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Az önkormányzat másfél 
hónapos próbaidőre beve-
zeti az új forgalmi rendet, 
miközben több alkalommal 
is forgalomszámlálást hajt 
végre a Görögszőlő-Andor 
utca útszakaszon.

Elfogadták a városvezetés 
Görögszőlő-Andor utca for-
galmi rendjével kapcsolatos 
javaslatát azok a helyiek és a 
civilszervezetek képviselői, 
akiket kerekasztalbeszélge-
tésen fogadott szerdán Veres 
Pál polgármester, Varga And-
rea alpolgármester és Ignácz 
Dávid jegyző a Városházán. A 
mintegy kétórás, helyenként 
heves vitát hozó megbeszélés 
azzal kezdődött, hogy Veres 
Pál polgármester felelevenítet-
te: októberben buszmegállókat 

újítottak fel az Újgyőri piacnál, 
emiatt a Görögszőlő és az An-
dor utcát egyirányúsították a 
belváros felé, hogy ezzel is elő-
segítsék a gyorsabb haladást. 
A munkák végeztével, decem-
ber közepén aztán visszaállt az 
eredeti forgalmi rend.

Ezzel azonban nem min-
denki értett egyet. Deák-Bár-
dos Mihály önkormányzati 
képviselő – több mint ötven 
helyi nevében – megkereste a 
polgármestert azzal, hogy az 
egyirányúsítás jó volt a Nem-
zetőr és a Károly utca között 
– mondták az őt megkereső la-
kók –, mert az nekik és az itteni 
intézményeknek is kedvez. Az 
egyirányúsítás mellett kardos-
kodók táborából Szilágyi Csa-
ba és Csutorás Géza mondta el 
véleményét a kerekasztal-be-

szélgetésen. Fő érvük az volt, 
hogy a Károly utcában több in-
tézmény is működik, nagy itt 
a forgalom, zsúfolt a szakasz, 
gyakorlatilag egy sávot a par-
koló autók foglalnak el. A Gö-
rögszőlő-Andor utca ellenben 
kihasználatlan, üres.

Az egyirányúsítás janu-
ár 13-ától, hétfőtől lépett vol-
na életbe, civilszervezetek – a 
Kerékpáros Miskolc Egyesü-
let (KME) és a Zöld Kapcso-
lat Egyesület (ZKE) – és több 
környéken élő is tiltakozásá-
nak adott azonban hangot. 
Attól tartanak ugyanis, hogy 
a Görögszőlő-Andor utca for-
galma jelentősen megnő a bel-
város felé, ami nemcsak a he-
lyiek életét keserítené meg, de 
gyakorlatilag ellehetetleníte-
né a biciklisek és a gyalogosok 
közlekedését is a szakaszon. 
Kunhalmi Zoltán, a KME el-
nöke kifejtette: a Diósgyőr és 
a belváros között közlekedő 
biciklisek egyedül ezt az út-
vonalat tudják igénybe venni. 
Az egyirányúsítással megnő 
az autósforgalom, ha bedugul 
az Újgyőri főtér, hiszen véle-
ménye szerint az autósok ke-
rülőútként választják majd ezt 
a szakaszt. Elmondta, online 
petíciót indítottak „a miskolci 
Andor utca rendjének, nyugal-
mának megvédéséért”.

F. Nagy Zsuzsanna, a ZKE el-
nöke emlékeztetett, évekkel ez-
előtt már benyújtott egy javas-
latot az itteni forgalmi renddel 
kapcsolatban. „Azóta nem tör-
tént semmi a gyalogosok, isko-

lások érdekében ezen a szaka-
szon”, hangoztatta. A nagyobb 
forgalmi teher esetén meglá-
tása szerint „komolyabb bal-
esetek” lehetnek. Azt mondta, 
amíg nem biztosított a gyalo-
gosok biztonságos közlekedése, 
addig nem kellene változtatni 
a renden. – Akkor tudom elfo-
gadni a szakasz forgalmi rend-
jének bármilyen módosítását, 
ha a gyalogosok, biciklisek 
járható felületet kapnak zeb-
rákkal, valamint közlekedési 
táblákat is kitesznek – emelte 
ki. Erdei Sándor és Deák-Bár-
dos Mihály önkormányzati 
képviselő is felajánlotta, hogy 

képviselői alapja terhére fek-
vőrendőröket helyeznek ki, ki-
javítanák az utat, és – ha az út 
szélessége engedi – járdát is 
építtetnének. Az Andor utcai-
ak képviseletében Vámosi Ber-
talan és Vascsák Roland volt je-
len a megbeszélésen. Szerintük 
a helyiek életét ellehetetleníte-
né a változtatás.

Az egyeztetésen végül a pol-
gármesteri hivatal javaslatára 
egy olyan megoldás született, 
amelyet minden résztvevő el-
fogadott, illetve tudomásul 
vett. A menetrend a követ-
kező: az Avar – Károly utca 
közötti szakasz a belváros 

irányába egyirányúvá válik 
január 21-étől. A forgalom-
számlálás csütörtökön elkez-
dődött, a József utcánál mér-
ték az Andor utcán áthaladó 
gépjárműforgalmat. A szám-
lálás hétvégén és hétfőn foly-
tatódik, reggel fél 7-től dél előtt 
10 óráig tart. Ezt február utol-
só két hetében megismétlik 
a szakemberek. Az így nyert 
adatok ismeretében a városve-
zetők és az ott lakók, valamint 
a civilek március elején meg-
vizsgálják, szükséges, vagy 
sem a forgalmi rend további 
módosítása.

KUJAN ISTVÁN
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Helyiek és civilszervezetek képviselői egyeztettek a városvezetéssel. Fotó: Végh Csaba

Március elején vizsgálják meg, hogy szükséges-e a forgalmi rend 
további módosítása. Fotó: Juhász Ákos

Bírósági eljárást kezdemé-
nyez a Miskolc Holding ve-
zetése a korábbi igazgatóval, 
Pálffy Kingával szemben a 
„jogtalanul felvett összegek 
visszaszerzése érdekében”. 
Szélyes Domokos vezérigaz-
gató pedig több mint 13 mil-
lióval tartozik a cégcsoport-
nak, ami miatt valószínűleg 
szintén bírósági eljárás lesz 
– tudatta pénteki sajtótájé-
koztatóján a Velünk a Város 
frakció vezetése.

– Az előző városvezetés a 
fizetésképtelenség határán 
egyensúlyozó Holdingot ha-
gyott hátra, ezt állapították 
meg a céget vizsgáló szakér-
tők – kezdte a Velünk a Város 
frakcióvezető-helyettese. Ba-
dány Lajos szerint a cégcso-
port pénzügyi helyzete „fo-
lyamatosan romlik”, ennek 
következtében a 7 milliárd 
forintos folyószámlahitel-ke-
retet 9-re kellett megemelni. 
– Ellenkező esetben a cégcso-
port egyes tagvállalatai fize-
tésképtelenné váltak volna – 
mutatott rá.

A legnagyobb hitelfelvevő 
a maga 4,6 milliárdjával az 
MVK Zrt., aminek felügyelő-
bizottsági tagja volt a Fidesz 
mostani frakcióvezetője, az 
átvilágításra közleményben 
reagáló Alakszai Zoltán. – 
Felmerül a kérdés, vajon mi-

ért nem figyelmeztette a Hol-
ding felügyelőbizottságának 
elnökét, Alakszainé Oláh An-
namáriát, jelezze a város jegy-
zője felé, aki történetesen ak-
koriban maga Alakszai Zoltán 
volt, hogy a város öt éve nem 
utalta át a szerződésben rögzí-
tett és közgyűlési határozattal 
elismert közszolgáltatási el-
lentételezés összegét a közle-
kedési vállalatnak – vetette fel 
Badány Lajos.

A frakcióvezető-helyettes 
újabb kérdéseket intézett a 
korábban a várost vezető pár-
tok felé. Miként fordulhatott 
elő például, mondta Badány, 
hogy egy város „szándékosan 
kivérezteti a közszolgáltatáso-

kat végző cégeit”? Gazdasági 
konjunktúrában hogyan lehet, 
hogy a 2014-es adósságkon-
szolidációt követően semmi-
lyen adóssága nem volt a vá-
rosnak, öt év alatt azonban 14 
milliárdos adósságot halmo-
zott fel? Miért áltatták azzal a 
miskolciakat, hogy a város és 
a Holding pénzügyi helyzete 
rendben van, sőt folyamatosan 
fejlődik? A Holding átvilágí-
tásánál megállapított számok 
tényeken alapulnak, ezekről 
felesleges vitatkozni. Amiről 
beszélgetnünk kell most már, 
az a jelenleg fennálló hiányo-
kért való felelősség kérdése – 
hangsúlyozta a frakcióveze-
tő-helyettes.

„Elegánsan, tartozást hátra-
hagyva léptek le”, vélekedett 
az előző város- és Holding-ve-
zetésről a Velünk a Város 
frakcióvezetője. Simon Gá-
bor szerint változásokra van 
szükség, ennek érdekében az 
első lépéseket már megtették: 
új igazgatótanácsa és felügye-
lőbizottsága van a Miskolc 
Holdingnak; az önkormány-
zati közszolgáltató cégek ügy-
vezetői, igazgatói állásaira pá-
lyázatot hirdettek meg. Aztán: 
valamennyi tagvállalat fel-
ügyelőbizottsági tagját lecse-
rélték, az újakat azonnali ha-
tállyal meg is választották.

A politikus szólt az előző ve-
zetőkről is. – Pálffy Kinga Hol-

ding-vezérnek több mint net-
tó 30 millió forintot utaltak át. 
Azonban a felügyelőbizottság 
jogellenesnek tartja a munka-
viszonyának megszüntetését, 
és felszólította a Miskolc Hol-
ding vezetését, hogy bírósági 
eljárást kezdeményezzen vele 
szemben az álláspontunk sze-
rint jogtalanul felvett összegek 
visszaszerzése érdekében – je-
lentette be Simon Gábor.

Azzal folytatta, hogy „Szé-
lyes Domokos volt vezérigaz-
gató – álláspontunk szerint 
– szintén jogtalanul szüntette 
meg a munkaviszonyát, jog-
talanul terjesztette elő a brut-
tó mintegy 50 millió forintos 
követelését”. – A felmondás 
jogellenességére való tekintet-
tel ennek a pénzösszegnek a 
kifizetése nem történhet meg. 

Nem a Miskolc Holding tarto-
zik Szélyes Domokosnak, ha-
nem a jogellenességre tekin-
tettel ő tartozik több mint 13 
millióval – hangoztatta, hoz-
zátéve, tudják persze azt is, 
hogy várhatóan ebből is bíró-
sági eljárás lesz, de ennek áll-
nak elébe.

Végül elhangzott: az átvi-
lágítást részletekbe menően 
folytatni fogják, és a közeljö-
vőben kiterjesztik az önkor-
mányzati intézményekre is. A 
Miskolc Holding átalakítása 
tehát megkezdődött, új a cég-
struktúra, vezetői szinteket 
szüntettek meg, takarékossági 
intézkedéseket léptettek élet-
be, a Városháza és a Holding 
pedig egyeztet a cégcsoport és 
a városi költségvetés konszoli-
dációjáról.                               K. I.

Átvilágítás után – most már a felelősöket keresik

Badány Lajos és Simon Gábor. Fotó: Végh Csaba

A legnagyobb hitelfelvevő a maga 4,6 milliárdjával az MVK Zrt. 
Fotó: Mocsári László 



Három hónapja vezeti Miskolcot. Ez az időszak elsősorban 
az átadás-átvételről, átvilágításokról szólt. Mára már körvo-
nalazódik, mit hagyott hátra az előző városvezetés, miből, 
mennyiből gazdálkodhat Miskolc a következő években. A 
közelmúltban napvilágot látott holdingos számadatok azon-
ban nem túl biztatók, miközben folyamatban van a Diós-
győri vár, a főtér, és a tapolcai strand fejlesztése. És akkor 
még a Veres Pál polgármester által a kampányban megígért, 
megismert Nagy-Miskolc programról nem is beszéltünk.

– Az elmúlt hét hírei a Hol-
ding átvilágításának eredmé-
nyéről, az elődöktől megörö-
költ közel 53 milliárd forintos 
adósságról szóltak, valamint 
az ezzel összefüggő politikai 
adok-kapokról.

– A Miskolc Holding Zrt. át-
világítását gazdasági szakem-
berek, könyvvizsgálók készítet-
ték, október végén kezdték el, év 
végére lett kész. Ez egy vaskos 
anyag, tele táblázatokkal, pénz-
ügyi elemzést segítő mutatókkal, 

javaslatokkal, ennek főbb sarok-
pontjait, kivonatát ismerhették 
meg a miskolciak az elmúlt hé-
ten. De az, amit ez a szakmai je-
lentés tartalmaz, tényeken alap-
szik. A politikának persze lehet 
véleménye az átvilágítási doku-
mentumról, sőt, kell is hogy le-
gyen. Ez így van rendben. Én 
azonban nem pártpolitikát, vá-
rospolitikát ígértem, és ehhez 
tartom is magam. Éppen ezért 
ragaszkodtam ahhoz is, hogy 
csak a pontos számok, a valós 
gazdasági helyzet ismeretében 
tudassuk a miskolciakkal a vá-
ros cégeinek gazdasági helyzetét. 
Propagandisztikus elszámol-
tatásokkal, téves, de jól hangzó 
számadatokkal nem akarom, és 
nem is fogom félrevezetni a vá-
roslakókat, a Holding esetében 
is kizárólag a tények ismertetése 
volt a cél, és ezt is tette a Holding. 
Már tudjuk, és mindenki tudja, 
honnan indulunk.

– Az önkormányzat hogyan, 
milyen forrásból fizeti vissza a 
Holdingnak a tartozásait, köz-
tük az MVK-s tartozást?

– A város költségvetésének 
tervezése már elkezdődött, az 
előterjesztés februárban ke-
rül a testület elé. Ebben min-
denképp számolni kell azzal, 
hogy az adósságunk egy részét 
törlesszük a cégcsoport felé. A 
Miskolci Önkormányzatnak is 
érdeke, hogy a Holding cégei 
pénzhez jussanak, hiszen csak 
így tudják a miskolciakat ki-
szolgálni, a megfelelő szolgálta-
tásokat nyújtani.

– Lesz-e felelőse annak, 
hogy a Holding ilyen helyzet-
be jutott?

– Azt ígértem, és ehhez tar-
tom is magam, nem lesz propa-

gandisztikus felelősségre vonás. 
Megalapozatlanul senki ellen 
nem teszünk feljelentést, mint 
ahogy ezt az előző városvezetés 
tette. Ellenben kell hogy legyen 
felelőse annak, hogy a Holding 
gazdálkodásában közel 53 mil-
liárd forintos hiány keletkezett 
az elmúlt években. Jogászok 
bevonásával már vizsgáljuk a 
szerződéseket, az előző vezetés 
által kötött kötelezettségválla-
lásokat, és jogi úton keressük a 
város igazát.

– Három hónapja vezeti Mis-
kolcot, mi történt ez alatt? Nem 
hallottunk elbocsátásokról, le-
építésekről. Ez ritkaság, vezető-
csere esetén általában gyakori, 
hogy a régieknek menni kell.

– Nem vagyok híve a boszor-
kányüldözésnek. A kampány 
alatt is hangsúlyoztam – de ak-
kor talán még sokan nem hit-
ték el –, minden olyan szak-
emberre számítok, aki velünk 
szeretne dolgozni Miskolcért. 
Bizalmi pozíciókban persze 
voltak változások, de nem állt 
szándékunkban megakasztani 
a szakmai munkát azzal, hogy 
elbocsátunk önkormányzati 
dolgozókat csak azért, mert az 
előző városvezetés alatt is a hi-
vatalban dolgoztak. Bevallom, 
az elmúlt három hónapban szá-

mos kiváló szakembert ismer-
tem meg az önkormányzat-
nál, olyanokat, akikkel tudok 
együtt dolgozni, és ők is együtt 
tudnak működni velünk. A na-
pokban kiírtunk álláspályáza-
tokat, ezek egy részét a Polgár-
mesteri Hivatal decemberben 
elfogadott Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának változása 
indokolta. Osztály- és csoport-
vezetőket keresünk, külső kör-
ből és hivatalon belül is – bár-
ki jelentkezhet, a fontos, hogy 
a szakfeladatokat rátermett 
szakemberek lássák el. Éppen 
ezért a régi vezetőknek is van 
lehetőségük pályázni. Ugyanez 
a helyzet a Holding tagvállala-
tainál is. Így a kiírás lehetősé-
get teremt arra, hogy a jelenle-
gi vezetőket, munkavállalókat 
jobban megismerjük, lássuk az 
ambíciókat, a kívülről beérke-
ző pályázatok esetében pedig új 
szakmai elképzelések, módsze-
rek kerülhessenek előtérbe.

– Mint említette, a Holding 
átvilágítási jelentése tényeket 
közöl. Ezen szomorú tények is-
meretében hogyan tovább?

– A kampány alatt átlátható-
ságot, transzparenciát ígértem, 
és ehhez ragaszkodom azóta is. 
Ennek jegyében történik majd 
a Holding és cégeinek gazdasá-
gi stabilizációja is. A város tag-
vállalatait tömörítő cégcsoport 
élére még decemberben új ve-
zérigazgató került, Dukai Zol-
tán személyében, aki elismert 
gazdasági szakember. Neki és 
csapatának a feladata, hogy ki-
dolgozzon egy tervet, amely új-
fajta szemléletet, takarékos gaz-
dálkodást vezet be a Holdingon 
belül. Emellett – mint említet-
tem is – a cég igazgatótanácsa a 
napokban kiírta a tagvállalatok 
vezetői posztjára a pályázato-
kat, így a cégek élére olyan szak-
emberek kerülhetnek majd, 
akik tudnak azonosulni az új-
fajta szemlélettel, akik partne-
rek a takarékos gazdálkodás-
ban, és újfajta üzleti modellben 
gondolkodnak. Az tény, hogy 
komoly változtatásokra lesz 
szükség ahhoz, hogy az előző 
vezetéstől megörökölt kritikus 
gazdasági helyzetből kirántsuk 
Miskolcot.

– Ez a helyzet hogyan befo-
lyásolja a fejlesztéseket?

– A nagyobb városi projektek 
– a Diósgyőri vár, a Szent Ist-
ván tér, a tapolcai strand – át-
tekintése folyamatban van. A 
Diósgyőri vár esetében sikerült 
olyan műszaki tartalmat elfo-
gadtatni a miniszterelnökség-
gel és a kivitelezővel, amelynek 
köszönhetően nem kell plusz 
forrást bevonnia a városnak a 
fejlesztésbe – ez egy igen jelen-
tős siker. A szakemberek olyan 
elemeket vettek ki a tervekből, 
amelyek nem tettek hozzá a vár 
turisztikai funkciójához és ér-
tékéhez. Lesznek viszont olyan 
új elemek, amelyekről széles 
körben szeretnénk egyeztetni 
a vár környéki lakosokkal, he-
lyi vállalkozókkal. A beruházá-
sok nem állnak le, sőt elkezdjük 
megvalósítani a kampány alatt 
megismertetett Nagy-Miskolc 
programot. A lehetőségeink-
nek megfelelően, kis lépésekben 
ugyan, de elkezdődnek a fej-
lesztések a városban.

– Volt, van egy Nagy-Miskolc 
program, milyen prioritások-
kal számolnak ezen belül?

– A prioritásokat a rövidtá-
vú lehetőségeink határozzák 
meg, vagyis azok a prioritások, 
amikre a költségvetésen belül 
forrást tudunk rendelni, ami-
hez pályázati úton forrást tu-
dunk szerezni, vagy kívülről 
forrást tudunk hozni. A rövid 
távú prioritások természetesen 
a hosszútávú koncepció szolgá-
latában fognak állni. Azt tart-
juk szem előtt, hogy Miskolc 
egy vonzó, szerethető, élhető és 
izgalmas város legyen.

– Mit emelne ki ebből a prog-
ramból?

– Elsősorban azokat, a terü-
leteket, amelyeken már elin-
dult a munka. Például a Gon-
doskodó Miskolc fejezet: ezen 
belül is a Salkaházi program, 
amelynek bővítését ígértük, 
annak érdekében, hogy mi-
nél több programot kapjanak 
azok a szépkorúak, akik ezért 
a városért dolgoztak. A tava-
lyi Salkaházi karácsonyi ün-
nepséget is ennek a jegyében 
szerveztük: a korábbi gyakorlat 
szerint egy előadás volt a Mű-
vészetek Házában, mi hármat 
tartottunk, hogy lehetőleg ne 
legyen olyan szépkorú, aki le-
marad a rendezvényről. Illetve 
plusz 5000 forinttal segítettük 
a szépkorúakat. Az idén pedig 
számos kulturális és sportren-
dezvénnyel bővül ez a prog-
ram. De említhetném a fesz-
tiválokat is; megígértük, hogy 
visszahozzuk Miskolcra az el-
múlt években száműzött na-
gyobb rendezvényeinket. Egy 
siker már van ezen a területen: 
még decemberben jelentettük 
be, a Kocsonyafesztivál vissza-
tér „szülővárosába”. De azon 
is dolgozunk, hogyha az lehet-
séges, a többit is hazahozzuk. 
Átláthatóságot ígértünk, nyi-
tott városházát, és ezen elvek 
mentén haladunk a munká-
val. Minden szakterület mellé 
szakértői csoportot állítunk fel, 
amelyben szakemberek, civilek 
segítik az adott terület munká-
ját. A főépítész mellett például 
építészekből álló munkacso-

port dolgozik, akikkel egyeztet 
a város, kikéri a véleményüket.

– Házasulandók támogatá-
sa, születési támogatás. Ezek 
voltak az első intézkedései. Mi-
ért ezeket tartotta elsődleges-
nek?

– A Nagy-Miskolc program 
egyik fontos eleme a fiatalok 
Miskolcon tartása, illetve a már 
elvándoroltak visszacsábítása. A 
fiatalok jelentik a város jövőjét, 
rájuk lehet építeni, velük kell szá-
molnunk. Éppen ezért fontosnak 
tartottam, hogy elsők közt kap-
janak kedvezményeket, támoga-
tásokat. Egyik ilyen, őket érintő 
intézkedés volt a friss házasok 
számára nyújtott kedvezmény: a 
miskolci házasulandó párok, ha 
hivatalon és munkaidőn kívül, 
azaz külső helyszínen kötnek há-
zasságot, akkor ennek díjából 50 
százalék kedvezményt kapnak. 
Ezen túl bevezettük a születé-
si támogatást, ez jelképes, egy-
szeri 20 ezer forintot jelent azon 
szülők számára, akik a gyermek 
születésekor és az azt megelőző 
egy évben miskolci lakcímmel 
rendelkeztek.

– És volt számos szociális tá-
mogatást érintő intézkedése is.

– Valóban, hiszen azt sem 
szabad elfelejtenünk, Miskol-
con számos család él nehéz szo-
ciális körülmények közt. Ők 
a rendkívüli települési támo-
gatásokat korábban kizárólag 
pénzbeli támogatásként kapták. 
Január 1-jétől azonban sokkal 
célzottabban tudunk nekik se-
gíteni, mert most már például 
tűzifa, élelmiszer, tanszer, ru-
hanemű vagy tisztítószer for-
májában is adható a támogatás. 
Illetve köztudott, hogy a temet-
tetés költségei igen magasak, 
ezért az volt a javaslatom, hogy 
az ehhez nyújtható támogatás 
összegét emelje meg a testület. 
Meg kell említenem azt is, hogy 
a települési támogatásokat sza-
bályozó jövedelemhatárt is mó-
dosítani kellett: egyrészt eddig 
sok rászoruló család jövedelme 
csak néhány forinttal haladta 
meg a határértéket, másrészt 
az elmúlt években magasabbak 
lettek a jövedelmek és a megél-
hetés költségei, és ezeket kellett 
lekövetnie a szabályozásnak… 
Ezek a kezdeti intézkedések, 
sok munka vár még ránk, és 
ebben a munkában minden 
miskolcira számítok. Építsük 
együtt Nagy-Miskolcot!
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A város költségvetésének tervezése már elkezdődött. Fotó: Juhász Ákos

ÉPÍTSÜK EGYÜTT  
NAGY-MISKOLCOT!

A Kocsonyafesztivál visszatér szülővárosába. Fotó: Mocsári László

Veres Pál polgármester messenger csa-
tornája: http://m.me/veres.pal.miskolc



Legórobotok segítségével 
találtak megoldást a gye-
rekek az erdészeti problé-
mákra a Forester progra-
mozóversenyen. A diákok 
ötletei a szakmai zsűrit is 
lenyűgözték.

Hófehérke történetét alakí
tották át a Szilágyi Dezső Álta
lános Iskola diákjai. A gonosz 
boszorkány ezúttal azt nem 
bírta elviselni, hogy létezik nála 
jobb programozó. A gyerekek 
viszont bebizonyították, hogy 
tehetségesebbek. A projekt
bemutató az első feladat volt 
a Forester programozóverse
nyen. A megmérettetés legfon
tosabb elemei természetesen a 
legórobotok voltak. Szabó Zo
árd már az óvodában elkezdett 
foglalkozni velük. Azóta már 
egy komolyabb szintet is elért, 
de a lelkesedése nem lankadt. 
– Szeretem a kihívásokat, ne
hezek a feladatok, de így is na
gyon tetszenek – fogalmazott.

A legórobotokkal kizárólag 
erdészeti problémákra kellett 
megoldásokat találniuk a gye
rekeknek. Ilyen például az er
dei szemetelés, a vadállatok 
téli etetése vagy az erdei forrá
sok vizsgálata. Bózsó Gyula, az 
Északerdő Zrt. Műszaki Osz
tályának vezetője elmondta, 

meglepődött a gyerekek tudá
sán. – Az előadások alkalmával 
saját fülemmel hallottam, hogy 
milyen háttértudással rendel
keznek, alig hittem el. Továb
bá nagyon sokan például be
vontak erdészeket a felkészülés 
során, és megkeresték erdész 
kollégáinkat, hogy az ötlet ki
gondolásában is szakmai segít
séget kérjenek – nyilatkozta.

A gyerekek nemcsak a 
programozás és az informa
tika terén nyújtottak kiemel
kedő teljesítményt, hanem az 
erdőt is jobban megismerték. 
A legórobotok a terepasztalo
kon mérték össze tudásukat. 
Ez volt a verseny utolsó része. 

A robotoknak összesen nyolc, 
valós erdei szituációt utánzó 
feladatot kell elvégezniük.

Szopkó Tibor, a Köznevelé
si, Kulturális, Turisztikai, Ifjú
sági és Sport Bizottság elnöke 
elmondta, a városvezetők fon
tosnak tartják a technikai fej
lődés megismerését. – Mi a vá
rosvezetésben abban hiszünk, 
hogy azért fontos ez az inno
vatív verseny, mert a robotika 
már nem a jövőt jelenti,hanem 
itt van a mindennapjainkban.

A versenyt az Északerdő Zrt., 
a Miskolci Egyetem és az Ag
rárminisztérium támogatta, 
aminek helyettes államtitkára 
szerint a programozóverseny 

ötvözi a természetért való ak
tív cselekvést a 21. századi tech
nológiákkal. – Másként tudnak 
gondolni ezek a fiatalok az er
dőre innentől kezdve. Nemcsak 
azt látják benne, hogy megyünk 
a kisvasúttal, kirándulunk, sétá
lunk egyet, hanem egy csomó 
olyan lehetőség megnyílik előt
tük, ami a saját kreativitásukat 
is fejleszti, és a saját ötleteiket 
megvalósíthatják. Én ezt már 
több hasonló rendezvényen lát
tam itt Miskolcon – nyilatkozta 
Nagy János.

A versenyre miskolci és 
Miskolc környéki általános 
iskolákból csaknem száz diák 
érkezett.

A leendő diákok mintegy 
15-17 helyszínen ismerked-
hettek meg a rendőr szakmá-
val. Azon túl, hogy az iskola 
felszereltségét, tantermeit, 
szállását és a kiképzési lőte-
ret is megtekinthették, több 
bemutatót is megnézhettek, 
melyekben közreműködtek a 
különböző rendőri szervek.

Ismét megnyitotta kapuit a 
Miskolci Rendészeti Szakgim
názium, hogy a rendőri hivatás 
iránt érdeklődő fiatalok bepil
lantást nyerhessenek a szakma 
mindennapjaiba. Testközelből 
láthattak bevetési és kutyás
bemutatót, megtekinthették a 
lőteret, de megismerkedhet
tek a fegyverekkel is épp úgy, 
mint a közlekedési szakterü
lettel. Részt vehettek a Terror
elhárítási Központ technikai 
eszközbemutatóján, és kipró
bálhatták a „Faltörő kos” aka
dálypályát, a szakemberek 
pedig részletes tájékoztatót 
tartottak a jelentkezés feltéte
leiről és az egészségi állapot
tal kapcsolatos elvárásokról. A 
leendő rendészetiseknek ezek 
a programok számukra még 
csak látványos bemutatók, ám 
a rendőri hivatás mindennap
jainak szerves részét képezik. 
Az iskola pályaválasztási prog
ramjára mintegy kétszáz fiatal 
volt kíváncsi.

Kőhalminé Mizsei Orsolya 
rendőr őrnagy, a Miskolci Ren
dészeti Szakgimnázium Tanul
mányi Osztályának kiemelt 
főreferense hangsúlyozta, ez a 
nyílt nap másabb, mint az ed
digiek. – Nemcsak a tanulói 
életet ismertetjük ma, hanem 
a közreműködő rendőri szer
vek segítségével bemutatjuk a 
fiataloknak, mi vár rájuk majd 
a tényleges szolgálat során – 
részletezte.

Az ország minden részéről 
érkeztek fiatalok a szerdai nyílt 
napra. Horváth Bánk például 
Budapestről, a 15. kerületből 
jött. – Mindig is magaménak 
éreztem, hogy segítsek az em
bereknek, és tulajdonképpen 
én is ebben nőttem fel, hiszen 
a szüleim is rendőrségen dol

goztak, illetve a nagypapám is 
elég magasrangú tiszt, így szin
te egyértelmű volt, hogy ezen a 
pályán folytassam tanulmá
nyaimat – nyilatkozta.

De nem ő volt az egyet
len, aki a fővárosból érkezett 
a miskolci nyílt napra. Mátyás 
Ninetta már gyerekkora óta 
rendőrnek készül. – A készen
léti rendőrséghez szeretnék 
majd lovasnak menni, de nem 
tudom, ez mennyire lesz majd 
megoldható – fogalmazott. 
Hozzátette: a bemutatók tet
szettek neki a legjobban, mert 
itt láthatták, miből is áll a rend
őri munka a való életben.

– Nagyon szeretek itt lenni, 
itt tanulni – emelte ki Bársony 
Bálint Botond elsőéves tanu
ló. Mint mondja, leginkább a 

bűnügy vonzza, de eddig még 
nem gondolkodott azon, hogy 
jövőre, milyen szakirányt fog 
választani. Jövőre 6 hetet le
szünk bent az iskolában, és 6 
hetet kint, a területileg illeté
kes rendőri szervnél, majd az 
utolsó félévben kell szakirányt 
választani – tette hozzá.

A Rendészetiszakgimnázi
um másfél és kétéves nappali 
képzéseket kínál. A kétéves kép
zésre azok jelentkezhetnek, akik 
rendelkeznek érettségi vizsgával, 
és a további felvételi kritériu
moknak is megfelelnek. A más
fél éves képzésre azok jelentke
zését várják, akik a rendészet és 
közszolgálat ágazati képzésben 
fegyveres szervek és vagyon

védelmi ismeretek tantárgyat 
tanultak, rendészetismeretek 
szakmai érettségi vizsgát tettek, 
és megfelelnek a további felvételi 
kritériumoknak. A szakképzési 
törvény januári változásai a ren
dészeti szakgimnázium képzé
seit is érintik. Mint megtudtuk, 
szeptembertől a Miskolci Ren
dészeti Szakgimnázium is tech
nikum lesz. A tervek szerint el
indul egy gyakorlatorientáltabb 
felnőttképzés is az iskolában, 
amiről az intézmény igazgatója 
tájékoztatta az érdeklődőket az 
iskola nyílt napján.

Bagi István rendőr ezredes, a 
Miskolci Rendészeti Szakgim
názium igazgatója elmondta, 
hogy az Országos Rendőrfő

kapitányság szeretne egy „ra
pidabb” képzést is, ami sokkal 
inkább a gyakorlatot helyezi 
előtérbe, amelyet felnőttkép
zés keretében tudnak majd ők 
is és a többi oktatási intézmény 
is végezni. Itt azokra a legjel
lemzőbb intézkedéstípusok
ra készítik fel a jelentkezőket, 
amelyekkel egy járőr a legy
gyakrabban találkozik közte
rületen. Szeptembertől 400500 
elsőéves nappali tagozatos diá
kot vár a Miskolci Rendészeti 
Szakgimnázium, a felnőttkép
zésben pedig nincs létszámli
mit. A 2020 szeptemberében 
induló képzésre február 19éig 
lehet leadni a jelentkezést.

MB

A tanulók a normatíva 20 
százalékát kapják meg ösz-
töndíjként vagy szociális jut-
tatásként.

A hallgatói normatíva eme
lésével az intézmények – a ko

rábbi 128 ezer helyett – 166 ezer 
forint támogatásban részesül
nek a diákok után az államtól. A 
Miskolci Egyetemen a hallgatók 
csaknem hatvan százaléka kap 
valamilyen juttatást – tudtuk 
meg az oktatásfejlesztési és mi

nőségbiztosítási rektorhelyet
testől. Jakab Nóra elmondta, a 
rendszeres, valamint a rendkí
vüli szociális támogatás mellett 
a tanulmányi ösztöndíj össze
ge is emelkedik. – Hogy milyen 
mértékben, az intézményenként 

változik. Az egyetem, főiskola 
belső szabályzatban határozza 
meg, hogy a hallgatói normatí
va 20 százalékát mire fordítja: a 
hallgatók tanulmányaira, vagy 
éppen szociális helyzetük javítá
sára – tette hozzá.
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A leendő diákok több bemutatót is megnézhettek. Fotók: Végh Csaba

Az iskola pályaválasztási programjára mintegy kétszáz fiatal 
volt kíváncsi.

Szárazelem-gyűjtést szer-
veztek versenyszerűen a 
miskolci iskolák között. A 
legjobbak már voltak a Ba-
latonon, egyéniben pedig 
tizenhárom gyermek gyűj-
tötte össze a legtöbb elemet. 
Ők kapták meg ajándéku-
kat most a városházán.

Tizennégy éve hirdette meg 
az első versenyt Fodor Zol-
tán. – Arra gondoltam, hogy 
jobb lenne, ha biztonságos 
helyre kerülnének azok a tár
gyak, amik a legjobban kör
nyezetszennyezőek. Ezért sze
rettem volna, ha a városban 
egységesen összegyűjtenénk 
a szárazelemeket. Ajánlottam, 
hogy a gyerekek kérjék meg 
szüleiket, hogy munkahelye
ikről hozzák el ezeket, kérjék 
el boltokból. Így évente na
gyon sok szárazelemtől ment
jük meg a környezetünket. És 
hogy motiváljam a gyereke
ket, komoly díjakat nyerhet
nek – mondta el a képviselő.

A 201819es tanév nyerte
se iskolai szinten az Avastetői 
Általános Iskola volt. A diákok  
közül tízen a Balatonra mehet
tek nyaralni egy hétre. – Na
gyon örültem neki, főleg hogy 
egy barátommal együtt me
hettem el. Számtalan program 
volt és kiválóan éreztük ma

gunkat – mondta a tizenegy 
éves Nagy Noémi, aki elárulta, 
édesapja a Diósgyőri Kórház
ban dolgozik, és ő segített ösz
szegyűjteni az elemeket.

Fodor Zoltán elmondta, 
képviselői alapjából fizette 
nekik a szállást, az utazást, 
az étkezést, a hajóutat, a ki
állítást, az egész programot. 
– Volt már olyan év, hogy 
Ausztriába fizettem egy há
romnapos kirándulást képvi
selői alapomból. A gyerekek 
ebben a tanévben is gyűjt
hetik az elemeket, december 
1jétől május 30áig. Köszö
net jár a szülőknek és a pe
dagógusoknak is, hiszen az 
ő támogatásuk és segítségük 
nélkül nem jöhetett volna lét
re ez az eredmény – mondta 
Fodor Zoltán.

Az egyéni versenyben nyer
tes kilencéves Csoma Levente 
és családja környezettudato
san él. – Mi otthon is szelek
tíven gyűjtjük a hulladékot, 
hogy ne mérgezzük a termé
szetet. Nagyon figyelek arra 
is, hogy az ismerőseim ne sze
meteljenek, mert a környezet
védelem fontos – mondta a 
gyarmatis tanuló, akinek szin
tén édesapja segített a gyűj
tésben, hiszen ő a MÁVnál 
dolgozik, ahol sok elem fel
halmozódik év közben.

A gyerekeknek erdészeti problémákra kellett megoldásokat találniuk. Fotó: Mocsári László

Fotó: Végh Csaba

Nyitottak a rendőri szakma iránt

Ajándékutalványra 
váltották az elemeket

Robotokkal  
mentik az erdőket

MAGASABB ÖSZTÖNDÍJ



Busójárás, tuskóhúzás, férj- 
és időjóslás, fánkok és mula-
tozás – elkezdődött a farsan-
gi időszak. Mára csupán a 
farsangi bálok, és a gyerekek 
iskolai jelmezversenye őrzi a 
farsangi időszak hagyomá-
nyait. A farsangi szokások-
ról dr. Bodnár Mónika nép-
rajzkutatót kérdeztük.

Farsangnak a karácsonyi és a 
húsvéti ünnepkör közötti idő-
szakot nevezzük. Vízkereszttel 
kezdődik és hamvazószerdával 
ér véget, pontosabban húshagyó 
keddel, ami az ezt megelőző nap 
(a húsvétvasárnap előtti 47. nap). 
Hagyományosan ez az időszak a 
vidám lakomák, bálok, mulatsá-
gok és a lakodalmak időszaka.

Esküvői szezon
– Manapság inkább a má-

jus-szeptember időszak az es-
küvők ideje, de régebben janu-
ár-március volt ez az időszak. 
Ezzel magyarázható, hogy bizo-
nyos vidékeken – és erre nyelv-
emléki adataink is vannak – a 
farsangi vasárnapokat menyeg-
zős vasárnapoknak nevezik. Az 
Érdy-kódexben első, másod és 
harmad menyegzős vasárnapról 
írnak attól függően, hogy mi-
lyen hosszú a farsang – mondja 
dr. Bodnár Mónika. A farsangot 
időjósló és férjjósló napok jel-
lemzik. Ilyen például január 18., 
Piroska, január 22., Vince, febru-
ár 6., Dorottya, február 14., Bálint 
vagy február 16., Julianna, febru-
ár 24., Mátyás – ezek a legismer-
tebb jóslónapok. Például Piroska 
napról jegyezték fel, hogy a még 

pártában lévő lányok piros ken-
dőt kötöttek aznap a fejükre vagy 
nyakukra, hogy elkeljenek még 
abban a farsangi időszakban.

A farsang a párválasztás idő-
szaka volt és egyben fontos 
„esküvői szezon”, mivel a hús-
véti böjt időszakában már tilos 
volt esküvőt tartani. Erre utal 
az ünnepnapok elnevezése is 
(pl.: első menyegzős vasárnap 
= vízkereszt utáni első vasár-
nap, vővasárnap = farsang-
vasárnap az ifjú férj az após 
kontójára fogyasztott stb.). A 
falvakban a legények szervez-
ték a bálokat. A lányok roko-
naik közvetítésével bokrétát 
adtak a kiszemelt legénynek, 
aki a farsang végén nyilvános 
színvallásként a kalapjára tűz-
te. A báli szezon és táncmulat-
ság lényege az eljegyzés volt.

– Farsang végén kicsúfolták 
azokat a lányokat, akik nem 
keltek el, pedig már benne vol-
tak a korban. Ilyen például a 
tuskóhúzás szokása. Valami 
nagy zajt csapnak és azoknak a 
lányoknak a háza előtt különö-
sen felerősödik ez a zaj, és be is 
kiabálnak különböző rigmuso-
kat (pl.: „Húshagyó, itt maradt 
az eladó”), ahol pártában ma-
radt a lány. Erre voltak olyan 
lányok, akik vissza is válaszol-
tak: „Rönköt emelj, szakadj 
meg, miért nem házasodtál 
meg?” – részletezi. Csokonai 
Vitéz Mihály Dorottya, vagyis 
a dámák diadalma a fársángon 
című eposza is arról szól, hogy 
mindenképpen férjhez akar-
tak menni a lányok farsangkor, 
mert aki kimarad, annak már 

csak egy év múlva, a következő 
farsangkor lesz esélye.

„Farsang farka”
A farsangi népszokások több-

nyire az időszak végére esnek: 
a legnagyobb mulatozásokat 
farsang végén szervezték, ez az 
úgynevezett „farsang farka”. Ez 
a farsangvasárnaptól húshagyó-
keddig tartó utolsó három nap, 
ami nagy mulatságok közepette, 
valójában télbúcsúztató is. Szá-
mos városban ekkor rendezik 
meg a híres karnevált (riói kar-
nevál, velencei karnevál), Ma-
gyarországon pedig a farsang 
legnevezetesebb eseményét, a 
mohácsi busójárást. – Ilyenkor 
nehéz, zsíros ételeket fogyasz-
tottak, mint például a disznóhús, 
a káposzta, a kocsonya. Miskol-
con ebben a farsangi időszak-
ban szervezik például a Kocso-
nyafesztivált is, ami egyrészt a 
miskolci kocsonya legendájához 
kapcsolódik, másrészt pedig ki-
fejezetten farsangi étel a kocso-
nya. De tipikus farsangi étel még 
a fánk, a pampuska, a herőce, 
vagy forgácsfánk – tudjuk meg.

„Felkötjük a farsang farkát” 
– mondták még jó ötven éve is 
az idősebb emberek, ha farsang 
idején meglátogatták a rokono-
kat, barátokat, ismerősöket, vagy 
szórakozni mentek. De régi ha-
gyomány a Balaton-felvidéken 
az „asszonyfarsang” is, melyet 
mindig farsanghétfőn rendez-
nek. Ekkor a lányok, asszonyok 
férfiruhába bújtak, és férfi mód-
ra mulattak egész nap.

Játékok
Farsangkor többfelé drama-

tikus játékokat is szerveztek. 
Például megelevenítették a la-
kodalmat, amiben maszkos ala-
koskodók, tréfacsinálók vettek 
részt, akik a közönséget szóra-
koztatták. De ugyanígy halottas 
játékok is voltak a farsang far-
kához kapcsolódóan: ekkor te-
mették el az emberek a farsan-
got. A farsangtemetés pedig a 
téltemetés egyik formája is volt. 
– Vidékünkre jellemzőek a ki-
végzést utánzó játékok. Egyik 
formája Sajónémetiben maradt 

fönn legtovább, a „rabvágás”. 
Ekkor két szereplőt rabnak öl-
töztetnek fel, kettőt hóhérnak, 
van bíró, és van a falu közös-
sége. A rabokra olvassák a falu 
bűneit, a hóhérok pedig kivég-
zik a rabokat. Ez abból áll, hogy 
leverik a fejükre tett cserépfa-
zekat, amit mulatság követ. A 
farsang egyik jellegzetes mulat-
ságai a vetélkedők és a legénya-
vatások voltak.

A népi kalendáriumban kü-
lönleges nap a hamvazószerda 
utáni csütörtök, amikor felfüg-
gesztették a böjtöt, hogy elfo-
gyaszthassák a megmaradt far-
sangi ételeket: ez volt a zabáló-, 
torkos- vagy tobzódócsütörtök. 
Néhány éve – nagy sikerrel – 
a hazai éttermek újraélesztet-
ték ezt a hagyományt, és jelen-
tős kedvezményekkel várják a 
vendégeket. Érdemes tehát már 
most beírni a naptárba február 
17-ét, Torkos Csütörtök napját.

A legendák hava
A farsangkor még több, olyan 

jeles nap van, amely köré legenda 
szövődött az évszázadok során, 
s amelyeket a néphagyomány 
máig őriz. Január 22., Vince nap-
ja - termésjósló nap: "Ha meg-
csordul Vince, teli lesz a pince" 
– tartja a közmondás. E napon a 
szőlőtermelők figyelik az időjá-
rást: ha szép, napos az idő, akkor 
jó, ha ködös, borús, akkor  rossz 
bortermés várható szüretkor. 
A drávaszögi falvakban úgyne-
vezett vincevesszőt metszettek, 
amit a meleg szobában vízbe ál-

lítottak, s abból, hogy mennyire 
hajtott ki, a következő év termé-
sére jósoltak. A kopácsi gazdák 
szerint sok bort kell inni ezen a 
napon, hogy bő legyen a termés. 
Mind a vincevessző hajtatása, 
mind pedig a pincelátogatás a 
magyar nyelvterület más részein 
is szokás volt, és a borvidékeken 
mára egyre inkább újraéledő ha-
gyomány, ilyen a Vince-nap Sik-
lóson vagy a villányi Pincéről 
pincére program is.

A farsangvasárnap a farsangi 
időszak végén lévő farsang far-

kának első napja. Számos helyen 
ezen a napon tűzték a legények 
kalapjukra a kiválasztott lányok 
bokrétáját. További elnevezései: 
csonthagyóvasárnap, ötvened-
vasárnap, sonkahagyóvasárnap, 
hathagyóvasárnap, kilencben 
hagyó harmadvasárnap, piros-
kavasárnap (piroska nevű kalács 
után), vővasárnap (az ifjú férj a 
lány családjának kontójára mu-

latott), sardóvasárnap (sodró-
zás jelentése szerencsekívánás), 
vajhagyóvasárnap (görögkatoli-
kusoknál). Hétfő a farsang far-
kának középső napja. Gyakran 
ezen a napon tartották az asz-
szonyfarsangot. Ezen a napon 
a nők korlátlanul ihattak, zene-
szó mellett nótáztak, férfi módra 
mulattak. Ezután húsvétig már 
tilos volt az esküvő, a tánc és a 
vigadalom. További elnevezései: 
húshagyó hétfő, böjtelő hétfő.

A húshagyó keddet követi a 
hamvazószerda, amely a 40 na-

pos nagyböjt kezdete. A mai 
magyar gyakorlat szerint az 
ezt követő nap a torkos csütör-
tök, de ezt tévesen élesztették 
újjá ezen a napon, mert valós 
időpontja egy héttel korábbra 
esik. A keresztények ilyenkor 
nem esznek húst, és befejezik 
a mulatozásokat, böjtölnek 40 
napig, húsvét vasárnapjáig.

MUNTYÁN BERNADETT

A farsangi időszak elvitathatatlan gasztrosztárja a fánk, 
legyen szó akár csörögéről, akár szalagosról, akár forgács-
ról vagy képviselőről. A fánk alapesetben élesztős, édes kelt 
tészta, amelyet bő olajban kisütünk, és a tökéletes ered-
mény érdekében baracklekvárral töltünk.

A fánk európaivá válásáról 
több legenda is él a köztudat-
ban. Az egyik legismertebb 
szerint Marie Antoinette ki-
rályné egy karneváli éjsza-
kán ismerte meg a csemegét. 
A királyné egy udvari far-
sangi álarcosbálról megszö-

kött, álöltözetében elvegyült 
a bálozó tömegben. Eközben 
megéhezett, s így egy utcai 
árustól vásárolt egy fánkot, 
ami annyira ízlett neki, hogy a 
kíséretében tartózkodó lovag-
nak meg kellett vásárolnia az 
egész kosárnyi fánkot. A kar-

nevál elmúltával a fánksütő 
mestert a palotába rendeltette, 
s elmeséltette a fánk receptjét. 
Ettől kezdve vált a királyi la-
komák kedvenc finomságává.

A miskolciak pedig már egy 
igazi (szó szerint) formabontó 
fánkból is falatozhatnak, hi-
szen Miskolcra is megérkez-
tek a Bomboloni virágfánk-
jai. Budapest után Miskolcon 
is megkóstolhatjuk Szabadfi 
Szabolcs virágfánkjait. Akár 
eperlekváros, akár karamelli-
zált fügekrémes, akár pisztáci-
akrémes, akár baracklekváros, 
vagy rumos szilvalekváros 
változatban. A főutcán sétál-
va most már mi is részesei le-
hetünk a Bomboloni-élmény-
nek, ami egyszerre idézi fel 
nagyanyáink szalagos fánkját, 
és a ma modern ízvilágát.

Ruszka Esztertől, a zip’s Beer 
& Bomboloni üzletvezetőjétől 
megtudtuk, Szabi még nekik 
sem árulta el a titkos lisztke-
verék pontos összetételét, ők 
is csak megkapják a liszt, a só, 

a cukor és a narancshéj töké-
letes egyvelegét, majd a fo-
lyékony hozzávalókkal együtt 
bedagasztják azt. – Általában 
citromhéjat vagy semmit nem 
raknak a fánktésztába, így ez 
a narancshéj ad neki egy kis 
pikantériát – részletezi, ki-
emelve: az egyik legfontosabb 

lépés, hogy 2 perc 10 másod-
percig süssük az egyik, és 2 
perc 10 másodpercig a másik 
oldalát. Mint megtudtuk, a 
fánkok szalagossága a kelesz-
téstől függ (ez az általunk kre-
ált otthoni fánkra is vonatko-
zik). Ha kellőképpen megkel a 
tészta, akkor nem süllyed bele 

az olajba. - A virágfánk tész-
tájában van rum, ezért nem 
szívja meg magát a tészta olaj-
jal. Sütés közben elpárolog a 
tésztából, ami megakadályoz-
za, hogy tocsogjon az olajtól – 
árulta el nekünk ezt a fánktip-
pet Ruszka Eszter.
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… ha fánk, akkor Bomboloni! 

Miskolcra is megérkeztek a Bomboloni virágfánkjai. Fotók: Mocsári László

 A fánkok szalagossága a kelesztéstől függ

Fotó: Mocsári László

 Csíki farsangbúcsúztató. Fotó: Mocsári László 

Busójárás Mohácson. Fotó: Erdei Katalin, Fortepan



Az új esztendőt egy új so-
rozattal indítjuk, amelyben 
olyan személyeknek igyek-
szünk emléket állítani, akik 
tevékenységükkel öregbítették 
a város hírnevét. Bár jóllehet, 
hogy nevüket egy-egy intéz-
mény vagy utca őrzi, érdekes, 
kalandos és néhol tanulságos 
lehet a névadók életútja is.

Még most is élénken él az 
emlékezetemben, ahogy lel-
kes szakdolgozóként kutatásra 
éhesen toppantam be a levéltár 
Fazekas utcai épületébe.

Jegyzetfüzettel és a tűhegyesre 
faragott ceruzával felszerelkez-
ve, nagy buzgón kértem ki Mis-
kolc törvényhatósági bizottsági 
(a mai városi közgyűlés kora-
beli megfelelője) ülésének 1918 
és 1922 közötti jegyzőkönyve-
it, melyre egy erőteljes "rend-

ben fiatalember, holnap reggelre 
idehozzuk" volt a válasz, így az-
nap csalódottan indultam haza. 
Mikor másnap megérkeztem, 
már mindent értettem: a zsúr-
kocsin tornyosuló aktarengeteg 
égbe magasodó látványa meg-
döbbentően hatott a számító-
gép világában szocializálódott 
énemre, de a kezdeti rémületet 
legyőzve belevetettem magam a 
város száz évvel ezelőtti ügyeibe. 
Ekkor találtam rá egy bizonyos 

Bizony Ákos nevű úriemberre, 
aki tüzes felszólalásaival igen-
csak felkeltette az érdeklődésem.

Bár a Bizony-család tősgyö-
keres miskolcinak számított, 
édesapja munkája révén a kis 
Ákos a fővárosban látta meg 
a napvilágot. A szintén jogász 
apa, Bizony Tamás itt nyitott 
magánügyvédi irodát is, majd 
többfelé tevékenykedett az or-
szágban. A család 1862-ben 
költözött haza Miskolcra, ek-
kor választották Bizony Tamást 
a főgimnázium kormányzójá-
vá. 10 évvel később az édesapát 
Nyitrára szólította a kötelesség, 
de ide már a fia nem követte.

Felívelő pályán
Annak köszönhetően, hogy 

nagyszülei Miskolcon él-
tek, a középiskolát itt végezte, 
majd Eperjesen hallgatott jo-

got, végül pedig Budapesten 
fejezte be tanulmányait. Elő-
ször közügyvédi (1869), majd 
váltóügyvédi "jogosítványt" 
(1870) szerzett, majd édesap-
jához hazatért Miskolcra, hogy 
ügyvédbojtárként tanulja ki a 
szakma gyakorlati rejtelmeit 
is. Itt kezdődött el felfelé ívelő 
pályája. 1874-ben az ügyvédi 
egyleteket törvényi szinten ka-
marákká alakították, melynek 
Miskolcon első titkára lett.

1876-ban Bizony Ákos önál-
ló irodát nyitott, ugyanebben az 
évben pedig a református egy-
házkerület ügyésze is lett, aki 
egyre inkább hangsúlyos szere-
pet töltött be a város társadalmi 
életében. A Miskolczi Takarék-
pénztár, a Miskolczi Gőztégla-
gyár, a Színügyi Felügyelő Bi-
zottság, a Villamos Vasút Rt. 
különböző bizottságainak, vala-
mint több jótékony és közhasz-
nú egyletnek tagja volt. Sassy Ist-
ván, majd Kovács Lajos kamarai 
elnöksége idején már elnökhe-
lyettes, 1902-től pedig a kamara 
elnöke lett, amit 20 éven keresz-
tül birtokolt. Hét cikluson ke-
resztül, mindig egyhangúlag vá-
lasztották meg. Ekkor a kamara 
már átköltözött újonnan épült, 
reprezentatív székházába, a mai 
Szemere és Kandia utca sarkára.

Az 1878-as „nagy árvíz” után 
részt vett a város újjáépítésé-
ben is, mint a városi építésze-
ti bizottság tagja. Az 1900-ban 
átadott Miskolci Nyilvános 
Közkórház (más néven Bor-
sod Vármegyei Erzsébet Köz-
kórház) felépítésében elévül-
hetetlen érdemei voltak. Az 
akkor minden igényt kielégítő 
kórház a Csabai kapuban épült 
fel Adler Károly tervei alapján, 
amelyet ma Semmelweis-kór-
házként ismerünk.

Bizony Ákos a fent felso-
rolt tagságok és tevékenységek 
mellett komoly politikai pá-
lyafutást tudhatott magáénak 
élete során. Először 1901-ben 
választották meg Kossuth-pár-
ti programmal országgyűlé-
si képviselőnek, majd 1918-ig 
ő jelentette az állandóságot, 
ami Miskolc és az országgyű-
lés kapcsolatát illeti, hiszen 
bármikor elindult, saját vá-
lasztókerületében nem talált 
legyőzőre. Ekkoriban két vá-
lasztókerület volt a városban, 
az északi és a déli, melynek ha-
tárvonalát a Szinva patak je-
lentette.

Politikai tekintélyét is mu-
tatja a következő történet: 
1901-ben megválasztották a 
Függetlenségi és Negyveny-
nyolcas Párt országgyűlési 
képviselőjévé, tehát ellenzéki 
politikusként került be a parla-
mentbe. Az 1875 óta hatalmon 
lévő, bár ebben az időszakban 
már inkább gyengülést mutató 
Szabadelvű Párt 1903 novem-

berétől kinevezett miniszterel-
nöke Tisza István volt.

„Megőrült az ország!"
Hogy pontosan milyen meg-

fontolásból, azt nem tudni (va-
lószínűleg a párt népszerűségét 
akarták növelni a városban), de 
a Miskolchoz sehogyan sem kö-
tődő miniszterelnököt az 1905-
ös választásokon épp a város 
északi kerületében indították 
el, pont ott, ahol Bizony Ákos 
is indult az országgyűlési kép-
viselőségért. Tisza Istvánt meg-
érkezésekor a Gömöri pálya-
udvaron, majd szálláshelyén, a 
Korona szállóban is atrocitások 
érték, végül a rendőrség zavarta 
szét a tömeget. A két párt akti-
vistáit deszkakerítésekkel vá-
lasztották el egymástól, tartva a 
komolyabb incidensektől. Bár a 
különböző médiumok más-más 
eredményeket hoztak le, végül 
hivatalossá vált, hogy Miskolc 
mindkét körzetében a Függet-
lenségi Párt képviselője győzött, 
Bizony Ákos 507-398 arányban 
kerekedett felül az épp regnáló 
miniszterelnökön. A választási 

kudarcot nehezen viselő Tisza 
„Megőrült az ország!” felkiáltás-
sal hagyta el Miskolcot.

Hogy közvetve vagy közvet-
lenül vezetett a miniszterelnök 
bukása a kormánypárt buká-
sához, nehezen felmérhető, de 
tény, hogy 30 évnyi kormány-
zás után – egy megismételt vá-

lasztással, szintén Független-
ségi győzelemmel tarkítva – a 
Szabadelvűek eltűntek az or-
szág politikai térképéről.

Nem akart miniszter lenni
Ezt követően 1918-ig mindig 

újraválasztották, attól függetle-
nül, hogy pártja épp ellenzék-
ben vagy kormányon volt-e. De 
bizony Ákos nemcsak országy-
gyűlési képviselőként a par-
lamentben, hanem virilisként 
Miskolcon is részt vett a tör-

vényhatósági üléseken. Emiatt 
előbb az igazságügyi miniszte-
ri jelölést, majd a házelnöki fel-
kérést utasította vissza. Az aktív, 
országos politizálástól az őszi-
rózsás forradalom kitörésekor 
vonult vissza, mint Apponyi Al-
bert fegyvertársa, pártjának ve-
zető egyénisége. Bethlen István 

1920-as kormányalakításakor 
még tett egy gyenge kísérletet, 
hogy visszacsábítsa a kormány-
ba Bizony Ákost, akit ekkor 
már – Deák után szabadon – 
"Miskolc bölcsének" neveztek.

A várost mindvégig támoga-
tó ügyvéd és politikus vissza-
vonultan, csendesen hunyt el 
1922-ben, Werbőczy utcai (mai 
Dózsa György. u.) egyemeletes 
kúriájában, az őt mindvégig tá-
mogató felesége, a festőművész 
Hosszúfalussy Róza ölelő kar-
jai között. Innen kísérték végső 
nyughelyére, a mezőnyéki csa-
ládi sírboltba, édesapja, egykori 
példaképe és mentora mellé.

Bizony Ákos emlékének 
ápolásával kapcsolatban ve-
gyes a kép. „Miskolc bölcséről” 
halálát követően nagy tiszte-
lettel emlékezett meg a város 
közgyűlése, egyben határozat-
ba foglalták, hogy nevét utca 
őrizze. Így 1949-ig a mai Ma-
darász Viktor utcát nevezték 
el róla, míg ma egy hejőcsabai 
utca viseli nevét.

1924-ben Glósz Károly, az 
Ügyvédi Kamara akkori el-
nöke felavatta a Bizony Ákos 
serleget, amellyel az éves köz-
gyűlések során megemlékez-
ni kívántak róla. Serleget ko-
rábban csupán Kossuthról, 
Széchenyiről és Werbőczyről 
neveztek el. 2011-től a város 
napján átadott elismerések kö-
zött a Bizony Ákos Kitüntető 
Jogi Díj is szerepel.

Bár Bizony Ákost jelölték 
a díszpolgári címre, érthetet-
len okokból nem választották 
meg. Azt a személyt, akit éle-
te során minden alkalommal 
megválasztottak.

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Miskolci portrék 1. rész

Kultúra Miskolci Napló6

Tisza István első miniszterelnöksége idején  
(1903. november 3. – 1905. június 18.)

A kelyheset vagy a létrásat

Miskolc egyik legemblematikusabb jelképe, a Villanyrendőr

AKI LEGYŐZTE A MINISZTERELNÖKÖT

 Az Ügyvédi Kamara székháza a Szemere és a Kandia utca sar-
kán 1916-ban

 Bizony Ákos (1846 -1922)

Jegyzet

Vagyunk jó néhányan, 
akik visszasírjuk a régi mis-
kolci villanyrendőrt. Tíz éve 
tervezzük, hogy visszaállít-
juk városunk egyik legemb-
lematikusabb jelképét, a 
Széchenyi-Szemere utcák ke-
reszteződése felett irányítóto-
ronyként pöffeszkedő kabint. 
Tősgyökeres, örökös miskol-
ciként magam is ezer szállal, 
érzelmes nosztalgiával kö-
tődöm ahhoz a plexiablakos 
betonkehelyhez úgy, mint az 
ezt követő vaslétrás torony-
hoz. Magam se döntöttem, 
melyik legyen helyreállítva.

Sok ezren még máig is tud-
juk, mit jelent az, hogy talál-

kozzunk a villanyrendőrnél. 
Sok idegen most is fenna-
kad ezen, amikor úgy igazít-
ják útba a villamoson, hogy 
tessék a Villanyrendőrnél le-
szállni, és onnan indul a ket-
tes busz Tapolcára.

Akik követték ezt a privát 
rehabilitációs kezdeménye-
zést, számukra nem újdon-
ság, hogy Kriza Ákos polgár-
mester úr szóban támogatta 
az ötletet. A korábbi főépítész 
már a sarokrész díszburko-
lata alá ki is építtette ehhez 
a közműveket. Koleszár Pé-
terrel máig is őrizzük azt a 
pár ezer forintot, amit ada-
kozásból gyűjtöttünk erre a 

projektre. Már ott tartottunk, 
hogy Daruka Tibor barátom, 
a régió legjobb lakatosa, fel-
készült a kivitelezésre. A kör-
nyék vaskereskedései grátisz 
adták hozzá az anyagot. Ám 
pár százezer forintnak még 
híja van, hogy a munkát el-
kezdjük.

Majd közben akadtak 
egy páran, akik elég fura 
módon megideologizálták 
a hajdani közlekedési jel-
zőlámpa irányítótornyát. 
Szerintük ez a korábbi ál-
lampárti diktatúra jelképe, 
tehát egyáltalán nem lenne 
ildomos, ha visszakerülne 
a belváros szívébe. Ez egy 

olyan érv volt, amire józa-
nul válaszolni se érdemes. 
Ám akik egyébként addig 
is olyan nyögvenyelős kény-
szeredettséggel viszonyul-
tak az ötlethez, elfogadták. 
Talán meg is tapsolták.

Így blokkolták, ne finom-
kodjunk: leseperték a ter-
vünket. Noha azokban az 
időkben a polgármester úr 
nagyon előre sietve, gálánsan 
lemondott a felavatásáról a 
javamra. Szerintem könnyű 
szívvel. Sejtette, ebből semmi 
se lesz. Erre nem jutott keret. 
Most csak azért is újrakezd-
jük.

SZÁNTÓ ISTVÁN



Az elszántság, a hit és a ki-
tartás a zsenik legjellemzőbb 
tulajdonsága. Béres Józsefben 
pedig mindez megvolt. A ma-
gyar zseni világhírű készítmé-
nye viszont nem a legharmo-
nikusabb körülmények között 
született. A feltaláló című 
magyar mozifilm pedig ezt 
mutatja be február 6-tól a ha-
zai mozikban. Azt a küzdel-
mes időszakot, amiben Béres 
József helytállt, és létrehozta a 
Béres-cseppet. A főhős tudóst 
Gáspár Tibor alakítja, akivel 
nemcsak a filmről, hanem a 
színészetről és miskolci életről 
is beszélgettünk.

– Újabb évad kezdődött szep-
temberben. Újabb színházi sze-
zon Gáspár Tiborral a miskol-
ci deszkákon. Hogy érzi magát 
2020 januárjában?

– Jól érzem magam, köszö-
nöm. Nagyon szerencsés ember 
vagyok. Egy nagyszerű társulat-
ban élem a mindennapokat, és a 
kapacitásomnak megfelelő fel-
adatokat kapok. Minden évad 
egyre jobb és jobb. Igaz, néha 
jólesik egy kis pihenés, olyankor 
egészen kis szerepek találnak 
meg, ilyen viszont ritkán van. 
Volt például néhány éve a Bűn 

és bűnhődés. Akkor Máté (Sza-
bó Máté rendező – a szerk.) azt 
mondta, hogy egy pici, de na-
gyon fontos szerepet bízna rám. 
Szonja apukáját alakítottam, aki-
nek csupán egy monológja van, 
aztán meghal. Nagyon örültem 
annak a szerepnek. Olyannyira, 
hogy nyáron meg is tanultam 
a négyoldalas monológom, és a 
rendelkezőpróbára már úgy ér-
keztem az évad elején, hogy tud-
tam az összes szövegem. Min-
denki meglepődött, mert akkor 
még szövegkönyvvel szoktunk 
dolgozni. Nagyon szeretem ezt a 
társulatot, ezt a színházat és ezt 
a várost. Itt a szívem és az eszem 
szerint való dolgok történnek. A 
színpadon és a színpadon kívüli 
életünkben is.

– A színpadon kívül is?
– Igen, pontosan. Itt senki 

sem tolakszik bele a másik életé-
be. Kölcsönös tisztelet és kíván-
csiság érződik egymás iránt. Az 
apró poénoktól kezdve a férfias, 
akár egész estés, komoly beszél-
getésekig minden jelen van. Az 
idősebb és a fiatalabb kollégák-
ban egyaránt. A színpad mellett 
az is fontos, hogy egy társulat-
ban az energiák jól legyenek be-
osztva, hogy a jó energiák mo-
zogjanak, a rosszakra pedig ne 

jusson idő. Itt pontosan így van, 
ezért is kedvelem nagyon ezt a 
társulati létet.

– Talán éppen ezért működnek 
a színpadon is ilyen jól együtt. 
Nagyon erős előadások születnek 
minden évadban. Ott volt példá-
ul az előzőben az Ünnep…

– Az Ünnep egy olyan sze-
rep volt, ami mellbe üt. Nekem 
is vannak gyerekeim, de sosem 
voltam az az abuzáló fajta. Az au-
toriterséget (autoriter jelentése 
tekintélyelvű, a köznyelv a tekin-
télyelvű személyiséget zsarnoki 
személyiségtípusnak nevezi – a 
szerk.), sokkal jobban ismerem. 
Még akkor is, ha én magam so-
sem használtam, legalábbis nem 
tudatosan. Nem kizárt, hogy él-
tem vele, de a környezetemből 
kifejezetten ismerős. Amikor el-
kezdtük az Ünnep próbáit, és 
beszéltünk természetesen erről 
a személyiségtípusról is, akkor 
próbáltam magamból kikeresni 
azt a fajta szerethető, de mélyen 
mégis komoly romlottsággal bíró 
valakit, aki nyilván én magam is 
vagyok. Akkor is, ha olyan bűnö-
ket én magam sosem követtem 
el. Valahol, valamit találnom kel-
lett. Nagyon izgatott, hogy is van 
ez, hogyan lehet bonyolultan el-
játszani ezt az ördögöt. Mint egy 

jó krimiben, itt is a végén derül ki, 
hogy amit állítottak az apáról, az 
igaz. Végig ottlebeg a levegőben, 
de csak a végén derül ki biztosan.

Végigmenni ezen az estén, a 
reggelig tartó őrületen, az en-
gem nagyon érdekelt, és Máté, il-
letve a kollégák sokat segítettek. 
Az egymásra figyelés és türelem, 
ami ebben a társulatban megvan, 
akár fiatal, akár idősebb színész-
ről beszélünk, az fantasztikus. Fi-
gyelem és türelem. Kíváncsi vagy, 
mit akar a másik, és teret hagysz 
számára, hogy megmutassa. Na-
gyon szerettem és élveztem azt 
a szerepet, annak ellenére, hogy 
egy undorító embert játszottam 
el. Viszont azt az embert is szeret-
ték valamikor. Bonyolult dolog 
ez, és én az ilyeneket szeretem.

– Bonyolult, összetett karak-
terek jellemzik a pályáját. A 
színházban és a filmekben is….

– Furcsán alakult a filmes kar-
rierem. Negyvenöt éves koromig 
gyakorlatilag nem is volt. Ez ter-
mészetesen alakult így. Vidéki 
színész voltam mindig. Most lesz 
negyven éve, hogy diplomát sze-
reztem, és csak négy évig voltam 
budapesti színházban. A többi 
időt vidéken töltöttem. Ez meg-
határozta a filmes karrierem.

– Akkor mégis, hogyan sikerült 
a filmszakma közelébe kerülnie?

– Ez egy érdekes történet volt. 
Egy színházi főpróbát közvetí-
tettek. Én meg szétesve, izzad-

tan, bőrkabátban nyilatkoztam 
a próba után. Ott látott meg Ja-
nisch Attila. Kérdezte a felesé-
gét, hogy: ki ez? Megtudta, hogy 
Gáspár Sándor testvére vagyok. 
Megkerestek, és hosszas castin-
gok után megkaptam negyvenöt 
éves koromban a szerepet a Más-
nap című filmben. Így kezdődött. 
Most vagyok hatvankét éves, így 
gyakorlatilag tizenhét év az, ami 
alatt én forgattam filmeket. Sze-

retek forgatni. Az egy nagyon 
másik platformja a színészetnek, 
de nem fundamentálisan. Ott is 
embert kell ábrázolni, ott is iga-
zul kell részt venni, nyilván a film 
műfajának, stílusának megfelelő-
en. Sorozat, vígjáték vagy dráma. 
Mindegy, mert a színészet lénye-
ge ugyanaz. Csupán más eszkö-
zökkel élünk. A színházban, a 
leghátsó sorokban is hallani kell 
azt a finom mondatot, ami kell 

ahhoz, hogy a néző tovább tud-
jon jönni. A filmben nem. A film 
közel jön, sokszor már elég, ha az 
ember csak rágondol valamire, és 
az látszik. Az is kontextusban lesz 
a vágásnak köszönhetően, így ha-
tásos és érthető is marad. Sokat 
tanultam eddig is, és van még mit 
tanulnom. Most már az apasze-
repek, a rendőrfőnök-szerepek, 
illetve az orvosszerepek találnak 
meg, de nincs ezzel semmi baj.

– Olyannyira nincs ezzel baj, 
hogy így Béres József szerepét 
is megkapta. Ráadásul casting 
nélkül…

Gáspár Tibor erre a kérdésre 
is válaszol, valamint arról is be-
szél, mennyire találja személyisé-
gét hasonlónak Béres Józseféhez, 
és az is elárulja, hogy mit tanult a 
professzortól, miközben a bőrébe 
bújt. A teljes interjú a minap.hu-n 
olvasható.                  M. KISS JUDIT

A miskolci önkormányzat 
pályázatot írt ki a régiség-
vásár üzemeltetésére. 

A régiségvásárt minden hó-
nap első vasárnapján a belvá-
rosban rendezik. Az elmúlt 
évtizedekben elindult kezde-

ményezés egyre nagyobb ér-
deklődés mellett valósul meg. 
Az idegenforgalmi szempont-
ból is jelentős rendezvény 
az elmúlt években mind te-
rületében, mind a látogatók 
létszámában jelentősen nö-
vekedett. A nyertes pályá-

zó kötelezettséget vállal arra, 
hogy 2 éves határozott időtar-
tamban a vásárt üzemelteti, 
lebonyolítja, beleértve az elő-
készítést, előmunkálatokat és 
a vásárral járó utómunkálato-
kat is. A pályázat részletes le-
írása a minap.hu-n olvasható.
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Hirdetés

Hirdetés

Megpályáztatják a régiségvásárt 

SZÜLETETT BÉRES JÓZSEF 

 Gáspár Tibor Béres József szerepében

 A film Béres József drámai életszakaszára összpontosít

 Béres József életéről most először készült egész estés mozifilm

DUNAGALÉRIA!
Teljes hagyatékvásárlás, 

aranyékszer, ezüsttárgyak, 
régi órák/pénzek,  

festmények, képeslapok, 
kitüntetések.  

DÍJTALAN KISZÁLLÁS.  
Üzletünk: 1015 Bp. Csalogány 

utca 4., +36 70/638-3354,  
www.dunagaleria.hu

Mi változik 2020-ban  
a Társadalombiztosítás  

és nyugdíjjárulék terén? 
Előadás január 30-án  

a Számviteli Egyesületben.

Az előadás helye:  
Miskolc Zenepalota (Bartók tér 1.) 

Részvételi díj: 6.000 Ft + áfa =7.620 Ft. 

Jelentkezés január 27-ig: telefonon: 
+36 30 952-2916 vagy a honlapon: 

www.szamviteli-egyesulet.hu 

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

Az akció érvényes: 

2020. 01. 18-tól 2020. 01. 24-ig 

Ariel mosókapszula, 28 db-os, 71,39 Ft/db 1999 Ft

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

Coccolino mosógél, Új, 1,2 l, 1165 Ft/l 1399 Ft

Silan öblítő, új illatokkal, 925 ml, 604 Ft/l 499 Ft

Domestos 750 ml, 532 Ft/l 399 Ft

Signál fogkrém, 75 ml, 3986 Ft/l 299 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, farm-mintás 299 Ft

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



Szeretne adalékanyag-, tö-
megnövelő szerektől men-
tes, bio- és teljes kiőrlésű 
gabonák felhasználásával 
készült, természetes össze-
tevőket tartalmazó kenyeret 
(v)enni? A Búza téri aluljáró 
és a Centrum között mind-
ezt megtalálja! Csaknem 
harmincféle friss kenyér 
közül választhat a hét hat 
napján, a miskolci Príma 
Pékben.

Búzakenyér, a Mi kenye-
rünk, hidegkúti parasztke-
nyér, erdélyi pityókás kenyér, 
diós rusztikus, Szent István 
napi burgonyás kenyér, sárga-
répás pur pur – és még foly-
tathatnám a sort. Csaknem 
harmincféle kenyér sorakozik 
nap mint nap a Búza téri Prí-
ma Pék polcain, így minden-
ki megtalálja a kedvére valót. 
Akár szénhidrátcsökkentet-
tet keresünk, akár kovászosat, 
akár hagymásat, akár élesz-
tő nélküli teljes kiőrlésűt, itt 
megtalálhatjuk „A” kenye-
rünket.

A Mi kenyerünk fantázia 
nevet viselő pékáru a legújabb 
terméke a Príma Péknek. Ez 
a kenyér teljesen élesztőmen-
tes, egyedi kovászolással ké-
szül. Természetes összete-
vőkből áll, tartósítószer- és 
színezékmentes. Durumliszt 
hozzáadásával készül, és bio 
almacukorral dobták fel az 
ízvilágát. Sűrűbb bélzetű ke-

nyér, ropogós héjjal. A mis-
kolciak kedvence – legalábbis 
a bolt eladási adatait tekintve 
mindenképp – a Szent István 
napi burgonyás kenyér. Ez a 
2017-es Szent István napi ke-
nyér, ami hosszúérlelésű ko-
vásszal készül, burgonya hoz-
záadásával.

Négyféle rusztikus kenyér 
közül választhatunk a pékség-
ben: diós, olívás, hagymás és a 
natúr. Ezeknek a kenyereknek 
a bélzete lyukacsosabb, a kül-

seje pedig ropogós. Kovászos 
eljárással, hagyományos érle-
léssel készül. De találhatunk 
itt teljesen hagyományos, 
házi kenyeret is, mint például 
a 2 kg-os hidegkúti paraszt-
kenyér, vagy a hosszú érlelésű 
kovásszal készült erélyi pityó-
kás kenyér.

Aki pedig határok közé szo-
rítja a napi szénhidrátbevite-
lét, és mellőzi a pékségek ke-
nyereit az étrendjéből (magas 
szénhidráttartalmuk miatt), a 

Búza téri Príma Péknél olyan 
kenyérre találhat, ami mind-
össze 10,3 g szénhidrátot tar-
talmaz (100 g kenyérben). Ez 
a Príma Plusz kocka, amit cu-
korbetegek is fogyaszthatnak. 
De van élesztő nélküli teljes 
kiőrlésű tönkölykocka, sár-
garépás pur pur, chia brot is. 
2 kg-os, 1 kg-os, 500 és 300 
grammos kiszerelésű pékáruk 
– száz szónak is egy a vége: a 
kínálat óriási, csak meg kell 
kóstolni!                                  MB
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Idős, beteg, és nehéz anyagi körül-
mények között élő levélírónk keresett 
meg. Szeretne tartási szerződést kötni, 
melyben ingatlanát egyik ismerősére 
ruházná eltartása fejében, mivel gyer-
meke nem gondoskodik róla. Kérdezi, 
hogy van-e erre lehetősége, és gyermekének, mint egyet-
len törvényes örökösének, van-e „beleszólása” ebbe.

Gyakori, hogy rászoruló 
emberek, általában ingatla-
nuk átruházása ellenében, 
tartásuk biztosítására szer-
ződést kötnek. Tartási szer-
ződés alapján a tartásra kö-
telezett a tartásra jogosult 
szükségleteinek megfelelő 
kielégítésére, a tartásra jogo-
sult – vagyis eltartott – ellen-
érték teljesítésére köteles. A 
tartási szerződést írásba kell 
foglalni. Miután olvasónk 
esetében a tartás ingatlan át-
ruházása fejében történik, a 
szerződést ügyvéd által ellen-
jegyzett magánokiratba vagy 
közjegyző által készített köz-
okiratba kell foglalni.

A tartást nyújtó fél köte-
lezettségét a szerződésben 
kell rögzíteni, részletezni. Ez 
általában kiterjed a jogosult 
élelmezésére, gondozására, 
betegsége esetén ápolására és 
gyógyíttatására, halála ese-
tén illő eltemettetésére, va-
lamint a lakás takarítására, 
mosásra, esetleg a kert gon-
dozására. A tartást a szer-

ződésben foglaltak szerint 
rendszeresen és folyamato-
san kell biztosítani, a késede-
lem veszélyezteti a szerződés 
célját, a jogosult eltartását, 
és megrendítheti a kölcsö-
nös bizalmat is. Az eltartott a 
tartást csak személyesen ve-
heti igénybe. Általában a kö-
telezett is személyesen köte-
les teljesíteni, de a felek ettől 
eltérően is megállapodhat-
nak. Az eltartónak és eltar-
tottnak nem kell feltétlenül 
közös háztartásban élnie.

Amennyiben az eltartott a 
szerződés megkötésétől szá-
mított 2 évben belül meghal, 
és az örökhagyónak van kö-
telesrészre jogosult hozzátar-
tozója (leszármazó, házastárs 
vagy szülő) akkor a tényle-
ges tartás értékét meghaladó 
részt a kötelesrész alapjához 
hozzá kell számítani. Vagyis 
az eltartónak és a kötelesrész-
re jogosultnak el kell számol-
nia egymással.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Tartási  
szerződés

Badány Lajos önkormányzati képviselő lakossá-
gi fórumot tart január 20-án, hétfőn 17:00 órától a 
Rónai Ferenc-általános iskolában.

Varga Andrea önkormányzati képviselő foga-
dóórát tart 2020. január 20-án, hétfőn, 17:00 órá-
tól, az Ady Endre Művelődési Házban.

Bazin Levente önkormányzati képviselő foga-
dóórát tart január 22-én, szerdán 16.00 és 18.00 
óra között a Bulgárföldi Általános Iskolában és ja-
nuár 23-án, csütörtökön 16.00 és 18.00 óra között 
a Perecesi Közösségi Házban.

Bartha György önkormányzati képviselő foga-
dóórát tart január 22-én szerdán 17:00 órától a 
Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti 
Tagiskolában és január 23-án csütörtökön 17:00 
órától a Miskolci Könyves Kálmán Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolában.

Gazdusné Pankucsi Katalin és dr. Nagy 
Ákos önkormányzati képviselő lakossági 
fórumot tart 2020. január 27-én, hétfőn, 
17:00 órától a Miskolctapolcai Általános 
Iskolában.

Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő foga-
dóórát tart február 6-án, csütörtökön 17.00 órától a 
Jókai-általános iskolában.

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA

Éppen negyedszázada szü-
letett meg Veréb Tamás éne-
kes, aki megnyerte a Sztár-
ban sztár negyedik évadát. 
Idén Miskolcon egy fergete-
ges koncerttel ünnepli szü-
letésnapját. A február 8-án, 
szombaton este 7 órakor 
kezdődő rendezvény a Művé-
szetek Házában lesz.

– Hogyan értékeled ezt a 
negyedszázadot, hol tartasz 
most?

– Úgy érzem, most vagyok 
az utamon, és végre kezdem 
felismerni, hogy mi az, ami 
boldoggá tesz. Ehhez szük-
ség volt erre a huszonöt évre, 
hiszen az a tizenöt év, amit 
színpadon tölthettem eddig, 
nagyon sokat segített abban, 
hogy saját magamat is meg-
ismerjem, és tudjam, hogy mi 
az, ami nekem fontos, és én 
szeretnék elérni, nem pedig 
mások álma és elvárása. Ezt 
az utat tehát szeretném foly-
tatni.

– Van-e külföldi álmod?
– Az már nem vonz, hogy 

Amerikába költözzek és vi-
lágsztárként éljem az életemet. 
Ilyen álmokat nem dédelge-
tek. Nagyon jól érzem magam 
itthon. Európai szinten azon-
ban szeretnék majd egy-egy 
olyan dalt vagy egy lemeznyi 
anyagot kihozni könnyűzenei 
téren, ami siker lehet. Emel-

lett esetleg a környező orszá-
gokban koncertezni.

– Milyen tevékenységeket 
folytatsz?

– Zenei téren vannak kop-
rodukciós ötleteim, vannak 
ugyanis, akikkel szívesen dol-
goznék együtt. Például a leg-
újabb dalomat Horváth Tomi 
hangszereli. Ez nekem nagyon 
nagy öröm és megtisztelte-
tés, mert nagyon szeretem az 

ő zenéjét. Tavaly függetlened-
tem a színház terén, mert sza-
badúszó lettem. Idén nagyon 
sok olyan produkcióban ve-
szek részt, amit már én szeret-
nék eljátszani. Ilyen a Gyilkos 
ballada című előadás, ami-
ben négyen szerepelünk: Muri 
Enikő, Simon Panna, Kerényi 
Miklós Máté és én. Úgy ér-
zem, ez egy olyan produkció, 
amiben valóban ki tudok tel-

jesedni színészként. Az Átri-
um mellett dolgozom a Pes-
ti Magyar Színházban és a 
Veszprémi Petőfi Színházban.

– Hova lehet még fejlődni er-
ről a szintről?

Veréb Tamás erre a kérdésre 
is válaszol, valamint azt is el-
árulja, mivel készül a születés-
napi koncertjére. A teljes in-
terjú a minap.hu-n olvasható.

RÉPÁSSY OLÍVIA

AZ VOLT A TERVE, HOGY  
MISKOLCON ÜNNEPELJEN

„FRISSEN ÉS EGÉSZSÉGESEN  
A PRÍMA PILLANATOKÉRT”

Veres Pál polgármester átláthatóságot ígért a miskolciaknak, 
és ennek jegyében az elmúlt napokban több vezetői álláspá-
lyázatot is meghirdetett a Miskolci Önkormányzat és a Mis-
kolc Holding Zrt. 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának veze-
tői álláshelyeire – kabinetvezető, 
főosztályvezető, osztályvezető és 
csoportvezető munkakörökre – 
is várják a jelentkezéseket postai 

úton, a Humán Erőforrás Osz-
tálynak címezve, a 3525 Miskolc, 
Városház tér 8. postacímen. To-
vábbi részletek a közszolgálati 
állásportálon és Miskolc város 
honlapján olvashatók.

Vezetőket keresnek a 
polgármesteri hivatalba



A DVTK Jegesmedvék U16-
os csapatának kapusa, Hege-
düs Levente első magyarként 
szerzett aranyat téli ifjúsági 
olimpián. A lausanne-i ese-
ményen Szalay Boldizsár az 
ötödik helyen végzett a 3×3-
as jégkorongtornán.

Az ifjúsági olimpián jégko-
rongban három a három elleni 
mérkőzéseket rendeztek, ahol 
az egyes országokból kvalifi-
kált versenyzőkből vegyes csa-
patokat sorsoltak ki. A diós-
győri Szalay Boldizsár mellett 
a tavaly nyáron Székesfehér-
várról érkezett, szintén a mis-
kolci csapatot erősítő Hegedüs 
Levente is részt vett a tornán, 
aki aranyérmet nyert saját csa-
patával. A magyar selejtezőt 
szeptember végén rendezték, 
innen kvalifikálták magukat a 
mezőnyjátékosok.

Szalay Boldizsár csütörtökön 
este érkezett haza, a repülőút 
után telefonon sikerült elcsíp-
nünk néhány mondat erejéig. 
Úgy összegzett, hogy jól érez-
te magát a tornán, sok új ba-
rátot szerzett, és nagy örömére 
több edzővel is sikerült megis-
merkednie. – Azt láttam, hogy 
korosztályomban egyáltalán 
nem vagyok lemaradva más 
országok sportolóival összeha-
sonlítva – fogalmazott. Boldi-
zsár a szürke csapatban kapott 
helyet, a tornán svéd, kazah, 

bolgár, osztrák, szlovák, kore-
ai, spanyol, orosz, japán, türk-
menisztáni, mexikói és katari 
játékosok is voltak. – Egy picit 
azért meglepő volt látni, hogy 
a nem klasszikus hokis nem-
zetek – mint az amerikai, finn, 
svéd – fiatal sportolói is milyen 
magas szinten tudnak játsza-
ni – adott hangot véleményé-
nek a diósgyőriek játékosa. Jól 
indult a torna számára, hiszen 
az első mérkőzésen, rendkívül 
szoros csatában győzték le a ké-
keket. A győztes gólt az utolsó 
másodpercben Boldizsár sze-
rezte. – Sose felejtem el ezt az 
élményt, kétségtelenül a torna 
egyik legemlékezetesebb pilla-
nata volt számomra. A csapat 
együtt örült velem, már itt sike-
rült összerázódnunk – mesélte.

Az újabb győzelmet követő-
en azonban vereségek követ-
keztek, de végül csupán rosz-
szabb gólaránnyal maradtak 
le a szürkék a legjobb négy-

ről – Szalay Boldizsár csapata 
a torna 5. helyén fejezte be az 
Ifjúsági Téli Olimpiát. – Mind 
a csapat, mind a magam telje-
sítményével elégedett vagyok. 
Pozitív visszajelzéseket kaptam 

az edzőnktől, Kevin McLaugh-
lintól, aki egyébként az ame-
rikai utánpótlásban dolgozik. 
Felajánlotta, hogy ha bármikor 
segítségre van szükségem, ak-
kor nyugodtan keressem meg 
– mondta. – Fizikailag és tak-

tikailag is sokat fejlődtem, so-
kat tanultunk egymástól és az 
edzőtől a torna során. Biztos 
vagyok abban, hogy mindeze-
ket itthon is tudom majd hasz-
nosítani. Boldizsár terveiről el-

árulta: szeretne eljutni a 4 év 
múlva esedékes téli olimpiára 
is, a távolabbi cél pedig, hogy 
egy magasan jegyzett ligában 
vitézkedő csapat meghatározó 
tagja legyen.

KUJAN ISTVÁN
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Szobrot állítanának a di-
ósgyőri labdarúgás alapí-
tójának, úttörőjének. 

A Diósgyőr Szurkolók 
Közössége Egyesület kez-
deményezte, hogy a klub 
fennállásának 110. éve alkal-
mából méltón emlékezze-
nek meg Wanger Vilmosról. 
A szobrot helyi alkotókkal, 
művészekkel készíttetné el 
az egyesület. Ehhez várják 
a DVTK szimpatizánsainak 
javaslatait és felajánlásait.

Az idei évforduló alkal-
mából a Diósgyőri Szur-
kolók Közössége Egyesület 
(DSZK) egy kezdeménye-
zéssel állt elő, hogy méltó 
módon emlékezzenek meg 
az elmúlt 110 év sikereiről. 
Az egyesület szobrot állíta-
na Wanger Vilmosnak, aki a 
diósgyőri labdarúgás alapí-

tója, úttörője volt. A szobor-
nak a DVTK Medical Cen-
ter mellett lenne a helye, és 
indítványozzák azt is, hogy a 
jövőben a tér az alapító ne-
vét viselje – tudatta Hollósy 
András, a DVTK „hangja”.

A tervek szerint a most még 
üresen álló épületfalra diós-
győri életképet festetnének, 
illetve a téren helyeznék el a 
régi stadion makettjét is. A cél, 
hogy közadakozásból, és még 
idén valósuljon meg mind-
ez – mondta el Bajusz Gábor 
DSZK elnökségi tag. – Hí-
vunk mindenkit, hogy egyez-
tessünk erről a témáról, és 
próbáljunk meg konszenzus-
ra jutni, és még idén állítsunk 
szobrot Wanger Vilmosnak – 
hangoztatta. A megvalósítás 
további részleteiről a DVTK 
születésnapján, február 6-án 
számolnak majd be.

Diósgyőri hokisikerek az ifjúsági 
olimpián

Szobrot kaphat 
Wanger Vilmos

Fotó: Juhász Ákos

Szalay Boldizsár az ötödik helyen végzett a 3×3-as 
 jégkorongtornán

Hegedüs Levente aranyérmet nyert csapatával
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HASZNOS TANÁCSOK  
A FAGY OKOZTA KÁROK  
MEGELŐZÉSÉRE

A vízvezeték és a vízmérő óra legfőbb ellensége a fagy. A védekezés a 
belső vízhálózaton a fogyasztó felelőssége és feladata, ezért a téli időjárás 
közeledtével érdemes kicsit jobban odafigyelni a vízvezetékre és a vízmérő 
órákra a háztartásokban. A vezetékbe fagyott víz komoly károkat okozhat, 
ezek azonban kis körültekintéssel kivédhetők – hívta fel a figyelmet Viszokai 
János, a MIVÍZ szolgáltatási igazgatója. 

Mint mondta, a vízmérőnek fagymentes helyiségben vagy szabvány szerint 
elkészített vízmérőaknában kell elhelyezkednie, ahol a vezetékek a fagyhatár 
alatt vannak. Abban az esetben, ha vízóra fűtött helyen található – például a 
konyhában – nem okozhat problémát a hideg időjárás. A fagy elleni védelem 
akkor fontos, ha a vízmérő az épületen kívül, a vízóraaknában van elhelyezve. 
Nem árt odafigyelni a raktárban vagy garázsban felszerelt órákra sem, hiszen 
ezeken a helyeken a hőmérséklet gyakran alig magasabb, mint az épületeken 
kívül – emelte ki Viszokai János. 

Ilyen esetekben célszerű szigetelőanyaggal – esetleg ott hon már feles
legessé vált háztartási textíliával – befedni a víz órát, persze olyan módon, hogy 
a védőanyag a mérőóra leolvasásakor könnyen eltávolítható legyen. A vízmérő 
óra aknáját télen ajánlatos legalább havonta egyszer, rövid ideig ellenőrizni. 
– Ezt azonban soha ne kemény hidegben tegyük. Nem árt tudni, hogy a hó is 
szigetelő hatású, kemény hidegben szintén védi a fagyástól a mérőórát, ezért 
havazás esetén csak a leolvasás előtt távolítsuk el az aknáról – mondta el a 
szolgáltatási igazgató. 

Viszokai János ugyancsak fon tosnak nevezte, hogy la kat lan ingatlanoknál, 
hétvégi és építési telkeken a belső vízhálózatot és magát a vízmérőt is 
víztelenítsük még a fagyok beállta előtt. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megnyitjuk 
az ingatlan felőli víztelenítő csapot, a vízmérő melletti, utca felőli csapot pedig 
elzárjuk.

– Kis figyelemmel biztosítható, hogy vízóra és a vezetékrend szer károsodás 
nélkül átvészelje a téli fagyokat. Fontos, hogy odafigyeljünk vízmérőink álla
potára, hiszen a vízórák rendelte tés szerű működtetése a szolgáltató és a 
fogyasztó közös érdeke! – zárta nyilatkozatát a MIVÍZ szolgáltatási igazgatója.



PROGRAMOK A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

Január 22-én a Művészetek 
Házában filmvetítést tarta-
nak a magyar kultúra napja 
alkalmából.

A kiemelt ünnephez kap-
csolódóan 16:00-órától a 
16. CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál Cine-
Docs alkotását, a Folyékony 
arany című magyar filmet, 
18:00-órától pedig a feszti-

vál nemzetközi versenyprog-
ramjának filmjét, az Akik 
maradtak című magyar fil-
met láthatják az érdeklődők. 
Az előadásokra jegyek fog-
lalhatók a www.cinemis.hu 
honlapon, vagy elővételben 
vásárolhatók a mozi jegy-
pénztárában, nyitvatartási 
időben (minden nap 14:30-
20:30 között a Rákóczi utca 5. 
szám alatt). Helyár: 650 Ft

JANUÁR 18., SZOMBAT, 19:00 
DON JUAN, Latinovits 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet, 
Nagyszínház
ÜVÖLTŐ SZELEK, Ka-
tona (Arany, Ezüst) bérlet, 
Kamara
NEM FÉLÜNK A FAR-
KASTÓL, Játékszín
JANUÁR 21., KEDD, 18:00 HE-
GEDŰS A HÁZTETŐN, 
Fráter ifj. bérlet, Nagyszín-
ház
19:00 BETÖRŐ AZ AL-
BÉRLŐM, bérletszünet, 
Kamara
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín
JANUÁR 22., SZERDA, 15:00 
DART-VARGA KINGA: 
ALPHA – MÁDI LÁSZLÓ: 
TÉRFALÓK, IMRE ZOL-
TÁN PROGRAM, Játékszín
19:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, bérletszünet, Nagy-
színház
FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, bérletszünet, 
Kamara

JANUÁR 23., CSÜTÖRTÖK,18:00 
HEGEDŰS A HÁZTE-
TŐN, Zrínyi ifj. bérlet, 
Nagyszínház
19:00 BETÖRŐ AZ AL-
BÉRLŐM, Madách (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín
JANUÁR 24., PÉNTEK,18:00  
HEGEDŰS A HÁZTE-
TŐN, bérletszünet, Nagy-
színház
19:00 BETÖRŐ AZ AL-
BÉRLŐM, bérletszünet, 
Kamara
ÁDÁM ALMÁI, Játékszín
JANUÁR 25.,SZOMBAT,15:00 
BETÖRŐ AZ ALBÉR-
LŐM, Déryné (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
18:00 MISKOLCI MÚZSA-
DÍJ ÁTADÁSA, Nagyszín-
ház
19:00 ÍGY SZERETTEK 
ŐK: JÓZSEF ATTILA II. 
– FELOLVASÓSZÍNHÁZ 
NYÁRY KRISZTIÁN KÖ-
TETE ALAPJÁN, Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR  
Január 19  – január 26.

A felújítás idején különleges 
keretek között tart nyitva a 
Barlangfürdő: lehetőség lesz 
száraz lábbal bejárni a bar-
langrészeket és a medencéket.

A vendégek teljes biztonsága 
érdekében évről évre visszatérő 
feladat a barlangi rész szikla-
falazatának ellenőrzése, javítá-
sa. A munkát minden esetben 
alpintechnikai módszerrel és 
kéziszerszámokkal végzik. A 
szükséges javításokhoz habbe-
tont használnak, melynek szí-
ne nem tér el a sziklafalétól, 
így a javítás nem látható. Fon-
tos feladat az elmozdulások el-
lenőrzése és mérése, melynek 

eredményeit a szakemberek 
összehasonlítják az előző évek 
adataival, és ebből következtet-
nek, volt-e mozgása a hegynek 
és a barlangnak. A fürdő terüle-
tén lévő termálkút karbantartá-
sa is ilyenkor történik. A mun-
kálatok január 20. és január 31. 
között zajlanak, melyek ideje 
alatt a fürdő és a gyógyászati 
részleg, az Aquaterápia is zárva 
tart. A nyitás időpontja február 
1., szombat reggel 9:00 óra.

Ebben az évben is lesz szá-
raz lábas gyalogtúra a Barlang-
fürdőben. Január 23. és 26. kö-
zött, csütörtöktől vasárnapig 
várják azokat, akik kíváncsiak 
arra, milyen séta közben Eu-

rópa egyedülálló, természetes 
barlangfürdője, úgy, hogy a 
medencékben nincs víz. Sokan 
évről évre visszatérnek, mert 
soha nem tapasztalt élmény-
ben lehet részük ezen a rend-
hagyó barlangtúrán. A vendé-
gek bepillantást nyerhetnek 
a „barlangfalak” mögé, képet 
kaphatnak a fürdő üzemelé-

séről, de bemehetnek olyan 
elzárt területekre is, ahová 
fürdőző vendégként a hétköz-
napokban nem nyílik lehető-
ség. A túrán való részvétel elő-
zetes regisztrációhoz kötött, 
melyre jelentkezni január 23-
áig a +36-46/560-030-as tele-
fonszámon lehet reggel 9 és 16 
óra között.
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Száraz lábbal a Barlangfürdőben 

Filmvetítések a kultúra napján

Fotó: Végh Csaba

MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
Január 16., csütörtök-22., szerda, naponta 

15:15-től Judy, 17:30-tól és 20:00 órától 
Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk

Január 23., csütörtök-29., szerda, naponta 15:30-
tól Dolittle, 17:30-tól Bad boys – Mindörökké 
rosszfiúk, 20:00 órától Hivatali eltávozás

Művészetek Háza: Béke-terem: 
Január 16., csütörtök-21., kedd, naponta 

16:00 órától Cseng mester konyhája, 18:00 
órától A bőrömben

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

Január 22., szerda 16:00 órától Folyékony 
arany, 18:00 órától Akik maradtak

Január 23.,csütörtök-26.,vasárnap, január 28,. 
kedd és 29., szerda, naponta 16:00 órától 
A művészet templomai: Gauguin Tahitin – 
Az elveszett paradicsom

Január 23.,csütörtök-29., szerda, naponta 
18:00 órától Léghajósok, 20:15-től 
Különleges életek

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Január 16. csütörtök-22. szerda, naponta több 

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

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
Január 19. és 26., vasárnap, 10:30-tól Mosó 

Masa mosodája
KIÁLLÍTÁS:
Múlt egy kattintásra – fotópályázat művei 

Kassáról, II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár

Február 3-ig, hétfőig El Camino képekben, 
Tompa Mihály Könyvtár

Január 25-ig, szombatig A fürkésző ember – 
Koffán Károly emlékkiállítása, Miskolci Galéria

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

Január 31-ig, péntekig Arcok és tájak – 
festménykiállítás, Ady Endre Művelődési Ház

Február 8-ig, szombatig Kínai festészet és 
kalligráfia, Tudomány és Technika Háza

KONCERT:
Január 18.,szombat: 15:00 és 19:00 órától 

Újévi Operettgála, Művészetek Háza
Január 22.,szerda: 18:00 órától Belvárosi Zenei 

Esték – A romantika határán, Zenepalota
Január 24., péntek: 19:00 órától Illés Klub, Ady 

Endre Művelődési Ház
ELŐADÁS:
Január 18., szombat: 13:15-től és 15:15-től 

Fegyvermustra, Diósgyőri vár
19:00 órától Ráskó Eszter dumaszínháza, 

Népkerti Vigadó és Söröző
Január 19.,vasárnap: 11:00 és 14:00 órától 

Fúvós hangszerek bemutatója, Diósgyőri 
vár

15:00 és 19:00 órától Pletykafészek – bohózat 
Veresegyházról, Művészetek Háza

Január 21., kedd: 17:00 órától Stílusest, 
Művészetek Háza kávézója

Január 23., csütörtök: 16:30-tól Trux Béla 
történelmiregény-író előadása, Kaffka 
Margit Könyvtár

Január 24., péntek: 19:00 órától Hobo: Látnokok, 
költők, csavargók, Művészetek Háza

Január 25., szombat: 11:15-től és 13:15-től 
Utazás a középkorban, Diósgyőri vár

EGYÉB:
Január 18., szombat: 12:00 órától X. 

Görömbölyi Forralt Bor és Tepertő Nap, 
Görömbölyi Művelődési Ház előtti tér

20:00 órától Pótszilveszteri éjszakai fürdőzés, 
Miskolctapolca Barlangfürdő

21:00 órától Salsa party, Block Bistro (Hunyadi u.3.)
22:00 órától Groove 002 – James Cole, 

Rockwell Klub
Január 18.,szombat és 19., vasárnap, naponta 

10:00-17:00 óráig XVIII. Miskolci Esküvői 
Kiállítás és Vásár, ITC Székház

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

Január 21., kedd: 17:30-tól Ingyenes pilates, 
Ifjúsági és Szabadidő Ház

Január 23.,csütörtök-26., vasárnap, naponta 
több időpontban Szárazlábas túra, 
Miskolctapolca Barlangfürdő (előzetes 
regisztráció szükséges: 06/46-560-030)

Január 24., péntek: 16:00 órától Sári Edina 
Joghurt villával, avagy Kórmagyar – 
kötetbemutató, József Attila Könyvtár

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Január 20., 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 ism. (építészeti magazin), 20:00 Híradó ism., 
20:17 Időjárás-jelentés, 20:20 Programpont ism.,20:25 Képújság

Január 21.,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 Hír-
adó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism.,19:25 Mérkőzés, 21:00 Hír-
adó ism., 21:17 Időjárás-jelentés,21:20 Programpont ism., 21:25 Képújság

Január 22., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése,08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:17 Időjárás-jelentés,18:20 Programpont (programajánló),18:25 Egészségpercek 
(egészségügyi magazin), 18:45 Egészségére, 19:00 Híradó ism.,19:17 Időjárás-je-
lentés ism., 19:20 Programpont ism., 19:25 Quantum, 20:00 Híradó ism., 20:17 Idő-
járás-jelentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 Képújság

Január 23., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Hír-
adó,18:17 Időjárás-jelentés,18:20 Programpont (programajánló), 18:25 Promenád 
(kulturális magazin), 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont 
ism., 19:25 Csak egy kis munka (dokumentumfilm), 20:10 Híradó ism., 20:17 Időjá-
rás-jelentés, 20:20 Programpont, 20:25 Képújság

Január 24., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:00 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:17 Időjárás-jelentés, 18:20 Programpont, 18:25 Gasztrokaland, 18:45 Köztünk él-
nek ism., 19:00 Híradó ism., 19:17 Időjárás-jelentés, 19:20 Programpont ism., 19:25 
Egy nap a világ – India 1. (turisztikai magazin), 20:00 Híradó ism., 20:17 Időjárás-je-
lentés, 20:20 Programpont ism., 20:25 Képújság

Január 25., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 18:00 Krónika (heti 
hírösszefoglaló), 18:30 Kedvenceink, 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló), 19:30 Sport-
percek ism.(sportmagazin), 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló), 20:25 Képújság

Január 26., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése,09:30 Képújság, 18:00 Miskolci 
Napló ism. (közéleti magazin), 18:30 Hívőszó ism. (vallási magazin), 19:00 Prome-
nád ism. (kulturális magazin), 19:30 Egy nap a világ – India 1. ism. (turisztikai ma-
gazin), 20:00 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin), 20:30 Képújság

Január 19-én kezdődik az 
Ökumenikus imahét a Bel-
városi evangélikus temp-
lomban. Ennek alkalmai na-
ponta 5 órakor kezdődnek 
más és más templomokban 
mintegy egy héten keresztül. 
Január 20-án, hétfőn a Búza 
téri görögkatolikus székes-
egyházban folytatódik az 
Ökumenikus imahét. 21-én, 
kedden az Avasi Református 
Templomban gyűlnek ösz-

sze a hívek egy istentiszte-
letre. 22-én, szerdán szintén 
a reformátusoknál tartják a 
szertartást a Deszkatemp-
lomban. 23-án, csütörtökön 
a Mindszenti templom lesz 
soron, majd 24-én, pénte-
ken a Belvárosi Református 
Templom. Zárásként pe-
dig a Minorita templomban 
tartják az Ökumenikus ima-
hét utolsó alkalmát 25-én, 
szombaton.

EGYHÁZI HÍREK

(Az előadás ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. 

Regisztrációs jegyek igényelhetők a Miskolci Kulturális Központ 

jegyirodájában: Rákóczi u. 2. Tel.: 46/508-844, 30/846-3009)

Január 20., hétfő: 13:30 
Megemlékezés Kölcsey 
Ferencről, Tompa Mihály 
Könyvtár

Január 22., szerda: 10:00 
órától Kölcsey Ferenc em-
léktáblájának koszorúzá-
sa, Széchenyi u. 38. Közre-
működik: a Lévay József 
 Református Gimnázium 
Ka ma rakórusa, vezényel: dr. 
Far kasné Sajó Márta kar-
nagy. (Amennyiben pártok 
és civil szervezetek koszorút, 
virágot szeretnének elhelyez-
ni az emléktáblánál, 2020. 
január 21-én, 12 óráig je-

lezzék a következő címen: 
Miskolci Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. Ifjúsá-
gi Ház, Miskolc, Győri kapu 
27/A. Telefon: 46/412-508, 
20/7799-151. E-mail: mada-
csi.agnes@ifihazmiskolc.hu)
15:00 órától Mazsaroff-díj 
átadása, Miskolci Galéria
14:00 órától Kazinczy és a 
magyar nyelvújítás címmel 
előadás, Miskolci Galéria
16:00 órától Ady közelebb, 
Thália-ház
16:30-tól Kováts Judit író 
kötetbemutatója, II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár

18:00 órától Márai Krúdy-
ról - irodalmi est  Márai 
Sándor írásából Hirtling 
István színművész és Mé-
száros Tibor Márai-kutató 
előadásában, Művészetek 
Háza

Január 23., csütörtök: 
10:00 órától Bari Gábor 
költő irodalmi műsora, Pe-
tőfi Sándor Könyvtár

Január 24., péntek: 14:00 
órától Illés Adrienn mese-
könyvének bemutatója, II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár



Kiskorút is próbált  
beszervezni

A készenléti rendőrök 
hétfőn csaptak le arra a 
férfira, aki a gyanú szerint 
több, külföldön dolgozó prostituálttal is kapcsolatot tartott, és kis-
korút is próbált beszervezni örömlánynak. Többmilliós hasznot 
ígért, de a pénzt magára költötte. Emberkereskedelem, kitartott-
ság miatt nyomoznak a 45 éves férfi ellen, aki nem először került a 
rendőrök látókörébe prostituáltak futtatása miatt. A miskolci férfi 
a külföldön dolgozó prostituáltakat napi szinten beszámoltatta, ta-
nácsokkal látta el őket, magatartási szabályokat írt elő nekik. Meg-
tiltotta, hogy szórakozni járjanak, alkoholt fogyasszanak, külföl-
dön pénzt költsenek. Az általuk keresett összeg nagy részét elvette. 
Kizsákmányolás céljából toborzással próbált beszervezni dániai 
prostitúciós munkára nőket, akik közül az egyik még fiatalkorú 
volt. A férfi többmilliós haszonnal kecsegtető munkát kínált úgy, 
hogy a lányok utaztatását, elszállásolását ő megszervezi. Az üzlet 
elmaradt, mert a nők nemet mondtak az ajánlatra. A férfit január 
6-án fogták el Miskolcon. A nyomozók kutatást tartottak a férfi 
lakásában, ahol nagy mennyiségű készpénzt (dollárt), valamint a 
bűncselekményhez kapcsolódó tárgyi bizonyítékokat foglaltak le.

Egyezség az ÁFA-csalókkal
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség vádat emelt hat 

személy ellen költségvetési csalás, csődbűncselekmény bűntette 
és hamis magánokirat-felhasználás vétsége miatt. A vád szerint 
az egyik vádlott ügyvezetése alatt működő elektronikai termé-
kekkel foglalkozó gazdasági társaság, amely Hongkongból szer-
zett be termékeket magyarországi forgalomba hozatallal, olyan 
számlázási láncolatot állított fel, amelynek során a vádlott-társai 
által képviselt gazdasági társaságoktól számlákat fogadott be, és 
azok ÁFA-tartalmát jogellenesen levonásba helyezte. A láncolat-
ban voltak országhatáron kívüli gazdasági társaságok is, és olyan 
közbeiktatott cégek, amelyek a számlák szerint az árukat továb-
bi cégeknek értékesítették, majd az adó megfizetése nélkül elér-
hetetlenné váltak. A felépített rendszer adókijátszásra irányult, 
és a vádlott részéről az elektronikai termékek európai közössé-
gi értékesítése nem igazolható, adólevonási jogot nem gyakorol-
hatott volna, cselekményével ÁFA adónemben a költségvetésnek  
69 717 068 forint kárt okozott. Az érintett gazdasági társaságot az 
adóvizsgálat alatt értékesítették, és létrehoztak egy újabb gazda-
sági társaságot, amely átvette az eredeti kft. helyét. Ezen az egyik 
vádlott-társ ügyvezetésében működő gazdasági társaság valótlan 
tartalmú számlákat fogadott be, adóbevallásaiban felhasználta, 

és ezzel ÁFA adónemben a 
költségvetésnek 51 043 000 
forint vagyoni hátrányt 
okozott. A büntetőeljárás 
során a vádlottak egyezsé-

get kezdeményeztek, melyben valamennyien beismerték a bűn-
cselekményeket, tudomásul vették azok jogi minősítését, kö-
zülük a vagyoni hátrány okozásával érintett két vádlott vállalta 
annak teljes összegű megtérítését. A vagyoni hátrány összegét az 
adóhatóság letéti számlájára befizették. A Miskolci Törvényszék 
előkészítő ülésen az egyezséget jóváhagyva, és az ügyészi indít-
vánnyal egyezően, valamennyi vádlottal szemben felfüggesztett 
börtönbüntetést szabott ki. Az ítélet jogerős.

Kiskorúaknak is adtak el herbált
A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy 19 és egy 25 éves 

férfi ellen kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visz-
szaélés bűntette és kóros szenvedélykeltés vétsége miatt. A vádirat 
szerint az egyik vádlott 2017. év elejétől az internetről vásárolt ká-
bító hatású új pszichoaktív anyagnak minősülő herbált, és júliustól 
kezdődően Miskolc belvárosában és közterületein árulta paketten-
ként 500 forintért, összesen mintegy 300 gramm mennyiségben.

Az eladások alkalmával az utcán kötött ismeretséget a vásár-
lókkal úgy, hogy megszólította őket, hogy kell-e nekik „herba”. 
Vevői között volt, aki húsz alkalommal, míg előfordult olyan, aki 
2017 nyarától napi rendszerességgel vásárolt tőle. Ezekből a vád-
lott esetenként 10 000 forinttól 70 000 forintot meghaladó nye-
reségre tett szert. Vádlott-társa 2018 februárjában az utcán vásá-
rolt tőle 18 pakett herbált 9 ezer forintért, majd a későbbiekben 
ő is interneten szerezte be a kábító hatású anyagot, amelyet Sa-
jószentpéteren közterületen, valamint Miskolcon értékesített. 
A vásárlók között volt olyan, aki pár hónapig vásárolt, míg volt 
olyan, aki fél éven keresztül. Az értékesítésekből esetenként 20 
ezer forinttól 60 ezer forintot meghaladó összegig jutott nyere-
séghez. Az eladások alkalmával a vádlott három vevőről tudta, 
hogy tizennyolcadik életévüket még nem töltötték be, közülük 
ketten a herbáltól rosszul lettek, szédültek, zsibbadt a testük és 
bódult állapotba kerültek. A vádlottak közül a kiskorúaknak is 
értékesítő letartóztatásban van, míg vádlott-társa szabadlábon 
védekezik. Az ügyészség mindkettőjükkel szemben börtönbün-
tetést, mellékbüntetésként közügyektől eltiltást, továbbá a bűn-
cselekményből származó bevételükkel egyező pénzösszegben 
meghatározott vagyonelkobzást indítványozott.

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

Mozaik Miskolci Napló12

OLIMPIAI HELYSZÍNEK 

2

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.  

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.

Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kér-
jük, jelezzék ezt a 46/503-501-es (100-as mellék), üzenetrögzítős 
telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problé-
mát igyekszünk mihamarabb megoldani.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21–04. 20.) Sok munkahelyi csatát és vitatkozást 
elkerülhetne, ha úgy tekintené a munkatársi viszonyt, ami 
valójában. Egyszerű munkakapcsolat, nem több, nem keve-

sebb ennél. Törekedjen a harmóniára!

Bika (04. 21–05. 21.) Egy váratlanul beállító vidám vendég 
dobhatja fel a családi unalomba szürkülő hétköznapokat. 
Örüljön és járjon is a kedvében, de legyen óvatos! Előfordul-

hat, hogy az illető többet visz el, mint amit hozott. 

Ikrek (05. 22–06. 21.) Foglalkozzon a szerelmével, a bará-
taival, a családjával! Ha teheti, vegyen ki szabadságot, amire 
már csak az idegei kisimítása miatt is szüksége lenne. A sport 

összekovácsoló erőként is működhet. 

Rák (06. 22–07. 22.) Meg kell tanulnia „lehűtenie” magát, 
megnyugodni, és átértékelni az értékeket. Munkájában is 
harmonikus változásokat tapasztalhat. Mégpedig minél in-

kább tisztában van a saját értékeivel, annál inkább. 

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Olyan időszakot élhet meg a sze-
relemben, amikor minden könnyedén történik. Sikerül elta-
lálnia azt a bizonyos áramlatot, és gyakorlott hullámlovas-

ként lovagol rajta. Minden úgy megy, mint a karikacsapás. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Ha bizonyítani akarja, hogy önre mi-
lyen nagy szükség van a munkahelyén, akkor azt ne szavak-
kal, hanem tettekkel tegye meg! Ez nemcsak hatásosabb, de 

kevésbé szül ellenérzést a többiekben.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nagyon igaz a mondás: addig kell 
ütni a vasat, amíg meleg. Ne hagyja, hogy szép karriertervei, 
álmai elsikkadjanak valami ostoba főnökség fiókjának mé-

lyén. Ez most személyes ügye, nem hagyhatja annyiban!

Skorpió (10. 24–11. 22.) A tennivalóiban időnként annyira 
elmerül, hogy már-már a munkája mártírjának érezheti ma-
gát. Valóban újabban úrrá lett egyfajta görcsösség a felada-

tait illetően. Nem mindenért ön a felelős, ezt ne feledje!

Nyilas (11. 23–12. 21.) Előtérbe kerülhet egy régóta halo-
gatott ügye, ami többet is jelent önnek a puszta karriernél. Ez 
szívügy, ami egyben önmegvalósítást jelent az ön számára. 

Tegyen meg mindent, most nyélbe ütheti a dolgot!

Bak (12. 22–01. 20.) Ahhoz, hogy a szerelemben kivirágoz-
hasson a lelke, először is fel kell ismernie valódi önmagát, a 
láthatatlan önvalót, mely az élet kiapadhatatlan forrása. A 

szerelemben ez azonnal és önkéntelenül feltárul. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Ha eddig kételyei voltak kapcso-
latában, vagy nem tudott dönteni két szerelem között, most 
egyszerre feltárulhat a szeme előtt az igazság. Ha jól dönt 

most, azzal hosszú időre javítani tud a saját sorsán is. 

Halak (02. 20–03. 20.) A pozitív hozzáállás az élete minden 
dolgában segítheti, így a szerelemben, a társkapcsolatban is. 
Ne vegye a lelkére a kedvese morgolódását, és hallja meg a 

még oly ritka jó szavakat is. Ha zsémbel, nevesse ki!

FORRÓ NYOMON

A Szemere-kerti kopjafát a városi önkormányzat és a Doni 
Bajtársi Szövetség miskolci csoportjának képviselői koszorúz-
ták meg, majd mécseseket gyújtottak. A második világháború 
keleti frontján 1943. január 12-én indította meg a szovjet had-
sereg azt a támadássorozatot, amelynek az eredményeképpen a 
Don-kanyarban harcoló, kétszázezer fős II. magyar hadsereg 
katonáinak több mint a fele odaveszett.

A doni áttörésre  
emlékeztek

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS 

FELVÉTELE

Miskolcon rendezték meg a FIRST LEGO League robotépítő és programozóverseny regionális fordulóját. Hetven diák és ta-
nár rengeteg önálló munkával és gyakorlással, hónapokig készült a megmérettetésre, ahol idén hat csapat versenyzett. Az idei 
jelszó a városépítés volt. A csapatok Miskolc és a régió általános és középiskoláiból kerültek ki. A győztes Közép-Kelet-Európa 
legjobbjaival mérheti majd össze tudását.                                                                                                                FOTÓ: VÉGH CSABA

KREATIVITÁS  
ÉS CSAPATMUNKA
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