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Sztankovics Anna,  
ifjúsági olimpiai bronz
érmes magyar úszó:

Lassan 2,5 éve Miskolcon 
élünk, a családunk viszont bu-
dapesti, így ilyenkor hazame-
gyünk, mert év közben keve-
set tudunk velük találkozni. Ez 
a pár nap arról szól, hogy vég-
re a családdal tudunk lenni, és 
mindenkit meglátogatunk. 

Nálunk régen mindig rán-
tott hal volt, de a nagyma-
mám már mostanában nem 
szívesen készíti, mert nem 

annyira kedveli már a halat. 
Ez nekem elég fájó pont, mert 
emlékszem, hogy gyerekko-
romban a felnőttek ették a 
borlevest, majd jött a rántott 
hal. Én pedig most így kima-
radok ebből. Viszont a húgom 
nagyon szeret főzni, tavaly 
csináltak egy nagyon finom 
wellingtont, és idén is ez lesz 
a menü. Ez egy kicsit feledteti 
velem a rántott halat. 

A karácsony számomra 
azt jelenti, hogy ekkor végre 
együtt lehet az egész család.

Magosi Bálint, a DVTK 
Jegesmedvék csatára:

Nagyon szeretem a kará-
csonyt, minket már decem-
ber 1-jén elkapott a karácso-
nyi hangulat, egyből raktuk 
be  Mariah Carey-t. Ilyenkor 
a karácsonyi készületek nagy 
részét a feleségem csinálja, ne-
kem az a dolgom, hogy lefog-
laljam a gyerekeket. 

Szerencsére csak 22-én van 
mérkőzésünk, így 23-án már 
itt Miskolcon is fel tudja állí-
tani a Jézuska a fát, aztán dél-
után lemegyünk Siófokra a 
családhoz, ott töltjük a szent-
estét. 25-én pedig megyünk 
Dunaújvárosba, az én csalá-
domhoz, délután pedig már 
jövünk haza, hiszen 26-án 
már mérkőzésünk lesz. 

A karácsonyi készülődés ki-
csit nehezebb most nekünk, 

mert a kisebbik fiamnál no-
vemberben 1-es típusú diabé-
teszt diagnosztizáltak, így na-
gyon sok terveznivaló van az 
étellel. Le a kalappal a felesé-
gem előtt, aki nagyon profin 
kezeli ezt az egészet. Illetve a 
GYEK-ben nagyon sok segít-
séget kaptunk ezzel kapcso-
latban.

Minden évben szokott len-
ni közös karácsonyi vacsink 
a csapattal, és meg is szok-
tuk egymást ajándékozni. 
December elején mindig ki-
húzzuk egymást, és ilyen-
kor adjuk át az ajándékokat. 
Ahány csapatban eddig ját-
szottam mindig kaptam egy 
száj pecket, hogy ne beszéljek 
ennyit, és ne kiabáljak, mert 
viszonylag hangos vagyok. A 
karácsony lényege számomra, 
hogy a családommal lehetek. 

AZ ÉN KARÁCSONYOM 
Miskolc közéleti személyiségei, ismert emberei osztják meg velünk, hogyan telik náluk az ünnep

Harsányi Attila,  
színművész, Miskolci 
Nemzeti Színház: 

Nagyon nagy öröm látni a 
kisfiamon azt a boldogságot, 
amit a karácsonyi hangulat 
kelt benne. Családosként tel-
jesen más a minősége a kará-
csonynak, felértékelődik.

Áron most már két és fél 
éves, és nyilván róla szól min-
den. Egy évvel ezelőtt még 
csak nézett, hogy mi történik 
ilyenkor. Ahogy meglátta a 
karácsonyfát, szinte egyet lé-
pett hátra a csodálattól. Utána 
játszani kezdett vele, ledobálta 
a díszeket a földre, megvizs-
gálta a konnektort, ette a sza-
loncukrot. Idén azonban már 
várja is az ünnepet. Ismeri az 
adventi naptárat, szereti bon-
togatni. Találkozott a Miku-
lással, sok Mikulással, mert 
egy teljes hétig szólt erről az 

életünk: hol egyik nagyma-
mával, hol másikkal mikulá-
soztunk, majd voltunk a hú-
goméknál és a barátainknál 
is ünnepelni. Sokat hallgatja a 
Mennyből az angyalt. Lenyű-
göző látni, hogy annyira vár-
ja a Jézuskát, akitől egy mini-
konyhát kért, mert én magam 
is szeretek a konyhában tevé-
kenykedni.

24-én a feleségem édesany-
jához megyünk ebédelni, ahol 
sötétedés után megjön a Jé-
zuska. Az ajándékok kibontá-
sa után együtt játszunk. Este 
pedig itthon is megünnepel-
jük a karácsonyt. 25-én vagy 
az én édesanyámat látogatjuk 
meg vagy a húgomékhoz me-
gyünk. Gyönyörű, hogy már 
három generáció van együtt. 
A további napokban pedig 
több gyermekes családdal ta-
lálkozunk. 

Simkó Csaba,  
osztályvezető főorvos,  
Erzsébet Hospice Otthon 
és Alapítvány: 

Családom körében töltöm 
ezt a szent ünnepet. Négy 
gyermekem van és egy uno-
kám, aki másfél éves. Egy or-
vos élete nem mindig kiszá-
mítható, ráadásul az ünnepek 
előtti időszak nagyon terhelt. 
Ezért az előkészületekre kevés 
idő marad. 

24-én szűk családi körben 
ünnepeljük a karácsonyt fele-
ségemmel együtt és gyerme-
keimmel. Jézuska 4-5 órakor 
jön el hozzánk, ami után ját-
szunk. Bükkszentlászlón, ahol 
élek, van egy kis közösségünk 
a templomban, és este, a 10 

órai szentmise után velük kö-
zösen szoktunk betlehemi mű-
sort adni a falu lakói számára. 
25-én és 26-án újra örülünk 
annak, hogy találkozni tudunk 
egymással, hiszen felnőtt gyer-
mekeink Budapesten élnek. 
Együtt keressük fel a szülőket 
és testvéreket is, tehát találko-
zunk a tágabb családdal.

Szerintem nem azon mú-
lik a karácsony meghittsége, 
hogy minden a helyén van-e, 
minden polc le van-e törölve 
rendesen, minden ajándékot 
gyűrődésmentesen csomagol-
tunk-e be. Inkább az ünnep-
re való belső készület és belső 
békesség fontos, amivel fogad-
juk azt a spirituális ajándékot, 
amit ilyenkor kapunk.

Kisfalvi Nyina,  
a Miskolci Állatsegítő  
Alapítvány elnöke 

Karácsonykor a nagycsalád-
dal együtt ülünk az asztalhoz, 
szüleimmel, rokonaimmal és 
barátaimmal. A menüben, az 
orosz hagyományoknak meg-
felelően természetesen van ka-
viár is, de magyaros ételeket is 
főzünk, a töltött káposztát már 
évek óta én készítem. Pavlova 
is lesz – ez egy nagyon finom 
édesség, amit idén fehér csoko-
ládéból készítek el. A pavlova 
egy csokoládés habtorta, nincs 
benne liszt, csak tojás, tejszín és 
csokoládé, vagyis igazi ünnepi 
csemege. 

Karácsonykor a kutyáink is 
ünnepi falatokat kapnak, de 
idén az örökbefogadásra is sze-

retnénk felhívni a figyelmet. A 
kutyák nem kérnek sem elekt-
romos autót, sem játékokat, 
csak egy megértő, kedves csa-
ládra vágynak. Ennek a kam-
pánynak az arca Alex, aki ezen a 
fotón látható. Ő is csak egy ilyen 
családot szeretne. A biztonságos 
örökbefogadás számunkra na-
gyon fontos, és nagyon sajnáljuk 
azokat a kutyákat, akiket kisko-
rukban örökbe fogadnak, pár 
hónap múlva pedig visszake-
rülnek a menhelyünkre mond-
vacsinált indokokkal, hogy ug-
rál vagy ugat. Mi karácsonyra 
kettőt szeretnénk kívánni ma-
gunknak és a kutyáknak is: ve-
gyék az emberek komolyabban 
az örökbefogadást, és ha örökbe 
fogadnak, akkor azt felelősség-
gel tegyék!

M. Papp Bori,  
egyetemista  
és slam poetrys 

A mostani karácsony azért 
lesz különleges, mert ami-
óta Egerben tanulok, nagyon 
ritkán járok haza, és amikor 
itthon vagyok, akkor is vala-
milyen iskolai feladatot készí-
tek. Ezért most kifejezetten 
jól esett hazajönni. Letudtam 
a vizsgaidőszakot, így most 
van másfél hónapom itthon, 
így a karácsony kifejezetten 
a családról fog szólni. Most 
talán még jobban értékelem, 
mint régen. Minden évben 
Mamáéknál töltjük az első 
estét, ott mindig van rán-
tott hús, franciasaláta, hús-

leves, londoni, zserbó és bej-
gli, minden mennyiségben. 
Mama ezekben verhetetlen. 
Nálunk például tavaly spa-
getti volt karácsonyra, mert 
azt kívántuk meg, vagyis 
nincs annyira megkötve ez a 
dolog, hogy csak töltött ká-
poszta lehet. December elején 
azért még megsütjük az első 
bejglit, hogy mindig legyen 
próbasütés, hogy idén is sike-
rüljön, és mindig sikerül. 

Engem nem hat meg any-
nyira a karácsony, mert az év 
többi, 364 napján ugyanúgy 
szeretjük egymást, és ugyan-
úgy nagyon jól együtt va-
gyunk, csak most neve is van 
a dolognak.



A karácsony mindenki szá-
mára mást jelent, és valahol 
mindenki számára jelenti még-
is ugyanazt. Mást jelent, ami-
kor még gyermekek vagyunk, 
mást, ha önállósuló kamaszok, 
szerelmes fiatalok, fiatal háza-
sok, kezdő szülők, tapasztalt 
szülők, nagyszülők, mást jelent, 
ha családosak vagyunk és mást, 
ha egyedülállók, mást jelent, ha 
adunk és ha kapunk, mást, ha 
mi gondoskodunk és mást, ha 
rólunk gondoskodnak.

Egy azonban közös mind-
annyiunkban, hogy a kará-
csony érjen bennünket bár-
milyen helyzetben, legyünk 
bármilyen körülmények között 
az életünkben, egy örök és sta-
bil pont. Egy olyan időszak az 
évben, amit megelőz a várako-
zás, a jóleső, vagy épp aggódó 
izgalom, amire készülünk lé-
lekben, készülünk az ottho-

nunkban, vagy ahol éppen 
vagyunk, készülünk a csalá-
dunkkal, készülünk a barátok-
kal és azokkal, akik fontosak 
az életünkben. Sokszor kará-
csonykor találkozunk újra, ka-
rácsonyra jönnek haza a gyere-
kek, rokonok külföldről, vagy 
épp karácsonykor utazunk el, 
hogy újra lássunk valakit. 

Becsüljük meg a karácsonyt, 
mert ekkor minden évben meg-
születik és újjászületik a re-
mény és a szeretet, újra és újra 
emlékeztetve minket arra, hogy 
mi is az igazán fontos az élet-
ben. Ünnepeljük a karácsonyt, 
a kis Jézus születését, egy új vi-
lág kezdetét, ünnepeljük a békét 
és a reményt, ünnepeljük a sze-
retetet, és mondjunk hálát min-
denért, amink van. 

Békés karácsonyt, Miskolc!
VERES PÁL

POLGÁRMESTER
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BÉKÉS KARÁCSONYT, MISKOLC!

Van, aki csak hét percet kér tőle
Varga Andrea alpolgármester. Nem sok időt kapott beleszokni 
az új szerepkörbe, de továbbra sem érzi magát politikusnak. Azt 
mondja, civil identitása van. Szerinte vannak olyan dolgok, ami-
ket nem egy embernek kell eldöntenie, és a közösségi tervezésre is 
vannak már jól működő modellek. 

– Ha egy címkét vagy dobozt 
kellene létrehozni, hogy milyen 
területeken, témákban szerzett 
tapasztalatokat, akkor abban 
melyek lennének benne?

– Minden, ami karitatív és 
jószolgálati, anya- és gyermek-
védelem, családdal kapcsolatos, 
vagy az egészségügy területe-
it érintő és minden szociális ér-
zékenységről szóló téma benne 
van a lelkemben. Voltam védő-
nő, szociológus, egyéni segítő 
beszélgetéseket tartottam, pszi-
chodráma csoportokat vezet-
tem, az életem nagyjából ar-
ról szólt, hogy mindig újabb és 
újabb problémákkal találkoz-
tam, és ezekre próbáltam meg-
oldásokat találni.

– Melyek azok a tapasztalatok, 
az előbbiek kapcsán is, amelyek 
most nagyon jól jönnek alpolgár-
mesteri munkájához?

– Fontosnak tartom, hogy 
az én identitásom civilidenti-
tás maradt, nem érzem magam 
politikusnak. A tapasztalataim 
nagyon jól jöttek, például hogy 
vannak egészségügyi menedzs-
ment ismereteim. Legutóbb a 
megyei kórház főigazgatójával 
tárgyaltunk, és tudunk egy nyel-

vet beszélni, mert értem, mi-
lyen problémákkal szembesül, 
melyek azok a kérdések, amiket 
meg kell oldania. Ugyanakkor 
tudom, hogy a választói akarat 
sokszor egy másik irányba mu-
tat, s hogyan lehet ebben egyen-
súlyt teremteni, ez egy fontos 
kérdés most Miskolcon. De 
mondhatok mást, épp a családon 
belüli erőszakról beszélgettünk 
egy áldozattal néhány napja, aki 
abban kért segítséget, hogy ho-
gyan lehetne társadalmasítani 

ezt a témát. Vagyis hogyan fi-
gyeljünk oda a családon belüli 
erőszakra, és ehhez voltak ötle-
tei. Én teljes mellszélességgel oda 
tudok állni emellé, hiszen napi 
szinten tapasztaltam – még akár 
védőnőként is –, hogy micsoda 
belső feszültségek és fájdalmak 
lehetnek egy családban. Ezek 
most nagyon friss élmények vol-
tak, a múltamhoz közvetlenül 
kapcsolódó témák, de beszélhe-
tünk a szociális ellátó rendszer 
állapotáról is. Amikor volt kol-
légáimmal találkozom, és teljes 
őszinteséggel, javító szándékkal 
tudunk egymással beszélgetni 
– emberi, anyagi tényezőkről, le-
hetőségekről -, ezek is sokat se-
gítenek abban, hogy igazi rálá-

tásom legyen. Sokszor ugyanis 
jóval komplexebbek ezek a prob-
lémák, minthogy csak számokat 
lássunk magunk előtt.

– A nagy váltások – gondolok 
itt a választások utáni időkre – az 
elmúlt évtizedekben mindig úgy 
történtek, hogy a vezetők mel-
lett legalább középvezetői szintig 
„kiradírozták” az embereket. Az, 
hogy most itt nincsenek „nagy ki-
rúgások” egy tudatos döntés?

– Igen, tudatos döntés volt. So-
kat beszéltünk erről polgármes-
ter úrral, és arra gondoltunk, 
hogy legyen a teljesítmény az, 
ami számít. Látnunk kell, kinek 
a teljesítménye éri meg, hogy a 
továbbiakban is számítsunk a 
munkájára, és kinek a munkája 

olyan, amikor azt kell mondjuk, 
sajnos nem tudunk együtt dol-
gozni. Ehhez időre van szükség. 
Voltak, akik lelkiismereti okból 
kijelentették, hogy ők nem sze-
retnének velünk dolgozni, azt 
tudomásul vettük, elengedtük 
őket. Vannak viszont olyanok, 
akik azt mondták, hogy ez egy 
munkahely és szakmai oldalról 
próbálnak közelíteni, a legjobb 
tudásukat adni. Ezt hagyjuk, 
hogy megmutassák. Nyilván, 
lesz olyan is, hogy elköszönünk 
emberektől, de ez nem a pártál-
lása, hanem a teljesítménye mi-
att lesz. 

– Hogyan lehet egy egész város 
véleményét képviselni? Mi, mis-
kolciak is olyan sokszínűek va-
gyunk, hogy sokfélét gondolunk 
ugyanazon dolgokról is akár. Ho-
gyan lehet képviselni a különbö-
ző álláspontokat? 

– Vannak erre technikák, csak 
ez nagyon macerás, ezért nem 
próbálják meg a politikusok, és 
nekünk is tanulni kell. Létez-
nek jó példák, például a közös-
ségi tervezés egy működőképes 
dolog, és nem csak arról szól: a 
városképet hogyan alakítsuk, 
hanem arról is, hogy egy közös-
ség a közpénzből mire fordítsa 
az erőforrásait. Nekem ez na-
gyon fontos választási ígéretem 
volt és komolyan hiszek abban, 
hogy ezeket nekünk is meg kell 
próbálni. Felvettem a kapcso-

latot olyanokkal, akik ezt már 
használják, illetve keresem a jól 
működő gyakorlatokat a közös-
ségi finanszírozásban és többek 
között abban is, hogy miként 
hozzunk közösen döntéseket. 
Persze, egyszerűbb egy ember-
nek eldönteni valamit, de azt 
gondolom, hogy hosszútávon 
megéri, ha magunkénak érez-
zük a várost.

– A családja hogyan viseli az 
új szerepkört és az ahhoz tartozó 
kevesebb szabadidőt?

– A legkisebb lányom 14 éves, 
és valamelyik este, amikor meg-
érkeztem fél tíz körül, odaállt 
elém: „Anya, azt olvastam, hogy 
egy átlaggyerek az átlagszüle-
ivel hét percet beszél naponta, 
úgyhogy szükségem van a hét 
percre.” Szerintem ez mindent 
elmond. Mi egyébként nem hét 
percet szoktunk beszélni, hanem 
sokkal többet. Az, ami most az 
első másfél-két hónapban tör-
tént, valóban hihetetlen nagy 
energiabefektetést igénylő fela-
dat volt. A gyerekeim most 20, 
18 és 14 évesek, tehát viszonylag 
felnőttek, és eléggé önállóak, így 
nem esnek kétségbe, ha átmene-
tileg úgy látják, hogy kevesebb 
időt tudok rájuk fordítani. Az 
én lelkiismeretem azonban érzi, 
hogy másképp kell majd folytat-
nom, de nagyon türelmes velem 
a családom és támogatnak. 

NOR 

Fotó: Mocsári László



Mikolai Vince főesperes, plébános, Orosz Atanáz görögkatolikus 
püspök, Pásztor Dániel püspökhelyettes és Sándor Frigyes evan-
gélikus lelkész osztja meg olvasóinkkal ünnepi gondolatait. 

ÜNNEPI GONDOLATOK 

Advent Miskolci Napló4
„Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek…”

A születés és a halál a föl-
di élet legmindennapibb ese-
ménye. Percenként százezrével 
születnek és halnak meg embe-
rek. A hozzánk közel állók érke-
zése és távozása nem közömbös 
számunkra, sőt esemény szám-
ba megy. A gyermek, az unoka 
születése, a testvér, a nagyszülő 
távozása szíven talál minket.

Van egy ember, akinek szü-
letése és halála egyaránt min-
denkit érint, valódi történelmi 
esemény, egyetemes üzenetet 
hordozó ünnep. Ez az ember 
Jézus Krisztus, akiben a pro-
féták jövendölése szerint az 
örökkévaló Isten belépett a mi 
mulandó világunkba, meg-
valósult az ember ősi vágya, 
hogy velünk az Isten. 

Az Úr 2019. esztendejének 
karácsonyára készülünk, vagy-
is 2019 évvel ezelőtt született 
Jézus a júdeai Betlehemben 
Szűz Máriától egy szegényes 
barlangistállóban. Születésének 
évét tudjuk, a hónapot és napot 
azonban nem. Miért pont de-
cember 25-én ünnepeljük? 

A pogányok ezen a napon 
ünnepelték a téli napfordulót, 
hogy a fény győzedelmeskedik a 
sötétség fölött, újra hosszabbod-
nak a nappalok és rövidülnek 
az éjszakák. A keresztények az 
első századokban nem ünnepel-
ték Krisztus születését. Miután a 
római birodalomban elnyerték 
szabadságukat, szándékosan 
a téli napforduló ünnepére tet-
ték a Krisztus születéséről való 
megemlékezést. Ezzel azt üzen-
ték a pogányoknak, hogy Krisz-
tus az igazi világosság, amely 
minden embert megvilágosít, s 
hogy ők nem nap imádók, nem 
az égitestet ünneplik, hanem az 
igazi napot, Krisztust, a világ vi-
lágosságát. 

Szent János evangéliumának 
prológusában olvassuk ezeket 
a mondatokat: „Benne (Krisz-
tusban) élet volt, és ez az élet 
volt az emberek világossága. A 
világosság a sötétségben világit, 
de a sötétség nem fogadta be… 
Azoknak, akik befogadták, ha-
talmat adott, hogy Isten gyer-
mekei legyenek.” A betlehemi 
gyermek születése az élet aján-
dékát, a világosság diadalát, az 
istengyermekévé válás lehető-
ségét hirdeti. Jézus ember gyer-
meke lesz, hogy mi Isten gyer-
mekei lehessünk. 

A szenteste legcsodálatosabb 
megnyilvánulása a gyerme-
ki szemekben felcsillanó ámu-
lat, csodálkozás, öröm, a kará-

csonyfa elbűvölő látványa és az 
ajándékok nyomán. A felnőt-
tek, miközben meghatottan lát-
ják a gyermekek örömét, lassan 
maguk is lélekben visszatérnek 
gyermekkorukba, s azon kap-
ják magukat, hogy önfeledten 
játszanak gyermekeikkel. 

Krisztus egy alkalommal ezt 
mondta tanítványainak: „Ha 
nem lesztek olyanok, mint a 
gyermekek, nem mentek be a 
mennyek országába.” Ez nem 
valami gyermetegséget jelent, 
hanem, hogy a gyermeki létezés 
igazi értékeit: a nyitottságot, az 
őszinteséget, a tisztaságot, a cso-
dálkozni tudást, a ráhagyatko-
zást és a játékosságot felnőtt ko-
runkban is meg kell őriznünk. 
A gyermekek világával való ál-
landó érintkezés segít megma-
radni igazi gyermeknek. 

A karácsony Jézus születé-
sének ünnepe, a kisded Jézus 
mosolya ragyogja be. Jézus az 
emberi természet rendje sze-
rint érkezett világunkba, asz-
szonytól született, egy család-
nak, Mária és József szeretet 
közösségének lett a tagja. Nem 
véletlen, hogy az egyház ka-
rácsonyt követő vasárnapon 
a Szent családot ünnepli és a 
figyelem középpontjába állítja 
a családot, mint életközössé-
get, mint személyek közösségét 
és rámutat a házastársi és szü-
lői hívatás magasztosságára és 
alapvető fontosságára. 

A karácsony ünnepe al-
kalmat kínál, hogy újra átél-
jük az egybetartozás örömét, 
hogy új élményekkel gazda-
godjunk az együttlét óráiban, 
hogy újra megtapasztaljuk a 
szeretet csodálatos hatalmát, 
amely minden nézeteltérést 
elsimít, amely békét és bol-
dogságot hoz a szívekbe.

Fontoljuk meg Angelus Si-
lezius intelmét: „Hiába szület-
nék Krisztus százszor is Bet-
lehemben, elvesznél, hogyha 
nem születnék meg szívedben.”

Mikolai Vince  
főesperes, plébános

Karácsonyi ajándék

A karácsony az ajándé-
kozás ünnepe. Megható, 
hogy ilyenkor szinte min-
den emberben megmozdul 
egy kis szeretet és igyekszik 
kisebb-nagyobb ajándék-
kal, valami aprósággal ked-
veskedni, örömet szerezni a 
másiknak. Szinte az egész 
földkerekségen végigsöpör va-
lami különös szeretethullám, 
amely kisebb-nagyobb aján-
dékozásban éli ki magát.

De vajon eszünkbe ju-
tott-e már az, hogy miért 
éppen karácsonykor? Mert 
biztosan nem véletlen ez! 
Meg vagyok győződve róla, 
hogy ez a nagy, általános 
karácsonyi ajándékozás tu-
lajdonképpen egy akarat-
lan utalás és egy öntudatlan 
visszaemlékezés arra a leg-
nagyobb szeretetre, amely-
lyel Isten ajándékozta meg 
ezt a földi világot az első 
karácsony alkalmával, a Jé-
zus személyében. Azóta is az 
igazi, a legnagyobb karácso-
nyi ajándék nem az, amit ott 
találtál becsomagolva a fel-
díszített fa alatt, hanem az 
a valaki, akire minden más 
egyéb ajándék utal és mu-
tat: Jézus! “Isten az Ő tulaj-
don fiának nem kedvezett, 
hanem őt mindnyájunkért 
odaadta!” Isten a szó szoros 
értelmében megajándékozta 
ezt a földi világot Jézussal. 
De hát miért? Az ajándékkal 
általában örömet akar okoz-
ni egyik ember a másiknak. 
Isten is ezt akarja! Isten örö-
met akar okozni az embe-
reknek. Mégpedig nem is kis 
örömet, hanem igazi, nagy 
örömet. Isten mindenképpen 
azt akarja, hogy az embe-
rek ezen a földön örüljenek, 
hogy tudjanak örülni, hogy 
képesek legyenek örülni, 
hogy merjenek örülni, hogy 

legyen egyáltalán okuk arra, 
hogy örüljenek. Ezért adta 
Isten Jézust, és azért nevez 
a Biblia mindent, ami Jézus-
ról szól, tehát az Ő születé-
sét, az Ő földi működését, az 
Ő halálát és feltámadását, 
mindent, evangéliumnak, 
örömüzenetnek, isteni jó 
hírnek. Ezért a legnagyobb 
jó híre, ajándéka Istennek a 
mi számunkra: Jézus!

Persze, van azért úgy, hogy 
valaki mégsem tud örülni an-
nak az ajándéknak, amit ka-
pott. El tudom képzelni, hogy 
karácsony estéjén előfordult, 
hogy valakinek a lelkén, ami-
kor kibontotta azt az aján-
dékot, amit kapott, átsuhant 
egy gondolat, vagy egy érzés: 
Nem ezt vártam. Én valami 
mást szerettem volna, nekem 
valami másra lett volna szük-
ségem. Azután megpróbál 
mosolyogni, hogy lehetőleg ne 
vegyék észre az arcán a csaló-
dást. Azt is eltudom képzelni, 
hogy ebben a pillanatban is 
van talán valaki - talán nem 
is egy -, akinek a lelkében 
ott rejtőzik, ki nem mond-
va és meg nem vallva egy ér-
zés: hát az Isten legnagyobb 
ajándéka a mi számunkra Jé-
zus? Én mást várnék! Talán 
jobb egészséget, vagy talán 
kiegyensúlyozottabb csalá-
di életet. Talán nagyobb tü-
relmet. Talán a problémáink 
megoldását, vagy a nyomasz-
tó anyagi terhek megköny-
nyebbedését. Több szerete-
tet a gyermekeimtől. Valami 
ilyesmit. Persze, hát Isten Jé-
zust adta, de nekem most va-
lami másra lenne szükségem.

Talán nem akarjuk elhin-
ni, hogy nekünk valóban arra 
van szükségünk, amit Isten 
ad nekünk! Mert mégiscsak 
Jézusra van szükségünk ah-
hoz, hogy igazán örülni tud-
junk, hogy boldog életet él-
hessünk, mert Ővele, Jézussal 
mindennel megajándékozott 
Isten. Ez a minden az ember 
múltját, jelenét és jövőjét át-
ölelő minden. A tegnapod, a 
mai napod és a holnapod az 
Ő kezében volt és van. A leg-
biztosabb kezekben.

Áldott karácsonyi ünnepet 
kívánok!

Pásztor Dániel 
püspökhelyettes

„Az élet megjelent”

Karácsony az Isten Fia, Jézus 
Krisztus test szerinti születésé-
nek ünnepe. Annak évenkénti 
megünneplése, amiről Máté és 
Lukács evangélisták részletesen 
tanúskodnak könyvük kezde-
tén. A keresztény egyház hite 
szerint az Istenember a Szent-
lélek által megtestesült, és Szűz 
Máriától született üdvösségün-
kért és bűneink bocsánatára.

Jézus Krisztus célja az, hogy 
megnyissa az emberek számá-
ra az Istennel való közösségben 
zajló új életet. Előéletünk hi-
bái, életünk gondjai-bajai elle-
nére eljött hozzánk a Megváltó, 

hogy életünk legyen „és bőveb-
ben legyen” (vö. Jn 10,10). 

Szent János levele szerint „az 
élet megjelent, és mi láttuk, és 

tanúságot teszünk róla, és hir-
detjük nektek az örök életet, 
mely az Atyánál volt és meg-
jelent nekünk” (1Jn 1,2) Nem 
akármilyen élet az, amely meg-
jelent, hanem a nagy kezdőbe-
tűs, az az Élet, „mely az Atyá-
nál volt és megjelent nekünk”. 
„Benne élet volt, és az Élet volt 
az emberek világossága” – ol-
vassuk a negyedik evangélium 
kezdetén (Jn 1,4).  S valóban 
így tekintünk a Betlehemben 
közénk jött kisdedre.

Bennünket ez a karácsony-
kor e világra jött Élet különö-
sen is kötelez, hogy az emberi 

életet bármilyen körülmények 
között is megbecsüljük és véd-
jük. Születéstől, sőt foganta-
tástól kezdve a természetes 
halálig. Hiszen az életet Isten 
adta ajándékként. Ezért nem 
szabad a megfogant embe-
ri életet kioltani vagy a szen-
vedés elől úgynevezett „édes 
halálba” küldeni idős embe-
reket. A fogyatékossággal élő, 
beteg vagy halál közelében 
lévő személyek életének em-
ber nem vethet véget. Fel kell 
karolnunk minden elesett em-
bertársunkat és támogatnunk 
kell az emberhez méltó életet, 

kerülve minden olyan eszközt, 
amely ennek véget vetne. Az 
emberi lény személyi jogait lé-
tének első pillanatától fogva el 
kell ismerni, ezek közé tarto-
zik minden ártatlan lény sért-
hetetlen joga az élethez.

Isten azért lett emberré, hogy 
emberi természetünket eredeti 
rendeltetésének megfelelően a 
saját élet- és szeretetközösségé-
be emelje föl. Éppen ezért nem-
csak háborútól, hanem bármi 
más ártalomtól is óvjuk-véd-
jük az életet. Amennyire te-
hetjük. Mert a Betlehemben 
született kisdednél van az Élet 

forrása és az Ő világosságában 
látjuk meg a világosságot.

Csillagot vártak a zsidók 
évszázadok óta, csillagot lát-
tak a napkeleti bölcsek Jézus 
születésének idején és helyén. 
Kívánom, hogy ki-ki a saját 
csillagát is megtalálja a Mes-
siás születését jelző csillagban. 
Bukkanjon rá saját életútjára 
és annak megfelelő folytatásá-
ra.

Mindezeknek örömteli átélé-
sét kívánom a miskolci és kör-
nyékbeli ünneplő családoknak.

Orosz Atanáz
görögkatolikus püspök

Szívügy vagy pénztárcaügy?

Az ünnep közeledtével egyre 
nagyobb gondot okoz a megfe-
lelő ajándék megtalálása sze-
retteink számára. Járjuk a bol-
tokat, böngésszük az internetet, 
hogy mivel tudnánk egymás-
nak kedveskedni és  széppé ten-
ni  a karácsonyt. Pontosabban 
fogalmazva, szeretnénk egy 
szép ünnepet rendezni, hogy 
mindenki boldog legyen.

Mielőtt bármit is veszünk, 
előtte  egy alapvető kérdést kel-
lene tisztáznunk, hogy mi is 
valójában az ajándék? Sokan 
úgy gondolják, hogy az aján-
dék olyan tárgy, amit én adok 
a másiknak, amivel őt boldog-
gá teszem, illetve fordítva, ő tesz 
engem boldoggá. Ehhez pedig jó 
szem és pénztárca kell csupán. 
A kérdés pontosabb megvála-
szolásához, szeretnék felidézni 
egy jól ismert jelenetet. A szülő 
a gyermekével együtt lép be a 
bevásárlóközpontba. Egyszer-
csak megakad a csöppség szeme 
egy színes játékon és egy pillanat 
alatt beleszeret. Neki ez kell, nél-
küle nem fog tudni hazamen-
ni. És ekkor kezdődik a jelenet. 
Ki enged, a szülő vagy a gyerek? 
A szülő a jelenet kezelhetetlen-
sége miatt, inkább enged a gye-
rek kérésének, hogy ne kelljen 
mindenki előtt harcolnia és vé-
gigélni a gyereke zsaroló hiszti-
jét. Nem kívánom a történetet 
tovább folytatni, mert megvan 
benne a kérdésünkre a válasz. 
Az igazi ajándék az, amihez az 
ember szíve hozzáragad vagy 
hozzátapad. Úgy is mondhat-
nánk, az ami nélkül nem tudok 
élni. Mit szeretnénk karácsony-
kor, kihez vagy mihez tapadjon 
vagy ragadjon hozzá a szívünk? 
Tárgyakhoz vagy egymáshoz? 
Valójában ezt kell eldönteni. A 
reklámok a csillogás fényével 
igyekeznek az ember szívét sok 
esetben megtéveszteni. Szük-
ségtelen tárgyak reklámozásá-
val vágyat ébresztenek bennünk 
arra, hogy azokat megszerez-
zük, mert elhitetik velünk, hogy 
azok nélkül  még élni sem lehet. 
„Ez a te hangod...., ez neked 
jár..., ezt igazán megérdemled...” 
Ilyenkor kérdezzük meg ma-
gunktól: tényleg szükségem van 
ezekre a tárgyakra? Valóban 
annyira fontosak, hogy mindent 
megelőznek az életem fontossági 
sorrendjében, mert a hibás sor-
rendnek mindig következménye 
van. Ez az ajándék iránti „szere-
lem”  nem egymás közötti szere-
tetünket, hanem a tárgyak iránti 
vonzalmunkat erősíti. Nyugod-

tan nevezhetnénk karácsonyi 
narkotikumnak, kábítószernek, 
melynek mára már megvannak 
az elvonási tünetei is. A tárgyak, 
ajándékok nélkül már nem tu-
dunk karácsonyt ünnepelni, de 
sajnos már az ajándékokkal 
sem. Nekem kire van szüksé-

gem, a férjemre, a feleségemre, 
a gyermekemre vagy egy csillo-
gó csecse-becsére? Ha arra van 
szükségem, akit „Szívemnek” 
nevezek, akkor Őrá kell tenni a 
hangsúlyt. Ezt viszont csak egy 
valakitől lehet megtanulni, Jé-
zustól. Nem véltelen, hogy Jézus 
születését, a Szeretet Ünnepének 
nevezzük. Ő  egész földi életét 
ránk és értünk áldozta fel. Nem 
érzelmeket kívánt kiváltani az 
emberekből, hanem élete csele-
kedeteivel mutatta meg a sze-
retetét. Ha ezt mi is meg tudjuk 
mutatni szeretteinknek, akkor 
lesz igazi karácsonnyá az ün-
nep, melynek járulékos kifejező 
része lehet egy meglepetés, egy 
ajándék. Az Istentől való sze-
retet a legtalálékonyabb, mert 
mindig megtalálja, hogyan ad-
hatja önmagát a másikért és a 
másiknak. Ahol csak az aján-
dék a végső megoldás ott több-
nyire meghalt a szeretet. Ilyen-
kor aztán jöhetnek a hitelek is, 
mégsem válunk egymás szeret-
teivé csak megajándékozottja-
ivá. Idén is mi döntünk, hogy 
magunkat adjuk, vagy valami 
tárgyat veszünk ajándékba, el-
veszítjük vagy megnyerjük egy-
mást! Milyen szomorú, hogy a 
vastag pénztárcájú Európában 
élők ilyen szegényesen készül-
nek karácsonyra. Ezzel ellentét-
ben a még sokszor nyomorban 
élő harmadik világban élők pe-
dig, talán éhesen is, de tudnak 
szeretni és örülni annak, amit 
Jézus hozott az első karácsony-
kor ebbe a világba. Nem kelle-
ne ennek így lennie Európában 
sem! Legyen idei karácsonyunk 
mottója: Nekem a karácsony a 
SZÍVÜGYem! 

Sándor Frigyes 
evangélikus lelkész 



Megtartotta idei utolsó  ülé-
sét a miskolci közgyűlés, 
amelyen a legnagyobb vitát 
kiváltó előterjesztés a mis-
kolci tömegközlekedést érin-
tő változásokról szólt.

Rendkívül hosszú, kemény 
vitákkal tarkított ülést tartott 
csütörtökön a miskolci közgyű-
lés. A legtöbb hozzászólás a mis-
kolci tömegközlekedés, egészen 
pontosan az MVK Zrt. jövő 
évi közszolgáltatási szerződése 
kapcsán hangzott el. Szintén sok 
képviselő mondta el véleményét 
az önkormányzat által nyújtott 
szociális ellátások helyi szabá-
lyairól szóló rendelet módosítá-
sáról. A város vezetése ugyanis 
bevezeti a születési támogatást, 
amelyet a gyermek világra jötte 
után 120 nappal a szülő kérhet, 

ha legalább egy éve már miskol-
ci lakóhellyel rendelkezik. Némi 
vita után az is biztossá vált, hogy 
Miskolcon 21 közterület kap 
majd új elnevezést a közeljö-
vőben. A képviselők döntöttek 
arról, hogy a város pályázik a 
jövő évi Tour de Hongrie kerék-
páros körverseny indulóvárosi 
helyére, állásfoglalást adtak ki a 
Semmelweis Kórház Szülésze-
ti-Nőgyógyászati Osztályának 
tervezett bezárásával kapcsolat-
ban, megválasztották a Miskol-
ci Operafesztivál Nonprofit Kft. 
új ügyvezető igazgatóját, és ha-
tároztak több technikai jellegű 
előterjesztés ügyében is. A köz-
gyűlésről élő szöveges tudósí-
tást adtunk a minap.hu hírpor-
tálon. 

Bővebben: .hu

A közgyűlésről a frakciók vezetői a következőket nyilatkozták lapunknak:
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Kemény vitákkal tarkított ülést tartott csütörtökön a miskolci közgyűlés. Fotó: Mocsári László 

Simon Gábor (Velünk a Város, frakcióvezető) 

Amennyiben a közgyűlést 
valaki figyelemmel kísérte, ak-
kor láthatta, hogy tényleg új 
városvezetés lépett hivatalba. 
Korábban reggel héttől, össze-
csapva, összevonva a napiren-
di pontokat, gyorsan tárgyalt 
mindenről a testület. Most jól 
látható, hogy visszatértünk a 
normális kerékvágásba, reggel-
től késő délutánig üléseztünk, 
hiszen ezért küldtek ide ben-
nünket a választók. Nemcsak 
formailag, hanem tartalmilag is 
változott a munka, hiszen olyan 
kérdéseket vett elő a városveze-
tés, amelyeket régóta meg kellett 
volna oldani. Az önkormány-
zat szociális ellátási rendszere 
is változott. Az előző városveze-
tés például a temetési segélyt, a 
gyógyszer-, vagy a bérlettámo-
gatás összegét nem változtat-
ta meg. Mi az első érdemi ülé-
sen a temetési segélyt az eddigi 
tízezer forintról harmincezerre 
emeltük. Bevezettük a születé-
si támogatást, hiszen a jelenle-
gi városvezetésnek fontos, hogy 
Miskolcon minél több gyermek 
szülessen. Tudjuk, hogy egy jel-
képes, de fontos húszezer forin-
tos összegről van szó, de eddig 

ilyen nem volt. Szintén szim-
bolikus az a döntés, amely a 
miskolci házaspárok támoga-
tásáról szól, hiszen azok, akik 
a polgármesteri hivatalon kívül 
kötnek házasságot, ötvenszá-
zalékos kedvezményben része-
sülnek. Hangsúlyozom, hogy 
itt csak miskolci fiatalokról van 
szó, ami szintén a városvezetés 
elkötelezettségét mutatja.

Ide sorolom a civil szerveze-
tek segítését is, amelyben első-
sorban ingatlantámogatásról 
van szó. Így számos szervezet 
jutott ingatlanhoz ingyenes 
használattal, vagy kedvezmé-
nyes adásvételt ajánlattal. Ilyen 
a Diósgyőri Polgárőrség, a 
Szimbiózis Alapítvány, a Várva 
Várt Alapítvány vagy a Máltai 
Szeretetszolgálat. A rendőrsé-
get is támogattuk Diósgyőrben, 
hogy jobb működési feltételek 
között működhessenek.

A jelenlegi városvezetés a bér-
rendezést, a bérfelzárkóztatást 
is fontosnak tartja, ezért a pol-
gármesteri hivatalban az illet-
ményalap növeléséről döntött. 
Egyébként utoljára 2008-ban 
volt illetményalap-növekedés.

Komolyan vesszük a lakos-
sággal való kapcsolattartást is. 
Elindítottuk és továbbfejlesz-
tettük azt a projektet, amit az 
Okos Város Programban sze-
retnénk megvalósítani. Ez azt 
a célt szolgálja, hogy a külön-
böző városüzemeltetési prob-
lémák bejelentése egy csator-
nán keresztül történjen. Ezek 
megoldása Városgazda felada-
ta, így azon fogunk dolgozni, 
hogy a hibabejelentést követő-
en gyorsan el tudják hárítani a 
hibákat.

Badány Lajos (Velünk a Város, frakcióvezető-helyettes) 

Az előző városvezetés 
2014 óta nem folyósította a 
közszolgáltatási szerződésé-
ben foglalt pénzügyi ellen-
tételezés összegét az MVK 
részére, miközben arra több 
közgyűlési határozat is kö-
telezte. Egészen elképesztő, 
hogy egy közgyűlési hatá-
rozatban felelősként neve-
sített polgármester a köz-
gyűlés döntését 5 évig ne 
hajtsa végre. Az így felhal-
mozódott tartozás összege 
mostanra meghaladta a 3,5 
milliárd forintot, amely fe-
dezet nélküli adósságként 
maradt ránk. Többek kö-
zött az alulfinanszírozottság 
okán ez év októberére a köz-
lekedési vállalatnál már az 
utazóközönség számára is 
érzékelhető problémák sora 
jelentkezett, amelyek kriti-
kussá váló sofőrhiányban és 
járatkimaradásokban mu-
tatkoztak meg. A költségek 
csökkentésére összeállított 
intézkedési tervben foglal-
tak sem kerültek a nyáron 
bevezetésre, tekintettel a kö-
zelgő választásokra. Ennek 
felelőssége egyértelműen a 
szerződéses kötelezettségei-
ket megszegő döntéshozókat, 
illetve a kritikus állapotokat 
a közvélemény előtt leplező 
tanácsadókat terheli.

A válsághelyzet kezelésére 
a hivatalba lépő új városve-
zetés egy szakértői csoport 
felállítását kezdeményez-
te, amelynek feladata a cég 
működésének hatékonyab-
bá tétele, és az ehhez szük-
séges strukturális átalakítá-
sokra vonatkozó javaslatok 

kidolgozása. Mai napon a 
2020 évi közszolgáltatá-
si szerződés tárgyalásánál 
az MVK egy csökkentett 
mértékű szolgáltatást tar-
talmazó tervezetet java-
solt elfogadásra, melyhez 
a polgármester módosító 
indítványt nyújtott be. A 
közgyűlés döntése által vé-
gül sikerült megtartani az 
Egyetemvárosig közlekedő 
ME járatot, valamint meg-
hosszabbítani a 21/B útvo-
nalát. 

A vezérigazgató úrtól pe-
dig azt a tájékoztatást kap-
tuk, hogy a járatok ritkítá-
sa csúcsidőn kívül történik 
majd, amikor egyébként 
is kisebb az utasforgalom. 
Az ülésen elhangzottak 
szerint ezen átmeneti idő-
szakban kell a cég vezetésé-
nek és a felkért szakértők-
nek egy olyan hosszútávú 
megoldást beterjeszteni a 
polgármester elé, amely-
lyel az átszervezést köve-
tően biztosítható a koráb-
bi szolgáltatási színvonal 
visszaállítása és az utasok 
elégedettsége.

Alakszai Zoltán (Fidesz, frakcióvezető) 

A miskolci tömegközleke-
déssel kapcsolatos döntések 
érintik leginkább a miskol-
ciak mindennapjait. Ezek az 
intézkedések komoly telje-
sítménycsökkenést, járatrit-
kítást eredményeznek, ezért 
ezt a javaslatot nem támo-
gattuk. Felhívtuk Veres Pál 
polgármester figyelmét arra, 
hogy  egy - a miskolciak éle-
tét ilyen mértékben érin-
tő - döntés előtt társadal-
mi vitára kellene bocsátani 
a terveket. A vita során ki-
bontakozott az a fajta - már 
megszokott szocialista - ret-
orika, amely egy megszorító 
csomagot a kényszerhelyzet 
látszatába burkol. A teljesít-
ménycsökkentés a független 
szakmai szervezetek szerint 
is utasszám csökkenéshez 
vezet, ez pedig drágábbá 
fogja tenni a tömegközle-
kedést Miskolcon, akár már 
tavasszal. A rossz döntések 
árát tehát a miskolciak fize-
tik majd meg, hiszen ez a je-
gyek és bérletek árának nö-
vekedéséhez vezethet.

A másik kiemelendő na-
pirendi pont egy részben 
üdvözlendő, részben álta-
lunk kritizált előterjesztés, a 
születési támogatás, amely 
egységesen húszezer forintot 
juttat minden megszületett 
gyermek után a szülőknek. 
Módosító javaslatot nyúj-
tottam be, amelynek legfőbb 
oka, hogy mi a munkaalapú 
társadalom további erősíté-
sében látjuk a jövőt. Ez a po-
litika alapozta meg többek 
között, hogy Miskolcon ma 
nem munkanélküliségről, 

hanem munkaerőhiányról 
beszélhetünk. Ilyen körül-
mények között mi helyesnek 
és reálisnak tartjuk, hogy 
egy ilyen juttatás akkor jár-
jon, ha a szülő az igénylést 
megelőző két évben legalább 
egyévnyi társadalombiztosí-
tási jogviszonnyal rendelke-
zik. A javaslat másik része 
az összegszerűségre vonat-
kozott, mely szerint az első 
gyermek megszületése után 
húszezer helyett ötvenezer 
forint támogatást javasol-
tunk. 

Tettük ezt azért, mert 
a tapasztalatok szerint az 
első lépés mindig a legna-
gyobb lépés, az első gyer-
mek megszületését követő-
en komoly anyagi terhek 
keletkeznek egy családban. 
A Kormány családpolitikai 
intézkedéseinek egyfajta ki-
egészítéseként is értelmez-
hető a javaslat. A módosító 
indítványunkat a többség 
nem támogatta, mi azon-
ban további egyeztetéseket 
kezdeményezünk a javaslat 
kapcsán, amelyet egyébként 
megszavaztunk.

Molnár Péter (KDNP, frakcióvezető) 

A közterületek elnevezése 
kapcsán volt a KDNP-nek egy 
módosító indítványa. Kezde-
ményeztük, hogy Dr. Miklóshá-
zy Attila püspökről nevezzenek 
el egy utcát, aki tavaly decem-
berben, 87 éves korában hunyt 
el. Diósgyőrben született és ké-
sőbb a külföldön élő magyarok 
püspöke volt. Sajnáljuk, hogy 
ezt a többség most nem szavaz-
ta meg. Keresni fogjuk a lehe-
tőséget arra, hogy a püspökről 
közterület legyen elnevezve.

Az MVK közszolgáltatá-
sával kapcsolatos előterjesz-
tés egy hosszú vitát kiváltó 
napirend volt. Ezt az előter-
jesztést KDNP-frakció nem 
támogatta, mert szerintünk 
jelentős fordulószám csökken-
tésről, megnyirbálásról van 
szó és szerintünk ez a miskol-
ciaknak sem fog tetszeni. At-
tól tartunk, hogy a közösségi 
közlekedés helyett többen au-
tóba ülnek, így nagyobb tor-
lódások lesznek, a levegő tisz-

taságáról nem is beszélve. Ezt 
nagyon rossz iránynak tart-
juk, ilyen az elmúlt nyolc év-
ben nem volt. Attól tartunk, 
hogy a mostani intézkedéseket 
jegyáremelkedés követi majd, 
amit szintén nem támoga-
tunk.

A szociális ellátásokkal kap-
csolatban volt egy módosító 
indítvány a Fidesz-frakció ré-
széről, amit mi támogattunk, 
hiszen a családok pártja va-
gyunk. Szerettük volna, ha az 

első gyermek megszületését 
nagyobb összeggel támogatja 
az Önkormányzat. Mivel mi a 
munkaalapú társadalomban 
hiszünk, így szerintünk he-
lyes, ha az ilyen támogatáso-
kat munkaviszonyhoz, illetve 
TB-jogviszonyhoz kötjük.

A Hivatal SZMSZ-ének a 
módosításával kapcsolatban 
azt gondoljuk, hogy az a város-
vezető koalíció felelőssége, ho-
gyan alakítja, de bízunk abban, 
hogy ezek a hivatali átalakítá-

sok nem járnak majd semmi-
lyen tekintetben elbocsátások-
kal.  

Támogatja a KDNP frakció, 
hogy Semmelweis Kórházban 
továbbra is megmaradjon a 
szülészet. Ne feledjük, az Or-
szággyűlésben Rétvári Bence 
(KDNP) államtitkár be is je-
lentette, hogy a Kormány közel 
500 millió forinttal támogatja, 
hogy a kórház mindkét telep-
helyén javuljanak a körülmé-
nyek.



Fel sem fogjuk, micsoda ajándék az, hogy a családunkkal kará-
csonyozhatunk. Hogy vitázhatunk azon, ki, hogyan faragná be 
jobban a karácsonyfát a talpba, hogy elkéshetünk a szülői va-
csoráról, s hogy tojáslikőrrel koccinthatunk a fa körül. Vannak, 
akiknek a hivatásuk ezt nem teszi lehetővé. Akik számára nem 
létezik piros betűs ünnep, akik akkor is szolgálatban vannak, 
amikor mi ünnepelünk. Így ünnepelnek a mi miskolci hőseink.
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Egyed János címzetes tűzoltó alezredes, szolgálatparancsnok

Nekünk ünnepekkor is 
ugyanúgy tartanunk kell a 
készenlétet, mint máskor, 
tehát ebből a szempontból 
nem különbözik másfajta 
ügyelettől: a riasztást ekkor 
is 2 percen belül végrehajt-
juk, kimegyünk, eloltjuk a 
tüzet, kimentjük a sérülte-
ket, tehát elvégezzük a dol-
gunkat. Amiben különbözik 
az az, hogy ez mégiscsak ün-
nep, távol vagyunk a család-
tól, a szeretteinktől. Ilyen-
kor kicsit csendesebbek 
vagyunk, beszélgetünk egy-
mással, nincs kiképzés sem. 

Amikor úgy alakul, hogy 
szenteste szolgálatban va-
gyok, akkor egy nappal ko-
rábban, vagyis már 23-án 
megtartjuk otthon a szent-
estét. Ilyenkor egy nappal 
hosszabb az ünnep nálunk, 
aminek a gyerekek, amíg ki-
csik voltak, nagyon örültek.  
Karácsonykor, akik készen-
létben vagyunk, közösen fő-
zünk: idén harcsapaprikás 
lesz túrós tésztával. Délután 
4-5 óra környékén szépen 
megterítjük az asztalokat, 
mécsesekkel – ünnepi han-

gulatot teremtünk. Ezt kö-
vetően néhány szóban ér-
tékelem az évet, mivel én 
vagyok a szolgálatparancs-
nok, majd ha tudjuk – vagy-
is nincs riasztásunk –, ak-
kor megesszük az ünnepi 
vacsorát. Szilveszterkor is 
közösen főzünk, akkor ter-
mészetesen virsli kerül az 
asztalra.

Sajnos azonban nem min-
dig tudjuk békében, vacso-
rázgatva tölteni az ügyeletet. 
Két évvel ezelőtt karácsony-
kor megterítettünk, de az 
első falat után riasztást kap-
tunk: komoly tűzesethez ri-
asztottak minket, ami halál-
lal végződött. Volt olyan is, 
amikor szenteste még le sem 
ültünk az asztalhoz, de men-
nünk kellett káresethez, ahol 
9 óra után végeztünk. Akkor 
este 9 után tartottuk meg ezt 
az összejövetelt. Jelenlegi ál-
lás szerint 27 tűzoltó fogja 
éber készenlétben tölteni a 
karácsonyi ünnepeket, távol 
a családjuktól, hogy a mis-
kolciak nyugalomban és biz-
tonságban tölthessék a kará-
csonyt. 

Janasóczki Attila rendőr alezredes, sajtószóvivő

Gyakorlatilag mi folya-
matos, állandó szolgálatot 
látunk el, a rendőrlét egyfaj-
ta folyamatos üzemmódot 
jelent. A Tevékenység-irá-
nyítási Központunkban, 
ahonnan a megye rendőri 
állományát irányítják és ösz-
szefogják a feladatok vég-
rehajtását, mindig van egy 
kis karácsonyfa, szaloncu-
kor, egy kis ünnepi világítás. 

Az ünnep hangulata azért a 
szolgálati helyen is érződik. 
De egyébként a munkavég-
zés ugyanolyan, mint bár-
mely más napon. Nekünk 
gyakorlatilag ugyanazokat 
a feladatokat kell ellátnunk 
hétköznap, mint ünnepna-
pon. Karácsonykor a köz-
vetlen kollégák megajándé-
kozzák egymást nálunk is. 
Itt a főkapitányságon már 
szokássá vált, hogy főkapi-
tány úr vagy a helyettese 
karácsony este kijön és hoz 
bejg lit, szilveszterkor pedig 
kölyökpezsgőt azoknak, akik 
éppen ekkor szolgálatban 
vannak. És ez a kapitány-
ságokra is jellemző. Sajnos 
nem nagyon van lehetősé-

günk közösen leülni ünne-
pelni, amikor ügyelet van, 
mert elég nehéz összehozni, 
hogy mindenki egyszerre 
egy helyen legyen. A város 
ugyanis nem maradhat ren-
dőr nélkül, tehát mindig kint 
vagyunk az utcákon is.

Az én beosztásom elég 
speciális. Ha ügyeletes va-
gyok, akkor otthon telje-
sítem az ügyeleti szolgála-

tot, a normál munkaidőn 
kívül. Amikor ügyeletes az 
ember, mindig van benne 
egyfajta készenléti üzem-
mód, hiszen bármikor tör-
ténhet bármi, és akkor az 
egész megyében nekem kell 
tartani a sajtóügyeleti szol-
gálatot, és akkor cselekedni 
kell. A családom már hoz-
zászokott ahhoz, hogy ne-
künk nem igazán vannak 
munkaszüneti napok – már 
negyed évszázada vagyok 
rendőr, úgyhogy –, ez már 
nem újdonság számukra. 
Általában az idősebb kor-
osztály a karácsonyt szereti 
jobban otthon tölteni, a fi-
atalabb kollégák pedig in-
kább a szilvesztert.

Mátyás Lajos osztályvezető főorvos, Ér- és Endovascularis 
Sebészeti Osztály, B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház

Karácsonykor megpró-
bálunk egy olyan lelki han-
gulatot teremteni az egyes 
betegellátó részlegeken, 
osztályokon, mint a polgári 
életben. Ez mindkét félnek 
jó, hiszen az otthon mele-
gét idézzük meg a feldíszí-
tett karácsonyfával a kór-
házban ápolt betegeknek 
és az aktuálisan szolgála-
tot teljesítő személyzetnek: 
ápolóknak, orvosoknak és 
egyéb egészségügyi dolgo-
zóknak. Érdekesség, hogy 
a kórházban lévő egyházi 
működtetésű óvodánkból a 
gyerekek végigjárják az osz-
tályokat az óvónők vezeté-

sével. Ők saját énekükkel 
oldják a kórházi hangulatot. 
Attól természetesen nem le-
het elvonatkoztatni, hogy 
az intézményben dolgo-
zók mégsem otthon töltik a 
szeretet ünnepét. A hozzá-
tartozók hiánya valahol ott 
van a lelkükben. Szilveszter-
kor azonban oldottabb han-
gulatot próbálunk varázsol-
ni az osztályokra. A munka 
miatt a szolgálat alatt per-
sze az elvárt pezsgő csak al-
koholmentes lehet. Az óév 
búcsúztatására és újév kö-
szöntésére koccintunk egy-
mással a Himnusz közös 
meghallgatása után. 

Leskó Diána, Kommunikációs munkatárs, Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi 
Regionális Mentőszervezet 

December 24-én délután 
szellemvárossá válnak a ma-
gyar települések, az üzletek 
délután 2-kor bezárnak, a tö-
megközlekedés leáll, a családok 
visszahúzódnak otthonaikba 
ünnepelni. Néhány szakmá-
ban, mint például az Országos 
Mentőszolgálatnál a legna-
gyobb családi ünnepeken sem 
állhat meg az élet, évről évre 
rengetegen szeretteik társasága 

nélkül, a második családjuk-
kal, bajtársaikkal ünnepelnek. 
A mentőállomáson az ünnepi 
szolgálatnak megvan a maga 
különleges hangulata: a kará-
csonyfa fel van díszítve, ha ép-
pen nincsen riasztás, közösen 
eszünk, beszélgetünk. Sajnos a 
család hiányát nem tudja pó-
tolni ez sem, de mindannyian, 
akik itt dolgozunk, vállaltuk ezt 
az áldozatot, hogy segíthessünk 

a bajba jutott embereken. Szil-
veszterkor szintén sok bajtár-
sunk munka közben köszönti 
az új esztendőt. Ilyenkor Mis-
kolcon éjfélkor közös sziréna-
szóval és fénnyel köszöntjük az 
újévet, melyet a mentőállomás 
körül lakók kifejezetten szeret-
nek és kérnek is minden évben, 
az ablakokból és az erkélyekről 
osztoznak velünk együtt ebben 
a hagyományban.

A családi körben eltöltött szentes-
tét megelőzi egy hosszadalmas be-
szerzőkörút, miközben háromszor 
újratervezzük az ünnepi menüt, 
átvariáljuk kinek, mi kerül a fa alá, 
és kigondoljuk, milyen fenyő le-
gyen a lakásunk dísze. 

Ma Magyarországon az árusított fe-
nyőfák nem az erdőkből kerülnek ki, 
hanem termesztik őket külön erre a 
célra létesített telepeken, gyakorlati-
lag haszonnövényként, és utánpótlá-
suk is folyamatos.

– Egyértelműen a Nordmann-fe-
nyő a legnépszerűbb és a legtar-
tósabb karácsonyfa tekintetében 
– tudtuk meg Kiss Antaltól, a Larix 
Faiskola egyik tulajdonosától. En-
nek a fának az az előnye, hogy nem 
lepereg a tűlevele, hanem rászárad 
a fára, sőt nem is szúr. Széles, sö-

tétzöld levelei vannak. Ezt árulják 
a legtöbb helyen és ez a legdrágább 
fenyő, viszont tényleg a legszebb is – 
részletezte, hozzátéve: illata viszont 

nincs. – A mai napig népszerű a luc-
fenyő, amit sokan összekevernek az 
erdei fenyővel. A lucfenyőnek rövid, 
zöld tűje van, és ennek a típusnak 

van igazán fenyőillata, az igazi kará-
csony illat. Később jött be az ezüst-
fenyő, aminek van egy pici illata, 
de inkább a gyantát érezni, viszont 
rettenetesen szúr, ezt a legkegyetle-
nebb díszíteni. 

Ez a három fenyőfajta az, amit leg-
inkább megtalálhatunk a fenyővásá-
rokon. Korábban még árulták az er-
dei- és feketefenyőt, csak abból elég 
nehéz olyat nevelni, ami viszonylag 
sűrűre nő. A feketefenyőnek hosz-
szabb a tűje, akár 10-15 centiméter 
hosszú is lehet. Az erdei fenyőnek 5-8 
centis a tűje, és ritkásabb, de alapve-
tően nagyon hasonlítanak egymásra.  
– Még a szerb lucot tudnám említeni, 
amiből földlabdásan sokat eladunk. 
Ez annyiban különbözik a sima luc-
fenyőtől, hogy a tű alja ezüst és a te-
teje zöld. Attól függ, melyik szögből 
nézzük. Karcsúbb, tömörebb, sűrűbb 

fenyő, ami nagyon szép, főleg, ha kis 
korában megnyesik. Ez is nagyon 
szép tud lenni karácsonyfaként – so-
rolta.

– Még nem indult be igazán a fe-
nyőfapiac – tudtuk meg Csurkó Jó-
zsef eladótól. Az igazi vásár 24-e előtt 
2-3 nappal indul be, de nagyon sokan 
még 24-én délelőtt indulnak fenyőfa 
beszerzésre. Addig az ember szinte 
csak dísznek van itt – mondta. Nála 
is a Nordmannt és a lucfenyőt kere-
sik leginkább, ez a két legkelendőbb. 
Véleménye szerint kétféle ember van: 
akinek több, és akinek kevesebb pénz 
jut a fenyőfára. – A lucfenyő olcsóbb, 
mint a Nordmann. De nem is feltét-
lenül csak az ár a döntő, amikor ka-
rácsonyfát választanak: a lucfenyőnek 
van igazán fenyőillata, és ez az a régi, 
megszokott, „hagyományos” kará-
csonyfa.                                             M.B.

A NORDMANNT ÉS A LUCOT VISZIK LEGINKÁBB 

Fotó: Juhász Ákos

Akik karácsonykor is értünk dolgoznak



Az 1919-es esztendő szomo-
rú eseményekkel teli idő-
szak volt a város életében. A 
vesztes világháború okozta 
sokkból nehezen ocsúdott fel 
az ország, amely gazdasági 
válság, egyben belpolitikai 
csatározások színtere lett, 
ebből pedig Miskolc sem 
maradt ki.

Előbb Károlyi Mihály „pol-
gári demokratikus forra-
dalmát”, majd a Tanácsköz-
társaság hatalomátvételét is 
különösebb ellenállás nélkül 
fogadta el a város vezetősége, 
óvva a lakosságot az esetleges 
következményektől. Ezekben 
a zűrzavaros hetekben, hóna-
pokban nem voltak könnyűek 
a mindennapok sem. Az ekkor 
Európa-szerte tomboló spa-
nyolnátha járvány Miskolcot 
is elérte. A több hullámban ér-
kező kór az egyre állandósuló 
élelmiszerhiány következtében 
legyengült lakosság körében 
könnyen terjedt, a halálos ál-
dozatok száma százas nagy-
ságrendre tehető. És sajnos, ez 
még nem minden.

A város geopolitikai hely-
zetéből adódóan előbb cseh 
(május 2-20.), majd román 
(augusztus 4. – november 16.) 
megszállás alá került. Utóbbi 
mértékének illusztrálására ér-
demes a város polgármesteré-
nek, Dr. Szentpáli Istvánnak a 
szavait felidézni, aki a romá-
nok kivonulásának másnapján 
így szólt a városi tanácshoz: 
„A várost és a megyét olyan 
mértékben fosztották ki a ro-
mánok, hogy évtizedekre lesz 
szükség, amíg ismét helyre tu-
dunk állani.” December 2-án 
érkezett meg a városba a ma-
gyar nemzeti hadsereg, így a 
város viszonylagos nyugalom-
ban készülhetett az ünnepek-

re. Azért, hogy megtudhassuk, 
mégis hogy telt a karácsony 
1919-ben Miskolcon, érdemes 
fellapoznunk a város egyko-
ri vezető napilapját, a Reggeli 
Hírlapot. 

A fent leírtakat figyelembe 
véve talán nem is csoda, hogy 
a közelgő ünnep kevésbé ka-
pott teret a lap december 24-i 
számában. Csupán egy rövid 
hír jelent meg a szociális misz-
szió tevékenységéről, eszerint 
a misszió „karácsony táján 
felkeresi, felkutatja azokat az 
uri szegényeket, akik bár ne-
héz anyagi körülményekkel 
küzdenek, nyomorognak, res-
telnek kérni s ott jelentkezni, 
ahol alamizsnákat osztanak.” 
A misszió adományait pénz és 
élelmiszer formájában a Hor-
váth utcában lehetett átvenni. 

A lap a különböző bel- és 
külpolitikai hírek mellett több 
helyi ügyről is beszámolt, ami-
ből érdemes szemezgetni. Te-
kintélyes beszámoló olvasható 
a városi polgárőrség ideiglenes 
megszüntetéséről. A polgárőr-
ség hat századának ünnepélyes 
keretek között köszönték meg 
a vármegyeházán, hogy az azt 
megelőző öt hétben „a legne-
hezebb körülmények között 
segédkezett a város közrend-
jének, vagyon- és személybiz-
tonságának fenntartásában.” 
Szokatlanul erős hangvételű 
cikk olvasható a belváros ál-
lapotáról Miskolcz, a rendet-
lenség városa címmel. Ebben 
a szerző beszámol a városban 
tett sétájáról, ahol a hidak bor-
zasztó állapotban vannak, az 
utcák szemetesek, sárosak, 
ahol kevés az aszfaltozott út, 
a közkedvelt városi pihenő-
helyként bemutatott Avas el-
hanyagolt, míg a Búza tér és a 
Tetemvár környéke „inkább il-
lik Krasznojarszkba vagy Nizs-

nij-Nowgorodba, mint Ma-
gyarországba.” Mindemellett a 
lap beszámol a cukor- és liszt-
ellátás problémáiról is, ahogy 
informálja arról is a lakossá-
got, hogy a vasúti személy-
szállítás január 3-ig, a villamos 
közlekedés – hogy a dolgozók 
a szeretteik körében tölthes-
sék a szentestét – este 7 órától 
szünetel. Hogy némi öröm le-
gyen az ürömben, arról Bakos 
Kálmán, az Abbázia-pincze tu-
lajdonosa gondoskodott, aki 
újborát – tekintettel az ünne-
pekre – csak 20 koronáért adta. 

A Reggeli Hírlap decem-
ber 25-i, ünnepi száma né-
mileg több helyet szentelt a 
karácsonynak. A lap többek 
között a szibériai hadifoglyok 
javára való adakozásra hívja 
fel a figyelmet, amelyet a vá-
ros több pontján elhelyezett 
urnákban lehet megtenni. A 
gyűjtés apropóján szépségver-
senyt is rendeztek, ahol a sza-
vazólapok, valamint „művé-
szi propaganda” ábrázolások 
megvásárlásával lehetett ado-
mányozni. A „zenés-sétával” 

egybekötött rendezvényen a 
Pannónia előtt Geszti Jenő ze-
nekara, míg a Városház téren 
a vasgyári zenekar játszott. 
Szintén ebben a számban ol-
vashatunk arról – a minisz-
terelnök, Huszár Károly ka-
rácsonyi nyilatkozata mellett 
–, hogy a Rudolf-laktanyában 
állomásozó erdélyi, dunántú-
li és borsodi katonák részére 
karácsonyfát állítottak „Mis-
kolcz város lelkes honleányai”, 

míg a csapatkórházban, a tü-
zérlaktanyában hasonló ün-
nepélyek voltak, ahol az ado-
mányozóknak hála minden 
katona kapott ajándékot, do-
hányt és bort, amelyet a hon-
védek „lelkes éljenzéssel fo-
gadtak”. És ha már honvédek: a 
Hatodik karácsony című cikk-
ben arról olvashatunk, hogy a 
miskolciak háziezrede, a 10-es 
honvédek az elmúlt öt kará-
csonyukból négyet a fronton 

töltöttek, míg 1918 karácso-
nya „sötét, aggodalmakkal teli 
karácsony” volt, amikor már 
csak idő kérdése volt, hogy a 
csehek mikor érnek el Miskol-
cig. A cikk írója remélte, hogy 
a hatodik karácsony békesség-
ben telik, hogy „ez az utolsó 
fekete karácsony”, amit felvált 
immáron a lelkek nyugalmá-
nak fehér karácsonya. 

Érdekesség, hogy az ünnepi 
szám Jézus című vezércikké-
nek egy része nem ment át a 
cenzúrán, így a címlap csonka 
maradt. Mintha előrevetített 
volna valamit, ami majd’ öt hó-
nappal később be is követke-
zett… Így száz év távlatából is 
tiszteletteljes főhajtás jár azok-
nak, akik ezekben a vészter-
hes időkben védték a hazát és 
benne Miskolcot, ahogy nagy-
rabecsülésem fejezem ki az 
adományozók, a polgárőrök, 
a „honleányok” és mindazok 
felé, akik valamilyen módon 
hozzájárultak ahhoz, hogy ma 
ebben a gyönyörű városban él-
hetünk. 

Áldott, meghitt, békés ünnepe-
ket, Miskolc!

NAGY ATTILA 
TÖRTÉNÉSZ

Rudolf Mihály, Petrik 
Zoltán és Paronai István 
vehette át a megyei épí-
tészkamara elismerését a 
Kós-házban. A Szeghalmy 
Bálint Építészeti Alapít-
vány évzáróján megemlé-
keztek az épület készítő-
jének, Kós Károlynak is a 
születésnapjáról.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Építész Kamara 2018. 
évi taggyűlése döntött arról, 
hogy a kamara a Szeghalmy 
Bálint Építészeti Alapítvány-
nyal közösen Szeghalmy-díj 
néven díjat alapítson. Az elis-
merésnek három fajtája van: 
életműdíj, alkotói díj és Bor-
sod építészeti közösségéért díj.

Juhász-Nagy Balázs el-
mondta, a díj a kimagasló-
an sikeres építészeti-tervezői, 
vagy a kiemelkedő színvona-
lú és hatékonyságú építésze-
ti-tervezői munkásságot, il-
letve Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye építészeti kultúrájáért, 
a kamaráért, az alapítványért 
kifejtett áldozatos, szakmai 
közösségépítő, értékteremtő 
vagy az alapítók működését 
segítő tevékenységet kívánja 
elismerni. – Rudolf Mihály a 
22 éve alapított Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Építész 

Kamarát 12 évig, három cik-
luson át vezette becsülettel, 
lelkiismerettel és szakmai el-
kötelezettséggel. Magánéle-
tének, szakmájának válságos 
pillanataiban sem fordult el 
attól. Elődei szellemiségét, 
értékeit megtartva folytat-
ta munkáját és gyarapítot-
ta közösségünket. Személyes 
sikerei (doktorátus, Ybl-díj, 
Művészeti Akadémiai tagság, 
országosan elismert épületek, 
Debreceni Egyetem oktatói 
tevékenység, a Vándorisko-
la mestereként folyamatosan 
fogadja a fiatal építészeket) a 
kamara számára is elismerést 
hoztak, személye, másokkal 
együtt, kiemelt helyen tartot-
ta a 19 területi kamara sorá-
ban a B.-A.-Z. Megyei Építész 
Kamarát – mondta az elnök.

A díjazott építész örömét 
fejezte ki, hogy a sok küzde-
lem után az építészek meg-
tarthatták egyik példaké-
püknek, Kós Károlynak a 
jegyajándékul tervezett há-
zát a Görgey utcában. Rudolf 
Mihály elmondta azt is, sze-
retnék felvirágoztatni közös-
ségi térként az épületet, mint 
ahogy most is Viszlai József 
kiállítása van benne.

A Szeghalmy-díj alkotói 
elismerését Petrik Zoltán és 

Paronai István kapta meg a 
régi vámpalota homlokzati 
restaurálásáért. Az építészek 
szerint ez nagyon különleges 
munka volt, mert a vasbeton 
pilléres épületet szerkezeti 
szinten is át kellett alakítani, 
miközben a ház felső emele-
tén mindennapi munkájukat 
végezték az emberek.

– Elsősorban az építészeti 
érték és értékteremtés a leg-
főbb szempontja a pályázat 
elbírálásának – mondta Ju-
hász-Nagy Balázs. – Az, hogy 
mennyire tud példamutató 
lenni a többi építésznek vagy 
egyáltalán a környezete szá-
mára jó példával elöl járni az 
épület.

A díj névadóját, Szeghalmy 
Bálintot 1929. május 1-jétől 
Miskolc főmérnökévé nevez-

ték ki, ezt a tisztséget tizenöt 
évig töltötte be. Miskolc olyan 
épületeket köszönhet neki, 
melyek meghatározó ténye-
zőkké váltak a helyiek iden-
titástudatában. Ezek közül 
kiemelkedik a kalotaszegi stí-
lusban tervezett Martin-kert-
városi, valamint a Deszka-
templom.

Egy másik miskolci épülete 
a mai Avasi kilátó helyén álló 
Rákóczi kilátó volt, amely a 
Deszkatemplomhoz hason-
ló stílusban épült. Az Avasi 
református templom 1937-
38-as felújításának ő volt az 
építészeti vezetője. A Desz-
katemplom 1997-ben leégett, 
de Szeghalmy eredeti tervei 
alapján újraépítették. Szeg-
halmy Bálint a Deszkateme-
tőben nyugszik.                  R.O.

A HATODIK KARÁCSONY
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A Rudolf laktanya egy korabeli képeslapon

Két új kötete jelent meg 
 feLugossy László képzőmű-
vésznek. Az Amit nem sike-
rült eltitkolni és A Könyv, 
ami ég bemutatójával egyidő-
ben ismerhették meg az ér-
deklődők a MŰÚT legújabb 
számát is. 

A Miskolci Galéria Kon-
dor termében mutatták be 
feLugossy László két új köte-
tét. A kis könyvecskékben a 
versek mellett szabadprózák 
is helyet kaptak. A Munká-
csy-díjas képzőművész sze-
rint az új könyvek a kísér-
letező költészet, abszurd és 
filozofikusan felépített szö-
vegek kötetbe foglalása. – A 
képzőművészetemet kiegé-
szítő irodalmi tevékenység 
jelenik meg a kis könyvecs-
kékben, aminek a tipográ-
fusa egy kedves párizsi 
barátom,  Aatóth Franyo – fo-
galmazott feLugossy László. 

A rendezvényen bemu-
tatták a MŰÚT legújabb 
számát is. Az irodalmi, mű-
vészeti és kritikai folyóirat 
ezentúl az évi négy lapszám 
helyett újra kéthavonta jele-
nik majd meg. Jenei László, a 

MŰÚT kritikai szerkesztője 
beszámolt arról, hogy a fo-
lyóirat a Magyar Tudomá-
nyos Művek Tárában ettől 
az évtől tudományos és lek-
torált fórumnak minősül, 
ami nagy lépés a lap életé-
ben.

A bemutatón részt vett 
Veres Pál polgármester, aki 
elmondta, városvezetőként 
elkötelezett, hogy támogas-
son minden olyan kezdemé-
nyezést, ami a város kulturá-
lis életét, közgondolkodását 
jobbá teszi, és közösséget 
formál. 

– A város életében rendkí-
vül fontos szerepet kell, hogy 
betöltsön a kultúra. Egy olyan 
hagyományokkal rendelkező 
folyóirat, mint a MŰÚT, meg-
határozó értéke a városnak – 
hangsúlyozta a polgármester. 
Fotó: Mocsári László

VERSEK ÉS 
SZABADPRÓZÁK 

Rudolf Mihály is elismerést vehetett át. Fotó: Juhász Ákos 

Hárman kaptak Szeghalmy-díjat idén



 „Eddig azért sírtunk, mert 
nem láttunk kiutat, most pe-
dig azért, mert kaptunk egy 
lehetőséget.” Az a három-
gyermekes asszony mondta 
ezt, aki a napokban kapta 
meg a leendő lakása kulcsát. 
MIK-es lakás, így mondja a 
köznyelv, de minden ingat-
lanhoz tartozik egy törté-
net, amiről általában keveset 
tudunk.

– Felmondták az albérletet, 
mert eladták a lakást és nem 
találtam másikat, ami meg-
fizethető lett volna. Ez volt a 
harmadik albérletünk, ahon-
nan eladás miatt mennünk 
kellett, annak ellenére, hogy 
semmilyen tartozásunk nem 
volt. Ezt dobta a sors nekünk – 
mondja Marton Zsuzsanna. 

– Három gyermeket nevelek 
egyedül, a legkisebb 14 éves. 
Közben volt egy lábsérülésem, 
több mint két hónapig voltam 
táppénzen, így nem tudtam 
dolgozni, az állásomból elbo-
csátottak.

Marton Zsuzsanna először 
megkereste Bartha György 
képviselőt, az ő segítségét kér-
te abban, hogy önkormányza-
ti lakáshoz juthassanak. Fodor 
Zoltán, a szociális bizottság el-
nöke is az ügy mellé állt. A csa-
lád a napokban már a kulcsot 

is megkapta, a Felsőruzsin kör-
úton élnek mostantól.

– Glettelni, parkettázni és já-
rólapozni is fogunk, úgyhogy 
nem lesz idén ajándékozás ka-
rácsonykor, de megéri, mert 
együtt leszünk végre és ottho-
nunk lesz. Nekünk ez a leg-
nagyobb ajándék, hogy biztos 
fedél lesz a fejünk felett. Ettől 
többre nem is vágytunk. Ne-
kem nincs senkim, aki segít-
hetett volna, egy jó barátom 
fogadott be minket erre az idő-
szakra, és attól is féltem, hogy 
a gyámhatóság elveszi majd a 
gyerekeket. Nagyon sok kö-
szönettel tartozom azoknak az 
embereknek, akik segítettek, 
munkához és lakáshoz is ju-
tottam, sose fogjuk tudni meg-
hálálni. Eddig azért sírtunk, 
mert nem láttunk kiutat, most 
azért, mert elindítottak min-
ket egy úton, lehetőséget kap-
tunk, hogy újra talpra álljunk 
– mondja Marton Zsuzsanna.

Boldog karácsony
Balog Katalin a Kuruc utcá-

ban kapott lakást az önkor-
mányzattól. Boldván volt egy 
házuk, amit hitelből vettek, de 
az árvíz miatt ott kellett hagy-
niuk, így Miskolcra költöztek, 
albérletbe. Egy 17 éves iker-
párt és egy hétéves kislányt ne-
vel egyedül.  

– Az albérletünk elég olcsó 
volt, ki tudtuk fizetni, de az-
tán eladták a lakást. Új albér-
letet kellett néznünk, de a hat-
vanezer forintos díjat a rezsivel 
együtt nagyon nehéz volt fizet-
ni, pedig több munkahelyen 
is dolgozom, ráadásul letiltá-
som is van a boldvai ház miatt. 
Most sokkal jobb helyzetbe ke-
rülünk, mert alacsonyabb lesz 
a bérleti díj, ezt könnyebben 
ki tudom gazdálkodni. Igaz, 
nincsen sok bútorunk, de ez is 
megoldódik majd. Eddig haj-
naltól késő estig kellett dolgoz-
nom, a kislányom elsős, neki is 
alig tudtam segíteni. Mostantól 
többet lehetek velük, nekem ez 
nagyon nagy segítség, így na-
gyon boldog karácsonyunk 
lesz – mondja Balog Katalin.

Fodor Zoltán lett az Egész-
ségügyi, Szociális és Környeze-
tegészségügyi Bizottság elnöke. 
– Nagyon örülök a megbízatás-
nak, és aki ismer engem, tudja, 
hogy szociálisan érzékeny em-
ber vagyok. Az elmúlt öt évben 

ennek a bizottságnak voltam a 
tagja, így kellő rálátásom van 
azokra a feladatokra, amelyek-
kel foglalkozunk.

Térképen lesznek az üres 
lakások

– Nagyon sokan megkeres-
tek az elmúlt években, hogy 
üres lakásokról tudnak, több 
helyen is a városban. Azt kér-
dezték tőlem, hogy ezek miért 
nem kerülnek a bizottság elé, 
újrakiosztásra. A kezdeménye-
zésemre a MIK szakemberei 

kigyűjtik a városban fellelhe-
tő ilyen lakásokat, hogy azokat 
kellő áttekintés után bevon-
hassuk a pályázati rendszer-
be. Úgy tudom, ezen lakások 
egy része kisebb javítás után 
kiosztható lenne, de vannak 
olyan információk, hogy döntő 
többségüket kisebb-nagyobb 
felújításnak kell alávetni. A 
következő év elején a MIK il-
letékesével együtt valamennyi 
üresen álló lakást megnézzük. 
Ezekről külön kimutatást ké-
szítünk, így hamarosan kide-
rülhet, milyen ráfordítás szük-
séges ahhoz, hogy kiadhatóak 
legyenek pályázó családoknak 
– mondja Fodor Zoltán. 

Szerződések más néző-
pontból

– Vannak olyan családok, 
akiknek különféle okokból 
történő késedelmes fizetés 
miatt a bérleti szerződésüket 
felmondták. Tizenhét olyan 
család van, aki menet közben 
rendezték a tartozásukat, azó-

ta is rendesen fizetnek, de je-
lenleg jogcím nélkül laknak 
a lakásban. Kértem a hivatalt, 
hogy készítsen előterjesztést a 
bérlői jogviszony visszaállítá-
sához, majd a legutóbbi ülé-
sen arra kértem a bizottságot, 
hogy egy év időtartamra ál-
lítsák helyre a jogviszonyt. Ez 
egy lehetőség a családoknak, 
amivel, ha élnek, akkor egy év 
múlva is maradhatnak a la-
kásban.

– A bérlők között vannak, 
akik egyedül nevelik gyer-
mekeiket, akár haláleset, akár 
válás miatt és nehéz körül-
mények között élnek. A bizott-
ságban az javasoltam, hogy 
nyolc család méltányosságból 
kapjon lakást. Így karácsonyi 
ajándékképpen ők is fedélhez 
jutottak. Tudom, hogy nagyon 
sok család vár lakásra, ezért 
határozott célom, hogy minél 
több otthont be tudjunk von-
ni az újraelosztásba – hangsú-
lyozta Fodor Zoltán.

NOR
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Hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

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

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 23-án 8.00-tól 20.00-ig nyitva tart
2019. december 24-től 2020. január 1-jéig zárva tart.

Legközelebbi nyitva tartás 
2020. január 2-án csütörtökön 8.00-tól 20.00-ig

A többi munkanapon  
a megszokott rend érvényes.

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását  
megelőző negyedórában már nem lehetséges.

MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKNEK
KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN  

GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

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

Marton Zsuzsanna a napokban kapta meg a leendő otthona kulcsát. Fotók: Juhász Ákos 

Fodor Zoltán



A kocsonya egy tradicionális téli étel, sok családban az év végi 
ünnepek elengedhetetlen kelléke, valamint a magyar konyha 
egyik legnagyobb remekműve. Karácsony, illetve szilveszter kö-
zeledtével pedig gyakrabban előkerül nagyanyáink receptje. Ar-
ról nem is beszélve, hogy a kocsonyafogyasztás nagyon egészsé-
ges: a bőrünk megszépül tőle és az ízületeknek is jót tesz. 

A kocsonya egy hagyomá-
nyos, minden európai nép 
konyhájában fellelhető hideg 
étel, amely sajátos „kocsonyás” 
állagát a megdermedt, zselatint 
tartalmazó levének köszönhe-
ti. A kocsonya készítésének az 
első írott receptje Franciaor-
szágban maradt fenn. Euró-
pa legrégebbi, Viandier című, 
Guillaume Tirel (Taillevent) 
nevéhez kapcsolódó, 1395-re 
datált receptkönyvében már 
szerepel a kocsonya receptje. 

Az első, kocsonyával kap-
csolatos magyar írásos emlék 
1544-ből való. A miskolci köz-
mondások közül országosan 

ismertté vált a „Pislog, mint a 
miskolci kocsonyában a béka”. 
Más változatok is előfordul-
nak, mint „Reszket, remeg, re-
zeg, mint a miskolci kocsonyá-
ban a béka.” Ennek eredetét a 
következő legenda adja: még 
a 19. században történt, hogy 
a vasúti forgalom megnyitá-
sa előtti időkben a Gömörvi-
dék és Budapest közti keres-
kedelmet gömöri fuvarosok 
bonyolították. Miskolc ennek 
az útvonalnak egy közbeeső 
állomása volt. A fuvarosok ál-
talában a Szentpéteri kapuban 
lévő vendégfogadókban száll-
tak meg éjszakára. Egyszer egy 

tót fuvaros a Magyar Huszár-
ba tért be, hogy szállást kérjen. 
Vacsorára kocsonyát rendelt. 
A kocsmárosné, akit Potyka 
Katinak neveztek, hamarosan 
hozta is az ételt. A tót atyafi ne-
kilátott az evésnek, és előbb a 
lé alól kikandikáló húst akar-
ta megenni, ám ijedten ejtette 
el a villát „Jaj, jaj, kocsmárosné, 
ennek a kocsonyának szeme is 
van, s csak úgy hunyorgat fe-
lém!” A kocsmárosné is meg-
ijedt, de tudomásul kellett ven-
ni a dolgot, mert egy béka volt 
befagyva a kocsonyába.

A hagyomány szerint több-
ször is megtörtént az eset Mis-
kolc kocsmáiban és fogadói-
ban és nem csak fuvarosokkal, 
hanem országgyűlési képvi-
selőkkel is. A 20. században 
a híres Korona Szállóban és 
a Három Rózsa vendéglőben 
is. Emlékét őrzi a porcelánból 
készített kocsonyástál, amit 
a vásárokon árulnak. ,,1848-
ban egy itthon járt képvi-
selőnek az egyik avasi pince 
előterében kocsonyát tálalt 
vendéglátója. A hideg ételre 
jobban csúszik a bor - mondta 
valaki. A kocsonyát a hordók 
mellől egy tégláról vette fel, 
annakelőtte ott fagyasztotta 
azt. A félhomályban a képvi-
selő evőeszközével megbökte 
a húsdarabot (cupákot) s ré-
mülten, undorral látta, hogy 
egy kocsonyába fagyott béka, 
mert a húsdarab pislogni kez-
dett.” (Dobrossy István: A 
miskolci vendéglátás és ven-

dégfogadók története 1745-
1945, 132. oldal)

2000 óta Miskolc minden 
év februárjában Kocsonya-
fesztivált rendez. Badacsony-
tördemicen pedig rendszeres 
kocsonya-szépségversenyt tar-
tanak vegetáriánus, halas és 
hagyományos kocsonya-kate-
góriákban. Kocsonyafesztivál 
idején a City Hotel minden 
vendégének üdvözlő kocso-
nyát szokott készíteni. Mint 
megtudtuk, azok a vendégek, 
akik a fővárosból vagy környé-
kéről érkeznek, nem igazán is-
merik a nálunk méltán híres 
téli ételt. 

Az „ahány ház, annyi szo-
kás” a kocsonyára is igaz.  Török 
 Pétertől, a Drót Bisztró kony-

hafőnökétől megtudtuk, a ko-
csonyát többnyire sertésből 
készítik, de lehet halból, vagy 
borjúból is. – A sertés olyan ré-
szeiből főzik, ami zsírosabb, sok 
benne a kollagén, mint a füle, 
farka, körme, bőre, mert ez köti 
meg tulajdonképpen a főzőle-
vet. A kocsonya legfontosabb 
alkotóeleme a kollagén, ami a 
sok cupákos-porcogós „alkat-
részből” lesz – fogalmazott. 

A kocsonya titka, hogy ala-
csony hőfokon 5-6 órán ke-
resztül kell főzni, hogy ki-
oldódjon belőle a kollagén. 
Fontos, hogy nagyon lassan, 
gyöngyözve főzzük (akárcsak 
a húslevest). 

Minél lassabban főzzük, an-
nál tisztább lesz a leve, illetve 

annál hatékonyabban oldó-
dik ki a csontos-bőrös hozzá-
valókból a kollagén, amely a 
kocsonya „remegős” állagát 
adja. Miután elkészült, hűlni 
hagyjuk, leszűrjük, a húsokat 
tányérokba adagoljuk, majd 
lezsírozzuk. Van, aki itatós pa-
pírral zsírtalanít, de alapvetően 
kanállal szoktuk ezt csinálni – 
emelte ki.

A kocsonyának lényegében 
a szemes bors, a vöröshagyma 
és a fokhagyma adja a lelkét, 
ezekkel nem szabad spórolni, 
mert íztelen lesz a végered-
mény – mondta, majd hozzá-
tette: érdekesség, hogy Német-
országban például ecettel főzik 
a kocsonyát.

MUNTYÁN BERNADETT 

Sósmandulás praliné, 
narancs-fahéjas, mákos, 
diós-szilvás, paleo, ko-
nyakmeggyes, cukormen-
tes, rubi csokis – megannyi 
változata ismert ma már a 
magyar karácsonyfák csil-
logó díszének. Az egykor 
szalonczukkedliként ismert 
fondant édesség mára már 
cukrászati magaslatokat 
ölt, és egy egész iparág fog-
lalkozik ezzel a cukrászati 
művel. 

A szaloncukor hagyomá-
nyosan magyar édesipari ter-
mék – szemenként selyem- és 
sztaniolpapírba csomagolt, 
csokoládébevonatos édesség 
–, amelyet a magyar csalá-
dok a karácsonyfa díszítésé-
re használnak. A szaloncukor 
ősét (a fondant-cukrot, ami 
túltelített cukoroldatból fel-
főzéssel készült, puha, kikris-
tályosított masszát) a franci-
ák a 14. században kezdték 
el készíteni, tőlük német be-
vándorló cukorműves meste-
rek közvetítésével, a 19. szá-
zad első harmadában érkezett 
Magyarországra, majd vált 
népszerű karácsonyi édesség-
gé és egyúttal a magyar kará-
csonyfák csillogó díszévé is. A 
francia papillote (hajcsavaró 
papír, papírhüvely) nevű fon-
dant-cukorka (folyadékkal 
töltött cukorka) sztaniolpapír 
csomagolásának belsejére afo-
rizmákat nyomtattak.

A karácsonyfa-állítás szo-
kása Németországból érke-

zett hozzánk, azonban sza-
loncukorral való díszítése 
már nálunk alakult ki. Ma-
gyarországon az első kará-
csonyfákat a tehetős családok 
engedhették meg maguknak, 
amit eleinte mézeskaláccsal, 
aszalt gyümölcsökkel, papír-
ból készített díszekkel ékesí-
tettek. Később, a szalonban 
addig tálkából kínált cukor-
kát díszként a karácsonyfára 
helyezték fel.

Magyarországon a sza-
loncukrot kezdetben kézzel 
készítették, de a 19. század 
végén megjelentek az első 
fondantkészítő gépek, ame-
lyek a Stühmer Frigyes ham-
burgi cukrászmester által ala-
pított, első magyar gőzüzemű 
csokoládégyárban működtek, 
és gyártották a karácsonyi 
édességet a Gerbeaud cuk-
rászda számára. „Jókai még 
szalonczukkedlinek nevez-

te a szaloncukrot, ugyanis a 
cukorka neve a német salon-
zuckerl szóból ered. 1891-
ben jelent meg Hegyesi Jó-
zsef magyar-franczia szakács 
és vállalkozó „A legújabb 
házi czukrászat” című kézi-
könyve, amelyben tizenhét-
féle szaloncukrot ír le, így pl.: 
szalon-ananász czukorkák, 
szaloncréme-bonbonok, sza-
lon-marasquin-czukorkák, 
szalon-pisztácz-czukorkák.

Kugler Géza az 1891-ben 
megjelent „Legújabb nagy 
házi cukrászat” című köny-
vében már 17 féle szaloncu-
korreceptet írt le. A szaloncu-
kor-készítési műveletek közül 
legtovább a csomagolópapír 
rojtozása maradt kézi, de ké-
sőbb az úgynevezett ricselő 
gép segítségével ezt is gépesí-
tették. A régi, híres cukrász-
dákban az inasok feladata volt 
a rojtozó gépet működtetni. A 

legnevesebb cukrászdákban 
óriási mennyiségű szaloncuk-
rot készítettek. A formákat át-
szitált rizslisztbe mártották, 
ezután öntötték a folyékony, 
főzött cukormasszát a mélye-
désbe. A cukor megdermedé-
se és megszáradása után cso-
magolták a szaloncukrot a 
szivárvány minden színében 
pompázó, csillogó sztaniolpa-
pírba.

Karácsonykor háztartá-
sonként mintegy egy kilog-
ramm az átlagosan megvá-
sárolt mennyiség ebből az 
édességből. Kerekes Attiláné-
tól, a HUN a csoki bolt tu-
lajdonosától megtudtuk, a 
legnagyobb sláger még min-
dig a zselés szaloncukor – ez 

fogyott el idén először a bolt 
kínálatából. – Október vé-
gén már elkezdik keresni a 
szaloncukrokat, mert kül-
dik ki külföldre, hiszen csak 
Magyarországon van szalon-
cukor – mondja. Leginkább 
Németországba, Amerikába, 
Ausztráliába, Angliába viszik 
az édességet, amit külföldön 
is szaloncukornak hívnak. 
Mint mondta, postázni leg-
inkább a dobozos, előrecso-
magolt változatát vásárolják, 
de otthonra inkább vegyesen 
vásárolnak belőle, hogy több-
féle íz lehessen a fa alatt, vagy 
a fán. – A konzum szalon-
cukrot még mindig nagyon 
sokan keresik. Ez az eredeti, a 
legelső szaloncukor, aminek 

fondant a belseje – részlete-
zi. Mint mondja, régen csak 
a nyers fondant volt ízesítve, 
és be sem volt vonva csoko-
ládéval. – Ezt a retro változa-
tát a mai napig viszik, mint a 
cukrot.

Hiába veszünk össze azon, 
ki ette meg az utolsó zselé-
set, hiába lopjuk ki esténként 
a fára akasztottból a cso-
kit, majd csomagoljuk vissza 
az üres papírt, hiába szeret 
a család minden tagja más-
más ízűt belőle, így csaknem 
egy kilogrammot kell ven-
nünk, hogy mindenkinek jó 
legyen, egy valami biztos: a 
magyar családok otthonából 
nem hiányozhat a szaloncu-
kor.                                         M.B. 

Török Péter, a Drót Bisztró konyhafőnöke. Fotók: Juhász Ákos

Karácsonykor háztartásonként átlagosan egy kilogramm sza-
loncukor fogy el. Fotók: Juhász Ákos

Kerekes Attiláné, a HUN a csoki bolt tulajdonosa. 

A kocsonya titka, hogy alacsony hőfokon 5-6 órán keresztül kell 
főzni, hogy kioldódjon belőle a kollagén.

A tél igazi „gyümölcse” a kocsonya

Amit csak mi, magyarok akasztunk a karácsonyfánkra 
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Repair Specialist for Metal Parts/ 
Javítási specialista – fém alkatrészek
Miskolc

Újonnan létrejött vállalatunk, a Lufthansa Technik Miskolc (LTMC) – a Lufthansa 
Technik Csoport tagja – Javítási specialistát (fém alkatrészek) keres.

Amennyiben szeretne részese lenni a növekvő, lendületes repülőgépipari  
iparágnak, akkor ez a tökéletes lehetőség az Ön számára.

Fő feladatok:

•  Hajtómű alkatrészek mechanikus kézi javítása a munkautasítások alapján  
az alábbi megmunkálási technikákkal: pl. hegesztés, csiszolás, köszörülés,  
hónolás, polírozás, fúrás; különböző anyagok pl. alumínium, titán és acél  
hideg- és melegalakítása.

• Az alkatrészek első ellenőrzésének elvégzése a munkautasítások alapján.
• Gépek, berendezések önálló beállítása, majd a szükséges feladatok ellátása.
•  Végellenőrzés elvégzése, a vonatkozó dokumentáció kitöltése a végrehaj-

tott javítási feladatokról.
•  A javításhoz szükséges szerszámok rendszeres ellenőrzése, megfelelő  

használata (pl. precíziós kéziszerszámok, mérőeszközök, nyomaték,  
csavarkulcs, csiszolóberendezés) és – szükség esetén – kalibrálása.

•  Logisztikai feladatok ellátása a javítóműhelyben.

Elvárások:
• Középfokú vagy technikusi szintű műszaki végzettség.
•  Több év hasonló munkakörben – fémmegmunkálásban (pl. szerszámgyár-

tás, megmunkálás, ipari / autószerelés vagy CNC-s) szerzett tapasztalat.
•  Angol nyelv legalább alapfokú ismerete – motiváltság ennek  

továbbfejlesztésére; ezen felül a német nyelvtudás előnyt jelent.
• Jó kézügyesség és műszaki/technikai ismeretek.
• Magas fokú munkabiztonsági és minőségügyi szemlélet.
•  Precizitás, részelekre való odafigyelés, multikulturális csoportban történő 

munkavégzés, felelősségvállalás, összpontosítás, önálló munkavégzés,  
jó kommunikációs készségek, rugalmasság a feladatok kezelésében. 

• Elkötelezettség a további képzések és tréningek tekintetében.
• Magas fokú utazási hajlandóság – főképpen a betanulási fázisban. 
• Műszakos munkavégzés vállalása.
• Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A Lufthansa Technik Miskolc Kft-ről

A Lufthansa Technik Miskolc (LTMC) a Lufthansa Technik Csoport része,  
s az új Vállalat hajtómű alkatrészek javítását és nagyjavítását fogja ellátni  
Magyarországon. Az új EPAR (Engine Parts & Accesories Repair) tervek szerint  
400 főt foglalkoztat majd. Az LTMC egy zöldmezős beruházással, közel 20 000 
négyzetméteres területen épül. Az új helyszín építése várhatóan 2021-ben  
kezdődik el, a működést pedig 2022-ben kezdi meg. Az LTMC sikere a munka- 
vállalóira épül. Munkavállalóink vállalatunk alapkövét képezik és biztosítják  
megfelelésünket a magas vevői elvárásoknak – melyek közül a legfontosabb, 
hogy a legmagasabb minőségű terméket biztosítsuk számukra, a legrövidebb  
idő alatt, versenyképes áron. Vállalatunk célja, hogy a munkatársaink elkötelezett 
csapatmunkája, a berendezésekbe, képzésekbe és termékfejlesztésbe történő  
folyamatos beruházások révén az LTMC vezető pozíciót töltsön be a hajtómű  
alkatrészek javításában. Az első munkatársaink bevezető gyakorlati oktatása,  
valamint további képzéseik már 2020-ban elkezdődnek, s döntő többségében  
a Lufthansa Technik EPAR hálózatának tagvállalatainál, Németországban  
és Írországban valósulnak meg.

Jelentkezni az alábbi linken lehet:
lufthansagroup.careers/miskolc



Véget ért a labdarúgásban 2019., a bajnokság 2020. janu-
ár 25-én folytatódik. A DVTK 19 ponttal a 9. helyen várja a 
folytatást két ponttal megelőzve a Paksot és a ZTE-t, és csak 
egy ponttal lemaradva a 7. Kisvárda mögött. 

Az OTP Bank Liga 16. for-
dulójában a DVTK 1-0-s vere-
séget szenvedett az FTC ellen. 
A DVTK kilencedik veresé-
gét szenvedte el ebben a baj-
nokságban, ebből ötször nem 
tudott gólt lőni. A találkozón 

Iszlai Bence begyűjtötte 5. sár-
ga lapját, így kénytelen lesz 
kihagyni a tavaszi nyitómér-
kőzést. Ezzel a labdarúgásban 
véget ért 2019, a bajnokság 
2020. január 25-én folytatódik. 
A DVTK 19 ponttal a 9. helyen 

várja a folytatást két ponttal 
megelőzve a Paksot és a ZTE-t, 
és csak egy ponttal lemaradva 
a 7. Kisvárda mögött.

Ősszel Branislav Danilo-
vić, Florent Hasani és Prosser 
 Dániel az összes mérkőzésen 
pályára lépett, Polgár Kris-
tóf egy, Márkvárt Dávid, Ta-

más Márk és Serhii Shestakov 
két-két mérkőzésen hiányzott. 
A DVTK Labdarúgó Akadé-
mia növendékei közül ezen az 
őszön kapott először helyet a 
kezdőcsapatban Korbély Kris-
tóf és Orosz Donát, mindket-
ten végig is játszottak egy-egy 
mérkőzést.
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Miskolc egyik legtehetségesebb atlétája, Nemes Rita 
számtalan korosztályos magyar bajnoki címmel büsz-
kélkedhet. Korábban többször is szerepelt a magyar vá-
logatottban. Európa-bajnokságon és világbajnokságon is 
versenyzett már.

Fiatalon abbahagyta a 
sportot, de kilenc év kiha-
gyás után, két évvel ezelőtt 
újra edzésbe állt. Fő verseny-

száma a 400 méter. Hétpró-
bában magyar bajnoki II. he-
lyet szerzett 2018-ban. Idén 
megnyerte a magyar baj-
nokságot, teljesítette a jövő 
évi atlétikai Európa-bajnok-
ság nevezési szintjét. Jelenleg 
legtöbb idejét edzőtáborok-
ban tölti. Télen a törökor-
szági Belekben, majd olasz 
vagy spanyol edzőtáborok-
ba utazik. Cél, hogy teljesítse 
az olimpiai kvalifikációhoz 
szükséges eredményt, mely-
hez minden esély megvan.

Nem érdemes megszokásból 
elindulni a miskolci Extrali-
ga-csapat meccseire, ugyanis 
több időpont is módosult.

Erőltetett menet vár a 
DVTK Jegesmedvék csapa-
tára az elkövetkező hetek-
ben, hiszen csak szilveszterig 
négy mérkőzést kell lejátsza-
niuk. Közben kiderült, hogy 
különböző okok miatt négy 
 meccs időpontja is módosult 

az  Expert-Borsod Agroker 
Magyar Kupa négyes döntő és 
a televíziós közvetítések miatt. 
December 26-án 17 órától a 
HK Poprad csapatát, 30-án 18 
órától a HKM Zvolen együtte-
sét fogadjuk, míg a január 10-i 
MAC Újbuda elleni mérkőzés 
január 8-ra került, a január 
17-i nyitrai mérkőzésnek pe-
dig január 10. az új időpontja. 
A változások a mellékelt táb-
lázatban olvashatók:

Fotó: Mocsári László 

34. forduló: december 26.  
17:00 (Miskolci Jégcsarnok) DVTK Jegesmedvék – HK Poprad  
36. forduló: december 30. 18:00 (Miskolci Jégcsarnok) DVTK 
Jegesmedvék – HKM Zvolen
39. forduló: január 8. 18:30 (Tüskecsarnok) MAC Újbuda – 
DVTK Jegesmedvék
41. forduló: január 10. 18:00 (Nyitra) HK Nitra – DVTK Jeges-
medvék
Magyar Kupa négyes döntő 
Elődöntő – január 18. MK13: Hydro Fehérvár AV19 – DVTK 
Jegesmedvék; MK14: MAC Újbuda – FTC-Telekom
Helyosztók – január 19. MK15: 3. helyért – MK13 és MK14 pár-
harc vesztese; MK16: Döntő – MK13 és MK14 párharc győztese

A vonal fölött telel a DVTKNEMES RITA 
A DVTK ATLÉTÁJA

MEGVÁLTOZOTT A JEGESMEDVÉK PROGRAMJA

A DVTK hazai tavaszi mérkőzései a 2019/2020-as szezonban
(A találkozók pontos időpontjai egyelőre nem hivatalosak)
február 1., szombat, DVTK - Kaposvári Rákóczi FC
február 8., szombat, DVTK - Debreceni VSC
február 15., szombat, DVTK - Paksi FC
március 7., szombat, DVTK - Újpest FC
március 21., szombat, DVTK - Mezőkövesd-Zsóry FC
április 11., szombat, DVTK - Zalaegerszegi TE FC
április 25., szombat, DVTK - Puskás Akadémia FC
május 16., szombat, DVTK - Kisvárda Master Good

Hirdetés

Sikeres projektet zárt  
a Szalay Sámuel Református Két  
Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Szalay Sámuel Református Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola az „Informá-
lis és nem formális tanulási lehetőségek 
kialakítása a köznevelési intézmények-
ben” című és EFOP-3.3.7-17-2017-00067 
azonosítószámú pályázat keretében 69,81 
millió forint vissza nem térítendő európai 
uniós támogatásban részesült.

A projekt kitűzött célja volt olyan tanórán 
kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegí-
tő programok megvalósítása, melyek művé-
szeti, kulturális és kreatív tartalommal ren-
delkeznek és hozzájárulnak a gyermekek 
különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, 
ezáltal kiterjesztve és színesítve a nevelés-
hez és képzéshez való hozzáférés lehetősé-
geit.

A projekt keretein belül 4 témakörben 20 
szakmai program, módszertan került kidol-
gozásra, megvalósításra. 

A problémamegoldó gondolkodás és 
a kreatív készségek fejlesztése: a logikai 
játékok segítségével a gyermekek sikere-
ket érhetek el a valószínűség-számításban, 
a relatív gyakoriság vagy a kedvező esetek 
számának meghatározásával, vagy a kombi-
natorika területén a permutációk, variációk, 
kombinációk megkeresésével. Innovációs 
műhelyek kialakítása, élménypedagógia: 
A tanulóknak lehetőséget biztosított külön-
féle színjátszó technikák megismerésére és 
elsajátítására. Ezáltal fejlődött a tanulók kre-
ativitása, illetve a színjátszás, szerephelyze-
tek lényegének megértése és gyakorlati al-
kalmazása. A dráma szakkörök a tanórákon 
elsajátított készségek és ismeretek elmélyí-
tését és bővítését szolgálták, figyelembe 
véve a tanulók érdeklődését. Az informális 
tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak 
bővítését célzó feladatok, tevékenységek 
kidolgozása: Olvasó sarok, szoba kialakítá-
sa valósult meg az intézményen belül, majd 

olvasókör szervezése a tanulói szövegértési 
kompetenciák fejlesztéséhez élmény szer-
zési céllal is, ezen kívül internetes felületen 
olvasó klubot hoztunk létre. Múzeumok, re-
formátus templomok edutainment látogatást 
is szerveztünk, ahol a helyes viselkedési for-
mákat illetve interaktív előadásokkal élmény-
szerű ismereteket szerezhettek a tanulók. 
Célunk hosszú távon az olvasás megszeret-
tetése a gyermekekkel.  Közösségfejlesztő 
programok, közös játékok, vetélkedők, 
versenyek tartalmi fejlesztése: A tevé-
kenység keretében családi napokat megyei 
szinten meghirdetett vetélkedőket valósítot-
tunk meg.

A projekt hosszú távú eredményei közé 
sorolhatók a kulturális programok közvetett 
hatásai, azaz a résztvevő gyermekek kompe-
tenciáinak, készségeinek és képességeinek 
fejlődése. A megvalósult programok ered-
ményeként olyan tanórán kívüli tevékenysé-
gek valósultak meg, amelyek hozzájárulnak 
a gyermekek szociokulturális hátrányainak 
csökkentéséhez, a személyiségfejlődési fo-
lyamatok előmozdításához.

A létrejött informális és nem formális tanu-
lási lehetőségek, tanórán kívüli szabadidős 
és kulturális programokat értékelve általá-
nosságban elmondható, hogy az intézmény 
tanulói, résztvevői körében nagy népszerű-
ségnek örvendtek, illetve nagymértékű igény 
mutatkozik további ha-
sonló lehetősé-
gek igénybe-
véte lé re 
a jövő-
ben.



Miskolci Napló12 Hirdetés

Áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket  

kíván  
a Miskolci Városgazda  

Nonprofit Kft!

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

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

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.  
november 15-től hóügyeletet biztosít,  

amely a nap 24 órájában elérhető.

A hóügyelet elérhetőségei: 

+36 (70) 685 2000 
hougyelet@varosgazda.hu 

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

Az év utolsó nyílt napja a Miskolci 
Állategészségügyi Telepen

124. alkalommal tartjuk meg nyílt 
napunkat 2019. december 28-án 
szombaton, 10.00 és 14.00 óra kö-
zött a Fonoda u. 16. szám alatti Mis-
kolci Állategészségügyi Telepen.

„Állati” sok szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt, aki szívesen 
ismerkedne állatainkkal, sétáltatná 
kutyusaink valamelyikét és kacérko-
dik az örökbefogadás gondolatával. 
Cserébe rendkívüli örömöt és hálát, 
meleg teát és nassolnivalót is kap-
hatnak!

Idén közel 500 állatunk talált gaz-
dára a lakosság és állatbarátok ön-
zetlen segítségével.

Jelenleg is több kutyus és cica ke-
resi hűséges, felelősségteljes gazdi-
ját.

Ellátásukhoz az alábbiakkal tudnak 
hozzájárulni adományozóink:

- rongyok, régi kabátok, szőnyegek;
- fazék, edény
-  kölyök- és felnőtt kutyának, 

macskáknak való jó minőségű 
eledel (nedves táp, konzerv),

-  hús (pl.: csirkecomb, csirkeszárny, 
csirkenyak),

- étkezési rizs,
- játékok (pl.: labdák, plüssök),
- nyakörv, póráz
- szájkosár
- kutyáink számára immunerősítők
- műtét utáni gallérok, kötszerek
Ezúton is köszönjük az eddig beér-

kezett sok-sok adományt!
Várunk minden kedves ismerős és 

ismeretlen állatbarátot, hogy tovább-
ra is együtt segíthessünk!

A gazdira váró állatainkat megte-
kintheti honlapunkon és Facebook 
oldalunkon is.

facebook.com/allateutelep 

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

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET  

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET  
KÍVÁN  

KEDVES VEVŐINEK  
A BORSODCOLOR KFT.

Apróhirdetés
Mozgáskorlátozott személy mellé gon-
dozónőt keresünk bentlakással, kéthetes 
váltással. Érdeklődni lehet: 06-70/434-2715.
Szőnyegtisztítást vállalunk, hozom-vi-
szem szolgáltatással. Minden tipusú bú-
torkárpitot, padlószőnyeget helyszínen 
tisztítunk, gyors száradási idővel. Szolgálta-
tásaink garanciával, ingyenes helyszíni ki-
szállással! Tel.: 06-70/320-3483,  www.tiszti-
tomiskolc.hu
Avas II. ütem frekventált részén az Egye-
temhez közel eladó egy erkélyes, 55 nm-

es, 1+2 félszobás lakás. Az ingatlan köz-
ponti helyen, de mégis csendes környéken, 
négyemeletes társasház 4. emeletén talál-
ható. A lakás alacsony rezsijű, részben felújí-
tott. Ár: 11,9 M Ft. Érd.: 70/590-23-40 a dél-
utáni órákban.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóte-
rem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: 
h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
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Váltsa meg idejében 2020-as parkolóbérletét!
HOL?

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

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

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

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

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

Hol/mikor?
2019.  

december 
9–20.

2019.  
december 23.

2019.  
december 30.

2020. január 
2–11.

2020. január 
13–18.

Parkolási divízió 
ügyfélszolgálat,

Széchenyi I. utca 20.

Bankkártya,  
készpénzfizetés  

lehetséges!

Hétfő, kedd,  
csütörtök:

08–16
Szerda:
08–18

Péntek:
08–12

Hétfő:
08-16

Hétfő:
08-18

Hétfő-péntek:
08–17

Szerda:
08–18

Szombat:
08–13

Hétfő-péntek:
08–17

Szerda:
08–18

Szombat:
08–13

Miskolci  
Városgazda  

központi telephely 
 Győri kapu 48–50.

Csak  
készpénzfizetés!

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Hétfő- 
csütörtök:

08–16
Péntek:
08–12

Hétfő-szerda:
08–16

Csütörtök- 
péntek:
Nincs  

bérletárusítás

Európa téri  
mélygarázs

Csak  
készpénzfizetés!

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Nincs  
bérletárusítás

Hétfő-péntek:
14-22

Hétfő-szerda:
14–22

Csütörtök- 
péntek:
Nincs  

bérletárusítás

l  MISKOLCI VÁROSGAZDA VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

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

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

Miskolci Felnőttképző Központ

Szeretne gyorsan munkába állni?
Azonnal hasznosítható tudást keres?

TANULJON NÁLUNK!

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

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

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

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

Hulladékudvar 2019. 12.  21. 2019. 12. 22–26. 2019. 12. 27. 2018. 12. 28. 2019. 12. 29. – 2020. 
01. 01.

Miskolc I. 08:00 – 16:00

ZÁRVA

08:00 – 18:00 08:00 – 16:00

ZÁRVAMiskolc II. 08:00 – 16:00 08:00 – 18:00 08:00 – 16:00

Miskolc III. 08:00 – 16:00 08:00 – 18:00 08:00 – 16:00

Ügyfélszolgálatok ünnepi nyitvatartása:

2019. december 23., hétfő: 08:00–16:00
2019. december 24–29., kedd–vasárnap: ZÁRVA

2019. december 30., hétfő: 08:00–16:00
2019. december 31., kedd: 08:00–12:00

2020. január 1., szerda: ZÁRVA

Hulladékudvarok ünnepi nyitvatartása:

Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok 2020. január 2-tól 
a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadják ügyfeleinket. 
Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu 

weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat. A 2020. évre  
vonatkozó hulladéknaptárak elérhetők weboldalunkon.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt (2019. december 24–26.),  

valamint 2020. január 1-jén változatlanul, a megszokott ürítési rend szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján  
legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni. 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu. Telefon: +36 21 3500 111. Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a BMH Nonprofit Kft.
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3531 Miskolc, Győri kapu 27/b. Telefon: +36 46 794 103, 
E-mail: info@mirend.hu, www.mirendsec.hu

MIREND-SEC MISKOLC RENDJÉÉRT VAGYONVÉDELMI KFT.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és egészségben, biztonságban  
gazdag, boldog új esztendőt kíván  
a MiREND-Sec Vagyonvédelmi Kft. 

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



Bulizd át az éjszakát és köszöntsd az újévet a Szent István té-
ren! Sztárfellépők, látványos fény- és tűz show, meleg ételek, 
forró italok várnak. Még ha az éjszaka hideg is, a hangulat 
biztos, hogy forró lesz! Itt lesz Király Viktor, Charlie, a Sun-
City Brass Band, valamint a legmenőbb hazai dj-k is.

Az estét, a SunCity Brass 
Band nyitja meg, akik voltak 
már a Punnany Massif előzene-
kara, végig zenélték az egyetemi 
napokat és sok-sok fesztivált is. 
Megmutatják milyen az, ami-
kor az elektronikus zene klasz-

szikus hangszereken szólal meg. 
Itt lesz hazánk egyik legnép-
szerűbb énekese, Charlie, aki a 
legnagyobb slágereit hozza el. 
Jég dupla whiskyvel, New York, 
New York… együtt dúdolhat-
juk majd a Szent István téren. A 

jó hangulatról gondoskodnak a 
fesztiválok elmaradhatatlan le-
mezlovasai Datrash és a Delta 
Sigma dj-i, valamint a szakma 
egyik doyenje, a 2000-es évek 
óta folyamatosan sikert ara-
tó Náksi Attila is. Éjfélkor újévi 
show köszönti a 2020-as évet, a 
hangulatot szikra szökőkút fo-
kozza. Hajnali egykor pedig az 
aranytorkú Király Viktor szóra-
koztatja a közönséget. A rendez-
vény ingyenesen látogatható.

Fotó: Mocsári László

2019. december 21. | 51. hét | XVI. évfolyam 51. szám
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MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
December 19. csütörtök-23. hétfő, 

naponta és 25. szerda 15:30 
Sarkvidéki akció, 17:45 Családból is 
megárt a sok, 20:00 Egy esős nap 
New Yorkban

December 26. csütörtök-30. hétfő, 
naponta 15:30 és 17:45 Macskák, 
20:00 Jexi - Túl okos telefon,

Művészetek Háza: Béke-terem: 
December 19. csütörtök-23. hétfő, 

naponta és 25. szerda 16:00 Latte 
és a titokzatos varázskő, 18:00 Veni 
Domine – Adventi-karácsonyi koncert 
a Sixtus-kápolnából, 20:00 Déva

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

December 26. csütörtök-28. szombat, 
naponta és 30. hétfő 16:00 Shaun, 
a bárány és a farmon kívüli, 18:00 
Családi karácsony, 20:15 Pavarotti

December 29. vasárnap 14:00 
Sátántangó

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
December 21. szombat–szerda, naponta 

több időpontban –Az aszfalt királyai 
(hétfőig) | Az elfeledett karácsony | 
Fekete karácsony (kedd kivételével) 
| Jégvarázs 2. | Jetikölyök (keddig) | 
Jumanji – a következő szint | Latte és 
a titokzatos varázskő | Múlt karácsony 
| Pamacs – a Mikulás kis rénszarvasa | 
Seveled (kedd kivételével) | Star Wars: 
Skywalker kora

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
December 22. vasárnap, 10:30 Mazsola
December 28. szombat és 29. vasárnap 

10:30 Süsü, a sárkány
KIÁLLÍTÁS:
Dinók Földjén – MezoZOOikum, Őserdei 

ösvényeken – A bükkábrányi 
mocsárciprus-erdő és kora, A 
Kárpátok ásványai, Képtár, Herman 
Ottó Múzeum, Görgey utca

,,Ez víg város, itt jó lesz nekünk...”, 
Jelenetek a miskolci színjátszás 
történetéből, Thália-ház, Déryné utca

KONCERT:
December 21. szombat 17:00 

Hangvarázsló – Jancsó Dóra és Varga 
Andrea koncertje tehetségekkel, 
Szent István tér

December 22. vasárnap 19:00 
Palotakoncert, Zenepalota

December 27. péntek 19:00 St. Martin 
jubileumi koncertje, Művészetek Háza

December 29. vasárnap 18:00 Retro 
Fergeteg Koncert, Generali Aréna

December 30. hétfő 19:00 Budapest Bár, 
Művészetek Háza

December 31. kedd 19:00 Warm Up, 
Szent István tér

20:00 SunCity Brass Band, Szent István tér
21:00 Charlie, Szent István tér
21:45 Datrash, Szent István tér
23:00 Náksi Attila, Szent István tér
00:00 Delta Sigma, Szent István tér
01:00 Király Viktor, Szent István tér
ELŐADÁS:
December 28. szombat 15:00 és 19:00 

Páratlan páros – vígjáték budapesti 
színészekkel, Művészetek Háza

17:00 és 20:30 Dumaszínház: Hadházi 
László, Generali Aréna

December 29. vasárnap 15:00 és 19:00 
Magic Show II., Művészetek Háza

EGYÉB:
December 21., 28. és január 4. szombat 

20:00-00:30 Éjszakai fürdőzés, 
Miskolctapolca Barlangfürdő

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

17:00 Negyedik adventi gyertyagyújtás, 
Lovagi Tornák Tere

December 23. és 30. hétfő, naponta 
16:30 Spanyol klub, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

December 26. csütörtök 20:00 Vén 
teenager party, Rockwell

December 28. szombat 10:00-14:00 Nyílt 
nap, Miskolci Állategészségügyi Telep

Január 6-ig, vasárnapig jár az Adventi 
Villamos

GYEREKEKNEK:
December 20. péntek-29. vasárnap, 

naponta több időpontban, Magyar 
Nemzetközi Utazó Nagycirkusz, 
Szentpéteri kapu

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

December 27. péntek 9:00-17:00 Állatok 
karácsonya, Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark

SZURKOLÁS:
December 21. szombat 17:00 Aluinvent 

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

Jegesmedvék – MHk 32 Liptovsky 
Mikulás

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 23. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:00 

Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 
18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Miskolci Nap-
ló (közéleti magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 
Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Építech ism. (épí-
tészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Prog-
rampont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

December 24. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:00 Képújság 18:00 Kará-
csonyi üzenet 18:10 A Miskolci Szimfonikus Zenekar karácsonyi koncertje 19:10 Ka-
rácsonyi üzenet 19:20 Programpont 19:30 Gasztrokaland 20:00 Karácsonyi üzenet 
20:10 Köztünk élnek ism. 20:25 Képújság

December 25. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:00 Képújság 18:00 Ka-
rácsonyi üzenet 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Testközelből (szórakoz-
tató-ismeretterjesztő magazin) 19:00  A Szinvavölgyi Néptáncműhely gálaműsora 
20:25 Képújság

December 26. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:00 Képújság 18:00 
Karácsonyi üzenet 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kulturális 
magazin) 19:00 Karácsonyi üzenet 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 
Singh Viki karácsonyi koncertje 20:25 Képújság

December 27. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:00 Képújság 18:00 Miskolc 
Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egész-
ségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 Egészségére (egészségügyi magazin) 
19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (prog-
ramajánló) 19:25 Forgószínpad ism. (színházi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

December 28. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 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 29. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 18:00 
Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egészségpercek ism. (egészségügyi 
magazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Egészségére ism. (egész-
ségügyi magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (portré) 20:00 Köztünk élnek ism. (port-
ré) 20:15 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:30 Képújság

A Szent Anna templom-
ban 22-én, vasárnap a Lau-
date Kórus karácsonyi zenés 
áhítatára kerül sor 18 órakor. 
Ezen a délutánon 16 órától 
fáklyás felvonulást tartanak 
az avas-tetői buszvégállomás-
tól az Ige-templomáig, együtt 
a református és a görögkatoli-
kus testvérekkel. A megérke-

zés után agapé várja a híveket. 
A Miskolci Gráciák Egyesü-
let tagjai tisztelettel meghív-
ják a kedves híveket decem-
ber 22-én advent negyedik 
vasárnapján 13 órakor a mi-
norita templomba a betlehe-
mi láng fogadására, majd a 
Hősök terére, a láng átadásá-
ra. December 22-én, fél 5-től 

karácsonyváró áhítatot tart 
a templomban a mindszenti 
énekkar. A karácsonyi pász-
torjátékot a Szent Ferenc Ka-
tolikus Általános Iskola 5. 
osztályos tanulói a diósgyőri 
templomban december 24-
én, kedden, 16 órakor játsszák 
el. A karácsonyi miserend 
szerint kedden, 24-én nem 

lesznek szentmisék a temp-
lomokban, csak éjfélkor, illet-
ve néhány helyen 18 órakor, 
azok kedvéért, akik nem tud-
nak éjféli misére menni. Szer-
dán, karácsony első napján 
vasárnapi miserend lesz, csü-
törtökön pedig a hétköznapi 
miserend mellett 10 órakor is 
mutatnak be szentmisét.

EGYHÁZI HÍREK

DECEMBER 21. SZOMBAT 15:00 
ÜVÖLTŐ SZELEK,  Déryné 
(Arany, Ezüst) bérlet,  Kamara
19:00 HEGEDŰS A HÁZTE-
TŐN, Egressy (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín
DECEMBER 27. PÉNTEK 17:00 
KILÉPŐ, Játékszín
19:00 LUXEMBURG 
 GRÓFJA, Bérletszünet, 
Nagyszínház
FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Bérletszünet, 
Kamara
DECEMBER 28. SZOMBAT 17:00 
FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Csiky (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
19:00 LUXEMBURG 
 GRÓFJA, Bérletszünet, 
Nagyszínház
DECEMBER 30. HÉTFŐ 14:00 
 JÁNOS VITÉZ, Kamara
19:00 LUXEMBURG 
 GRÓFJA, Bérletszünet, 
Nagyszínház
MISKOLC DIXIELAND 
BAND-KONCERT – 
DIXIE KLUB, Kamara

DECEMBER 31. KEDD 15:00 
 LUXEMBURG GRÓFJA, 
Bérletszünet, Nagyszínház
JANUÁR 3. PÉNTEK 19:00 ÚJ-
ÉVI KONCERT – A Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar 
hangversenye, Nagyszínház
BETÖRŐ AZ ALBÉR-
LŐM, Bérletszünet, Kamara
NEM FÉLÜNK A FAR-
KASTÓL, Játékszín
JANUÁR 4. SZOMBAT 10:30 ÚJ-
ÉVI KONCERT – A Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar 
hangversenye, Nagyszínház
15:00 FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE,  Déryné 
(Arany, Ezüst) bérlet, 
 Kamara
19:00 ÚJÉVI KONCERT 
– A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar hangversenye, 
Nagyszínház
NEM FÉLÜNK A 
 FARKASTÓL, Játékszín
JANUÁR 5. VASÁRNAP 10:30 
ÚJÉVI KONCERT – A 
Miskolci Szimfonikus Zene-
kar hangversenye, Nagy-
színház

SZÍNHÁZI MŰSOR  
December 21. – január 5.

ÉVBÚCSÚZTATÓ  
A SZENT ISTVÁN TÉREN



Nekiugrott  
az ellenőrnek

Ellenőrre támadt Mis-
kolcon egy agresszív utas, 
a nőt gyanúsítottként hall-
gatta ki a rendőrség. A 45 éves helyi nővel szemben közfelada-
tot ellátó személy elleni erőszak miatt folyik büntetőeljárás. A 
gyanúsított december 16-án délben a villamoson bántalmazta a 
munkáját végző jegyellenőrt. A jegy nélkül utazó nő a felszólí-
tás ellenére nem akart leszállni a járműről, és bántalmazta a vele 
szemben fellépő férfit. A bejelentést követően a járőrök elfogták, 
előállították, majd kihallgatták a nőt a rendőrkapitányságon.

Sofőrt bántalmazott 
Buszsofőrt bántalmazott Miskolcon egy agresszív utas, a férfit 

a rendőrség őrizetbe vette. A 30 éves tiszalúci férfival szemben 
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt folyik büntető-
eljárás. A gyanúsított a 4-es jelzésű buszon olyan vehemenciával 
veszekedett barátnőjével, hogy az félelmet és megbotránkozást 
keltett a busz többi utasában. A busz vezetője ezért felszólította 
a párt, fejezzék be riadalmat keltő viselkedésüket vagy szálljanak 
le a járműről. A nő a megállóban eleget is tett a kérésnek, a férfi 
azonban bántalmazta a többi utast védő sofőrt. A bejelentést kö-
vetően a járőrök elfogták, majd előállították a 30 éves tiszalúci 
férfit a rendőrkapitányságra. 

Csak gumicsizmát nem vettek 
Kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett 

csalás miatt folyik büntetőeljárás egy 28 éves tiszaigari férfival 
és 31 éves feleségével szemben. A gyanúsítottak december 16-án 
reggel a Füzesabonyból Miskolcra közlekedő vonaton eltulajdo-
nították egy alvó utas tárcáját, amiben készpénz és bankkártya is 
volt. A férfi és a nő ezt követően a mezőnyárádi vasútállomáson a 
sértett pénzéből jegyet vettek, majd Mezőkövesdre utaztak. A pá-
ros a városban betért egy élelmiszerboltba, ahol több mint 30 000 
forint értékben – a szeszes italtól kezdve az ágyneműhuzaton át a 
karácsonyfadíszekig bezárólag – a legkülönfélébb termékeket vá-
sároltak. A fizetésnél az elfelejtett pin-kód meséje után arra kér-
ték a pénztárost, hogy tételenként, azaz 5000 forintjával – amihez 
bizonyos érintős kártyáknál nem szükséges a kód beütése – fi-
zessék ki az árucikkeket, és távoztak a boltból. Kisvártatva ismét 
visszatértek ugyanabba az üzletbe, és az újabb felhalmozott ter-
mékeket a korábban alkalmazott technikával szerették volna ki-
egyenlíteni. A terminál azonban ekkor már hibakódot mutatott. 
A páros ezt látva azon nyomban mindent hátrahagyva elmene-

kült a boltból. A Mezőkö-
vesdi Rendőrkaptányságra 
érkezett bejelentés alapján 
a rendőrök a közeli vasút-
állomáson azonosították, 

elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították a férfit és a fe-
leségét, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket. Mindeközben a 
korábban vonaton utazó sértett Miskolcra érkezett, és elment a 
Miskolci Rendőrkapitányságra feljelentést tenni. Addigra azon-
ban a mezőkövesdi kollégák már megoldották az ügyet. A Mező-
kövesdi Rendőrkapitányság a 28 éves férfit őrizetbe vette, és elő-
terjesztést tett letartóztatásának ügyészi indítványozására, míg 
felesége szabadlábon védekezhet. 

Nem tudta elviselni, hogy elhagyták
Súlyos testi sértés, magánlaksértés és zaklatás miatt emel-

tek vádat egy 40 éves férfi ellen. A vádlott hét évig élt élettársi 
kapcsolatban a sértett nővel, azonban kapcsolatuk 2017 szep-
temberében megszakadt, és a nő egy másik férfivel létesített új, 
élettársi kapcsolatot. A vádlott ezt a helyzetet nem tudta fel-
dolgozni, haragudott volt élettársára és annak új párjára. Ezért 
2017 novemberében Miskolcon egy élelmiszer boltnál, ahol a 
sértett nő dolgozik, vitát kezdeményezett annak új élettársá-
val, melynek során ököllel, több alkalommal fejen ütötte, amely 
bántalmazások eredményeként a férfi a földre esett, és nyolc na-
pon túl gyógyuló orrcsonttörést szenvedett. Három nap múl-
va a vádlott elment a sértett nő miskolci lakására, és a regge-
li órákban, amikor a nő a kiskorú gyermekével éppen távozni 
akart a lakásából, a résnyire nyitott ajtót vállával benyomva be-
ment, ahol a nő új élettársát ismételten bántalmazta oly módon, 
hogy egy méteres faléccel fejen ütötte. Mindkét sértettnek me-
nekülnie kellett a lakásból, és azonnali rendőri segítséget kér-
tek. A bántalmazott férfi nyolc napon belül gyógyuló sérülése-
ket szenvedett el ez alkalommal. A vádlott ezután egészen 2018. 
júniusig több alkalommal telefonon zaklatta volt élettársát azon 
fenyegetésekkel, hogy ha nem megy vissza hozzá, felgyújtja a 
házát, és mindkettőjüket kinyírja. A vádlott idén februárban 
Miskolcon, amikor volt élettársa egy autóbuszra akart szállni, 
egy 15 cm pengehosszúságú késsel a kezében ismét azzal fenye-
gette meg, hogy ha nem megy vissza hozzá, őt is és új élettársát 
is megöli. A nő ijedtében elszaladt a helyszínről, de a vádlott 
még egy ideig futva követte. Az ügyészség a vádlottal szemben 
felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

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

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

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21–04. 20.) Olyan helyzetbe kerülhet, amikor ön-
től független okok miatt kerülhet kellemetlenségbe. Tegyen 
meg mindent, hogy tisztázza magát. És semmiképpen se ha-

nyagolja el a kötelességeit! Minden apróság számít.

Bika (04. 21–05. 21.) Egy szerencsésebb időszak következik 
az életében. A siker és a szerelmi boldogság egyszerre érheti 
el. A karácsonyi időszakot is szokatlanul békésen élheti meg. 

Most még a szokásos idegeskedés is elkerüli. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Bár a Karácsony a családról szól, még-
se töltse csak velük ezt az időszakot. Szüksége van a baráti 
kapcsolataira is. Ők az ön nagy családja, ezért csak akkor él-

vezi a meghittséget, ha őket is belevonhatja. 

Rák (06. 22–07. 22.) Egy szép szerelmi kalandba csöppen-
het, de csak akkor menjen bele, ha még nincsen elköteleződ-
ve. Ellenkező esetben igen kellemetlen következményeknek 

teheti ki magát, vagy a családját. 

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Nemcsak a családtagjait, de ön-
magát is elbűvölheti, ha meglepetésként beszerez egy házi 
kedvencet is. Az önbizalmát is legyezgeti, ha valakik felnéz-

nek önre, ha követni akarják. De ennél többről is szó van. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Szerelmes, érzelmes időszakkal kö-
szönt be a Karácsony hete. Annál jobban örül most a kedvesé-
nek, minél régebben látta őt. A távolság valójában forrpontra 

juttatta ez esetben az önök közötti érzelmeket. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Izgalmas időszakot jelent a szemé-
lyisége fejlődése szempontjából az elkövetkező ünnepi hét. 
Minden azon múlik, hogy mennyire tudja mozgósítani a belső 

erőforrásait, kiszabadulni a megszokott kerékvágásból. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Erős akaratának hála, nagyon sokat 
elérhet még ebben a nyugalmas, csendes karácsonyi időszak-
ban is. Ám félő, hogy ha továbbra is a két végén égeti a gyer-

tyát, azzal kimeríti magát az év elejére.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Alapvetően jól érzi magát a bőrében, 
csak a félelmein képtelen úrrá lenni. Pedig azoknak olyan a 
természete, hogy minél inkább retteg tőlük, annál nagyobb 

energiát ad nekik a megvalósulásra. 

Bak (12. 22–01. 20.) Ha sokáig volt magányos, akkor most 
még akkor sem érezheti magát teljesen komfortosan, ha éle-
te legszebb szerelmét találta éppen meg. Az ünnepek alatt 

kénytelen ugyanis sokáig kettesben lenni vele. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Egy titkos kapcsolat miatt nem il-
lendő elfeledkeznie a családjáról. Az sem szép, hogy a társá-
val való kapcsolatára öntudatlanul rávetíti a saját szülei hibá-

it. Mintegy kivetíti belé a saját árnyékát. 

Halak (02. 20–03. 20.) Szerelemmel telve kezdődik önnek 
az év utolsó hete. A kedvese a szokottnál is kedvesebb, és 
most a hátsó gondolatok sem gyötrik vele kapcsolatban. Az 

ünnepek alatt valahogy nagyon is egymásra találhatnak. 

FORRÓ NYOMON

Sűrű hétvégét zártak a szinvavölgyisek: először betáncolták 
magukat a Fölszállott a Páva döntőjébe, majd ünnepi gálaműsort 
adtak a Művészetek Házában. A Szinvavölgyi Néptáncműhely 
ünnepén mintegy százötven táncos lépett közönség elé az elmúlt 
öt év legkiemelkedőbb koreográfiáival. A Prücskök korcsoportja 
a Fölszállott a Pávában bemutatott produkcióját adta elő.

Szinvavölgyi zárógála 

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 

FELVÉTELE

A Balázs Győző Református Gimnázium karácsonyi előadása idén egy rendhagyó Diótörő feldolgozással jelentkezett. A 
Művészetek Házában a „Christmas on Nutcracker Avenue” című igazi hamisítatlan rock'n'roll, twist hangulatú mese adaptá-
cióját mutatták be a gimnázium növendékei. Az előadásban az '50-es évek Amerikájának stílusát idézte a két titokzatos hölgy, 
Trixie Twist és Roxie Roll bárja, a konfliktus a felbukkanó rejtélyes idegen körül, és a megoldás, mely a karácsony üzenetét is 
hordozza: love, peace, rock'n'roll!                                                                                                                         FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ 

KARÁCSONYI  
ROCK’N’ROLL TWIST 
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