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A Miskolc Holding Zrt. pénzügyi helyzetét vizsgáló szakem-
berek megállapították: a fizetésképtelenség határán egyen-
súlyozó városi cégcsoportot hagyott hátra októberben az 
előző városvezetés. 

A vizsgálat kimondja, hogy a 
Holding pénzügyi helyzete fo-
lyamatosan romlik, ami miatt 
a meglévő 7 milliárd forintos 
folyószámla hitelkeretet 2019 
végén 9 milliárd forintra kellett 
emelni, ugyanis  enélkül a cso-
port tagvállalatai fizetésképte-
lenné váltak volna. A tagvál-
lalatok különböző mértékben 
szorulnak segítségre, közülük 
a legjelentősebb hitelfelvevő az 
MVK Zrt. a maga 4,6 milliárd 
forintjával.  Látszik az is, hogy 

a hiteltartozás a cégcsoport tel-
jes adósságának csupán egy 
része: a 2018-as adatok szerint 
ugyanis az összes kötelezettség 
megközelítőleg 53 milliárd fo-
rint, és növekszik. 

Többek között a fentiekhez 
hasonló tények derülnek ki ab-
ból az átvilágítási jelentésből, 
amelynek elkészítésére gazda-
sági szakemberekből, könyv-
vizsgálókból álló csapatot kért 
fel Veres Pál polgármester. A 
város első embere a választást 
követően többször is hangsú-
lyozta, hogy csak megalapo-
zott vizsgálatot követően tájé-
koztatja a miskolciakat a város 
és a város cégeinek helyzetéről.

Az önkormányzat közel  
10 milliárd forinttal tartozik  
a Holdingnak

Az átvilágítás során az is ki-
derült, hogy ki a Holding leg-
nagyobb adósa. A Miskolci 
Önkormányzat, annak intéz-
ményei és gazdasági társaságai 
9,2 milliárd forinttal tartoznak 
a Miskolc Holding Zrt.-nek, 
ebből a fizetési határidőn túli 
tartozás 5,6 milliárd forint. 
Az adatokból is látszik, hogy a 
Holding jelenleg 9 milliárd fo-
rintos folyószámlahitel-kere-
tének jelentős részét az önkor-

mányzat által meg nem fizetett 
tartozás miatt kényszerül fel-
használni.

Csak 2019-ben több mint 
200 milliós veszteség

A Holding gazdasági eredmé-
nye az elmúlt négy évben csak 
2017-ben volt pozitív, vagyis a 
Holding csak 3 évvel ezelőtt tu-
dott utoljára gazdaságosan mű-
ködni. A jelentésből látszik, 
hogy 2019-ben több mint 200 
millió forint veszteség várható, 
ami egy gazdálkodó szervezet 
esetén erősen kifogásolható. A 
probléma különösen azért nagy, 
mert a város 215 millió forinttal 
jobb eredményre számítva ter-
vezte meg a költségvetését. 

Ki fizeti a hiányokat?
Az átvilágítás során kiderült 

az is, hogy az október 31-i álla-
pot szerint a cégcsoporton be-
lül a MIVÍZ Kft. és a MIHŐ 
Kft. 2,7 milliárd forintot „tesz 
be a közösbe”, ennyivel járul 
hozzá a Holding más cégei által 
termelt veszteségek finanszíro-
zásához. Ennek eredménye az, 
hogy mindkét cégnél a beru-

házási, fejlesztési munkálatok 
maradnak el a veszteségek fi-
nanszírozása miatt, amelyek 
hiánya már veszélyezteti ezen 
cégek jó színvonalú szolgálta-
tásait, továbbá saját partnere-
iknek is lassan tudnak csak fi-
zetni. Így alakult ki az, hogy a 
nyeresége mellett a MIHŐ Kft-

nek például október 31-én 1,1 
milliárd forint szállítói tarto-
zása volt.  

Közel 53 milliárdos  
kötelezettségállomány

A 2018-as adatok szerint a 
Holding teljes kötelezettségállo-
mánya (hitelek, részletfizetések, 

stb.) közel 53 milliárd forint, és 
a tavalyi számokból úgy tűnik, 
ez tovább növekszik. Ennek fé-
nyében kijelenthető: a Miskolc 
Holding Zrt. és az általa tulaj-
donolt társaságok kötelezettsé-
ge több, mint a miskolci önkor-
mányzat éves költségvetése (47 
milliárd forint).

Több mint 4 milliárd  
forint tartozás csak  
a tömegközlekedésben

A vizsgálat megerősítette, 
hogy jelentősen komoly problé-
ma az MVK Zrt. finanszírozá-
sa, amivel az új városvezetésnek 
az októberi választást követő-
en szinte azonnal szembesül-
nie kellett. A helyzet eléggé ösz-
szetett. Ahogy fentebb már szó 
volt róla: a közlekedési vállalat 
a Holding teljes folyószámla hi-
telkeretéből 4,6 milliárd forint 
hitelre szorul. De honnan ered 
a veszteség túlnyomó része? 
Onnan, hogy az önkormányzat 
évek óta nem fizet a cégnek. Az 
önkormányzat elismert, de meg 
nem fizetett tartozása 2019. év 

végén 4 milliárd forint volt az 
MVK Zrt. felé, ebből a lejárt 
tartozása is több mint 2,9 mil-
liárd forint. 

A helyzet fenntarthatatlan, 
a város vezetésének sürgős 
megoldást kell találnia 

Az átvilágítás kimondta: a 
Holding pénzügyi helyzete 
kritikus, azon a megemelt fo-
lyószámlahitel-keret csak ide-
ig-óráig segít. Az átvilágítást 
végző szakemberek azt javasol-
ták, hogy a város és a Holding 
vezetése gondolja újra a teljes 
üzleti modelljét és működését, 
hogy egy eredményesen gazdál-
kodó, költséghatékony, átlátható 
szervezet jöjjön létre.
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Hét tagvállalatnál ír ki vezetői pályázatot a Miskolc Holding Zrt.
A Miskolc Holding Zrt. Igazgatótanácsa 

csütörtökön döntött arról, hogy a cégcso-
port hét tagvállalata esetében vezetői állás-
pályázatot hirdet. A pályázatok a követke-
ző helyeken érhetők el: miskolcholding.hu/
karrier, miskolc.hu, Profession állásportál, 
Talentuno, LinkedIn.

Veres Pál polgármester már a kampány 
alatt is átláthatóságot, transzparenciát ígért, 
megválasztása után is ez az egyik legfonto-
sabb irányvonal munkájában. Ennek jegyé-
ben történik a miskolci tagvállalatok vezetői-
nek pályáztatása/újrapályáztatása is. 

A Miskolc Holding Zrt. vezetése úgy véli, 
hogy a beérkezett pályázatok ismeretében le-
hetőség nyílik átgondolni, megfontolni, ki-
nek a vezetésével tud hatékonyabban és szak-
mailag megalapozottabban tovább működni 
az adott társaság.

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak 
vezetésére kiírt pályázatokra nem csak kül-
ső jelentkezőket várnak, belső körből, akár a 
jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Így a kiírás 
lehetőséget teremt arra, hogy a jelenlegi ügy-
vezetőket, vezérigazgatókat, munkavállaló-
kat jobban megismerje a Holding új vezeté-
se. A kívülről beérkező pályázatok esetében 
pedig új szakmai elképzelések, módszerek 
kerülhetnek előtérbe.

A következő cégeket érinti a pályázati ki-
írás:  MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt., 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.,  MIVÍZ 
Miskolci Vízmű Kft., Mirend-Sec Miskolc 
Rendjéért Vagyonvédelmi Kft.,  Miprodukt 
Kft., MIHŐ Kft., Miskolci Fürdők Kft. 

A pályázatok beérkezésének határideje ja-
nuár 31-e.

MISKOLC HOLDING ZRT. IGAZGATÓTANÁCSA

Komoly problémát jelent az MVK Zrt. finanszírozása. Fotók: Minap archív

A Városgazda 177 milliós becsült veszteséggel zárta a 2019-es 
évet

A Selyemréti Strandfürdőt 1,7 milliárd forintért korszerűsítették 
2019-ben, ez lett a végeredmény

Cégnév Tervezett eredmény 
(2019-es üzleti tervben)

Becsült, várható 
2019-es eredmény

Az üzleti tervtől 
való eltérés

Miskolc Holding Zrt. 323 761 000 Ft 108 776 000 Ft -214 985 000 Ft

MIHŐ Kft. 220 284 000 Ft 169 698 000 Ft -50 586 000 Ft

MIVÍZ Kft. 181 000 Ft -73 233 000 Ft -73 414 000 Ft

MVK Zrt. 0 Ft -32 750 000 Ft -32 750 000 Ft

Miskolci Városgazda  
Nonprofit Kft.

6 934 000 Ft -177 526 000 Ft -184 460 000 Ft

MIKOM Nonprofit Kft. -95 755 000 Ft -123 333 000 Ft -27 578 000 Ft

MIPRODUKT Kft. 11 108 000 Ft 27 278 000 Ft 16 170 000 Ft

Miskolci Fürdők Kft. 76 000 Ft -122 223 000 Ft -122 299 000 Ft

Miskolci Felnőttképző  
Központ Kft.

15 477 000 Ft -19 015 000 Ft -34 492 000 Ft

MiREND-Sec Kft. 68 335 000 Ft 60 503 000 Ft -7 832 000 Ft

MILAK-ÉP Kft. 41 506 000 Ft 28 562 000 Ft -12 944 000 Ft

Bioenergy-Miskolc Kft. -8 103 000 Ft -36 561 000 Ft -28 458 000 Ft

583 804 000 Ft -189 824 000 Ft -773 628 000 Ft

2019. év várható adózás előtti eredmény

Mire terjedt ki  
az átvilágítás? 

A megbízás alapján a 
szakemberek felmérték a 
cég gazdasági helyzetét, 
pénzügyi és egyéb köte-
lezettségeit, elemezték az 
adósságállományát, vizs-
gálták fizetőképességét. A 
szakértők szúrópróbasze-
rűen ellenőrizték a megkö-
tött szerződések indokolt-
ságát, arányosságát, azok 
pénzügyi fedezettségét, és a 
jövőbeni kötelezettségeket. 
Ugyancsak vizsgálat alá 
kellett vonni a cégcsoport 
korábbi igazgatóságának és 
felügyelőbizottságának ha-
tározatait is.

Már két éve írt a sajtó a problémákról
A Népszava két évvel ezelőtt, 2017. december 29-én meg-

jelent cikkében már foglalkozott a nagyvárosok, így Miskolc 
anyagi problémáival. Ebben szerepelt a következő:

– Lehet csűrni-csavarni a dolgot, a lényeg, hogy a 45 mil-
liárdot ki kell fizetnie a miskolci önkormányzatnak, illetve 
társaságának. A Holdingnak a 2016-os adatai szerint közel 45 
milliárd forint jövőben teljesítendő fizetési kötelezettsége áll 
fenn, bárhogy nevezzék is annak összetevő elemeit – értékelte 
az adatokat Atkári János, a Pénzügykutató Zrt. munkatársa, 
aki 16 éven keresztül volt a főváros gazdasági ügyekért felelős 
főpolgármester-helyettese.

Az ugyanakkor tény: Miskolc tavalyi eladósodását a 75 da-
rab CNG gázüzemű busz beszerzése dobta meg. A 12 milli-
árdos tételből a buszok 4,5 milliárd forinttal terhelték meg a 
Holding költségvetését. Miskolc eladósodottsága ráadásul ki-
sebb is lehetne, ha tisztán uniós forrásból szerezték volna be 
a buszokat. 2015-ben Kaposvár úgy vett autóbuszokat, hogy 
azok árának 97,7 százalékát fizette az EU, Miskolc viszont a 9,2 
milliárdos lízinget választotta, amiből csak 1,8 milliárd volt ál-
lami támogatás.



Három megyei jogú város 
– Debrecen, Szeged és Mis-
kolc – közösségi közlekedését 
mutatjuk be és hasonlítjuk 
össze objektív adatok alapján. 
Győztest nem hirdetünk, de 
azt azért megmutatjuk, mire 
lehetnek büszkék a miskolciak.

A közlekedési társaságokhoz 
intézett kérdéseinkben elsősor
ban az alábbiakra voltunk kíván
csiak: mennyi és milyen típusú 
járművekkel látják el a közszol
gáltatást? Átlagosan milyen idős 

a járműpark? Évente hány utas 
választja a közösségi közleke
dést? Milyen gyakorisággal jár
nak a buszok, villamosok, trolik? 
Mennyire rugalmas a forgalmi 
rend, hogyan tudnak reagálni a 
változó igényekre? Hogyan épül 
fel a jegyrendszer? Mik voltak az 
elmúlt évek legfontosabb fejlesz
tései?

Miskolcé a legfiatalabb  
villamosflotta

Összesen 183 járművel – átlag
életkoruk 12 év – látja el felada
tát a DKV Debreceni Közlekedé
si Zrt. A Mercedes buszaik alig 
másfél, a Volvok azonban már 11, 
a villamosok átlagosan 14,5, míg 
a trolik 17,5 évesek. A járműpark 
– az országban egyedülálló mó
don – 92 százalékban alacsony
padlós, tudatta büszkén a cég.

A Szegedi Közlekedési Társa
ság (SZKT) a város elektromos 
(villamos, trolibusz) közössé
gi közlekedési feladatait látja el 
közszolgáltatási szerződés alap
ján, az autóbuszok üzemelte
tését a Volánbusz Zrt. végzi. A 
szegediek öt villamos, hét troli
busz, nyolc belvárosi és további 
24 kertvárosi autóbuszvonalon 
közlekedhetnek. Összesen 44 vil
lamossal rendelkezik a társaság, 
ezek döntően Tatrák. Továbbá 61 
trolibusz (többségében Skodák) 
segíti a közösségi közlekedést. 
A város helyi autóbuszközleke
dését 85 autóbusszal biztosítják, 
amelyek átlagéletkora 7,6 év. A 
járművek közül 14 földgázüze
mű. A járműflotta 91 százaléka 
alacsonypadlós kivitelű. A vil
lamosok átlagosan 24, a trolibu
szok 20 évesek. A járművek kora 
azonban – hívta fel a figyelmet az 
SZKT – nincs közvetlen össze
függésben a műszaki állapotával, 
mivel több jármű nagyfelújításon 
esett át.

Miskolcon két villamosvonal 
és 44 autóbuszviszonylat van. 

Az MVK Zrt. jelenleg 122 autó
busszal és 31 villamossal látja el a 
város közösségi közlekedését. A 
buszok átlagéletkora 8,4 év, míg 
a villamosoké 5,4 év. Előbbiek 85 
százaléka, utóbbiak 100 százalé
ka alacsonypadlós.

Több mint 80 millió  
utas évente

Az utasszámról 2018as adatok 
állnak rendelkezésre, ezek szerint 
Debrecenben összesen 101 millió 
748 ezer fő választotta a közössé
gi közlekedést, legtöbben (közel 

74 millióan) autóbusszal jártak, 
villamosra több mint 20 millió
an szálltak, a trolit pedig mintegy 
7 millió 300 ezren használták. 
Szegeden éves utasszámot a me
netdíjbevétel alapján kalkulál
nak, ami a teljes városi közösségi 
közlekedés tekintetében közel 50 
millió utas. Miskolcon éves szin
ten több mint 80 millió utas vá
lasztja a közösségi közlekedést, az 
autóbusszal utazók aránya 67,6 
százalék, a villamossal utazóké 
32,4 százalék.

 
Igényekhez igazítva

Tanítási idő alatt, csúcsidőben 
a villamosok és a trolik 68 per
cenként, a buszok átlagosan 15
25 percenként közlekednek Deb
recenben (este 11 után egyébként 
már nem jár villamos, és a tro

lik, buszok többsége sem). Az 
ipari parkok bővülésével egyre 
nagyobb területen jelentkezik 
utazási igény, ehhez igazodik a 
közlekedési vállalat: 2018ban 
egy, míg 2019ben öt új, debrece
ni gyártású autóbuszt állítottak 
forgalomba a meglévő 125 mellé, 
a jövőben további új járművekkel 
bővül a flotta.

Szegeden munkanapokon az 
autóbuszok jellemzően 1530 
perces, hétvégi időszakban 3060 
perces követési idővel közleked

nek. Az SZKT járatai napszak
tól, illetve a különböző vonalak 
felhasználási igényétől függő
en eltérő követési idővel közle
kednek. A társaság vonalanként 
jellemzően 46 változó követé
si időt alkalmaz: a 2es villamos 
például 620 percenként jár, az az 
1es azonban óránként (a többi 
járat sűrűsége ezen időinterval
lumon belül változik). Troliknál 
kisebb a „szórás”: összességében 
azt mondhatjuk, hogy 430 perc 
a követési idő.

Az MVK Zrt. autóbuszai és vil
lamosai az utasszámlálási adatok 
alapján felmért utazási igénynek 
megfelelően közlekednek. A já
ratok sűrűsége viszonylatonként, 
naptípusonként és napszakon
ként változik. A legsűrűbben a 
tanulmányi időszakban, munka
napokon a reggeli csúcsidőszak
ban közlekednek az autóbuszok 
és villamosok. Például az 1es vil
lamos ilyenkor 35 percenként, a 
35ös autóbusz 8 percenként jár. 
A diszpécserszolgálat a nap 24 
órájában folyamatosan nyomon 
követi a közösségi közlekedés 
alakulását, és igény szerint gon
doskodik a rásegítő járatok bizto
sításáról. A forgalomkorlátozás
sal járó rendezvényekre szintén 
rugalmasan tud reagálni a tár
saság. A menetrenddel kapcsola
tosan a városban működő cégek, 
gyárak, intézmények igényeiről 
folyamatosan egyeztetnek, illetve 
az utasok beérkező kéréseit, ész
revételeit figyelembe véve módo
sítják a menetrendet.

Változatlan áron
Elővételben Miskolcon a leg

olcsóbb a vonaljegy (300 forint), 
Szegeden 320, Debrecenben 350 
forint (ha a járművezetőnél vált
juk meg, sorrendben: 400, 450, 
450 forint). A tízdarabos gyűjtő
jegynél még nagyobb különbsé
geket tapasztalunk: Miskolcon 
ezt 2800 forintért kapjuk meg, 

Szegeden 3050 forintért, Debre
cenben pedig tizenegy darabos 
gyűjtőjegyet árulnak 3500 forin
tért. A 24 órás jegynél azt látjuk, 
hogy nálunk 1600 forintért kap
juk meg, Szegeden már 1040, 
Debrecenben pedig 1200 forin
tért. Az általános, kombinált 
havi bérlet Debrecenben 6800 
forintba kerül (a tanuló 4000 fo
rint), Szegeden 7000 forint (tanu
ló: 4000 forint), Miskolcon pedig 
szintén 7000 forint, míg a tanuló 
3900.

Debrecenben az új típusú, 
elektronikus személyigazol
vánnyal rendelkező utasok és 
a diákok 2017 novemberétől 
bérletként használhatják sze
mély igazolványukat és diákiga
zolványukat a DKV Zrt. vala
mennyi járatán. Az utasok a 
vásárláskor mindössze egy nyug
tát kapnak, papír alapú bérletet 
nem, a vásárolt értékszelvényt 
„feltöltik” az igazolványra. Az 
elektronikus bérlet bevezetésé
vel egy időben a jegyellenőrzés 
is elektronikussá vált. Az utas 
elektronikus személyigazolvá
nyát egy erre a célra kialakított, 
az ellenőröknél található speci
ális okostelefonhoz érintve tudja 
igazolni utazásának érvényessé
gét. – Míg a bevezetéskor mint
egy 300an váltottak elektroni
kus bérletet, ez a szám ma már 
átlagosan havi 6500. Az esze
mélyire megváltott bérletek 85 
százalékát a DKV Zrt. honlapján 
veszik meg az utasok. Az elekt
ronikusan leggyakrabban vásá
rolt bérlettípus az általános havi 
bérlet, de elmondható, hogy a di
ákok jelentős része is a diák iga
zolványára veszi meg a tanuló
bérletet – tájékoztatott a társaság.

A járművezetőnél történő 
jegyvásárlás folyamatos nö

vekedése volt megfigyelhető a 
2010es évek elejétől kezdve, 
ami már a menetrend tartására 
is hatással volt. Ezt figyelembe 
véve kezdte meg Szeged a fedél
zeti jegyautomata fejlesztését. 
2018 júniusától minden közös
ségi közlekedési járműre felsze
relték ezeket. A fedélzeti jegy
automatából előre érvényesített 
jegyalapú termékek (menetje
gyet, 24 és 72 órás jegyet) vásá
rolhatók érintéses fizetőeszköz
zel (bankkártya, okostelefon). 
Jelenleg a járművön értékesített 
jegyek felét a fedélzeti automa
tából veszik az utasok. A beve
zetést követő egy év alatt több 
mint 100 ezer fedélzeti jegyet 
vásároltak így, ennek volumene 
hónapról hónapra nő.

Az MVK Zrt. tarifáját – Deb
recenhez és Szegedhez hason
lóan – a város közgyűlése ha
tározza meg. Az árak 2012 óta 
változatlanok, miközben az el
múlt nyolc évben az üzemanyag, 
a felhasznált anyag és a személyi 
jellegű ráfordítás is nagymérték
ben nőtt, a járműpark megújult, 
és a szolgáltatás általános színvo
nala emelkedett – mutatott rá a 

cég. – Fejlesztéseink folyamato
sak, jelenleg az értékesítési csa
torna bővítésén: jegyés bérlet
kiadó automaták beszerzésén, a 
mobil jegyrendszer kialakításán 
dolgozunk – tudatták. A tari
fa meghatározásánál figyelembe 
veszik például, hogy elővételben 
olcsóbban lehessen megvásárol
ni a menetjegyet, mint a jármű
vön, vagy aki éves bérletet vásá
rol, az kapjon egy havi utazást 
„ajándékba”; a tanuló és nyugdí
jas bérleteket ugyanazon az áron 
értékesítsék, a teljesárú villamos
bérlet ára ugyanakkora legyen, 
mint az egyvonalas bérleté stb.

21. századi megoldások
Debrecen az elmúlt eszten

dők legfontosabb fejlesztései 
között említhetjük a 2es vil
lamos 2014es indulását, vagy 
hogy 2017ben a Google Maps
re is felkerült a DKV menetrend. 
Minden villamoson ingyenes a 
WiFi, és már elektronikus bér
let is váltható. 2018ban elindult 
az éjszakai közösségi közleke
dés, a szolgálati járatok „nyil
vánossá tételével”. Tavaly pe
dig megújult és kétnyelvű lett a 
„hangos” utastájékoztatási rend
szer, valamint forgalomba állt az 

első öt, Debrecenben gyártott 
MercedesBenz csuklós autó
busz. A tervek szerint idén beve
zetik az idő alapú jegyet.

Szegeden az elmúlt években 
szintén több projektet indítottak 
el, kapcsolódva városi, nemzet
közi szintű fejlesztésekbe. A fe
délzeti jegyautomata bevezetését 
már említettük, a járműveken 
van WiFi, új, készpénzes fali au

tomatákat helyeztek ki, a város 
teljes közösségi közlekedése fel
került a Google Mapsre, mes
terséges tanulóalgoritmusokkal 
igyekeznek meghatározni az uta
sok szokásait, saját üzemükben 
újítottak fel használtan vásárolt 
járműveket, és fejlesztették a tro
lik akkumulátorait.

Miskolcon az elmúlt öt év leg
fontosabb fejlesztései között kell 
megemlítenünk a 75 CNG au
tóbusz megvásárlását, ezekhez 
a járművekhez szerelőcsarnok 
és töltőállomás épült, új autó
buszmosó berendezést helyeztek 
üzembe. A miskolci közösségi 
közlekedés a járatok valós idejű 
menetrendjével elérhető Gool
ge Mapsen és a HERE WeGo 
okostelefonos alkalmazásban is. 
Aztán: az autóbusz megállóhe
lyeken folyamatosan telepítik a 
digitális LED kijelzőket az integ
rált forgalomirányítási és utastá
jékoztatási rendszer elemeként. 
Az MVK valamennyi járművén 
ingyenes WiFi érhető el, az in
gyenes valós idejű menetrend 
alkalmazás új verzióját 2019 
decemberében publikálták, Mo
bilON néven érhető el a Google 
Play és iStore áruházakban.

KUJAN ISTVÁN 
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Több mint 20 millióan szálltak villamosra Debrecenben 2018-
ban. Fotó: DKV

Szegeden 61 trolibusz segíti a közösségi közlekedést. Fotó: SZKT

HOGYAN ÉS MENNYIÉRT KÖZLEKEDÜNK? 

Vonaljegy 
elővételben

Vonaljegy 
jármű- 

vezetőnél

Tízdarabos 
gyűjtőjegy

24 órás 
jegy

Általános,  
kombinált havi 
bérlet (felnőtt)

Általános,  
kombinált havi 

bérlet (diák)

Miskolc 300 Ft 400 Ft 2800 Ft 1600 Ft 7000 Ft 3900 Ft

Debrecen 350 Ft 450 Ft 3500 Ft 1200 Ft 6800 Ft 4000 Ft

Szeged 320 Ft 450 Ft 3050 Ft 1040 Ft 7000 Ft 4000 Ft

Az MVK Zrt. jelenleg 122 autóbusszal és 31 villamossal látja el a város közösségi közlekedését. 
Fotó: Mocsári László 



Rengeteg balesetet okozott 
a folyamatosan lefagyó ónos 
eső a járdákon csütörtökön. 

Hiába úsztuk meg nagyobb 
közlekedési balesetek nélkül a 
csütörtök reggelt Miskolcon, 
a mínuszok újabb és újabb je-
ges felületeket hoztak létre a 
városban és a megye több te-
lepülésén is, így többek között 
Hernádkakon, Hetnádnémeti-
ben és Tiszalúcon. 

Egyidőben 23 mentőautó állt 
a parkolóban – tájékoztatott 
Balázs Mária, a megyei kórház 
sajtósa. Az ügyeleteseken kí-
vül minden szakorvost és sza-

kápolót behívtak csütörtök es-
tére a sürgősségi rendelésre a 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei kórházba. Csukló-, láb- és 
kéztöréséket láttak el, de voltak 
koponyasérültek is. - A teltház 
ellenére az osztályon dolgozók 
állták a sarat – mondta Balázs 
Mária. A betegek türelmesen vá-
rakoztak, közben ágyakat szaba-
dítottunk fel a kórházban, ezeket 
a vidékről jött betegeink is hasz-
nálhatták, hiszen senkinek nem 
biztonságos útra kelni. A bete-
gek – a hosszú várakozási idő 
és az extrém körülmények miatt 
- most meleg teát és vacsorát is 
kaptak a sürgősségin.

Az intézmény tájékoztatá-
sa szerint péntek reggel 6 óráig 
405 járóbeteget láttak el, közü-
lük 61 embert vettek fel az osz-
tályra. Éjszaka 8 műtét volt, egy 
koponyasérültet is megoperál-
tak. A műtők pénteken napköz-
ben is teljes kapacitással mű-

ködtek, hétvégén is operálnak 
a kórház szakemberei, még 41 
beteget kell valamilyen baleseti 
sérülés miatt megműteni. Csü-
törtök éjjel egy óra leforgása 
alatt 66 mentő érkezett a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
kórházba.                              NOR
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A megyei kórházban jelen-
leg az altatóorvosok mellett 
dolgozó szakdolgozókból 
van hiány, ezért februárban 
15 szakember képzését in-
dítják el.

A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara sze-
rint 25 ezer ápoló hiányzik 
az egészségügyből. Új felada-
tok, nagy terhek, kevés fizetés 
– röviden ezzel magyarázha-
tó a hiány. A létszám itthon 
messze elmarad az uniós át-
lagtól. Míg Magyarországon 
hat ápoló jut ezer lakosra, ad-
dig Németországban ennek 
a duplája, Svájcban pedig ti-
zenhat. A legnagyobb prob-
léma a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara szerint 

Budapesten és Pest megyé-
ben van. Itt a legalacsonyabb 
a szakképzett ápolók szá-
ma. A kamara megyei elnöke 
szerint a miskolci kórházak 
egyes osztályain is érezhető a 
hiány, de nagyobb a gond az 
otthoni szakápolás területén. 
Főleg azért, mert 2004 óta alig 
emelkedtek a bérek.

Dulibán Lászlóné, a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara megyei el-
nöke elmondta, az otthoni 
szakápolásban a szolgáltató 
egy vizitre 3800 forintot fizet, 
az otthoni hospice ellátásban 
pedig 4400 forintot. – Tehát 
én azt gondolom, hogy jelen 
pillanatban a finanszírozás a 
kulcskérdés ebben a történet-
ben – emelte ki. 

A Borsod-Abaúj-Zem plén 
Megyei Központi Kórház és 
Egye temi Oktatókórházban je-
len leg az aneszteziológusok 
mel lett dolgozó szakdolgozók-
ból van hiány. Dr. Révész János 
főigazgató kifejtette: az ő kép-
zésüket indítják most el, és feb-
ruárban 15 kollégát iskoláznak 

majd be annak érdekében, hogy 
ezt a problémát kezelni tudják.

A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara sze-
rint az ápolási rendszert min-
denképpen fejleszteni kell. A 
megoldás a bérfelzárkóztatás 
és a megfelelő életpályamo-
dell kialakítása lehetne.

A Szemere utcai ideiglenes 
székhelyen már nehéz-
kessé vált a munka, ezért 
kellett új otthont találni a 
Család- és Gyermekjóléti 
Központnak. 

A MESZEGYI részeként 
működő szakmai egység szé-
les körű gyermekvédelmi te-
vékenységet végez, speciális 
szolgáltatásokat biztosít, és 
módszertani támogatást nyújt 
a miskolci és járási családsegí-
tő és gyermekjóléti szolgálatok 
számára. Az átfogó feladatellá-
tás a jelenlegi székhelyen ne-
hézségeket okoz, ezért szüksé-
ges a Család-és Gyermekjóléti 
Központ elköltöztetése.

A Mátyás király utca 15. 
szám alatt található, üresen 
álló, önkormányzati tulajdo-
nú épület átalakítása és ki-
bővítése után egy korszerű 

intézményi központ jönne 
létre, amely alkalmassá teszi 
a Család-és Gyermekjóléti 
Központot szolgáltatási fel-
adatainak ellátására. A négy 
szárnyból álló épületben ko-
rábban egy szárnyat már 
reno váltak, most pedig egy 
újabb Széchenyi 2020 projekt 
keretében a további három 
szárny infrastrukturális és 
energetikai fejlesztése is meg-
valósul. Hőszigetelik az épü-
letet, és kicserélik a homlok-
zati nyílászárókat. Megújul a 
fűtési és villámvédelmi rend-
szer, az intézmény tetejére 
napelemeket telepítenek. Az 
akadálymentesítést is szem 
előtt tartják, a terv szerint 
rámpákat, az épületen belül 
akadálymentesített WC-ket 
alakítanak ki. A munkálatok 
várhatóan 2020 májusáig tar-
tanak.

Az ünnepek előtt, alatt és 
után jelentősen megnő a 
segítséget kérő emberek 
száma. A miskolci telefon-
szolgálat az egyik az ország-
ban, ahol a nap 24 órájában 
fogadják a hívásokat.

Egy idős ember vesztet-
te életét kedden délután az 
Avason. A 74 éves férfi az 
egyik középszeri tízemele-
tesből zuhant ki. A rendkí-
vüli haláleset körülménye-
it a miskolci rendőrség még 
vizsgálja. Azt megerősítet-
ték, hogy bűncselekmény 
gyanúja nem merült fel, a 
férfi tehát valószínűleg ön-
ként vetett véget az életének.

A statisztikák szerint Ma-
gyarországon az elmúlt 
években nem változott az 
öngyilkosságok száma. 
2017-ben valamivel több 
mint 1630-an, 2018-ban pe-
dig körülbelül 1650-en ve-
tettek véget az életüknek. Az 
öngyilkosság megelőzése a 
célja a lelkisegély-szolgála-
toknak. Az ünnepek előtt, 
alatt és után jóval többen 

kérnek segítséget, mint más-
kor. A Miskolci Lelkisegély 
Telefonszolgálatnál a de-
cember volt a legforgalma-
sabb hónap. Tavaly 1025 hí-
vást fogadtak összesen, míg 
átlagosan havi 7-800 hívás 
érkezik be hozzájuk az or-
szág településeiről.

Molnár Erzsébet elmondta, 
az ünnepek alatt a magányos 
emberek telefonáltak, utá-
na pedig a csalódottak. - Ar-
ról számolnak be, hogy nem 
úgy alakult az ünnep, ahogy 
elvárták volna. Ugyanakkor 
meg kockázati tényezőt je-
lentenek a rövid nappalok, 
amik szintén befelé fordu-
láshoz vezethetnek. Ez ne-
héz időszak, a depressziónak 
is kedvező. A szakmai vezető 
hozzátette, Magyarországon 
öt éjjel-nappal hívható lelki-
segély-szolgálat működik, eb-
ből az egyik a miskolci, ahol 
jelenleg megfogyatkozott az 
ügyelők létszáma. Ezért kép-
zést szeretnének indítani, 
amelyre várják a jelentkező-
ket az alábbi e-mail-címen: 
miskolc@sos116-123.hu.

Felújított épületbe 
költözhetnek 

 A megyei kórházban februárban indul a szakdolgozók képzése. 
Fotó: Végh Csaba

Lehoczki László Fotó: Fejesné Kaderják Csilla

Fotó: Juhász Ákos 

Fotó: Beregi László

Illusztráció: Végh Csaba

Lehoczki László március-
ban infarktust kapott, majd 
nyáron egy bypass műtéten 
esett át.

Lehoczki Lászlót, a Spi-
der Mentőcsoport vezetőjét 
dr. Losonczi István kardioló-
gus mindent átfogó kontroll-
vizsgálat után hivatalosan is 
„makk egész ségesnek” nyilvá-
nította – olvasható a Spider 
Mentőcsoport közösségi olda-
lán. – „Köszönjük az összes ed-
digi segítséget, és támogatást! 
Most újra mi jövünk, ha bárki 
rászorul és bajba kerül!” – zár-
ják a bejegyzést. 

– Ez most egy újjászüle-
tés, kaptam egy újabb esélyt 
– mondja Lehoczki László. A 
hátsófali infarktus nagyon sok 
emberrel végez – utalt egyút-
tal Gesztesi Károly hirtelen 
halálára. – Egy ilyet túlélni a 
csodakategóriába tartozik az 
orvosok szerint is. Ezt lehet 
szerencsének is mondani, de 
eszembe jutott akkor egyko-
ri orvosunk, Szabó Levente, 
aki annak idején mindig azt 
tanácsolta, ha a mellkasunk-
ban szorítást érzünk, össze kell 
szorítani két oldalt bordánkat, 
és erősen köhögni kell. Akkor 
én csináltam még tíz fekvőtá-
maszt is, valószínűleg ez is se-
gített, mert nem éreztem utá-
na rosszul magam. Akkor két 

beteget elvittünk, az egyiket 
ráadásul a kardiológiára, ahol 
a feleségem szólt az orvosok-
nak, hogy volt egy ilyen prob-
lémám reggel. Megcsinálták 
az EKG-t, és azonnal mentőt 
akartak hívni hozzám, de még 
egy beteget el kellett szállítani 
egy másik kórházba. Csak utá-
na mentünk a megyei kórház-
ba, ahol szintén volt egy EKG, 
és már nem is engedtek a saját 
lábamon, egyből az intenzívre 
vittek. Ott egy negyedórán be-
lül megvolt a beavatkozás, mo-
nitoron mutatta az orvos, hogy 
van egy pár hely, ahol szűkü-
letek vannak, műtétet javasol-
tak. Négy hónapot kellett vár-
nom, ennyi volt az előjegyzési 
idő Debrecenben. Gyors volt a 
felépülés, és szeretném megkö-
szönni nagyon sok embernek, 
aki vért adott akkoriban, hogy 
megműthessenek. A születés-
napomon, augusztus 16-án en-
gedtek ki a kórházból, s ez azt 

jelentette, hogy 17-én már a 
Szentpéteri kapuban egy eltűnt 
nénit mentünk keresni.  Azóta 
öt embert sikerült megtalálni 
a kutyáimmal együtt. A beteg-
szállításba nem kapcsolódtam 
be annyira, ott a szerepemet a 
feleségem vette át.

A Spider Mentőcsoport kö-
zösségi oldalán - nagyon sok 
alkalommal - ezrek kívántak 
jobbulást, gyors felépülést Le-
hoczki Lászlónak. - Ez nagyon 
sok erőt adott, és azt éreztem, 
kötelességem lesz túlélni ezt az 
állapotot, hogy ezt valamikor 
vissza tudjam adni, vissza tud-
jam segíteni az embereknek. 
De nagyon nagy köszönet jár 
a megyei kórházban, a Szent 
Ferenc Kórházban és a Debre-
ceni Klinikán dolgozóknak is, 
érezhettem a gondoskodást és 
a profizmust is a munkájuk-
ban.

– A betegszállításban is 
mindig igyekeztünk átérezni 

a betegek helyzetét. Most ezt 
„élőben” sikerült megtapasz-
talnom. Azt mondom, hogy 
így még nagyobb tisztelet-
tel és odaadással tudom ezt 
a munkát csinálni. Az egész 
életemet úgy éltem eddig is, 
és úgy fogom ezután is, hogy 
minél többet segíthessek. Be-
töltöttem a 60. évemet, már 
nincs annyi előre, mint volt, 
ez már biztos. Ezt az időt sze-
retném maximálisan kihasz-
nálni, hogy jótéteményekkel, 
meggondoltsággal, példamu-
tatóan éljek. Az elmúlt idő-
szakban is nagyon sok bemu-
tatót tartottunk. A gyerekeket 
is próbáljuk ebbe az irányba 
terelni, hogy segíteni jó, és 
örüljenek az életnek, példát 
lehet nekik mutatni, hogy van 
sok lehetőség az életben. Én 
most azt érzem, azért kaptam 
még egy esélyt, hogy még töb-
bet segíthessek.

NOR

ÚJABB ESÉLY,  
HOGY TÖBBET  
SEGÍTHESSEN

Segít a lelkisegély -
szolgálat

25 EZER ÁPOLÓ HIÁNYZIK 

MEGTELT A BALESETI



Évek óta az útra folyik a 
szennyvíz egy házból a 
perecesi Alma utcában. A 
túlcsordult derítőből szár-
mazó lé most megfagyott, 
a környéken viszont még 
így is érezni lehet a bűzt. 

„Előszeretettel engedi a 
„kedves” család a szennyvizet 
az utcára, ami ha hideg van, 
lefagy, ha melegebb az idő, 
förtelmes bűz terjeng” – ol-
vasható abban a bejegyzésben, 
amely az elmúlt napokban be-
járta a miskolci nyilvános Fa-
cebook-csoportokat. Az eset 
miatt a Polgármesteri Hivatal 
és az Önkormányzati Rendé-
szet bejárást tartott. 

– Egy ásott, palával lefedett 
„derítőféleségbe” engedik en-
nél a háznál a szennyvizet, 
ami megtelik, majd végigfo-
lyik a ház udvarán, majd on-
nan ki az utcára, ahol most 
lefagyott. Ezáltal veszélyes, és 
járhatatlan ez az útszakasz, a 
higiéniáról már ne is beszél-
jünk – nyilatkozta lapunknak 
a terület önkormányzati kép-
viselője, Bazin Levente. Ez egy 
három éve fennálló helyzet, de 
a probléma még mindig nem 
oldódott meg. - A rendészek 
már egyszer megbüntették az 
itt lakókat, mégsem történt 

semmi változás. Most tovább-
megyünk, hogy ez a probléma 
megoldódjon – fogalmazott.

– Az egyetlen hiányosság az 
összhang – válaszolta a képvi-
selő arra a kérdésünkre, vajon 
miért és hol akadhatott el ed-
dig ez a folyamat. Mint mond-
ta, sokszor találja magát szem-
ben azzal a problémával, hogy 
mindennek megvan a maga 
felelőse, tehát elméletileg min-
dennek működnie kellene, 
mégsem működik. – Most egy 
nap alatt megszerveztük, hogy 
közösen felgöngyöljünk egy 
ügyet. Ez hiányzott, az össze-
hangolt munka – tette hozzá. 

Nem találták otthon a ház 
lakóit, így a következő lépés 
az lesz, hogy utolérik őket va-
lahogy. – Majd további bír-
ságok és feljelentés várható. 
Vagy, ha továbbmegyünk, ak-
kor ebben az esetben kiskorú 
veszélyeztetése is szóba kerül-
het, hiszen információim sze-
rint itt egy gyermek is lakik. 
Az pedig, hogy egy palával 
letakart, ásott szennyvíztáro-
ló van az udvaron, veszélyes 
– hangsúlyozta Bazin Leven-
te, majd hozzátette: a jövőben 
szeretné, hogy a hivatal a ren-
dészettel vagy az adott hatósá-
gi szervvel hatékonyan együtt 
tudjon működni.                MB

Negyvennégy kecskéből 
eddig huszonkettő esett ál-
dozatul a kutyák brutális 
vérengzésének a Baráthegyi 
Majorságban, de megtámad-
tak azóta terápiás alpakákat 
és vemhes kecskéket is a kó-
bor ebek.

Az első, december 22-ei tá-
madás óta már harmadszor 
szedett áldozatokat a farm gaz-
daságában az elszabadult ku-
tyahorda. Azóta a rendőrség 
egyébként feljelentette az egyik 
eb gazdáját. A Szimbiózis Ala-
pítvány bentlakó fiataljai ked-
den a Diósgyőri Rendőrőrs 
előtt demonstráltak. Azt mond-
ták, azt szeretnék, hogy helyre-
álljon a rend, és ne kelljen félni-
ük többet a vérebek miatt. 

- Mi bejelentettük a meg-
mozdulást, de azt gondoljuk, 
hogy ez nem tartozik a gyü-
lekezési törvény alá, hiszen 
mi nem véleményt formálunk 
közügyekről, hanem segítsé-
get kérünk – mondta Jakubinyi 
László, a Szimbiózis Alapítvány 
elnöke a Diósgyőri Rendőrőrs 
előtt.

Bizalomvesztés
- A majorságban kiépült egy 

olyan terápiás környezet, ahol 
az autista fiatalok jól érzik 
magukat. Ez most, mint egy 
kártyavár összeomlott: nem 
mernek kijönni az otthonból, 
a szülők azt kérdezik, mit te-

szünk a fogyatékos fiatalok 
védelme érdekében. Egyikük 
nemrég azt mondta nekem, 
hogy ő nem akarja, hogy az 
édesanyja elvigye innen. Ez az 
egész dolog számunkra nagy 
presztízsveszteség. Néhány 
napja volt egy mélypont, ami-
kor azt mondtuk, hogy fel kel-
lene hagynunk a terápiával, az 
állattartással. De amikor jöt-
tek a fogyatékos fiatalok, si-
ratták az állatokat, segítettek, 
az adott erőt ahhoz, hogy ezt 
mindenképpen helyre hozzuk 
– magyarázta Jakubinyi Lász-
ló. Azóta felhívtak az Agrár-
minisztériumból is, hogy az 
eset kapcsán adjunk be egy 
egyedi támogatási kérelmet, 
így körülbelül 1 millió forin-
tot kaphatunk az állatok pót-
lására.

A terápiás állatok is terá-
piára szorulnak

Az állatokat mostantól éjsza-
kára bezárják abba a favárba, 
amely egyébként egy néprajzi 
kiállításnak is helyet ad, mos-
tantól pedig a kecskék testi ép-
ségét is védi. Két terápiás alpa-
ka is megsebesült legutóbb. - Az 
egyik alpakának maradandó 
bőrsérülése lett, egy nagyobb 
darabot harapott ki belőle az 
eb, de ez reményeink szerint 
szépen meggyógyul majd. A 
csődőr hátsó lábán pedig olyan 
harapott, mély seb található, 
amit muszáj összezárni – nyi-
latkozta a beavatkozás előtt dr. 
Puskás Gábor, a Miskolci Ál-
latkórház állatorvosa. – Bízunk 
benne, hogy túlélik ezt a táma-
dást, helyrejönnek, csak idő kell 
hozzá – tette hozzá.

– Ha kutyát tartunk, akkor 
kötelességeink is vannak. Az 
ilyen eben látszik kölyökko-
rától fogva, ha vérengző, nem 
egyik pillanatról a másikra vá-
lik azzá – hangsúlyozza az ál-
latorvos. Az állatvédelmi tör-
vény szigorúan szabályozza, 
hogy mi a teendő, ha egy eb ál-
latnak vagy embernek sérülést 
okoz. Ilyenkor a járási hatóság 
köteles kivizsgálni a sérülés 
kiváltó okát és körülményeit. 
Ez egy szigorú, szakértői vé-
leménnyel alátámasztott vizs-
gálat, amelynek jogkövetkez-
ményei vannak, és a gazda 
írásbeli figyelmeztetésétől akár 
az eb elaltatásáig is terjedhet. 
Ha megállapítják valamelyik 
állatról, hogy veszélyes, on-
nantól a tartására nagyon szi-
gorú előírások vonatkoznak. 
Megszabják azt, miként kell 
tartani, hogyan lehet vele köz-
lekedni, és milyen jelölést kell 

alkalmazni. Amikor terápiával 
sem javítható az állat agresszív 
viselkedése, akkor a jogszabály 
engedélyt ad arra, hogy elaltas-
sák a kutyát. A majorságban 
történt vérengzés kapcsán lát-
szott a kecskék és a lámák sé-
rülésein, hogy a kutyák nem 
éhesek voltak, hanem kimon-
dottan agresszív vadászösztön 
vezette őket.  

Megvan a gazda és a ku-
tya is

Azóta történt előrelépés az 
ügyben, a rendőrség feljelen-
tette a vérengzésben résztvevő 
egyik kutya gazdáját. Az első 
támadás után az egyik négylá-
bút befogták, és elvitték a mis-
kolci állategészségügyi telepre, 
azonban később onnan kiad-
ták tulajdonosának. A rendőr-
ség csak január 6-án értesült 
erről. A Miskolci Rendőrkapi-
tányság a kutya 75 éves mis-
kolci gazdáját feljelentette a 
megyei kormányhivatalnál. 
Mostantól a rendőrök, a Mis-
kolci Önkormányzati Rendé-
szet, a Mezőőrség és az Állate-
gészségügyi Telep munkatársai 

közösen járőrszolgálatot is el-
látnak a környéken a kóbor 
kutyák befogása érdekében.

- Soha nem tenném felelős-
sé a kutyát, mindig a gazdán 
múlik, hogy mit tesz az állat 
– mondja Mogyorósi István 
kutyakiképző. Már 50 éve fog-
lalkozom kutyákkal, ez azt je-
lenti, hogy állatvédő is vagyok, 
nagyon sok ebet mentettem 
már ki a sintértelepről. Ettől 

függetlenül ezt a kutyát, vagy 
ezeket a kutyákat likvidálni 
kell. Sajnos már bennük van az 
ölési hajlam, vagyis emberekre 
is támadhatnak. Az a baj, hogy 
sokszor nincs következménye 
annak, ha valaki nem felelősen 
tart állatot, hiszen jól tudjuk, 
hogy Magyarországon csak a 
kutyák mintegy negyven szá-
zaléka rendelkezik chippel.

NOR

Miskolc adventi villamosa 
2019-ben, az immár harma-
dik alkalommal zajló nemzet-
közi szavazáson több mint 52 
000 szavazattal, harmadjára 
is elnyerte az Európa legszebb 
adventi villamosa címet.  

A miskolci szerelvény a sza-
vazáson maga mögé utasította 
10 ország 22 ünnepi szerelvé-
nyét, köztük Budapest, Szeged 
illetve Hollandia, Svájc, Cseh-
ország, Szlovákia, Ausztria, 
Lengyelország, Portugália, Né-
metország és Horvátország ad-
venti, karácsonyi villamosait.

A miskolci adventi villamos 
2019-ben is népszerű volt az 

utasok körében. Az országos és 
a nemzetközi sajtó is élénken 
érdeklődött a rendhagyó szerel-
vény iránt. Az öt héten át köz-

lekedő, közel kétszázezer utast 
szállító villamos különlegessé-
ge 2019-ben az volt, hogy bájos 
mézeskalács házikóvá alakult, 

melynek belsejében a nappali 
mellett egy varázslatos kony-
ha kapott helyet, benne bú-
bos kemencével, Puszedli bo-
szorkánnyal, Zserbó cicával és 
sok-sok adventi dekorációval. 
Az adventi villamost kívülről 
idén is kézzel festették, dekorá-
cióként pedig több száz méter 
fénycső, számos fényfüggöny és 
3D-s elem került fel rá.

Az adventi villamos január 
6-án elbúcsúzott, legközelebb 
2020. november 29-én gördül 
ki újra – talán új meglepeté-
sekkel – a miskolci közlekedési 
vállalat remízéből, hogy ismét 
örömöt szerezzen kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

Idén az önkormányzat 
szociálistűzifa-készletével 
együtt 70 tonna fa jut a rá-
szorulóknak.

2019 decemberében ado-
mányfát állított Miskolc az ad-
venti időszakban. A tűzifából 
megépült installáció az ün-
nepek alatt látványosságként 
szolgált a Városház téren, most 
pedig a rászorulókat segíti 
majd. A 11 méter magas, húsz-
tonnás építmény bontása pén-
teken kezdődött, és szombaton 
fejeződik be. A tűzifát a Város-
gazda telephelyeire szállítják, 
ahonnan a 20 tonnányi tüzelőt 

száradás után osztják szét a rá-
szoruló családok között.

A városban már hagyomány, 
hogy a szociális ellátórendszer-
ben lévő családok évente 5 má-
zsa tűzrevalót kapnak. Idén az 
önkormányzat szociálistűzi-
fa-készletével együtt 70 tonna 
fa jut a rászorulóknak. A ki-
értesítéseket még nem kapták 
meg a háztartások, de várható-
an 200 család kap majd január 
végén tűzifát.

Az adományfa mellett a váro-
si fák kivágásából, illetve gallya-
zásából összegyűjtött fameny-
nyiséget is szétosztják majd. 
– A karácsonyi időszakban le-

hetőség volt a dr. Hilscher Re-
zső Szociális Közalapítvány 
számára adakozni. Az ide be-
folyt összegből is vásárol még 

a Városháza fát. Ezt a közös fa-
mennyiséget osztják majd ki – 
tájékoztatott Gúr Péter Attila, a 
MESZEGYI igazgatója. 

EGY VÉRENGZÉS MARGÓJÁRA
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Tüzelő lesz az adományfából 

ISMÉT EURÓPA LEGSZEBBJE

Elbontották az adományfát. Fotó: Juhász Ákos 

Rendkívüli népszerűségnek örvendett az adventi 
villamos. Fotó: Mocsári László

Bűz és jéggé fagyott 
szennyvíz Perecesen

A Szimbiózis Alapítvány bentlakó fiataljai kedden a Diósgyőri 
Rendőrőrs előtt demonstráltak. Fotó: Végh Csaba

Jakubinyi László Fotó: Juhász Ákos

HALADÉKTALANUL INTÉZKEDNEK 
– A Szimbiózis Alapítvány 

területén az elmúlt hetek-
ben történt, kutyatámadás-
sal kapcsolatos iratokat a 
Miskolci Rendőrkapitányság 
csütörtökön küldte meg hi-
vatalunknak. Az iratok át-
tekintése, a megtett rendőri 
intézkedések megismerése 
alapján a szükséges intézke-
déseket haladéktalanul meg-
tesszük. Az eset kapcsán vár-
hatóan értesítjük az illetékes 
járási állategészségügyi ha-
tóságot azért, hogy a táma-
dásban érintett kutya egyedi 
veszélyessé minősítését kez-

deményezzük. Amennyiben 
megállapítják, hogy a kutya 
gazdája az állatvédelem-
re vonatkozó jogszabályo-
kat sorozatosan megsértet-
te, mert nem gondoskodott 
kellően az ebe megfelelő és 
biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozá-
sáról, kezdeményezni fogjuk 
az ügyben az  illetékes álla-
tegészségügyi hatóságnál az 
ebtartó állattartástól való 
eltiltását – tájékoztatta la-
punkat Miskolc polgármes-
teri hivatala.  



„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok 
írni. Miskolc ezernyi titkát 
csak elhullajtotta az emléke-
zet, hogy egyszer újra meg-
találjuk őket. Amint felemel-
jük és markunkban tartjuk, 
máris fényesedni kezdenek” 
– írja Miért Miskolc? című 
kötetében Fedor Vilmos. A 
lokálpatrióta 63 válaszban 
indokolja meg, hogy miért 
szereti Miskolcot. 

Az egészen bizonyos, hogy 
jólelkű és vendégszerető a mis-
kolci. Kapuja, ajtaja nyitva áll 
az ideérkezők előtt. Ha vendég 
jön, azt bizony sokáig marasz-
talják. Mesélik, hogy egyszer 
magát Krúdy Gyulát hívták 
Miskolcra vendégségbe, aki 
aztán, amikor végre hazajutott, 
sietve mesélte mindenkinek 
vendégsége történetét.

„Tudjátok, ha Miskolcra 
mentek vendégségbe, egy va-
lamit jól véssetek a fejetekbe. 
Ha eljön a hazaindulás napja, 
hát jó korán keljetek fel, mikor 
még a háziak alszanak, mert ha 
felébrednek, akkor már biztos, 
hogy aznap nem fogtok haza-
érni. Hát ilyenek a miskolciak.”

1902-ben Kolozs megyében 
adtak fel egy képeslapot, mely 
összefoglalta a miskolciak 
minden kuriózumát. Az első, 
amit már szinte mindenki is-
mer, a kocsonyába ugrott béka 
esete, amelyik mindig a frászt 
hozta a vendégre és persze szé-

gyent a vendéglősre. A leírások 
alapján sokszor és sokféle vál-
tozatban előfordult, hol politi-
kussal, hol városi előkelőséggel 
vagy messziről jött vendéggel. 
Ebből kitetszik, hogy a miskol-
ciak igen kedvelték a kocso-
nyát. Az étel első írásos emlí-
tése is egy korabeli miskolci 
peranyagban szerepel.

A másik ismert miskolci kü-
lönlegesség a fehér kenyér volt. 
A feljegyzések arról tanúskod-
nak, hogy három város volt, 
mely különlegesen finom és 
ropogós fehér kenyeret sütött: 
Miskolc, Debrecen és Komá-
rom. Úgy tartják, hogy volt idő, 
amikor a miskolciak kenyerét 
a bécsi udvarnak is szállították. 
Benkő Sámuel 18. századi vá-
rostörténeti leírása részletesen 
kitér a miskolci kenyér készíté-
sének fortélyaira. A kenyér leg-
fontosabb kellékét, a lisztet is 
helyben, a Szinva vize hajtotta 
malmokban őrölték. 

Ha vásár, akkor lacipecse-
nye. Szintén a miskolci trakta 
része volt, melyhez a koráb-
biakban említett jó fehér ke-
nyér s mellé savanyúság járt. 
Gyerekkoromban a Búza té-
ren egész pavilonsorok voltak, 
ahol véres meg májas hurkát, 
friss húsból lacipecsenyét meg 
jóízű kolbászt sütöttek. Emlék-
szem, amikor Rudolf Schuster, 
volt szlovák államfővel beszél-
gettem régi miskolci élménye-
iről, sokszor elmondta, hogy 
olyan lacipecsenyét sehol sem 
evett, mint amilyet a miskolci 
piacon sütöttek. Amikor hiva-
talban volt, akkor is átugrott 
néhanapján egy jó lacipecse-
nyére. 

A negyedik híres „ennivaló-
ja” Miskolcnak a perec. Régen 
mindenfelé a városban már 
kora reggel asztalra tett lapos 
ládákból meg kosarakból árul-
ták a pékek. Olyannyira fontos 
árufélesége volt ez Miskolcnak, 

hogy a város számadásaiban 
már kétszáz évvel ezelőtt is sze-
repelt. Érdekesség, hogy a perec 
sütése az idősebb pékek kivált-
sága volt, mert előállítása keve-
sebb munkát igényelt. Az utol-
só utcai pereces a Sötétkapu 
árkádja alatt (akkor még nem 
volt beépítve) árulta nagy ko-
sárból perecét. A hetvenes évek 
közepén, végén aztán végleg el-
tűnt a perec az utcákról. Ma-
napság kocsmákban, néhány 
igényesebb vendéglátóhelyen 
kapható. Az íze már nemigen 
emlékeztet a régi, mindig me-
leg sós-ropogósra. De sokszor 
hallottam anyámtól a mondó-
kát: Gyerekek, gyerekek, sze-
retik a perecet, sósat, sósat, jó 
ropogósat, aki vesz, annak lesz, 
aki nem vesz, éhes lesz.

Volt még Miskolcnak egy 
olyan különlegessége, amit 
sokfelé ismertek és hangosan 
kacagtak, ha valaki fölemle-

gette. Ez pedig a 999. csizma-
dia története. Sokféle mester-
ember volt a városban, de a 
legtöbben a csizmadia mester-
séget űzték. Szükség is volt rá-
juk, mert nagy keletje volt ak-
koriban a csizmának. Messzi 
vidékről is jöttek az emberek 
Miskolcra azért, hogy szépen 
kikészített csizmát vegyenek 
maguknak. A legenda szerint 
egyszer csak azon kapták ma-

gukat a csizmadiák, hogy már 
999-en vannak, és egyre nehe-
zebben tudnak mesterségük-
ből megélni. Ha ez így megy 
tovább, hát felkopik az állunk 
– mondták az idősebbek. Ezért 
aztán úgy döntöttek, hogy az 
ezredik csizmadiát agyonütik. 
Ezredik persze sohasem lett, 
mint ahogy a 999 is csak a le-
genda kedvéért született. 

FEDOR VILMOS 

Miért Miskolc? 1. rész 
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Február 8-áig tekinthető meg az a tizenkilenc képből álló 
kiállítás, ami szerdán nyílt a Tudomány és Technika Há-
zában. A megnyitón a kínai kalligráfia készítését is kipró-
bálhatták a résztvevők.

Tizenkilenc festmény és 
kalligráfia alkotja azt a tár-
latot, amelynek művészei a 
Miskolci Egyetem Konfu-
ciusz Intézete társintézmé-
nyének, a Pekingi Vegyipari 
Egyetemnek a professzorai. 
Zhang Xiaofeng szenvedélye-
sen foglalkozik a kínai kal-
ligráfiával és festészettel. 
Gyakori előadója magasabb 
rangú workshopoknak a Fő-
városi Pedagógiai Egyetem 
Képzőművészeti Karán. Szá-
mos kiállításon nyert díjat. 
Korábban sikeresen tartott 
kínai kalligráfiakiállítást a 
Miskolci Egyetem Konfu-
ciusz Intézetében is. Mun-
kásságát 2018-ban a „Rím és 
kalligráfia csillaga” címmel 
ismerték el, egy évvel később 
pedig a „száz kortárs kal-

ligráfus” egyikének választot-
ta a Kínai Rímpár Társaság.

Zhuang Yibing jelenleg a 
Pekingi Vegyipari Egyetem 
Ipartervezési Tanszékének 
igazgatóhelyettese, emellett 
tagja a Kínai Művészek Szö-
vetségének. Beválasztották 
a pekingi „kulturális kreatív 
ipar” szakértői csoportjába. 
Eredményeket ért el a kínai 
festészet, akvarellfestészet és 
művészi formatervezés terü-
letén. Munkáit három egy-
mást követő alkalommal 
választották ki az ötévente 
megrendezésre kerülő Nem-
zeti Művészeti Kiállítás alko-
tásai közé.

A Pekingi Vegyipari Egye-
tem elkötelezett amellett, 
hogy erősítse a tanárok és a 
hallgatók intézményközi cse-

réjét, elősegítse a két kultúra 
kölcsönös bemutatását, meg-
értését. A kiállításmegnyitón 
elhangzott, hogy a két éve 
újra magára talált Tudomány 
és Technika Házában a szer-
vezők hagyományteremtő 
céllal hozták létre a kulturális 
rendezvényt. – Reméljük, ez a 
kiállítás egy hosszabb együtt-
működésnek a kezdete a 
Miskolci Egyetem és a Tudo-
mány és Technika Háza kö-
zött. Fontos számunkra, hogy 
ehhez a tárlathoz hasonlóan 
igényes kiállítások legyenek 
ebben a közösségi térben – 
mondta Hajdú László, az Ex-
pert cégcsoport igazgatója.

Kuttor Dániel arról be-
szélt, hogy hat éve alapítot-
ták a Konfuciusz Intézetet a 
Miskolci Egyetemen. – Azó-
ta dolgozunk együtt a Pekin-
gi Vegyipari Egyetemmel, és 
reméljük, hamarosan bővül 
majd ez a kör, hiszen a Fó-
kusz Szakképző, Gimnázium 
és Általános Iskola februártól 
beindítja kínai nyelvi képzé-
sét – mondta a Konfuciusz 
Intézet társigazgatója.

A kiállításon látható Petőfi 
Sándor egyik költeménye, hi-
szen a Szabadság, szerelem! 
című vers Kínában széles 
körben ismert. A kínai kal-
ligráfia és festészet pedig az 
ember spirituális világát jele-
níti meg. A megnyitón Kán-
tor Boglárka elsőéves hallgató 
eredeti nyelven énekelt el egy 
kínai népdalt.

RO

Sikátorokon, fekete óriás pó-
kok hálójában, kormos pal-
lókon, hajladozó falépcsőkön 
át nyomulunk a szögletes te-
raszig. A nem mindennapi 
látványért. A panorámáért, 
amely nem mindenkinek ada-
tik meg. Bejárjuk az utat, amit 
valamikor a tűzoltók naponta 
nyolcszor megmásztak. Alat-
tunk a játékgyár forgataga. 
Felszüremlik a zene, az akku-
rátus párbeszéd, sőt egy rende-
zői kitörésbe is belehallgatunk. 
Folyik a próba. Lejtmenetben 
határozom el, még mélyebbre 
ások a teátrum kulisszái mögé.

Mesterem-kollégám, Gyar-
mati Béla, Aranytollas új-
ságíró, szépíró, színigazgató 
a színház kincsestára. Mesé-
li, a második világháborúig 
minden társulat koncessziós 
pályázaton nyerte el az üze-
meltetést. A mindenkori vá-
rosháza kedvezményekkel tá-
mogatta a társulatot. Olyan 
repertoárt kellett szerkeszte-
ni, hogy minél több látogató-
juk legyen, és a bérlő elegendő 

hasznot termeljen a következő 
esztendőre.

Meséli, a tűzoltók mindig is 
fontos szerepet kaptak a társu-
lat hierarchiájában. Béla 1980 
–tól 12 évig volt a színház élén, 
s szerinte a lánglovagok már a 
próbákon és a díszletek megter-
vezésén át mindenkor ott van-
nak. A parancsnok és tisztjei 
színházrajongók. A bal hármas 
sorban ülnek.  Négyen a színpad 
mögött állnak. Korlátlan a befo-
lyásuk, nélkülük egyetlen kellék 
se kerülhet fel csak úgy a szín-
padra. Egyszer mécsest szerettek 
volna égetni, de csak villanyégőt 
engedélyeztek. Mindannyiuk-
nak évente kell tűzvédelmi vizs-
gát tenniük, s ezek a procedú-
rák korántsem szimbolikusak. 
Béla megemlíti az Ember tragé-
diáját, amelyben a pirotechni-
kusok és a tűzoltók keményen 
megharcolnak egymással a ma-
guk igazáért. Szakmai alapon. 
Alaptörvény, hogy a színpadra 
semmilyen folyékony gyúlékony 
anyagot nem vihetnek. Persze 
a szigorú megmérettetés után a 

vizsgabizottság tagjaival min-
dig muszáj egy közös oltáson 
részt venni valamilyen folyékony 
anyaggal. A drukkláz parazsát 
az emeleti büfében tüntetik el.

Nem titok, mégis megesik né-
hány kisebb tűz, amelyet csírá-
jában fojtanak el. Olyan viszont 
nem volt, mint a pesti Nemze-
tiben, ahol Bajor Gizi, háttal a 
nézőknek, egy utcára nézve zo-
kogott, s a díszletek mögött álló 
tűzoltókat faggatta, na, fiúk mi-
lyen vagyok.

Gyarmati Béla már újságíró-
ként felfedezi a vasfüggönyt és a 
színházi záport. Mire igazgató, 
már tudja, hol van az a csap, 
amelynek elfordításával több 
száz hektoliter víz csorog le a 
zuhanyrózsákon át. S megállít-
hatatlanul. Ez elzárhatatlan. A 
kötelező gyakorlatokon túl, egy-
szer merő tévedésből is megnyi-
tották már. Azonnal csónaká-
zótóvá alakult a zenekari árok.

Egyébként annak idején is 
minden előadáson egy orvos-
nak is kellett lennie. Béla ko-
rában dr. Pénzes Géza volt a 
teátrum örökös dokija. Ő volt 
az, aki minden darabban „sze-
repelt”. A társulat legfontosabb 
tagjaként megújította a jogo-
sítványokat, az egészségügyi 
igazolásokat, s néha színpadra 
lépés előtt is képes volt a hang-
szálgyulladás csillapítására.

Orvos és tűzoltó nélkül sosem 
volt színház. Nevük viszont 
soha egyetlen színlapon se sze-
repelt. Magam pótolom majd 
most utólag.       SZÁNTÓ ISTVÁN

A színlapról lemaradtak

Fotó: Kerényi László 

EGY KÉPESLAPNYI MISKOLC

Képeslapon a Búza tér

A kínai kalligráfia és festészet az ember spirituális világát je-
leníti meg. Fotó: Juhász Ákos 

Fotók: Miskolc a Múltban Facebook-csoport Ha vásár, akkor lacipecsenye

Jegyzet Kínai művészeti kiállítás nyílt



A legjobb magyar hokicsa-
patok mérik össze tudásu-
kat a Magyar Kupa négyes 
döntőjében.

Január 17-18-án a mis-
kolci Jégcsarnok ad otthont 
a jégkorong Magyar Kupa 
négyes döntőjének. A torna 
igazi csemege lesz a hokira-
jongóknak, hiszen kétség-
kívül a négy legjobb ma-
gyar csapat verseng majd a 
serlegért, hiszen az osztrák 
bajnokságban, az EBEL-ben 
érdekelt Hydro Fehérvár 
AV19, a szlovák Extraligá-
ban vitézkedő DVTK Je-
gesmedvék és MAC Újbuda 
mellett a tavalyi Erste Liga 
győztes FTC-Telekom lép 
majd jégre. A miskolciak-

nak komoly feladat jutott, 
hiszen a döntőbe az EBEL-
es Hydro Fehérvár AV19 
 „testén át” vezet az út, míg a 
másik ágon a MAC Újbudá-
nak a Ferencváros jutott. 

A miskolci bérletettel ren-
delkező szurkolók vehették 
meg először a belépőjüket, 
majd január 9-től minden-
ki számára megnyílt a lehe-
tőség a jegyvásárlásra on-
line a jegy.hu oldalon, illetve 
személyesen a jégcsarnok 
pénztárában. A nagy érdek-
lődésnek köszönhetően az 
ülőhelyre szóló jegyek csak 
korlátozott számban lesznek 
kaphatók, így aki ilyen je-
gyet szeretne és nincs bérle-
te, az mielőbb vásárolja meg 
a belépőt.

Megkezdte a felkészülést a DVTK labdarúgó csapata a baj-
nokság január 25-én rajtoló tavaszi szezonjára. 

Az év első edzése előtt saj-
tótájékoztatót tartottak, ame-
lyen Feczkó Tamás válaszolt az 
újságírók kérdéseire. – A cé-
lunk az, hogy minél sikereseb-
ben tudjunk szerepelni a tava-
szi szezonban, és ne kelljen az 
utolsó fordulóig izgulni, mint 
ahogy az elmúlt három évben 
történt – nyilatkozta Feczkó 
Tamás. – Sőt, szeretnénk elő-
rébb végezni a bajnokságban 
annál, ahol éppen most állunk. 
Szeretnénk az utolsó mérkő-
zés hangulatát átmenteni a ta-
vaszi meccsekre, hiszen olyan 
hangulatban tudtunk mérkő-
zést játszani, ami magyar pá-
lyán nagyon ritka, de Diós-
győrben ez mindig alap. Ezért 
én nagyon örülnénk annak, 
ha a csapat eredményei miatt 
a szurkolók tavasszal is ilyen 
szép számban látogatnának ki 

a mérkőzéseinkre és úgy tud-
nának boldogan távozni, hogy 
győztes meccsek is vannak, 
nem csak egy félidei jó játék, 
mint a Ferencváros ellen leg-
utóbb. Ennek érdekében min-
dent el fogunk követni.

– Tavaly négy hét volt a fel-
készülési időszak, most há-
rom – folytatta a DVTK veze-
tőedzője. – Mi olyan program 
alapján dolgozunk, hogy ez 
nem okozhat problémát. Ami-
kor megérkeztem, hat játékos-
nak megköszöntem az eddigi 
munkáját, most négyet kölcsö-
nadunk, ez tíz, és eddig négy 
érkezett, ezért azon vagyunk, 
hogy minőségileg javuljon a 
keret állapota. Hysen Memol-
la már decemberben aláírta a 
szerződését, így velünk kezdi 
meg a felkészülést, ő az első 
igazolásunk. A fiatalok kö-

zül Farkas Marcell, Szűcs Kor-
nél és Zsiga Máté is felkerül-
tek az első csapat keretéhez. 
A korábban sérüléssel bajlódó 
Joachim Adukor szintén a csa-
pattal készül már. Egyetlen sé-
rültünk van, Makrai Gábor, aki 
jelenleg Belgrádban egy helyi 
térd specialistánál készül, bí-
zunk benne, hogy sikeresen. 
A szakember azt ígérte, hogy 
hat hét alatt rendbe rakja, de 
ha ez nyolc hét lesz, akkor sem 
leszünk elégedetlenek – fogal-
mazott Feczkó Tamás. 

A diósgyőri játékosok a fel-
készülést Miskolcon kezdték, 
január 9. és 19 között pedig a 
ciprusi edzőtáborban dolgoz-
nak. A csapattal tart mind-
három új igazolás (Hysen 
Memolla, José Cortés és Kiss 
Tamás), valamint a DVTK 
Labdarúgó Akadémia hét nö-
vendéke is. Ugyanakkor a 
szakmai stáb döntése szerint 
csak azok a játékosok tagjai az 
utazókeretnek, akik tökéletes 

egészségi állapotban vannak, 
ezért Makrai Gábor egy bel-
grádi specialistával dolgozik, 
míg az edzéseket a csapattal 
kezdő Joachim Adukor itthon 
maradt. 

Elsőként a szomszédos te-
lepülés csapata, a másodosz-
tály B-csoportjának 2. helyén 
álló Onisillos Sotira lesz az el-
lenfél. A találkozó vasárnap 
16 órakor kezdődik. A továb-
bi programban edzések szere-
pelnek, majd a tervek szerint 
dupla mérkőzéssel zárja a tá-
bort a DVTK. Az első ellen-
fél hivatalos visszajelzése még 
nem érkezett meg, a második 
a 14-szeres lengyel bajnok, a 
tavaszt a 12. helyről váró Gór-
nik Zabrze már írásban is visz-
szaigazolta a találkozót. A ha-
zaérkezést követően pedig a 
szokásos menetrend szerint 
készül a csapat, hiszen január 
25-én 17 órától már Zalaeger-
szegen folytatja a bajnokságot 
a DVTK. Forrás: dvtk.eu 

„Szeretnénk még előrébb végezni a 
bajnokságban”
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Szerda délelőtt még a DVTK Edzőközpont műfüves pályáján 
edzett a csapat. Fotók: dvtk.eu

Feczkó Tamás azon dolgozik, hogy minőségileg javuljon 
a keret állapota.

Az Expert-Borsod Agroker Kupa programja:
Elődöntő - 2020. január 18.
15:30 Hydro Fehérvár AV19–DVTK Jegesmedvék
19:00 MAC Újbuda–FTC-Telekom
Helyosztók - 2020. január 19.
12:00 3. helyért MK13 és MK14 párharc vesztese
15:30 Döntő - MK13 és MK14 párharc győztese

A jégkorong 
krémje Miskolcon

Médiatámogató: 
A Miskolc Csoport tagja

MIKOM 



Ez nem egy hagyományos színész-koncertest – olvashattuk 
az Egy fess pesti este című Kamarás Iván est ajánlójában. 
Ez egy igazi zenei csemege, ami valahol egy időutazás is – 
vallja az előadásról a művész, amiről a miskolciak is meg-
győződhettek a Művészetek Házában. Kamarás Ivánnal a 
 koncert est előtt beszélgettünk.

– Miben nyilvánul meg, hogy 
ez nem egy hagyományos szí-
nész-koncertest?

– Egyrészt azért, mert nem 
egy szál zongorával inter-
pretáljuk ezeket az ismert 
dalokat, amelyek a magyar 
filmgyártás aranykorának 
ikonikus alakjaihoz kapcso-
lódó örökzöld nóták, hanem 
egy gypsy-swing alappal és 
egy fantasztikus zenekarral 
tárjuk a közönség elé. Ugyan-
akkor hűek vagyunk a zene-
szerző eredeti elképzeléséhez, 
csak egy picit más hangszere-
lésben újítjuk meg, és porol-
juk le ezeket az anyagokat. 
Az est során pedig ezekről a 
bizonyos ikonikus előadók-
ról hall a közönség 1-2 ku-
lisszatitkot, színészlegendá-
kat, amik a büfében szájról 
 száj ra generációról generáci-

óra szálltak. Amit a ‘20-60-as 
évek lüktető, magyar (nem 
csak film-) zenéi, a Meseau-
tótól, a Jamaikai trombitáson 
át, a Kicsit szomorkás a han-
gulatomtól, a Villa Negráig 
tarkítanak.

– Mennyire áll közel a szívé-
hez ez a műfaj?

– Nagyon szeretem. Ez egy 
igazi zenei csemege, ami vala-
hol egy időutazás is. Az, hogy 
zeneileg is megszólaljon és a 
színészi része is életre keljen, 
az benne az igazi kihívás. 

– Többször nyilatkozta, hogy 
ezeken az önálló esteken sokkal 
inkább megismerhetik Kama-
rás Ivánt a nézők, mint bármi-
lyen más előadásban. 

– Így van. Ebben az estben 
ott van az a luxuslehetőség, 
hogy nem kell szerep mögé 
bújnom, semmilyen álarcot 

nem viselek, saját magamat 
kell játszanom, tehát a szere-
pem Kamarás Iván. Ez vala-
hol egy színész álma és rémál-
ma is egyben. Hiszen amikor 
nincs megírt szöveg, hanem 
saját magunkat kell alakíta-
nunk, az nem teljesen színé-
szi feladat. Persze meg van ez 
nagyjából szerkesztve és íro-
gatva, de nagyon sok impro-

vizatív elem van benne, sok a 
kapcsolat a közönséggel. Köz-
rejátszanak az aznapi helyszín 
adottságai, így minden este 
egyedi, egyszeri és megismé-
telhetetlen. Ezért jön ki sok-
kal inkább, hogy én ki vagyok, 
mint valójában a színházban, 
ahol egy szerep mögé bújva 
látnak. 

MUNTYÁN BERNADETT 
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Miskolci olvasónk levelé-
ben leírta, hogy a munkál-
tatója kártérítési igénnyel lé-
pett fel vele szemben, mert a 
bolt bevételévnek egy részé-
vel nem tudott elszámolni, 
Kérdezi, hogy milyen eset-
ben felel a kárért.

A kárért a munkavállaló 
akkor tartozik felelősséggel, 
ha a kárt a munkaviszonyból 
származó kötelezettségének 
vétkes megszegésével okoz-
ta. Vétkes károkozásról akkor 
beszélünk, ha a munkaválla-
ló nem úgy járt el, ahogy az 
adott helyzetben általában 
elvárható.

A kárnak több jogi formá-
ja van. Kár egyrészt a mun-
káltató vagyonában bekövet-
kezett értékcsökkenés, azaz a 
ténylegesen felmerült kár.

De kárként jelentkezik az 
elmaradt haszon is (példá-
ul kiesett bevétel), vagy a 
károkozással kapcsolatban 
a munkáltatónál felmerült 
költség.

A munkavállaló kártéríté-
si felelőssége azon is múlik, 
hogy milyen vétkesség terhe-
li a károkozás tekintetében. 
Ha a dolgozó a kárt szándé-
kosan vagy súlyos gondat-
lansággal okozta, a teljes kárt 

meg kell 
térítenie. 
Abban az 
esetben, ha enyhébb gondta-
lanság terheli, akkor a kárté-
rítés mértéke nem haladhatja 
meg a munkavállaló 4 havi 
távolléti díjának összegét.

Nem kell megtéríteni a 
kárt, ha a kár bekövetkezése 
a károkozás idején nem volt 
előre látható a munkaválla-
lónak. Előrelátható a kár, ha 
a dolgozó ésszerűen és kellő 
körültekintéssel számíthatott 
volna rá.

Ha a munkáltató vétkes 
magatartása a kár bekövet-
kezésében közrehatott, akkor 
nem kell megtérítni a kárt, il-
letve annak azon részét, ame-
lyet a munkáltató vétkes ma-
gatartása okozott. Ez akkor 
merülhet fel, ha a munkál-
tató a szükséges utasításokat 
nem adta meg a dolgozónak.

A munkáltatót kárenyhíté-
si kötelezettség terheli, vagyis 
köteles a tőle elvárhatót meg-
tenni a kár csökkentéséért. 
Ha ezt elmulasztja, és emiatt 
kára keletkezik, akkor a dol-
gozó ezért nem tartozik fele-
lősséggel.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A munkavállaló  
kártérítési  
felelőssége

Időutazás Kamarás Ivánnal

Elszállítják a kidobott 
karácsonyfákat

Gyűjtik a kidobott kará-
csonyfákat Miskolcon, az el-
szállításukról a BMH Non-
profit Kft. gondoskodik. 
Családi házas övezetekben 
a feleslegessé vált fenyőket 
január végéig vegyeshulla-
dék-gyűjtési napokon fo-
lyamatosan szedik össze, a 
társasházaknál viszont szom-
batonként, három alkalom-
mal: január 11-én, 18-án és 
25-én. A BMH munkatársai 
arra kérik a társasházak és la-
kásszövetkezetek képviselőit, 
hogy a gyorsabb és hatéko-
nyabb munkavégzés érdeké-

ben a fenyőket - díszek és talp 
nélkül - egy helyre gyűjtsék 
össze, lehetőleg a szemetes 
konténerek mellé, úgy hogy 
ne akadályozzák a forgalmat. 

Egyirányú marad 
Több hónapig nem foga-

dott járatokat az Újgyőri fő-
téri buszmegálló a Kiss Ernő 
utca felújítása idején. Ekkor 
vált ideiglenesen egyirányú-
vá a Görögszőlő utca egy 
szakasza a Torontáli utca ke-
reszteződésétől a Károly utca 
kereszteződéséig, majd a fel-
újítások befejeztével vissza-
állt az eredetire. A környéken 
élők és közlekedők azonban 

ezt az ideiglenes forgalmi 
irányt annyira megkedvelték, 
hogy sokan kérték a szak-
hatóságot: legyen inkább ez 
az állandó közlekedési irány 
a Görögszőlő utcán, hiszen 
a belváros felé közlekedők 
a reggeli csúcsforgalomban 
gyorsabban érnek így célt. A 
lakossági kérésnek kedvez az 
a vezetői döntés, amely vég-
legesen a belváros felé mó-
dosítja az egyirányúsítást a 
fent nevezett útszakaszon 
január 13. (hétfő) 09:00 órai 
kezdettel. Az útszakasz tel-
jes hosszában a 30 km/h se-
besség korlátozás érvényben 
marad.

HÍREK RÖVIDEN

Az előadásban rengeteg volt az improvizatív elem.  
Fotók: Mocsári László

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Köz-
gyűlése az általa létreho-
zott kuratórium javasla-
tai alapján, Miskolc Város 
Napja (május 11.) alkalmá-
ból hagyományosan kitün-
tetéseket, díjakat adomá-
nyoz.

A városban működő civil-
szervezetek, közösségek, intéz-
mények, gazdálkodó és egyéb 
szervezetek, szakmai szövet-
ségek, érdekképviseletek, egy-
házak, valamint magánsze-
mélyek 2020-ban is javaslatot 
tehetnek, hogy kik kapják az 
alábbi elismeréseket:

Miskolc Város Díszpolgá-
ra kitüntető cím, Pro Urbe 

kitüntető cím, Gálffy Ignác 
életmű-díj, Herman Ottó tu-
dományos díj, Szemere Berta-
lan közéleti díj, Szabó Lőrinc 
irodalmi díj, Kondor Béla kép-
zőművészeti díj, Reményi Ede 
zenei díj, Déryné színházi díj, 
Miskolc Város Építészeti Alko-
tói díj, Bizony Ákos Kitünte-
tő Jogi Díj, Benkő Sámuel díj, 
Pedagógiai díj, „Miskolc Vá-
ros Turizmusáért” díj, „Az év 
sportolója” díj, „Miskolc Város 
Sportjáért” díj, „A Civilek Tá-
mogatásáért” díj, „Az Év Civil 
Szervezete” díj, Pro Minoritate 
díj, Nívódíj, Az Egyetemért - A 
Városért.

A jelöléshez szükséges le-
tölthető adatlap és a vonat-
kozó többször módosított 

38/2004. (XI. 10.) rendelet a 
www.miskolc.hu honlapon, 
az  Aktuális pályázatok me-
nüpont alatt található. A ki-
töltött, aláírt adatlapot és a 
részletes indokolást a kitün-
tető cím megjelölésével leg-
később 2020. február 14. nap-
jáig juttassák el a következő 
címre: Veres Pál polgármes-
ter, Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, 
3525 Miskolc, Városház tér 8. 
A kitöltött adatlapot és rész-
letes indoklást elektronikus 
úton (a további feldolgozásra 
alkalmas docx, doc, odt for-
mátumban) kérjük a brezai.
zoltan@miskolc.hu e-mail 
címre szíveskedjenek meg-
küldeni.

VÁRJÁK A JELÖLÉSEKET

Cseléné Figula Edina, a 2-es választókörzet ön-
kormányzati képviselője fogadóórát tart 2020. 
január 15-én szerdán 16.00-18.00 óra között a 
Martinkertváros Kisfaludy utca 39-41. alatti kihe-
lyezett önkormányzati helyiségben.

Deák-Bárdos Mihály, a 14-es választókörzet ön-
kormányzati képviselője fogadóórát tart 2020. ja-
nuár 16-án csütörtökön 17.00 órától a Vasgyári 
Közösségi Házban.  

Gazdusné Pankucsi Katalin a 15-es vá-
lasztókerület önkormányzati képviselője 
és dr. Nagy Ákos a 11-es választókerület ön-
kormányzati képviselője lakossági fórumot 
tart 2020. január 27-én hétfőn 17:00 órától a Miskolctapolcai 
Általános Iskolában. 

Varga Andrea, a 18-as választókörzet önkormányza-
ti képviselője fogadóórát tart 2020. január 20-án, hét-
főn, 17.00 órától, az Ady Endre Művelődési Házban. 

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA

Az imaterem mellett való-
színűsíthetően lesz még mú-
zeum, kávézó és ajándékbolt 
is a Déryné utcában. Szluko-
vinyi Péter, a Miskolci Zsidó 
Hitközség elnöke elmondta, 
bíznak abban, hogy mind-
ez jövő nyárra már meg is 
valósulhat, hiszen pályázat 
útján kaptak rá bruttó 415,5 
millió forintot.

A Kazinczy utcán található 
zsinagóga épületét még mindig 
nem tudja használni a miskol-
ci zsidó közösség. Az állagmeg-
óvás már évekkel ezelőtt meg-
kezdődött, 2002-től nem ázik 
be a tető, az életveszélyt tavaly 
hárították el, amikor is megerő-
sítették több helyen az épületet. 
A szétszedett belső tér helyreál-
lítása még hátravan egyéb, főleg 
restaurálási munkákkal együtt. 
Az ország legnagyobb zsinagó-
gája zárva marad még egy ideig.

Miskolcon jelenleg százti-
zenkilenc zsidó család él, ez 
körülbelül háromszáz főt je-
lent. – Gyülekezetünk szer-
tartásaira hétköznap és hét-
végén is negyvenöt-ötvenen 
járnak – nyilatkozta Szluko-
vinyi Péter, aki elmondta, már 
több éve a zsinagóga melletti 
U-alakú épületcsoport ima-
termében tartják szertartá-
saikat. – A munkálatok kez-
detétől a Széchenyi 68. szám 
alatt bérelünk egy helyiséget 
az első emeleten. Oda köl-
töztünk át, hogy közösségi 
alkalmainkat, így az isten-
tiszteleteinket is megtarthas-
suk. Ez a helyiség szűkösebb 
számunkra, de bízunk ben-
ne, hogy ez csak rövid ideig 
tartó, átmeneti jellegű lesz, és 
utána egy modernebb helyre 
tudunk majd visszaköltöz-
ni. A felújítási munkák végét 
május 31-re datáljuk.

– Az imaterem felújításához 
tartozik a homlokzat megúju-
lása, a fűtéskorszerűsítés, a te-
tőcsere, továbbá étkezőt és 
konyhát alakítunk ki, valamint 
szociális helyiségeket (WC, 
mosdó és kazánház). Emellett 
lesz itt iroda, múzeum és kiál-
lítóterem is, ahol bemutatjuk a 
miskolci zsidóság történetét és 
hétköznapjait. Tervezünk ká-
vézót és ajándékboltot, a mú-
zeumot pedig a projektben 
vállaltan öt éven keresztül fenn 
kell tartani alkalmazottakkal. 
Volt négy üzlethelyiségünk, 
amik ki voltak adva, ezek most 
megszűntek – magyarázta az 
elnök, aki elmondta, ha a GI-
NOP-os pályázati támogatá-
son túl a MAZSIHISZ is biz-
tosít forrást, még a meglévő 
nyolclakásos otthont is átépít-
hetik egy zarándokszállássá, 
ahol legalább egy tucat turistát 
tudnak majd fogadni.             RO

Felújítják a zsidó imaházat 

A felújítási munkák végét május 31-re datálják. Fotó: Mocsári László
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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 

által is megvásárolható, a város különböző zónáira vonatkozó 2019. évi zöld, 
sárga, kék zónás, valamint kombinált bérletek 2020. január 10. napjáig érvé-
nyesek.

•  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? 2020. január 2–11. 2020. január 13–18.

Parkolási divízió  
ügyfélszolgálat,

Széchenyi I. utca 20.

Bankkártya, készpénzfizetés  
lehetséges!

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!

Hétfő-csütörtök: 08–16
Péntek: 08–12

Hétfő-szerda: 08–16
Csütörtök-péntek: 

Nincs bérletárusítás

Európa téri mélygarázs

Csak készpénzfizetés!
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

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

Miskolc | Belföld | Megye | Kultúra | Közélet 
Ajánló | Aktuális | Sport | Világ
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2020. 01. 11-től 2020. 01. 17-ig 
Biopon mosópor, XXL, 5,6 kg, 535 Ft/kg 2999 Ft
Coccolino mosógél, új, 1,2 l, 1165 Ft/l 1399 Ft
Surf kapszula, 30 db-os, 66 Ft/db 1999 Ft
Silan öblítő, új illatokkal, 900-925 ml, 621 Ft/604 Ft/l 559 Ft
Baba sampon, 400 ml, 7 illat, 1572 Ft/l 629 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 3190 Ft/l 319 Ft
Vanish folteltávolító, 100 ml, 2190 Ft/l 219 Ft
Fa tusfürdő, 250 ml, 1956 Ft/l 489 Ft
Pur mosogató, 900 ml, 554 Ft/l 499 Ft
Szennyestartó, összecsukható 2199 Ft
Szennyestartó dupla, összecsukható 2999 Ft
Kerámia szalvétatartó, farmmintás 299 Ft
Konyhai daráló, 3 betétes 8999 Ft

Tisztelt Ügyfeleink!
A korábbi évekhez hasonlóan Miskolc város területén a kido-
bott fenyőfák begyűjtését vízkereszt után, azaz 2020. január 
6-tól végezzük. Családi házas övezetben a fenyőfák 
begyűjtése január végéig a vegyeshulladék-gyűjtés 
napjain folyamatosan történik. 

Társasházi övezetekben azonban a kidobott tűle-
velűeket a vegyes gyűjtéstől eltérő napon szállítjuk 
el. Miskolc társasházi övezeteiben szombati 
napokon, 2020. január 11-én, 18-án, 25-én és 
február 1-jén történik a fenyőfák elszállítá-
sa. A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés 
érdekében kérjük a lakásszövetkezetek és 
társasházak képviselőit, hogy a lakótársak-
kal egy helyre gyűjtsék össze a fenyőfákat. 

A dísz és talp nélküli fenyőfákat oly mó-
don kérjük az edények mellé kihelyezni, 
hogy azok az autós, illetve a gyalogos 
forgalmat ne akadályozzák. 

BMH Nonprofit Kft.
Levelezési cím:  
3510 Miskolc, Pf. 583.
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail:  
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

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



JANUÁR 11. SZOMBAT 14:00  
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Babszem bérlet, 
Kamara
17:00 KILÉPŐ, Játékszín
19:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Egressy (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
JANUÁR 14. KEDD 14:00 A 
LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Bérletszünet, Ka-
mara
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín
JANUÁR 15. SZERDA 19:00 LU-
XEMBURG GRÓFJA, Bér-
letszünet, Nagyszínház
FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Bérletszünet, 
Kamara
A SRÁC, AKI VALAHA 
VOLTAM, VARGA ZOL-
TÁN CSEH TAMÁS EST-
JE, Játékszín
JANUÁR 16. CSÜTÖRTÖK 19:00 
LUXEMBURG GRÓFJA, 
Bérletszünet, Nagyszínház

FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Bérletszünet, 
Kamara
JANUÁR 17. PÉNTEK 14:00 A 
LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Bérletszünet, Ka-
mara
19:00 DON JUAN, Upor 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház
ÜVÖLTŐ SZELEK, Vörös-
marty (Arany, Ezüst) bérlet, 
Kamara
NEM FÉLÜNK A FAR-
KASTÓL, Játékszín
JANUÁR 18. SZOMBAT 11:00 
KAKAÓKONCERT, Nagy-
színház nézőtéri társalgó
19:00 DON JUAN, Latino-
vits (Alap, Arany, Ezüst) bér-
let, Nagyszínház
ÜVÖLTŐ SZELEK, Ka-
tona (Arany, Ezüst) bérlet, 
Kamara
NEM FÉLÜNK A FAR-
KASTÓL, Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR  
Január 11. – január 18.

Hét év után, február 14-én 
hazatér Miskolcra a Kocso-
nyafesztivál. 

A város korábban országos 
hírű téli fesztiválját idén újra 
az alapító-tulajdonos, Rózsa 
Edit támogatásával és részvé-
telével, az általa meghatározott 
elvek mentén szervezi meg 
Miskolc városa, abban a szel-
lemben, amely a programso-
rozatot egykor népszerűvé és 
elismertté tette. Miskolc sze-
retete, a város iránti rajongás 
az, ami áthatott minden Ko-
csonyafesztivált, és amibe be-
leszerettek nemcsak az ittélők, 
hanem az idelátogatók is. Az 
induláskor, 2000-ben kitűzött 
célokat túlszárnyalva, tizen-
három év alatt a Kocsonya-
fesztivál az ország egyik legis-
mertebb, egyben a téli szezon 
legnagyobb szabadtéri fesz-
tiválja lett, ami 250 ezernél is 
több látogatót vonzott Mis-
kolcra, több szakmai elisme-
résben is részesült.

Idén három napon át, február 
14-től 16-ig újra az eredeti, mára 
mindenki által jól ismert legenda 
adja a fesztivál alapját: a miskolci 
kocsonyában pislogó béka és ter-
mészetesen a híres miskolci ko-
csonyák különleges kínálata. 

A történetnek több verziója 
is létezik. Az egyik, talán leg-
ismertebb adoma úgy tartja, 
hogy az eset Potyka Kati mis-

kolci fogadójában történt, ahol 
a derék korcsmárosné egy tóth 
fuvarosnak szolgálta fel a hű-
tött specialitást, amelybe bele-
dermedt egy béka, az pislogott 
a tálból a rémült atyafira. Más 
források szerint az eset egy 
avasi borospincében történt, 
ahol egy képviselőre hunyor-
gott a kocsonyába fagyott két-
éltű. Az idei fesztivál országos 

hírű házigazdái között, Poty-
ka Kata, Tóth Atyafi és a Béka 
mellett megjelenik Kasza Sára 
is, aki az utolsó miskolci bo-
szorkányper vádlottja volt, aki 
becsületét védte meg miskolci-
as virtussal.

A város híres közösségépítő 
fesztiválja vár és hazavár min-
denkit, aki együtt akarja átélni, 
érezni Miskolc szeretetét.

Megjelent a Miskolci Keresztény Szemle 2019. évi utolsó szá-
ma. A lapban a miskolci katolikus iskolák közös tanévnyitó 
ünnepségéről szóló tudósítás mellett számos, a keresztény-
ség alapvető kérdéseihez kapcsolódó írás található. 

Papp András Tízparancsolat-
ról szóló írásának első részét 
olvashatjuk, Székely János az 
alapvető hittételek bibliai alap-
jairól, Ternyák Csaba az egyhá-
zi oktatás helyzetéről, míg Erdő 
Péter az egyház rendszerváltás-
ban történő szerepvállalásáról 
írt tanulmányt.

Az Egyház és Társadalom ro-
vatban Berkő Péter és Gecse At-
tila írásai a magyar egészségügy 
és a kórházi lelkigondozás ak-
tuális kérdéseit tárgyalják. Ki-
emelt jelentőségű napjainkban 
a környezet védelme, melyet ke-
resztény közösségeinkben a te-
remtett világ védelmének kötele-
zettsége fogalommal illetünk. A 
Tiszáninneni Református Egy-
házkerület reFORRÁS című lap-
jának ezzel kapcsolatos körkér-
désére adott válaszok közlésével 
kívánjuk felhívni a figyelmet erre 
a jövőnket meghatározó módon 

alakító kérdésre. Az Egyház és 
történelem rovatban Sáry Pál  
arról ír, hogyan jelenik meg a 
rómaiak eszmevillágában a csa-
lád és a házasság, míg Bolla Zsu-
zsanna cikke Boleratzky Lóránt 
emlékeit foglalja össze a 100 éve 
indult Miskolci Jogakadémiáról. 
Az Egyház és kultúra rovatban 
kaptak helyet a bodrogolasziban 
működő Chemin Neuf Közös-
séghez kötődő Thuronyi István 
és az alsózsolcai születésű Ma-
zsaroff Miklós festőművészek 
kiállításairól szóló írások.     

A lap a miskolci keresztény 
gyülekezeteken és oktatási in-
tézményeken keresztül jut el 
az érdeklődőkhöz, de megvá-
sárolható a Déryné utcai antik-
váriumban is. A folyóirat elekt-
ronikus változata és korábbi 
számai is olvashatók a keresz-
tenyszemle.hu/archivum inter-
netes honlapon is.
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Január 18-án szombaton, a Művelődési Ház előtti téren 
rendezik meg a Görömbölyi Forralt Bor és Tepertő Napot. 

A rendezvényre kilátoga-
tók különleges forralt boro-
kat kóstolhatnak, disznóto-
ros hideg és meleg ételeket 
fogyaszthatnak, legfőkép-
pen tepertő különlegessé-
geket. A Görömbölyi Bor-
barátok Hagyományőrző 

Egyesülete idén is szervez 
forraltbor-főző versenyt, az 
érdeklődőket zenés, humo-
ros programok is várják a 
nap folyamán. A IX. Öku-
menikus Vince Napi Vesz-
szőszentelés 12 órakor kez-
dődik.

Februárban újra Kocsonyafesztivál!

Forralt bor és tepertő nap 

Fotó: Beregi László 

Hegedűs a háztetőn. Fotó: mnsz.hu 

Fotó: Mocsári László 

MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
Január 9. csütörtök-15. szerda, naponta 15:30 

Tudsz titkot tartani?, 17:30 Tőrbe ejtve, 
20:00 Botrány

Január 16. csütörtök-22. szerda, naponta 
15:15 Judy, 17:30 és 20:00 Bad boys – 
Mindörökké rosszfiúk

Művészetek Háza: Béke-terem: 
Január 9. csütörtök-15. szerda, naponta 16:00 

FOMO – Megosztod és uralkodsz, 18:00 
Van Goghok, 20:15 Boldog idők

Január 16. csütörtök-21. kedd, naponta 
16:00 Cseng mester konyhája, 18:00 A 
bőrömben

Január 16. csütörtök-22. szerda, naponta 
20:15 Amanda

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Január 9. csütörtök-15. szerda, naponta 

több időpontban – Árok | Az átok háza | 
Az elfeledett karácsony (csak hétvégén) 
| Botrány | Jégvarázs 2. | Jexi – Túl okos 
telefon | Jumanji – a következő szint | 
Kémesítve | Nászszezon | Pamacs – a 
Mikulás kis rénszarvasa (csak hétvégén) 
| Seveled | Star Wars: Skywalker kora | 
Tőrbe ejtve

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Január 12. vasárnap, 10:30 A kiskakas 

gyémánt félkrajcárja
Január 19. vasárnap, 10:30 Mosó Masa 

mosodája
KIÁLLÍTÁS:
Január 14. kedd 17:00 Az évkör képei – 

Kertész Zsolt kiállításmegnyitója, II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Január 15-ig, szerdáig Hadházy Molnár Attila: 
Sokszínű világ, Művészetek Háza

Január 31-ig, péntekig Mazsaroff-díjasok 
kiállítása, Zenepalota

KONCERT:
Január 14. kedd 19:00 Boban Markovic 

Orkestar, Művészetek Háza
Január 15. szerda 19:00 Tűzvarázs bérlet IV., 

Művészetek Háza
Január 17. péntek 19:00 P Box Varga 

Miklóssal és Zselencz Lászlóval, Ady Endre 
Művelődési Ház

Január 18. szombat 15:00 és 19:00 Újévi 
Operett Gála, Művészetek Háza

ELŐADÁS:
Január 11. szombat 13:15 és 15:15 Rendhagyó 

divattörténet, Diósgyőri vár
16:00 Édes mostoha – zenés családi előadás 

Budaörsről, Művészetek Háza
Január 12. vasárnap 10:00-13:00 és 13:30-

16:00 Középkori betűvetés, Diósgyőri vár
Január 13. hétfő 17:00 Világjárók Társasága: 

Isztriai-félsziget, Ifjúsági és Szabadidő Ház
Január 15. szerda 16:30-17:30 Udvarhölgy- és 

apródképző, Diósgyőri vár
Január 18. szombat 11:15, 13:15 és 15:15 

Fegyvermustra, Diósgyőri vár
Január 19. vasárnap 11:00 és 14:00 Fúvós 

hangszerek bemutatója, Diósgyőri vár
15:00 és 19:00 Pletykafészek – bohózat 

Veresegyházról, Művészetek Háza
EGYÉB:
Január 13. hétfő 15:00 Koszorúzás a Doni 

kopjafánál, Szemere-kert
16:30 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegennyelvi 

Könyvtár
Január 14. kedd 16:30 Angol társalgási klub, 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
17:30 Német nyelvi klub, Szabó Lőrinc 

Idegennyelvi Könyvtár
Január 15. szerda 13:30 Író-olvasó találkozó 

Trux Bélával, Kaffka Margit Könyvtár
16:00 Kézműves délután, Petőfi Sándor 

Könyvtár
Január 17. péntek 19:00 Pótszilveszter, Avalon 

Ristorante
Január 18. szombat 12:00 X. Görömbölyi 

Forralt Bor és Tepertő Nap, Görömbölyi 
Művelődési Ház előtti tér

Január 19. vasárnap 9:00-13:00 Miskolci 
Termelői Nap, Erzsébet tér

GYEREKEKNEK:
Január 14. kedd 10:00 Babák és mamák a 

könyvtárban, Tompa Mihály Könyvtár
Január 15. szerda 10:00 Babusgató klub, II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
MOZGÁS:
Január 13. hétfő 18:30 Ingyenes pilates, Ady 

Endre Művelődési Ház
Január 14. kedd 18:30 Ingyenes alakformáló óra, 

Ady Endre Művelődési Ház
Január 15. szerda 8:00 Etka jóga, Móra Ferenc 

Könyvtár
Január 16. csütörtök 18:30 Ingyenes jóga, 

Ifjúsági és Szabadidő Ház

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Január 13. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 

Képújság 18:00 Híradó 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti 
magazin) 19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 
Programpont ism. 19:25 Épí-tech (építészeti magazin) 20:00 Híradó ism. 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. 20:25 Képújság

Január 14. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Híradó 
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Sportpercek 
19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. 19:25 Mérkőzés 
21:00 Híradó ism. 21:17 Időjárás-jelentés 21:20 Programpont ism. 21:25 Képújság

Január 15. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Híradó 18:17 Időjá-
rás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Egészségpercek (egészségügyi ma-
gazin) 19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés ism. 19:20 Programpont ism. 19:25 Quan-
tum 20:00 Híradó ism. 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 20:25 Képújság

Január 16. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság 18:00 Híradó 
18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (programajánló) 18:25 Promenád (kul-
turális magazin) 19:00 Híradó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. 
19:25 Forgószínpad ism. (színházi magazin) 20:00 Híradó ism. 20:17 Időjárás-jelen-
tés 20:20 Programpont 20:25 Képújság

Január 17. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:00 Képújság 18:00 Híradó 18:17 
Időjárás-jelentés 18:20 Programpont 18:25 Testközelből 18:45 Köztünk élnek 19:00 Hír-
adó ism. 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. 19:25 Egy nap a világ – Lon-
don 20:00 Híradó ism. 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 20:25 Képújság

Január 18. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 18:00 Krónika 
(heti hírösszefoglaló) 18:30 Egy nap a világ – London ism.  19:00 Krónika ism. (heti 
hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sportmagazin) 20:00 Krónika ism. (heti hí-
rösszefoglaló) 20:25 Képújság

Január 19. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság 18:00 Miskol-
ci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Hívőszó (vallási magazin) 19:00 Promenád ism. 
(kulturális magazin) 19:30 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm) 20:30 Képújság

A diósgyőri Szent Hedvig 
várkápolnában szombaton, 
11-én, 14 órától mutatnak be 
szentmisét. Az újgyőri Szent 
Imre templomban engesztelést 
tartanak hazánkért, Árpád-há-
zi Szent Margit ereklyéjének 
jelenlétében január 11-én, 
szombaton. 16.30: az ereklye 
kihelyezése, rózsafüzér-imád-

ság. A 17 órai szentmise után 
19 óráig: szentségkitétel, közös 
lelkiismeret-vizsgálat, engesz-
telés. 12-én, vasárnap Urunk 
megkeresztelkedésének ün-
nepe lesz. Ugyanezen a napon 
szentmisét tartanak a doni át-
törés hetvenhetedik évfordu-
lója alkalmából délelőtt fél 11-
kor a Szent Anna templomban. 

Januárban Szentlélek-szeminá-
rium indul a vasgyári egyház-
községben azok számára, akik 
még nem vettek részt rajta. Je-
lentkezni a sekrestyében és a 
plébániai irodán kapható űrlap 
kitöltésével lehet.

Az Aliansz imahét utolsó 
alkalma január 12-én, szom-
baton este 6 órakor kezdődik 

a Miskolci Keresztyén Test-
vérgyülekezet Horváth Lajos 
utca 5. szám alatt található 
termében. Január 19-én kez-
dődik az Ökumenikus ima-
hét a Belvárosi evangélikus 
templomban. Ennek alkalmai 
naponta 5 órakor kezdődnek 
más és más templomokban 
mintegy egy héten keresztül.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Keresztény Szemle 



A nagy testvér  
buktatta le 

Lopás vétség miatt folyt 
eljárás egy 55 éves sajó-
szentpéteri nővel szemben, 
aki egy decemberi délutánon egy sajószentpéteri élelmiszer-ve-
gyesbolt pultjáról, egy őrizetlenül hagyott borítékban csaknem 
százötvenezer forintot tulajdonított el. A rendőrök az üzlet bizton-
sági kamerafelvételének elemzése után pár napon belül azonosítot-
ták, majd gyanúsítottként hallgatták ki a nőt. 

Szilveszteri balhé
Egy vita fajult tettlegességig Ózdon szilveszter éjszakáján, a ren-

dőrök két férfit őrizetbe is vettek, akikkel szemben emberölés kí-
sérlet bűntett, életveszélyt okozó testi sértés, valamint garázdaság 
miatt folyik büntetőeljárás. A gyanúsítottak december 31-én 21 
óra után bementek egy ózdi ingatlanba, ahol az ottlakókkal vita 
alakult ki. A szóváltást tettlegesség követte, majd a hívatlan ven-
dégek távoztak. Pár perc elteltével azonban ismét visszatértek az 
egyikük hozzátartozójával kiegészülve, ekkor már felfegyverkez-
ve. A 60 éves B. Barnabás tégladarabokat dobálva rongálta meg a 
családi ház ablakát, illetve egy, az udvaron parkoló autót. Fia, a 34 
éves B. Barnabás egy karddal okozott egy 54 éves férfinak fején és 
karján sérülést, míg társa, a 27 éves B. Arnold egy 25 éves fiatal-
embert bántalmazott a nála lévő lapáttal. A helyszínre a bejelentést 
követő pár percen belül kiérkező rendőrök a verekedő személyeket 
a helyszínen elfogták, és előállították. B. Barnabást garázdaság el-
követése miatt, ifj. B. Barnabást emberölés kísérlet bűntett, míg B. 
Arnoldot életveszélyt okozó testi sértés miatt hallgatták ki gyanú-
sítottként. A Megyei Rendőr-főkapitányság január 1-jén őrizetbe 
vette a gyanúsítottakat, és indítványozta letartóztatásukat.

Elvitte a sorompót
Közlekedés biztonsága 

elleni bűncselekmény mi-
att folyt büntetőeljárás egy 
25 éves szerb férfival szem-

ben. A sofőr egy kazincbarcikai vasúti átjáróban hagyta figyelmen 
kívül a tilos jelzést, valamint a záródó félsorompót.  A sorompó 
csapórúdja rázáródott a jármű félpótkocsijára, ami megrongáló-
dott. A sofőrt előállították, kihallgatásakor a bűncselekmény elkö-
vetését elismerte. 

Félrevezette a rendőrséget
Hatóság félrevezetése miatt folyt büntetőeljárás T. Szilveszter, 28 

éves kazincbarcikai lakossal szemben. A férfi tavaly októberben 
tett bejelentés a rendőrségre, hogy az utcán rosszul lett, eszméle-
tét vesztette, és egy ismeretlen személy – állapotát kihasználva – a 
nála lévő másfél millió forint készpénzt eltulajdonította. A hiányzó 
összeg a férfi munkahelyének, az egyik helyi cégnek a többnapos 
bevétele volt. A nyomozók a valótlanságot bejelentőt gyanúsított-
ként hallgatták ki. A férfi meghallgatása során elmondta, hogy a 
félrevezető tájékoztatást azért adta, mert korábban a munkáltatója 
által rábízott pénzt valahol elhagyta.

Testével védte meg rokonát
Garázdaság és könnyű testi sértés miatt emeltek vádat egy 22 éves 

férfi ellen. A vádlott tavaly októberben egy kulturális rendezvényen 
vett részt Megyaszón, ahol ittasan kötekedni kezdett a jelenlévőkkel, 
ezért a rendezvény helyszínéről kikísérték az utcára, az épület elé.

A vádlott itt látta meg a sértett férfit, aki a jeges úton közleked-
ve megcsúszott és elesett. Megpróbált felállni, de ekkorra a vádlott 
odaugrott, és egy alkalommal ököllel az arcán megütötte. Ekkor 
a sértett közelben tartózkodó unokahúga odasietett, és azonnal 
ráfeküdt a férfire, így a testével akadályozta meg, hogy a vádlott 
újra megüsse. A férfi ugyanis nem hagyott fel a támadással, tovább 
próbálkozott, de a nő fellépése eredményeként az újabb ütése már 
csak az útburkolatot érte. Az eseményeket látva kívülálló szemé-
lyek értesítették a rendőröket, akik a vádlott előállításáról intéz-
kedtek. A sértett a vádlott bántalmazása következtében 8 napon 
belül gyógyuló, repesztett sérülést szenvedett el, és könnyű testi 
sértés vétsége miatt magánindítványt terjesztett elő. Az ügyészség 
a már korábban garázda jellegű bűncselekmények miatt többször 
elítélt vádlottal szemben fogházbüntetést és mellékbüntetésként 
közügyektől eltiltást indítványozott.

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

Mozaik Miskolci Napló12

OLIMPIAI HELYSZÍNEK 
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal az olimpiai játékok helyszíneinek nevét rej-
tettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, 
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési hatá-
ridő: 2020. február 5. E-mail-cím: info@mikom.
hu. A helyes megfejtések beküldői között könyv-
jutalmat sorsolunk ki.  

Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. gyümölcskenyér  2. diós beigli 3. má-
kos guba 4. mézeskalács. Nyertesek: Pintérné Váradi Éva (Miskolc), Sándor 
György (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

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.) Ha lehet, most ne hozzon döntéseket 
egzisztenciális és pénzügyekben. Túlságosan csapongó a lel-
ke, ezért valószínűleg már tíz perc múlva megbánná azt, amit 

elhatároz. Várjon jövő hétig, akkor higgadtabb lehet.

Bika (04. 21–05. 21.) Ön akkor érzi jól magát a jelenlegi 
munkahelyén, ha ott a szépérzéke, művészi hajlamai is kielé-
gítést nyerhetnek. Ha a kereskedelemben vagy az iparban is 

dolgozik, akkor is fontosak a tárgyak, amikkel körülveszi magát.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Lehetősége adódhat arra, hogy vég-
re elvállalja álmai hivatását. Azért az nem elég, ha vágyik rá: 
utána is kell járnia, fel is kell kutatnia ezeket a lehetőségeket. 

Ha a mostani munkája szenvedés, vágjon bele!

Rák (06. 22–07. 22.) A munkahelyi konfliktusok megszapo-
rodásával kell számolnia. Annál jobban veszi ön az akadályo-
kat, minél több időt szán a személyes kapcsolatai ápolására. 

Most érdemes jóban lennie a főnökével!

Oroszlán (07. 23–08. 23.) E héten gyorsabban megy a tanu-
lás, mint általában. A koncentrálás sem esik most nehezére: 
jó hír ez a diákoknak, de mindenki másnak is, aki nem rest 

képezni magát. A gyakorlati képességeit is fejlesztheti.

Szűz (08. 24–09. 23.) Amíg az otthonában ön a nagy dik-
tátor, a munkahelyén képes eljátszani a kicsi nyulat. Pedig 
éppen ott kellene pontosan most felemelnie a hangját kicsit. 

Különösen akkor, ha az igazságérzetét éri sérelem.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Az fennálló feszültségek feloldá-
sához az első lépés az lenne, hogy egyáltalán hajlandó elfo-
gadni azokat, és szembenézni velük. Kivételesen ne féljen 

egy kirobbanó vitától sem. A fontos, hogy induljanak el a megoldás felé. 

Skorpió (10. 24–11. 22.) Jól teszi, ha kihasználja, hogy a 
döntéshozók szabadságon vannak, és ezért szabadabb kezet 
kapott bizonyos dolgokban. Most jött el az ideje annak, hogy 

kiváló ötleteit a gyakorlatba is átültesse.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Hála istennek, az anyagi gondok 
mostanában elkerülik. Igaz, nem is veti fel túlságosan a pénz, 
de a hónap végén sem kell kölcsönökhöz folyamodnia. Most 

még egy önmegvalósító tervét is keresztül viheti.

Bak (12. 22–01. 20.) Most nem okozhat csalódást a főnöke-
inek, mert nagyon is számítanak önre. Itt a lehetőség a nagy 
kiugrásra is. Most ne törődjön a munkahelyi pletykákkal. 

Nincs semmi jelentőségük önre nézve.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A Merkúrnak köszönhetően a 
munkahelyén is túl bőbeszédűvé válhat. Ráadásul nagyon 
sok feladatot, a türelmét próbára tevő munkát kaphat. Ha 

önnek nem a beszéd a munkája, akkor könnyen elúszhat.

Halak (02. 20–03. 20.) A munkahelyén ne a pénzügyi gond-
jairól beszéljen elsősorban. Ezért ugyan megsajnálhatják, de 
ettől még nem fogják önt értékesebb munkaerőnek tartani. 

Inkább a kvalitásait hangoztassa, és mutassa is ki!

FORRÓ NYOMON

A nagy érdeklődés miatt idén is négy koncerttel köszöntöt-
te az újévet a Miskolci Szimfonikus Zenekar és valamennyi al-
kalommal megtöltötte a színházat. Polkák, népszerű operettek, 
könnyed, de ritkán játszott darabok kaptak helyet az évköszöntő 
koncerten. Most először a Popovich ikrek játékát is élvezhette a 
közönség. 

Hangversennyel  
köszöntötték az újévet

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 

FELVÉTELE

Munkássága előtt tisztelegve – születésének 95. évfordulóján, január 7-én – emléknappal várták a látogatókat a Miskol-
ci Állatkert és Kultúrparkban, ahol a brit zoológusra és íróra emlékeztek. A jelenlévők  megkoszorúzták a világ első  Du-
rell-szobrát, amelyet 1998-ban állítottak fel az állatkert természetvédelmi szoborparkjában. Nevét és természetvédelem iránti 
elkötelezettségét milliók ismerik világszerte a gyermekkoráról, állatgyűjtő expedícióiról és a Jersey-sziget állatkertjéről szóló 
szórakoztató és hatalmas tudásanyagot magukba foglaló könyveiből.                                                            FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS 

DURELLRE EMLÉKEZTEK 
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