRESCH KONCERT, 
HAIDAU TÁNC, KOR-
TÁRS-JAZZ ÉS KORTÁR-
STÁNC EGY SZÍNPA-
DON, Csarnok
19:00 HEGEDŰS A HÁZ-
TETŐN, Latinovits (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet, Nagy-
színház
BETÖRŐ AZ ALBÉR-
LŐM, Katona (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
Ádám almái, Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR  
December 7. – december 14.

Adventi termelői nap  
az Erzsébet téren



Brutális kegyetlenség-
gel gyilkolt

Különös kegyetlenséggel, 
több ember sérelmére elkö-
vetett emberölés bűntette 
miatt emeltek vádat egy 52 éves férfi ellen. A vádlott tavaly február-
ban élettársával együtt, annak nővérénél lakott Kenézlőn. Az élettár-
sa iránti féltékenysége miatt a férfi és a két nő között vita alakult ki, 
majd dulakodás kezdődött, amely során a vádlott egy méteres akác-
fakaróval mindkét nőt a fejükön olyan súlyosan bántalmazta, hogy 
a helyszínen életüket vesztették. A férfi a lakást lakattal rájuk zárta, a 
karót az épület mögötti távolabbi gazos területen elrejtette, majd ro-
konaihoz távozott. A holttesteket – több mint egy héttel később – a 
ház fürdőszobájában hozzátartozóik találták meg, akiknek a beju-
táshoz fel kellett feszíteniük az épület ajtaját. A Miskolci Törvényszék 
elsőfokú ítéletében bűnösnek mondta ki a vádlottat, és vele szemben 
életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki, mellékbüntetésként 10 
évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A feltételes szabadságra bo-
csátás legkorábbi időpontját 35 évben határozta meg.

 
Gázpisztollyal az ásó ellen

Életveszélyt okozó testi sértés miatt emeltek vádat egy 77 éves férfi 
ellen. A férfi tavaly novemberben a kerékpárját tolva közlekedett egy 
dülőúton Kazincbarcikán, amikor autóval elhaladt mellette a sértett, 
aki épp a hétvégi telkére tartott. A lehúzott ablakon keresztül meg-
hallotta, hogy a vádlott hangosan szóvá tette, mit keres ezen az úton. 
Ebből egy vita alakult ki közöttük, miközben a vádlott megérkezett 
a saját portájához, és a kerítésen benyúlva, egy ásót vett magához. A 
sértett ekkor már kiszállt az autóból, úgy vitatkoztak, mire a vádlott 
az ásót a feje fölé ütésre emelve, indult a sértett irányába. A férfi vé-
dekezésképpen az autó kesztyűtartójából kivette a gázriasztópiszto-
lyát, amelynek viselésére egyébként nem rendelkezett engedéllyel, és 
azzal a levegőbe figyelmeztető lövést adott le. A vádlott azonban ettől 
nem ijedt meg, hanem az ásó élével a sértettet egy alkalommal fe-
jen ütötte, amit a férfi azért nem tudott kivédeni, mert a gázpisztolyt 
használva úgy gondolta, hogy a vádlott nem ütheti meg. Azonban 
a vádlott ezután is támadott, ismét feje felé emelte az ásót, és újból 
ütni próbált, mire a férfi két lövést adott le a vádlottra irányítva. Ez 
sem használt a vádlottal szemben, aki még mindig felemelt ásóval 
támadott, így a sértett megfogta az ásót és kicsavarta a kezéből, majd 
bedobta a kerítésen. Az erősen vérző fejű sértettet ezután autóba ült, 
és egy közelben lévő autókereskedésben kért segítséget, ahonnan a 
mentők kórházba szállították. A támadás következtében a sértett a 
jobb oldali homlokcsont, koponyaüreg megnyílásával járó töréses 
sérülést szenvedett el, mely közvetlenül életveszélyesnek minősül. Az 

ügyészség a vádlottal szem-
ben börtönbüntetést és mel-
lékbüntetésként közügyek-
től eltiltást indítványozott.

Dajkát bántalmaztak 
Egy kesznyéteni óvodában egy szülő szidalmazta, és arcon ütötte a 

gyermekére felvigyázó dajkát. A 23 éves, kesznyéteni nővel szemben 
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt folyik büntetőeljárás. 
A nő az intézményben az ott dolgozó egyik dajkát szidalmazta, és 
egy alkalommal megütötte. Az elkövetőt az óvodába kiérkező ren-
dőrök elfogták, és előállították a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra, 
ahol nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.

Betörni próbált
Lopás kísérlete miatt folyt büntetőeljárás egy 19 éves, sályi férfival 

szemben. A gyanúsított idén októberben egy sályi presszóba akart 
betörni. A férfi előbb átmászott az italbolt kerítésén, majd az épület 
ajtójáról lefeszítette a lakatot. Amikor kinyílt az ajtó, a férfi valami-
től megijedt, és elszaladt a helyszínről. A rendőrök megállapították 
az elkövető kilétét, és már másnap elfogták, majd gyanúsítottként 
hallgatták ki. 

Az utcán estek egymásnak
Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt emeltek vádat két 

középkorú hejőszalontai férfival szemben. A vádlottak egy au-
gusztusi éjszakán a szomszédjukban lévő lakóházban közösen sze-
szes italt fogyasztottak, majd ittas állapotban veszekedni kezdtek 
egymással. A vita hevében mindketten arra jutottak, hogy konflik-
tusukat pusztán szóváltás keretei között nem lehet rendezni, ezért 
a házból kimentek az utcára, ahol verekedni kezdtek. Ennek so-
rán az egyik férfi egy késsel hadonászva megvágta haragosa ar-
cát, majd mindketten különböző szerszám- és takarítóeszközök 
nyeleit vették magukhoz és azokkal ütötték egymást ahol érték. 
A verekedésnek az időközben kiérkező rendőrök vetettek véget. A 
vádlottak a kölcsönös bántalmazás során mindketten nyolc napon 
belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, azonban egymással szem-
ben könnyű testi sértés vétsége miatt nem terjesztettek elő magá-
nindítványt. A járási ügyészség vádiratában a vádlottak egyikével 
szemben elzárás, míg másikukkal szemben végrehajtásában pró-
baidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és az elkövetés-
hez használt eszközök elkobzására tett indítványt a Tiszaújvárosi 
Járásbíróságnak.

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

Mozaik Miskolci Napló16

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

Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Misley Emese  2. Grómusz Mária 3. 
Nagy Attila 4. Dornbach Gyula. Nyertesek: Szűcs Viktor (Miskolc), Szakács 
Árpádné (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

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.) Semmiképpen ne próbáljon meg kibúj-
ni a felelősség alól, ha éppen számonkérésre kerülne a sor. 
Úgyis kiderül, hogy ön is benne van nyakig, a beismerés és a 

jóakarat azonban a javára írható.

Bika (04. 21–05. 21.) Felül kellene bírálnia önnön pénzügyi 
stratégiáit. Eddig azt hitte, hogy megtakarításai jó kezekben 
vannak. Most kiderülhet, hogy koránt sincs így. Ha viszont a 

hitelei nyomasztják, most azokat is lecserélheti.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Emlékezzen arra, hogy tinédzser ko-
rában milyen könnyedén és boldogan álmodozott a szerelem-
ről. És akkor el is jött, ugye? Most is valami hasonlóra lenne 

szüksége, hogy jól tudja megálmodni a jövőjét. 

Rák (06. 22–07. 22.) Keresse a dinamikus, határozott em-
berek társaságát! Most önnek éppen erre van szüksége, és a 
lelki alkatuk valahogy átragad önre, ha sokat tartózkodik kö-

zöttük. Sajnos a nyámnyilaság is ragadós lehet.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Bármennyi kudarc is érte az utób-
bi időben a szerelem terén, az év végére sikerülhet jó formá-
ba hoznia magát, és újra hódítónak tud mutatkozni. Annyira, 

hogy akár többen is horogra akadhatnak, mint kellene. 

Szűz (08. 24–09. 23.) A gyerekei és a kedvese is igénylik a 
jelenlétét. Törődjön velük!  Most ön is gondtalanabb, kipihen-
tebb, ezért kedvesebbek is tudnak lenni egymáshoz. Márpe-

dig igazán önökre fér egy kis békülés. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Ne engedje, hogy mások mondják 
meg, mit hogyan is kellene tennie, hogy jó legyen az élete. 
Ezt ön mások nélkül is igen tudja. Ha gondjai vannak, akkor 

azért, mert igazából izgalmas kihívásnak éli meg azokat. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Szakmai és üzleti téren is önmér-
sékletet kellene tanúsítania. Lehet, hogy sok mindenben iga-
za van, de nem mindegy, mindezt hogyan dörgöli a mások 

orra alá. Ne legyen túl kritikus a megfogalmazásban!

Nyilas (11. 23–12. 21.) Nehéz most egyensúlyt tartani a 
karrier és a családi között. A hét második fele jó lehetősége-
ket kínál. Akár a jelenlegi munkahelyén is, de teljesen új aján-

lattal is kecsegtethet önnek ez az év már a kezdet kezdetén. 

Bak (12. 22–01. 20.) A legfontosabb, hogy most rendben le-
gyenek a pénzügyei. Ha a karrierje döcögős, ha a családi hely-
zete is bizonytalan, akkor legalább ezen az oldalon élhessen 

meg viszonylagos biztonságot.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ha eddig nem volt gyermeke, 
most, talán az év fordulója miatt is komolyan elgondolkodik 
azon, hogy milyen is lenne, ha lenne. Meglepetésére azt fogja 

tapasztalni, hogy a kedvesének is éppen ezen jár az esze. 

Halak (02. 20–03. 20.) Már megint a régi csontot rágják 
a kedvesével. Ha folyton ugyanazon vitáznak, aligha jutnak 
előre bármiben is. Ha sikerül egy magasabb szempontot 

megtalálniuk, akkor van esélyük a kapcsolat átértelmezésére. 

FORRÓ NYOMON

Lövések dörrentek és a bevetési egységet is mozgósították a me-
gyei rendőr-főkapitányság kiképző központjában. A rendőrség 
nyílt napján a látogatók is megnézhették, hogyan készülnek fel a 
rendőrök egy-egy bevetésre. Ezen a napon a diákok is fegyvert ra-
gadtak, és az is kiderült, hogy a rendőri munka egészen más, mint 
a hollywoodi filmekben.

Nyílt nap  
a rendőrségen

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 

FELVÉTELE

Nemzetközi borlovagokat avattak a Diósgyőri vár lovagtermében. Emellett a jótékonyság is helyet kapott a programban. Az István 
Nádor Borlovagrend idén a Gyermek Onkohematológiai és Csontvelő-transzplantációs Osztálynak gyűjtött. A hagyomány szerint 
megáldották az újbort és kezdődhetett a próbatétel. A leendő borlovagoknak két pohár vörös közül kellett felismerni az István Nádor 
Borlovagrend zászlós borát. A borlovagrend húsz év alatt több mint száz fős közösséggé nőtte ki magát. Az évek során olyan tagok 
csatlakoztak, mint például Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Együtt a kezdetektől a helyi bor kulturált fogyasztását népsze-
rűsítik. Czupper András, az István Nádor Borlovagrend elnök-nagymestere úgy nyilatkozott, szeretnék, hogyha a bor a mindennapi 
élethez, az egészséges táplálkozáshoz, a baráti beszélgetésekhez hozzá tartozna, nem csak az ünnepnapokon. A tizenhárom új tagot 
a hagyomány szerint méteres boros üveggel avatták borlovaggá.                                                                                    FOTÓ: VÉGH CSABA 

BORLOVAGOKAT AVATTAK 
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