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Miskolc város vagyonának részét képezi a 
lakásvagyon. A jelenlegi önkormányzati ve-
zetés úgy ítélte meg, a legutóbbi években sok 
igazságtalanságra, hanyagságra volt példa, 
ami a vagyonnal való felelős gazdálkodást 
lehetetlenné teszi. Emiatt vezeti be Miskolc 
a bérlakások díjainak és a rájuk vonatkozó 
támogatásoknak az új szabályozását.

Cikk a 2. oldalon

ÚJ LAKBÉRTÁMOGATÁSI  
RENDSZER MISKOLCON

A járvány minden gazdasági ágazat-
ban károkat okozott, de elsőként és legna-
gyobb mértékben a turizmust sújtotta. A 
szálláshelyek vendég nélkül, az attrakci-
ók látogató nélkül maradtak. A legutóbbi 
közgyűlés elfogadta Miskolc új turizmus-
fejlesztési stratégiáját, ami három fő pillér-
re építve hozna új lendületet az ágazatban.

Cikk az 5. oldalon

ELKÉSZÜLT A VÁROSI  
TURISZTIKAI STRATÉGIA 

INGYENES PARKOLÁS, SŰRŰBBEN 
JÁRÓ BUSZOK, VILLAMOSOK

A gépkocsik a 2013-ban be-
szerzett, mára elavult autó-
kat váltják.

Saját forrásból szerzett be 
két új Dacia Duster típusú 
városi terepjárót a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet 
számára az önkormányzat. 
A szolgálati járműveket pén-
teken délelőtt adták a ren-
dészeknek. Az átadón Szilá
gyi Szabolcs, a Velünk a 
Város-frakció képviselője, a 
rendészeti bizottság elnöke 
azt mondta: a régi gépkocsik 
cseréje már évekkel ezelőtt is 
esedékes volt, a korábbi vá-
rosvezetés azonban ezzel nem 
foglalkozott.

– Fedezet pedig lett vol-
na rá, ha a Fidesz politikusai 

észszerű gazdálkodást foly-
tatva, a forrásokat a megfele-
lő helyre irányították volna. 
Nem így történt. Miskolcot 
olyan mértékben adósítot-
ták el, ami felborította a vá-
ros tervezett költségvetését, 
a stabil működőképesség is 
veszélybe került. A rendkí-
vüli gazdasági válsághely-
zetben a város költségvetését 
továbbterhelté'k a kormány 
hétmilliárd forintos elvo-
násai és a járvány elleni vé-
dekezés nem tervezett ki-
adásai. A rendészeti jelenlét 
korszerű feltételeinek bizto-
sítása mégsem várhatott to-
vább, ezért született döntés a 
járművek cseréjéről – hang-
súlyozta.

Folytatás a 3. oldalon

TEREPJÁRÓKAT 
KAPOTT A RENDÉSZET 

A korlátozó intézkedés többsége a szakemberek szerint szüksé-
ges, a parkolási díjak kiesése és a sűrűbb közlekedés finanszí-
rozása viszont még az eddiginél is nehezebb helyzetbe hozza a 
helyhatóságokat.

A koronavírus-világjárvány 
második hulláma miatt rendkí-
vüli jogrendet és újabb korláto-
zásokat jelentett be kedden este 
Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke. Éjfél és reggel 
öt óra között bevezették a kijá-

rási korlátozást. A zenés-tán-
cos szórakozóhelyeket bezár-
ják, és az ilyen rendezvényeket 
betiltják. A kulturális és sport-
rendezvények viszont tovább-
ra is megtarthatók, a nézőtéren 
a nézők viszont csak minden 

harmadik széket foglalhatják 
el Az intézkedések betartatását 
– beleértve a múlt héten szigo-
rított maszkhasználatot is – ko-
molyan ellenőrzik, és szigorúan 
szankcionálják.

Újra ingyenessé tették a 
parkolást, ami szinte minden 
nagyvárosnak súlyos érvágás: 
Miskolcnak például tavasszal 
kétszázmillió forint mínuszt 
jelentett az intézkedés.

A tömegközlekedést pedig Bu-
da pesten és a megyei jogú váro-
sokban 7-9, valamint 15-19 óra 
közt kell sűríteni. A szakemberek 
szerint bár az intézkedés indo-
kolt, a területről a kormány az el-
múlt időszakban jelentős forrást 
vont el. Vannak olyanok is, akik 
úgy gondolják, a sűrítést a kor-
mánynak kellene finanszírozni.

Összeállításunk  
a 3. oldalon olvasható.

Hirdetés

1364-0/2020



Miskolc város vagyonának részét képezi a lakásvagyon. Ezt az önkormányzat kezeli, annak fel-
adata a vele való felelős gazdálkodás. Az is, hogy rendben tartsa, megóvja, fejlessze, az is, hogy 
a rászoruló miskolciak számára lakhatási lehetőségként biztosítsa. Ezeknek a feladatoknak az 
ellátása évtizedek óta megvalósul, hol jobban, hol rosszabbul. A jelenlegi önkormányzati ve-
zetés úgy ítélte meg, a legutóbbi években sok igazságtalanságra, hanyagságra volt példa, ami a 
vagyonnal való felelős gazdálkodást lehetetlenné teszi. Emiatt vezeti be Miskolc a bérlakások 
díjainak és a rájuk vonatkozó támogatásoknak az új szabályozását.

Az elmúlt években mint-
egy négyezer bérlő lakhatott 
önkormányzati bérlakásban. 
Mindegyikük valamivel, sőt, 
zömében sokkal kevesebbet 
fizetett a lakásért, mintha pi-
aci körülmények között, tehát 
bárki mástól béreltek volna la-
kást. Olyanok is „fillérekért” 
kaptak a miskolci lakásva-
gyonból, akik akár sok száz-
ezres jövedelemmel rendel-
keznek, akiknek van egy vagy 
több saját lakásuk (amit kiad-
nak), vagy általában is vagyo-
nos embernek számítanak. 
Emellett a valóban rászoru-
ló, kis jövedelmű családoknak 
az önkormányzat nem tudott 
szociális alapon támogatást 
adni a lakhatási költségeik 
fedezésére. És ami legalább 
ugyanilyen baj: a város ingat-
lanvagyonának rendben tar-
tása és fejlesztése sem működ-
hetett: rengeteg rossz állapotú 
otthon van, és rengeteg olyan 
ingatlan, amelyet még csak 
nem is lehet az állapota miatt 
lakásként használni, kiadni. 
Merthogy ezek rendbetételé-
hez, felújításához arra a pénza-
lapra lett volna szüksége az 
önkormányzati ingatlangaz-
dálkodó szervezetnek, amely 
hiányzott. Az előző városházi 
vezetés is emelt díjat, például 
2013-ban, de nem lépcsőzete-
sen és nem folyamatosan tet-
te; ezt az elmaradást kell most 
kényszerűségből behozni.

A legutóbbi esztendőkben 
olyanok is akadtak a rendkí-
vül kedvezményes, azaz olcsó 
bérlakások bérlői között, akik 
havi félmillió forintot keres-
nek. Olyan családok is, ahol 
800 ezer forint a jövedelem. Az 
önkormányzati lakások bérle-
ti díja fele-harmada, vagy még 
kevesebb, mint más lakásoké. 
Ez igazságtalan és fenntartha-
tatlan volt – ismerte fel a hely-
hatóság. Ennek következében 
két lépésben rendbe tette a kér-
dés szabályozását – amint azt 
Bornemissza Emese, az önkor-
mányzati szakcég, a Holding 
lakáshasznosítási vezetője is-
mertette. Előbb egy rendelet-
tel megállapította a bérlakások 
új árképzési rendjét, majd egy 
másikkal a rászorulók támo-
gatását oldotta meg. Ez utóbbi 
november 1-jétől lépett életbe.

A lakbérek minden bérlő 
számára emelkednek most. De 
akiknek valóban gondot okoz-
na a megemelt díj kifizetése, 
azok számára elérhető a szo-
ciális bérletidíj-támogatás. De 
valóban csak azok számára.

A 10 vagy 20 százalékos mér-
tékű kedvezményre kérelem 
benyújtásával lehet jelentkez-
ni. Mellékelni szükséges egy 
vagyonnyilatkozatot, egy sze-
mélyes nyilatkozatot (amely-
ben ismertetheti rászorultsága 
egyéb okait) és egy jövedelem-
igazolást (munkahelyi kerese-
téről vagy nyugdíjáról). Ezek 

a kitöltendő nyomtatványok 
személyesen is kérhetőek a 
Holding Széchenyi utca 60. 
szám alatti ügyfélszolgálatán, 
de lehet kérni a postán való 
kiküldésüket (telefonszámok: 
06-46/516-271, 06-70/658-
5483, 06-70/430-8681, 06-
70/705-6230, 06-70/442-1748, 
06-70/686-5483) vagy a ma-
ilto: lakashasznositas@mis-
kolcholding.hu  e-mail címen, 
illetve le is tölthetők és ki-
nyomtathatók az ingatlangaz-
dalkodas.miskolcholding.hu/
letoltheto-dokumentumok in-
ternetoldalról.

A kérelem a városházán, 
a Városház tér 8. szám alatti 
ügyfélszolgálaton adható be. A 
jogosultságot az önkormány-
zat szociális osztálya vizsgálja 
meg, és dönt arról, hogy a ked-
vezmény kinek adható meg.

A kedvezmény, azaz a tá-
mogatás megítélésénél a bér-
lő jövedelmi viszonyai mellett 
beleszámít mindazoké (család-
tagoké), akik arra a lakcímre 
vannak bejelentve, ottani tar-
tózkodási hellyel rendelkez-
nek. Mindnyájukra számítják 
ki az egy főre eső jövedelem ér-
tékét. Ennek van egy alsó, illet-
ve felső határa. Aki közé esik, 
az kap lakbértámogatást.

Az alsó határt az adja, hogy 
csak olyan kaphat önkormány-
zati bérlakást, aki képes lesz 
azt fenntartani, a havi díjat fi-
zetni. Tehát kedvezményre is 

csak az jogosult, akinél az egy 
főre eső jövedelem eléri a 22 
800 forintot. A felső határt az, 
hogy a bérleti díj meghaladja 
az együttes jövedelem 15 szá-
zalékát. Az utóbbi a lakáspoli-
tikai irányelvekből következik: 
egy család jövedelmének har-
madát ne haladják meg a lak-
hatási költségek; és ennek felé-
nél ne legyen több a bérleti díj.

A következő kérdés a támo-
gatás, azaz lakbérkedvezmény 
mértéke. Ez 10 százalékos 
mértékű azoknál, akiknek: 
egy személy esetén 142 500 fo-
rintnál, kétszemélyes háztar-
tásban 85 500 forintnál, több 
személynél 71 250 forintnál 
kisebb a jövedelem (fejenként). 
És 20 százalékos a támogatás 
azoknál, akiknek: egy sze-
mély esetén 71 250 forintnál, 

kétszemélyes háztartásban 65 
650 forintnál, több személynél 
57 000 forintnál kisebb a jöve-
delem (fejenként). Nettó érté-
kekről beszélünk.

Ez például egy önkormány-
zati bérlakásban élő szegé-
nyebb családnál azt jelentheti, 
hogy a (piaci alapon) többszö-
rösét érő bérlakást, ha eddig 
20 ezer forintért kapták meg 
havonta, akkor a bérleti díjuk 
havonta 30 ezer forintra emel-
kedik, viszont 20 százalékos 
támogatással ebből visszakap-
nak 6000 forintot, és az emel-
kedés 4000 forintos. Ezzel a 
bérlakás még ugyanúgy sok-
szorosan olcsóbb, mint amit 
egyébként kaphatnának a la-
káspiacon. És jóval olcsóbb, 
mint a környező magyar 
nagyvárosokban.

Azoknak a miskolciaknak 
is olcsóbb marad továbbra is, 
akik szerencsére ideálisabb 
anyagi körülmények között él-
nek, akár kifejezett jómódban, 
esetleg van saját lakásuk is, 
amit kiadnak, de ők maguk a 
kedvezőbb önkormányzati la-
kásbérlés előnyét is élvezik. Az 
őáltaluk mostantól fizetendő 
magasabb bérleti díjak a város 
ingatlanvagyonának kezelője 
számára lehetővé teszi, hogy a 
következőkben olyan pénzala-
pot képezzen, amely az ottho-
nok általános állagának folya-
matos javítását, az állomány 
fejlesztését, eddig elhanyagolt 
és üres további ingatlanok lak-
hatóvá tételét fedezi, ezáltal 
több és jobb lakást nyújthasson 
rászoruló és kevésbé rászoruló 
lakói számára Miskolc.

Aktuális
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A VÁROS LAKÁSVAGYONÁBÓL IS AZOKNAK  
JUSSON IGAZSÁGOSABBAN, AKIK RÁSZORULÓK

A 9. számú egyéni választó-
kerület képviselője, Mokrai 
Mihály értékelte a MINAP 
számára a 2019 októbere 
óta eltelt időszak eredmé-
nyeit.

Egy év telt el az önkormány-
zati választások óta. Amikor 
a Velünk a Város-frakció a 
miskolciak bizalmából átvet-
te a város irányítását, nem 
sejtettük, milyen katasztrofá-
lis örökséget hagyott ránk az 
előző, fideszes városvezetés. 
A városházán több mint tíz-
milliárd forintot meghaladó 
adósság, a Miskolc Holding-
nál több mint 50 milliárd fo-
rint kötelezettségvállalás várt 
kiegyenlítésre.

Ebben az évben mindannyi-
an elszenvedjük a koronaví-
rus-járvány negatív hatásait, 
melyeket azonban a kormány 
súlyosbított az önkormány-
zatokat sújtó megszorításai-

val. A bevételkiesések, a jár-
vány védekezésére fordított 
tízmilliók tovább rontották 
városunk pénzügyi helyzetét. 
Ebben a helyzetben az egyé-
ni képviselők mozgástere is 
beszűkült, annál is inkább, 
mert a képviselői alapot fel-
ajánlottuk a védekezés költ-

ségeire. Példátlanul szerény 
anyagi lehetőségeink marad-
tak, a körzet problémáit a Vá-
rosgazdánál rendelkezésre 
álló 2 millió forintból kellet 
megoldani. Mindezek dacára 
a 9. sz. választókerület több 
pontján sikerült teljesíteni a 
lakossági kéréseket, amelyek 

közül itt csak a legfontosab-
bakat említem.

A járvány első hullámá-
ban önkéntes segítői mun-
kát vállaltam, bevásároltam, 
postai és egyéb rám bízott 
ügyeket intéztem a körzet-
ben lakó idős embereknek. A 
választókerületben találha-
tó gyermek- és felnőttorvosi 
rendelőkbe védőeszközöket, 
fertőtlenítőszereket juttattam 
el. Közreműködtem a körze-
temben élők számára az ön-
kormányzat által biztosított 
maszkok csomagolásában. 
Több utcafórumot, fogadóó-
rát tartottam a választókerü-
let több pontján.

Ami az elvégzett fejlesz-
téseket illeti, megterveztet-
tem a Magiszter Gimnázium 
gyalogos-átkelőhelyét, mely-
nek kivitelezése rövidesen 
megvalósul. A miskolci Ha-
dirokkantak útján találha-
tó Dobó Katica Bölcsődének 

segítettem az udvari pihe-
nők rendbehozatalában, ját-
szóeszközök felújításában, és 
a balesetveszélyes fák gallya-
zásához is hozzájárultam. A 
Vörösmarty téren a megron-
gált emlékművet helyreállí-
tottam, a térről ellopott tujá-
kat többször pótoltattam.

Lebontattam a hajléktala-
nok által birtokba vett, patká-
nyok által elárasztott romot a 
Búza térhez közeli Szendrei 
utcán, ahol a füvet és a gazt 
is levágtuk. A Szendrei utca 
mögött az összegyűlt szeme-
tet elszállítottuk, ezzel pár-
huzamosan a közvilágítást is 
helyreállítottuk.

Nyolc darab új szemétgyűj-
tőt helyeztettem ki a Villany-
rendőr és a Bajcsy-Zsilinszky 
– Soltész Nagy Kálmán utcai 
kereszteződések között. A 
Széchenyi utcán az eltömő-
dött vízelvezetők takarítását, 
a Bajcsy-Zsilinszky utca 25. 

szám alatt a veszélyes távköz-
lési akna cseréjét is elvégez-
tük.

A lakók kérésére a Bors ve-
zér utca – Melinda utca és 
Soltész Nagy Kálmán utca 
által határolt városrészben 
módosítottuk a forgalmi irá-
nyokat: egy útszakaszt pár-
huzamos közlekedésre alkal-
massá tettünk úgy, hogy a 
Melinda utca 3-13. szám alat-
ti lakosok a Melinda utca irá-
nyából is behajthassanak. A 
balra kanyarodás megköny-
nyítése érdekében a Soltész 
Nagy Kálmán utca irányá-
ból a Melinda utca irányába 
a burkolati jelek felfestését is 
módosíttattam.

Az elmúlt egy év eredmé-
nyeit áttekintve biztos vagyok 
benne, hogy sikerül megva-
lósítanom további olyan fej-
lesztéseket, amelyek a 9. sz. 
választókerület lakosságának 
a megelégedésére szolgálnak.

Mokrai Mihály: A szűkös források ellenére is fejlesztettük a választókerületet 

Mokrai Mihály. Fotó: Juhász Ákos

Felelős ingatlangazdálkodást vezettek be az önkormányzati bérlakásoknál is. Fotó: Ju-
hász Ákos



A díjmentes parkolás miatt a 
parkoltatással foglalkozó cég 
több mint 50 millió forin-
tos költsége mellett Miskolc 
városának 200 millió forin-
tot meghaladó bevételkiesé-
se keletkezett április és július 
között. Most újra elrendelte a 
kormány a parkolás ingyenes-
sé tételét – amivel a kerékpáro-
sokat, gyalogosokat képviselő 
civilek sem maradéktalanul 
elégedettek.

Április 6-ától tette díjmen-
tessé a parkolást a kormány a 
világjárvány első hullámában. 
Miskolcon ez a Városgazda üze-
meltetésében lévő felszíni fizetős 
várakozási területeket és a Ré-
giposta utcai parkolóházat érin-
tette. A veszélyhelyzetet július 
1-jétől, tehát szűk 3 hónap után 
szüntették meg. Ennyi idő alatt 
több mint 200 millió forint be-
vételkiesést kellett elkönyvelnie 
az önkormányzatnak, a városi 
cég több mint 50 millió forintos 
költsége mellett – tájékoztatta la-
punkat a Városgazda ügyveze-
tője. Osváth Zoltán hozzátette, 
nehéz kikalkulálni, hogy az újra 
kihirdetett veszélyhelyzet ho-
gyan érinti majd a költségvetést.

Emlékezhetünk arra is, hogy 
az éves parkolóbérletek tulajdo-
nosai esetében – az országban 
egyedülálló módon – kompen-
zációról döntött a városvezetés: 
az április 5-éig megváltott éves 

parkolóbérletek érvényességét 
februárig meghosszabbították.

A mostani kormánydöntéssel 
Miskolcon a Régiposta utcában 
található parkolóház használata 
is ingyenessé vált, míg a három 
mélygarázsban – Európa tér, 
Hősök tere, Patak utca – az ál-
talános rend szerint kell fizetni.

A Városgazda munkatársai 
135 jegykiadó automatát állí-
tanak át, hogy ne fogadjanak 
el pénzt. Mobilparkolás alkal-
mával pedig az ügyfelek a visz-
szaigazoló sms-ben megkapják, 
hogy „Sikertelen parkolás!”. 
A városban hozzávetőlegesen 
7800 parkolóhelyen lesz ingye-
nes így a parkolás.

– Azt tapasztaljuk, hogy ha po-
tya lehetőségként kapják az embe-

rek a parkolást, akkor azzal nagy 
számban visszaélnek: drámaian 
megnő azok száma, akik tiltott 
helyen állnak meg autójukkal – 
fogalmazott Kunhalmi Zoltán, 
a Kerékpáros Miskolc Egyesü-
let elnöke. – Teljesen általánossá 
vált már a belvárosban is a jár-
dára való felállás. Burkolati jele-
ket ugyan festettek a városban, de 
meglátjuk, milyen hatása lesz.

A bicikliseket, gyalogosokat 
egyaránt képviselő civilszerve-
zet vezetője szerint járványve-
szély idején különösen fontos 
lenne, hogy ne változzanak meg 
jelentősen a közlekedési szo-
kások, az arányok. – Nem lát-
juk, hogy az állam támogatná a 
home office munkavégzést, pe-
dig óriási lenne a szerepe a jár-

vány elleni védekezésben, hiszen 
jelentősen csökkentené a gépjár-
műforgalmat a csúcsidőben.

– Erősen vitatjuk, hogy egy 
olyan intézkedés visszafogja-e a 
járványterjedést, aminek hatá-
sára még inkább az egyéni au-
tós közlekedés felé tereljük az 
embereket. Ez inkább csak sú-
lyosbítja a helyzetet, hiszen ha 
többen használnak autót, akkor 
jelentősen nagyobb lesz a káros-
anyag-kibocsátás. Az emiatt 
romló egészségi állapot pedig 
kedvez a vírus terjedésének. Ér-
dekes módon azok az intézkedé-
sek, amik ezt valóban segítenék, 
azok elmaradtak. Gondoljunk 
például az iskolákban az online 
oktatásra való átállásra.

Kujan István
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TAVASSZAL 200 MILLIÓS MÍNUSZT 
JELENTETT AZ  INGYENES PARKOLÁS 

Ismét bevételkiesést jelent az önkormányzatnak a bevezetett ingyenesség. Fotó: Végh Csaba

A VEKE miskolci tagszerve-
zetének vezetője úgy látja: a 
sűrítés indokolt, de az ehhez 
szükséges pénzt a kormány-
nak kellene biztosítani, amely 
viszont éppen forrásokat von 
el a közösségi közlekedéstől.

Nehéz helyzetbe hozhatja a 
vidéki közösségi közlekedési 
cégeket a ma életbe lépett kor-
mányrendelet, ebben ugyanis 
az áll, a zsúfoltság elkerülése 
érdekében a reggeli és délutáni 
órákban járatsűrítést rendel-
nek el a tömegközlekedési esz-
közökön. A Magyar Közlöny-
ben megjelent rendeletből az is 
kiderül, mindez a Budapesti és 
a megyei jogú városokra vonat-
kozik; az érintett településeken 
reggel hét és kilenc, valamint 
délután három és este hét kö-
zött kell majd sűrűbben járnia 
a busz- és villamosjáratoknak.

Terjedelmes posztban fakadt 
ki az intézkedés miatt a Városi 
és Elővárosi Közlekedési Egye-
sület (VEKE), ahol egyenesen 
Orbán Viktor miniszterelnö-
köt szólították meg, jelezve: az 
intézkedésekhez annak kellene 
biztosítani a forrást, aki elren-
deli azokat.

Egyebek mellett azt írják: 
„Legyen szíves, és árulja el, mi-
ből sűrítsék a nagyvárosok a 
közösségi közlekedési járata-

ikat? A tőlük elvont normatí-
vából, esetleg a szintén tőlük 
elvont gépjárműadóból vagy 
épp a lenullázott parkolási be-
vételekből? Vagy a rájuk terhelt 
szolidaritási adóból? Honnan 
vegyenek új járműveket a sű-
rítéshez? A letiltott hitelekből 
vagy az elvont uniós támogatá-
sokból?”

A VEKE azt kéri a minisz-
terelnöktől, hogy „az ingyen-
parkolásos intézkedést vonják 
vissza, a közösségi közlekedés 
forrásait biztosítsák, a forga-
lomszabályozási eszközöket 
pedig törvényben garantálják 
az önkormányzatok számára. 
Vagy szüntesse meg az önkor-
mányzatokat úgy, ahogy van-
nak, mert ennek a vergődésnek 
így semmi értelme.”

Kevesebből többet?
Némileg finomabban fogal-

mazott, de a fentiek tartalmá-
val alapvetően egyetért a mis-
kolci tagszervezet vezetője is.

– Rendkívül nehéz helyzetbe 
kerültek most az önkormány-
zatok, hiszen a közösségi közle-
kedés állami támogatását meg-
vonták, illetve most a parkolási 
bevételek is kiesnek újra. A kö-
zösségi közlekedés finanszíro-
zása országszerte egyre nehe-
zebb, és ez alól sajnos a Miskolc 
Városi Közlekedési Zrt. (MVK) 

sem kivétel. Az érthető, hogy a 
zsúfoltságot csökkenteni sze-
retné a kormány a járműveken, 
hiszen a járványhelyzetben ki-
emelten fontos, hogy tartható 
legyen az utasok között a tá-
volság. Másik oldalról viszont 
nemhogy forrást nem rendel-
nek ehhez a kötelező feladat-
hoz, de még el is vonják azt. Ne-
héz látni, hogyan teljesíthető ez 
– részletezte Fejér Balázs.

Fokozatos munkakezdés
Ráadásul azt tudni kell – 

folytatta – hogy a közlekedési 
társaságok a jármű- és sofőr-
létszámot a csúcsidőhöz mére-
tezik, ebben sok tartalék sem 
az MVK-nál, sem pedig más 
cégnél nincsen. A VEKE mis-
kolci tagszervezete a megol-
dást jelenleg abban látja, hogy 
a munkakezdéseket, illetve az 
iskolakezdéseket kellene foko-
zatosan eltolni. Ezzel ugyanis 
időben szét lehetne húzni a reg-
geli csúcsidőszakot. „Miskol-
con különösen jellemző, hogy 
reggelente gyakorlatilag egy 

félórás időszakra torlódik ösz-
sze a csúcsforgalom. Ha ezt szét 
lehetne órás, másfél órás időre 
húzni, már az is nagy segítség 
lenne, hiszen nem kellene sűrí-
teni a járatokat, hanem elegen-
dő lenne a jelenlegi sűrűség, így 
tehát a közlekedést ugyanany-
nyi járművel és sofőrrel lehetne 
megoldani.”

A témával kapcsolatban 
megkérdeztük az MVK-t is. 
Lapunknak elmondták, bár a 
közlekedési cégnek egyetlen 
nap állt rendelkezésre, hogy 
elkészítse a járatsűrítési ter-
vet, ezt megfeszített munká-
val ugyan, de megtették. „Ezt 
követően a tervet eljuttattuk 
a megyei kormányhivatal ve-
zetőjének, aki a megalapozott 
döntés meghozatalához to-
vábbi kiegészítőinformációkat 
kért. Az MVK ezeket is meg-
adta, jelenleg a döntés megho-
zatalára vár.”

A kormányhivatal válasza 
lapzártánkig a közlekedési vál-
lalathoz nem érkezett meg.

Tajthy Ákos

A miskolci önkormányzat 
által saját forrásból vásá-
rolt gépkocsik a 2013-ban 
beszerzett, mára elavult 
autókat váltják.

Szilágyi Szabolcs kiemelte, 
a terepjárók beszerzésének 
fő szempontja volt a költség-
hatékonyság. Köszönhetően 
ennek, a gépkocsikat több 
millió forintos megtakarí-
tást elérve tudták megvásá-
rolni.

– Önmagában ez a tény is 
bizonyítja, hogy a Fidesz ál-
lításai nem igazak, hiszen 
az új városvezetés kiemelten 
kezeli a közbiztonság ügyét 
Miskolcon – jelentette ki 
Szilágyi Szabolcs, aki hozzá-
tette, a városvezetés a kutyás 
járőrök számát megdupláz-
ta, újabb köztereket von be a 
térfigyelőkamera-rendszer-
be, és a rendőrség támoga-

tását is megemelte. „Amire 
a Fidesz még kormányzati 
hátszéllel sem volt képes, azt 
az új városvezetés a Velünk 
a Város frakciószövetség tá-
mogatásával még ellenszél-
ben is megvalósítja a miskol-
ciak biztonsága érdekében”. 
zárta a bizottsági elnök.

– A gépkocsik beszerzése 
elengedhetetlen volt a szer-
vezet biztonságos műkö-
déséhez, hiszen a korábbi, 
2013-ban beszerzett terep-
járók elhasználódtak, már 
csak jelentős anyagi ráfor-
dításokkal voltak üzemben 
tarthatók – ezt már Vincze 
Csaba rendészeti igazga-
tó mondta, aki köszönetet 
mondott a miskolci önkor-
mányzatnak.

A két terepjáró már pénte-
ken forgalomba állt a rendé-
szet kötelékében.

Tajthy Ákos

Két új terepjáró segíti 
a rendészeket 

Ülésezett a miskolci operatív törzs a városházán szerdán 
– a testület a kormányzat által ismét kihirdetett rendkí-
vüli jogrend bevezetéséhez, illetve az újabb kormányza-
ti védelmi intézkedésekhez kapcsolódó helyi teendőkről 
tanácskozott.

A parkolás már 4-étől in-
gyenes Miskolcon is, a tömeg-
közlekedést érintő járatsűrítés 
rendszerének kidolgozásán 
pedig gőzerővel dolgoznak az 
MVK Zrt. szakemberei, hogy a  
B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-
vatal jóváhagyása után élet-
be léphessen az új rendszer – 
hangzott el az operatív törzs 
ülésén. Szó volt arról is, hogy 
az önkormányzat fenntartá-
sában működő nevelési in-
tézményekben, óvodákban 
és bölcsődékben mindenhol 

rendelkezésre áll kellő meny-
nyiségű és minőségű fertőtle-
nítőszer.

Az operatív törzs mostantól 
rendszeresen ülésezik majd 
Miskolcon is, folyamatosan fi-
gyelemmel kísérve a járvány-
ügyi helyzet alakulását, hogy a 
lehető leggyorsabban reagálni 
lehessen helyben is a változá-
sokra, és a lehető legrövidebb 
időn belül megszülessenek a 
szükséges, az önkormányzat 
hatáskörébe tartozó döntések, 
intézkedések.

Ha kell, azonnal reagál 
az operatív törzs

LEHETETLEN HELYZETBE KERÜL A VIDÉKI  
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 



A korábbi három helyett 
két aljegyző dolgozik majd 
2021 januárjától a miskolci 
polgármesteri hivatalban.

Veres Pál polgármester 
döntött arról a napokban, 
hogy  

 és dr. Barva Attila tölti 
be január 1-jétől az aljegy-
zői pozíciót az önkormány-
zatnál. A városi jegyzőtől 
megtudtuk, olyan mennyi-
ségű munkát kell elvégezni, 
hogy indokolt volt két főt 
kinevezni. Dr. Ignácz Dá-
vid hozzátette: jogszabályi 
kötelezettség is egyébként 
aljegyző(k) foglalkoztatá-
sa a megyei jogú városok-
ban. Emlékeztetett egyúttal 
arra, hogy 2019 októberéig, 
az önkormányzati választá-
sokig három aljegyzője volt 
a városnak, majd azt köve-
tően dr. Buda Zsuzsanna 
egyedül látta el a feladato-
kat, egészen szeptemberi tá-
vozásáig. Azóta betöltetlen 
volt a pozíció, így pályáza-
tot írtak ki.

Csiszárné dr. Sajgó Erika 
jelenleg az önkormányzat 
lakossági főosztályát veze-
ti, ezt a tisztséget megtartja. 
Dr. Barva Attila korábban 
már dolgozott Miskolcon, 
jelenleg Szerencsen jegyző. 
Aljegyzői feladatai mellett a 
jogi, igazgatási és szervezési 
főosztály vezetését is ellát-
ja majd. Megbízatásuk köz-
tisztviselőként határozatlan 
időre szól. – Mindkét új al-
jegyző komoly, évtizedes, 
a közigazgatásban szerzett 
szakmai tapasztalattal ren-
delkezik – hangsúlyozta a 
jegyző.

Dr. Ignácz Dávid elmond-
ta azt is, hogy a hivatalszer-
vezeten belül meghatározott 
feladataik lesznek: a saját 
főosztályuk vezetése mellett 

például helyettesítik a jegy-
zőt távolléte vagy akadályoz-
tatása esetén. Tanácskozási 
joggal – a jegyző nevében 
– részt vesznek a közgyűlé-
sen és a bizottsági üléseken. 

Továbbá: részt vesznek a 
tisztségviselői ügyfélfogadás 
megtartásában az ügyfélfo-
gadás időbeli rendje szerint. 
Konkrét feladatait a jegy-
ző külön írásban határozza 
meg.

Kujan I.

A lakosságra figyelő, támo-
gató, szolgáltató rendészet-
ben gondolkodik a MIÖR új 
vezetője

Vincze Csaba szerint az ala-
pok jók, a lakosság biztonság-
érzetének növelése érdekében 
azonban a rendvédelmi szer-
vekkel és civilekkel szorosab-
ban együtt kell működni a ren-
dészetnek.

A lakosság érdekeit a korábbi-
nál is jobban figyelembe vevő, és 
a miskolci rendőrkapitánysággal 
szorosan együttműködő szer-
vezetben gondolkodik Vincze 
Csaba, a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet (MIŐR) régi– új 
vezetője.

Vincze Csaba ózdi születé-
sű, rendőri pályáját járőrként 
kezdte, és az ország legna-
gyobb vidéki közrendvédelmi 
osztályának vezetőjeként fe-
jezte be. Tanította a jövő rend-
őreit a Miskolci Rendészeti 
Szakgimnáziumban, és dolgo-
zott multinacionális vállala-
toknál biztonsági vezetőként. 
Lapunknak elmondta, a Mis-
kolci Önkormányzati Rendé-
szetnek 2013. április elsejétől 
lett első lépcsőben a vezető-
je, akkor, amikor a szervezet a 
Miskolci közterület-felügyelet 
alapjaira építve megalakult.

– Első körben 2014. decem-
ber 1-jéig irányítottam az ország 
elsőként létrejött vidéki rendé-
szetét. 2015 májusától megis-
mételtem ezt a munkát Kazinc-
barcikán, ahol egy háromfős 
közterület-felügyeleti csoport-
ból alakítottunk ki néhány év 
alatt egy jól működő, korszerű 
irodában, infrastruktúrával mű-
ködő városi rendészetet – em-
lékezett vissza Vincze Csaba. A 
szakember egyben köszönetet 

mondott az észak-borsodi város 
vezetőinek, hogy miután októ-
ber 29-én a miskolci közgyűlés 
kinevezte rendészeti vezetőnek, 
rendkívül konstruktív módon 
hozzájárultak, hogy munkáját 
már november 2-án megkezdje 
a megyeszékhelyen.

Régi-új
A rendészeti vezető úgy fo-

galmazott, a MIÖR-ben az el-
múlt években többirányú fej-
lődés történt. „ Ez egyrészt 
humán oldali, hiszen a létszám 
jelentősen bővül, másrészt je-
lentős infrastrukturális fejlesz-
tés is történt, ami még jelenleg 
is zajlik. Az Operatív Műveleti 
Központ már elkészült, a térfi-
gyelő rendszer bővítése, be-
üzemelése terén viszont még 
komoly munka van hátra. Pén-
tektől két új Dacia Duster típu-
sú szolgálati gépjármű állhat 
forgalomba, ami egyértelmű 
jelzése annak, hogy az önkor-
mányzat komolyan támogat-
ja és finanszírozza az itt folyó 
munkát – tette hozzá.

Vincze Csaba szerint mindez 
remek alap a hatékony munka-
végzéshez, hiszen a rendészet 
alapfeladata – a járványhely-
zet miatt kapott átmeneti te-
vékenységeket nem számítva 
– nem változott. Bizonyos vál-
tozásokra viszont – tette hozzá 
– szükség van.

Csapatmunka
– A múltamat tekintve nem 

meglepő, az én vezetésemmel 
már az első körben is valóban 
rendészeti irányba próbál-
tam terelni a szakmai munkát, 
amelynek természetesen szer-
ves része a közterület-felügye-
leti és mezőőri tevékenység is. 
Az eltelt idő tapasztalatait át-
tekintve most azt látom, ismét 
ebbe az irányba kell elindul-
nunk, melyhez bizonyos szer-
vezeti, strukturális átalakítá-
sok is szükségesek lehetnek. Ez 
azonban nem a létszám válto-
zását jelenti, hiszen aki vállal-
ja az esetenként az eddigiektől 
eltérő, más típusú követelmé-
nyek teljesítését, annak számí-
tok a munkájára. Az viszont 
tény, hogy szeretnénk felmérni 
az állomány egyéni teljesítmé-
nyét, és mint az élet bármely 
területén, elvárás a magas szin-
tű szakmai teljesítmény, mun-
kavégzés.. Úgy gondolom, bár 
a rendészet teljesítménye egyé-
ni intézkedésekből áll össze, 
alapvetően ez is csapatmunka 
kell hogy legyen – jelentette ki.

A körzeti rendészek mun-
káját fontosnak nevezte, mint 
mondta, a rendszer alapgondo-
lata már akkor felmerült, mikor 
létrehozták a MIÖR-t. „Később 
ezt munkatársaim megvaló-
sították, ami alapvetően jól 
is működik, ezen a területen 

legfeljebb szolgálatszervezési 
változásokban gondolkodok, 
amellyel a lakossághoz köze-
lebb tudjuk vinni rendészetün-
ket. Az ugyanis fontos, hogy 
körzeti rendész akkor legyen 
ott, amikor szükség van rá, és 
ott legyen, ahol szükség van rá.”

Közös célok
Fontosnak tartja a rendvé-

delmi, rendészeti szervekkel, 
valamint civil szerveződések-
kel és a biztonságért tenni aka-
ró állampolgárokkal való szo-
ros együttműködést is. Mint 
pályázatában fogalmazott, erre 
azért van szükség, mert csak 
így lehet az utcákat, közterü-
leteket biztonságosabbá, élhe-
tőbbé alakítani. Márpedig az 
fontos – tette hozzá – , hogy a 
városlakók szubjektív és objek-
tív biztonságérzete nőjön.

– A városi rendőrkapitány-
ság vezetőjével, állományával 
az elmúlt években is kiemelke-
dően jó kapcsolatot ápoltam, 
rendészeti igazgatóként pedig 
már a héten egyeztettem velük. 
Biztosítottak, hogy céljaink kö-
zösek, partnerek abban, hogy a 
rendészet ismét betöltse azt a 
támogató, szolgáltató és a la-
kosság érdekeit mindenben fi-
gyelembe vevő szerepét, ame-
lyet a városlakók joggal várnak 
el tőlünk – zárta Vincze Csaba.

Tajthy Ákos

Régi-új vezetőként veszi át az irányítást Vincze Csaba. Fotó: Juhász Ákos

Erősödjön a miskolciak 
biztonságérzete
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Csiszárné dr. Sajgó Erika 

dr. Barva Attila

A 4. számú önkormányzati 
választókerület képviselője, 
Borkuti László összegezte 
a 2019. őszi választások óta 
elvégzett munkát a MiNap 
számára.

A világjárvánnyal kapcsola-
tos intézkedések, a képviselői 
munkát érintő korlátozások, 
a költségvetési támogatások 
szüneteltetése sokszor hekti-
kussá tette a választókerület-
ben folyó munkát. Bár sze-
mélyes jelenléttel kezeltem 
szinte valamennyi problémát, 
azonban a szélsőséges időjá-
rással összefüggő kéréseket 
nem minden esetben tud-
tam orvosolni. Legtöbb gond 
a csapadékvíz-elvezetéssel, a 
kátyúkkal, a külterületi utak 
állapotával kapcsolatban kelet-
kezett, melyeket a kormányzat 
Miskolcot sújtó forráselvoná-
sai, az önkormányzatot illető 
bevételek jelentős csökkené-
se, a város járványvédekezési 

kiadásai miatt egyelőre csak 
részben lehetett megoldani.

A pandémiás időszakban 
ugyanakkor elő tudtam készí-
teni közösségfejlesztő és kör-
nyezetszépítő pályázatokat, 
ezekkel jövőre Görömbölyön 
és Hejőcsabán közel 90 millió 
forintos fejlesztések kezdőd-
hetnek el. Az elnyert pályázati 
összegekkel a településrészek 
intenzíven bekapcsolódhatnak 
a Nagy-Miskolc programba.

Lakossági fórumot tartot-
tam Görömbölyön és Hejő-

csabán novemberben, illetve 
fogadóórákat decemberben, 
majd a választópolgároknak 
februárban volt lehetőségük 
ismét a személyes beszélge-
tésre. A lakossági fórumon 
bejelentettek szerint intenzív 
művelés alá vettük Göröm-
böly és Hejőcsaba intézményi 
és közösségi tereit. Tucatnyi 
szemlét és bejárást tartottam, 
a közterületek rendezéséhez 
a Városgazda Nonporfit Kft.-
nél meglévő képviselői kere-
tem ki is merült a nyár végé-

re. Legtöbbet a zöldterületek 
gondozásában, a virágágyá-
sok és virágtartók beültetésé-
ben sikerült elérnem.

Sikeres projektnek tartom 
a közösségi karácsonyfa-állí-
tás, díszkivilágítás megszer-
vezését, a Görömböly-patak 
részleges kitakarítását, az in-
tézményi környezet parkosí-
tását, a zöldhulladékok gyors 
elszállítását.

Tényfeltáró munkát végez-
tem az úgynevezett 1,1 milli-
árd forintos CLLD-s pályáza-
ti keret eddigi felhasználását 
illetően, szorgalmazva a még 
elérhető szabad forrás új-
bóli pályáztatását. Egyezte-
téseket kezdeményeztem a 
Görömbölyi Közösségi Ház 
és a Gárdonyi Művelődési 
Ház felújítása és korszerűsí-
tése érdekében, így 2021-ben 
mindkét intézményben közel 
70 millió forintos rekonst-
rukciós fejlesztés fog megva-
lósulni.

Borkuti Lászó: 90 milliós közösségfejlesztés, 
környezetszépítés Görömbölyön, Hejőcsabán 

A tömegközlekedésről is tartott fórumot Borkúti László

Miskolc polgármesterének enyhe tünetei vannak, otthon-
ról dolgozik tovább – tájékoztatta szerkesztőségünket a 
polgármesteri hivatal sajtó- és kommunikációs osztálya.

Veres Pál az első, Covid-19 
fertőzésre utaló, enyhe tüne-
tek jelentkezése után azonnal 
elvégeztette a PCR-tesztet, 
amelynek eredménye a na-
pokban érkezett meg. A teszt 
pozitív lett. A polgármester-

nek továbbra is enyhe tünetei 
vannak, így karanténban, ott-
honról folytathatja munkáját, 
bízva abban, hogy az ilyenkor 
betartandó 10 nap elteltével 
már gyógyultan térhet vissza 
hivatalába.

Pozitív lett Veres Pál 
koronavírus-tesztje 
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A belvárosi irodaház ugyan 
nem épül meg a történel-
mi Avas lábánál, de mind a 
beruházó projektcég, a vá-
rosvezetés, mind a korábban 
tiltakozó civilek azt szeret-
nék, hogy ne maradjon be-
építetlen a Hell cégcsoport 
tulajdonában lévő kavicsos 
parkoló.

Ami már történelem: a je-
lenleg parkolóként haszno-
sított telekre irodaházat ter-
vezett az Avalon Center Kft. 
Civil tiltakozás bontakozott ki 
azonban a műemléki védelmet 
élvező épületek – avasi refor-
mátus templom, Erzsébet für-
dő – közvetlen szomszédságá-
ba megálmodott, nagytömegű 
ultramodern épület miatt. So-
kan úgy gondolták, egy 21. szá-
zadi homlokzatú, irodáknak 
és üzlethelyiségeknek otthont 
adó, nagyléptékű épület nem 
illik az eklektikus stílusú főut-
cához, zömében 18-19. száza-
di házakhoz. Első fokon a me-
gyei kormányhivatal megadta 
a környezetvédelmi engedélyt 
a beruházónak, a tiltakozók 
azonban fellebbeztek. A má-
sodfokon eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal végül – örök-
ségvédelmi szempontok miatt 
– nem engedélyezte az iroda-
ház megépítését. Az önkor-
mányzati választás után felálló 
új városvezetés tárgyalásokat 
kezdett a beruházóval, akkor 
még az irodaházról.

Ami illeszkedik
Az Avalon azonban úgy dön-

tött, hogy egy másfajta, kisebb 
projektet kíván megvalósíta-
ni a murvás parkoló helyén. A 
napokban erősítette meg a be-
ruházó projektcég, az Avalon 
Center Kft. ügyvezető igazga-
tója: nem épül meg az erede-
tileg tervezett irodaház a Szent 
István tér mellett. Tóth Róbert 
azt is tudatta, elfogadják a mis-

kolciak véleményét, de hogy 
hogyan hasznosítanák a terü-
letet, arról még nem döntöttek. 
Ha azonban megvan a végső 
elképzelés, azt meg fogják osz-
tani a közvéleménnyel.

A miskolci önkormány-
zat mindenesetre már most, a 
tervezési szakaszban együtt-
működik a beruházóval, a cél: 
olyan funkciót és megjelenést 
találni a leendő épületnek, ami 
illeszkedik a történelmi bel-
város képéhez – hangsúlyozta 
megkeresésünkre a városháza 
szóvivője. Petruskó Norbert 
emlékeztetett: az eredeti terve-
ket nem támogatták a miskol-
ciak, ezért kezdeményezett tár-
gyalásokat az új városvezetés 
az Avalonnal.

Be kell tölteni
– Vállalom a véleménye-

met: magával az épülettel nem 
volt bajom, személy szerint el 
tudtam volna képzelni, csak 
máshol – fogalmazott meg-
keresésünkre a tiltakozó civi-
leket összefogó Zöld Kapcso-
lat Egyesület elnöke. F. Nagy 
Zsuzsanna gyorsan hozzátet-

te: elsősorban azt kifogásolták, 
hogy a tervezett monumentá-
lis épület a város felől nézve 
szinte kitakarta volna az avasi 
református templomot, a ha-
ranglábat, a pincesort. Ők in-
kább egy közösségi célú, Mis-
kolc és főtér léptékű épületet 
tudnának elképzelni ide. – Tel-
jesen azonosulni tudtunk a fel-
sorolt örökségvédelmi szem-
pontokkal. Félreértés ne essék: 
nyilván mi sem akarjuk azt a 
murvás parkolót, sőt még csak 
nem is parkot szeretnénk oda. 
Azt a foghíjas részt be kell épí-
teni, de nem lehet megalomán 
az épület, illeszkednie kell a 
környezetébe, a városképbe.

Szorgalmazzák az 
építkezést

Bántóan üres grund az utca-
képben, egy tájseb, nem mél-
tó a történelmi Avashoz, bel-
városhoz. Mindenki érdeke, 
hogy beépítsék a területet – fo-
galmazott a város főépítésze. 
Szunyogh László hozzátette: a 
beruházás nem választható le 
az új Főtér-projektről, gyakor-
latilag minden erre született 

terv számolt ezen a helyen egy 
épülettel. Az irodaház külle-
méről lehetett vitatkozni, ízlés 
kérdése, városépítészetileg egy 
probléma volt vele: túlságosan 
nagy „tömegként” jelent meg 
a környező épületek mellett; 
méretében, vizuálisan nem 
igazodott hozzájuk. – A beru-
házókkal jól együtt tudtunk 
működni a tárgyalások során, 
és részünkről ez így lesz a jö-
vőben is. Megkerestek minket 
most is, hogy van egy új elkép-
zelésük, felvetették, hogy kö-
zösen találjunk megoldást, vé-
leményezzük a terveiket. Ez a 
munka már el is indult. Mi ma-
gunk is szorgalmazzuk az épít-
kezést. Ez az ország egyik leg-
szebb telke: bármilyen épület 
is kerül ide, az ablakokból rá-
látás nyílik az Avasra, a temp-
lomra, a Kilátóra. Egy igazán 
exkluzív épület a várost is gaz-
dagítja. Üdvözöljük tehát, hogy 
az Avalon együttműködik ve-
lünk, ami annak is köszön-
hető, hogy már az irodaház-
programnál is konstruktívan 
dolgoztunk együtt.

Kujan István

Már a tervezésnél együttműködnek 

Az Őszi Napsugár Otthon-
ban izolációval próbálják 
megállítani a vírust. 

Nap mint nap látjuk az 
adatokból, hogy egyre emel-
kedik a fertőzöttek száma az 
országban, így Borsodban is. 
Varga Andrea alpolgármester 
elmondta, nagyon fontosnak 
tartja Miskolc város vezetése, 
hogy megóvják a legveszé-
lyeztetettebbeket. – A legna-
gyobb figyelemmel és előrelá-
tással igyekszünk biztosítani 
az idősek ellátását. Ezért arra 
gondoltunk, mindenkit le-
tesztelünk, és akik tünet-
mentesen fertőzöttek, azokat 
elkülönítjük – mondta az al-
polgármester.

A költségek fedezésében 
nagy segítség az intézményi 
főorvos, Kázár Ágnes, aki 
körülbelül 430 beteg gyors-
tesztjét fedezi adományként. 
– A gyorsteszt kilencven szá-
zalékos pontossággal adja 

meg az eredményt. Jelenleg 
készen állunk annak a né-
hány betegnek az elkülöníté-
sére, akiknek esetleg pozitív 
lesz a tesztje, de tünetmene-
tesen vészelik át a betegséget.

Természetesen a dolgozókat 
is tesztelni kell, hogy az épü-
letben senki ne terjeszthesse a 
koronavírust. Tudni kell, az in-
tézménybe a munkatársakon 
kívül más nem mehet be, a la-
kók pedig csak vizsgálat miatt 
hagyhatják el az otthont.

Az Őszi Napsugár Otthon 
dolgozóinak létszáma 174. 
Lasztócziné Szomoru Móni-
ka, a MESZEGYI általános   
igazgatóhelyettese elmondta, 
a tiszti főorvossal egyeztetnek, 
hogy hogyan lehetne a továb-
bi öt otthonukban is elvégez-
ni a tesztelést és majd az izo-
lálást. – Ez dolgozói szinten 
százharmincnyolc embert je-
lent, ellátottak szintjén pedig 
kettőszázhetet – összegzett az 
igazgatóhelyettes.

Tesztek és elkülönítés

Nem épül a parkoló helyén irodaház. Fotó: Mocsári László

Az elmúlt időszakban a 
város több pontjáról is ér-
kezett bejelentés, hogy 
megnövekedett a gazdátlan 
kutyák száma.

Az önkormányzat és a 
Miskolci Állategészségügyi 
Telep munkatársai a kóbor 
állatok begyűjtésére közösen, 
háromnapos akciót szervez-
tek, ami kedden kezdődött a 
Tetemvár és Szentpéteri kapu 
viszonylatában – tájékoztat a 
városháza sajtóosztálya.

A telep dolgozói egy ható-
sági ügyintéző, egy rendész, 
egy mezőőr, továbbá egy 
rendőr kíséretével járják 
végig a frekventáltabb vá-
rosrészeket: figyelmeztetik 
a kóbor, tehát közterületen 
talált, de nem gazdátlan ál-
latok tulajdonosait, ellenőr-
zik az ebtartás szabályait. 
Azokat az ebeket, amik nem 
tartoznak senkihez, begyűj-
tik, a telepre szállítják – ha 
utóbb előkerül a magát iga-
zoló gazdájuk, visszaadják 
neki, vagy örökbefogadásra 
ajánlják fel az állatot.

Hasonló volumenű ak-
ció még nem volt a közte-
rületi állatok begyűjtésére 
Miskolcon, de az illetékesek 
szeretnék a következő évtől 

rendszeressé tenni, néhány 
havonta elvégezni ezt az el-
lenőrzést a városban.

Panasszal találkoztak, 
kóbor kutyával nem

Az első útvonalon stá-
bunk is elkísérte a „kutya-
kommandót”. Bár kóbor jó-
szágokkal nem találkoztunk 
a Tetemvár sorait bejárva, a 
Miskolci Állategészségügyi 
Telep munkatársai becsön-
gettek azokhoz a házakhoz, 
amelyeknek portáin ebeket 
láttak. Többen már eleve a 
megfelelő iratokkal a kezük-
ben nyitottak ajtót. Voltak, 
akik szerint komoly problé-
mákat okoznak a kóbor jó-
szágok a környéken, amik 
falkába verődve kószálnak.

– 2020. szeptember 30-án 
véget ért az ebösszeírás: en-
nek eredményeképpen folya-
matos ellenőrzéseket helyez-
tünk kilátásba – fogalmazott 
dr. Ignácz Dávid jegyző. – 
Ezen a héten a Tetemváron, 
majd Diósgyőrben, végül 
pedig a Vargahegyen lesz el-
lenőrzés, melyek során az 
ebtartás feltételeit, az oltási 
bizonyítványokat és a chipe-
ket ellenőrzik a kollégák.

Bájer Máté

BEGYŰJTIK A 
KÓBOR KUTYÁKAT

Ellenőrizték az otthon tartott kutyákat is. Fotó: Végh Cs.

A legutóbbi közgyűlés elfo-
gadta Miskolc új turizmus-
fejlesztési stratégiáját.

– A város turizmusát nem 
újra kitalálni, hanem csak jól 
menedzselni kell – hangsú-
lyozta beszámolójában Orosz 
Eszter, a MIDMAR Kft.-nek, 
a város turisztikai társaságá-
nak ügyvezetője, aki a köz-
gyűlés elé tárta azt is, hogy 
a megyeszékhely turizmusa 
évről évre rekordot döntött a 
járványt megelőzően.

– A Miskolcon eltöltött ven-
dégéjszakák száma 2009 és 2019 
között megduplázódott, ami vi-
szont még országos viszony-
latban is rendkívül dinamikus 
növekedés – mondta megkere-
sésünkre Orosz Eszter. – Mind-
ez a turisztikai fejlesztések és 
a szolgáltatási színvonal folya-
matos emelkedése mellett an-
nak köszönhető, hogy Miskolc 
adottságai egyedülállók, rendkí-
vül érdekes és színes a város.

Tavaszi krach
– Márciusban egyik napról 

a másikra állt le a turizmus. 
A járvány minden gazdasági 
ágazatban károkat okozott, de 
elsőként és legnagyobb mér-
tékben a turizmust sújtotta. A 
szálláshelyek vendég nélkül, az 
attrakciók látogató nélkül ma-
radtak – mondta Orosz Eszter, 
aki hozzátette, hogy nyáron, 
amikor enyhült a járvány, volt 
némi fellendülés, de azt a má-
sodik hullám megérkezésével 
sajnos újra visszaesés követte.

Átgondolt taktika
– Olyan stratégiát álmodtunk 

meg, ami hosszú távú iránymu-
tatásként szolgál a turisztikai 
fejlesztések, az üzemeltetés és 
igazából az ágazat minden helyi 
szereplője számára.

A stratégia 3 fő részből áll.
– Az első rész egy megala-

pozó, helyzetelemző fejezet. 
Ebben a részben megvizsgál-
tuk azokat a tényeket, adatokat, 

amikre alapozhatunk a terve-
zési fázisban. A második rész a 
célról szól, a célok rendszeréről.

A harmadik rész az eszköz-
rendszer meghatározása.

– Itt lényegében sorra vettük 
azokat az eszközöket, amelyek-
kel a leghatékonyabban érhet-
jük el a stratégiában rögzített 
célokat. Ez a rész tartalmazza 
a fejlesztéspolitikai, tervezési, 
marketingkommunikációs és 
értékesítési, kutatási eszköztá-
rat, de itt határoztuk meg azo-
kat a pontokat, ahol állami, 
önkormányzati beavatkozásra 
van szükség. A stratégia java-
részt a tavaszi veszélyhelyzet 

utáni időszakban született.  A 
dokumentum készítése már 
abban az állapotában volt a 
nyári újrainduláskor, hogy a 
rendkívüli helyzetre azonnal 
reagálva elindítsuk a belföldi 
turizmusélénkítő kampányun-
kat: ez lett a Miskolc pont jó!. 
Több százezer embert értünk 
el vele, és a számokból látszik, 
sikeres volt, hiszen a szállás-
helyek a nyárra megteltek, az 
attrakciók látogatottsága ma-
gas volt. A sikeres kampány 
egyben visszaigazolást is jelen-
tett arról, hogy a stratégiánk jól 
használható. 

Bájer M. Fotó: Juhász Ákos

STRATÉGIA VÁRATLAN HELYZETEKRE IS



Maguk taposták ki az utat, 
amikor még senki nem akart 
versenytánccal foglalkozni 
Miskolcon. Elöl jártak, és 
követőkre találtak. Októ-
bertől annyiban változott 
az életük, hogy most már 
„csak” oktatással foglalkoz-
nak. Tizennégy év magyar 
és nemzetközi sikerei után 
hagytak fel az aktív verseny-
tánccal. Portré az úttörők-
ről: Süttő Rolandról és Tom-
bácz Anikóról.

Mondhatjuk, minden úgy 
alakult az életükben, hogy nem 
volt kérdés: a táncban találják 
meg önmagukat. A sikert. Az 
önkifejezést. A szenvedélyt. 
A hivatást. Pedig mindketten 
gazdasági területen tanultak, 
azonban előbb csak a háttér-
ben, aztán egyre markánsab-
ban követelt helyet magának a 
tánc a hétköznapjaikban. Ani-
kó a Berzeviczy két tanítási 
nyelvű idegenforgalmi szakára 
járt, Roland a Herman-gimná-
zium nyolcosztályos képzésé-
ben pallérozta magát. Anikó 
aztán Budapesten tanult to-
vább idegenforgalmi szak-
menedzser szakon, itt sze-
rezte meg az első diplomáját. 
Majd jött az ELTE (művelő-
désszervező), és bár gyerek-
korától táncolt, itt gondolta 
azt először, hogy felvételizik 
a Táncművészeti Főiskolára. 
Az egyetemi tanulmányokkal 
párhuzamosan két szakot kez-
dett el. Roland némiképp szü-
lői ösztönzésre választotta a 
Károly Róbert Főiskola mene-
dzserképzését, de mivel a hu-
mán tárgyak közelebb álltak 
hozzá, így egy idő után rájött: 
nem ez az ő világa. Korábban a 

tánc vonzotta, jelentkezett hát 
ő is a Táncművészetire. „Egyik 
dolog jött a másik után a kar-
rierünkben, utólag már látni, 
hogy nem is történhetett volna 
másképp” – fogalmaz.

Út a profizmus felé
– A versenyzés végig je-

len volt az életemben, oktat-
ni pedig 20 évesen kezdtem 
el – veszi át a szót Anikó. – A 
fordulatot az hozta el a tanul-
mányokban, amikor elmélyül-
tünk a tánctanításban. Vég-
zettséget, „papírt” is szerettünk 
volna, így mindketten sport-
edzői tanfolyamokat is elvé-
geztünk. Aztán egyszer csak 
azt vettük észre, hogy egyre si-
keresebbek a tanítványaink, és 
nekünk is jönnek az eredmé-
nyek.

Pedig belecsöppenve a 2000-
es évek miskolci táncos köze-
gébe azt tapasztalták, hogy a 
versenytánc mintha háttérbe 
szorult volna. Maguknak kel-
lett megkeresni a lehetősége-
ket, az edzőket, hogy fejlőd-
hessenek, felépíthessenek egy 
karriert. Közben a 2005-ben 
alakult Miskolcz-Revital TSE 

hívta őket oktatni. – Mi vol-
tunk az egyetlen sikeres ver-
senytáncos páros, akinek volt 
országos eredménye. Elkezd-
tük felépíteni a párosokat; fo-
galmazhatunk úgy is, hogy 
azóta vannak aktív verseny-
táncosai Miskolcnak. Szeret-
nénk, ha minél többen lépné-
nek a nyomunkba, sőt: azon 
dolgozunk, hogy még jobbak 
legyenek, mint mi. Volt sok te-
rületi és országos bajnokunk, 
ranglistadöntősök, két páro-
sunk világversenyen is képvi-
selte Magyarországot, Miskol-
cot.

Mint mondják, először az 
volt a vonzó a táncosok szá-
mára, hogy egyáltalán megvan 
a lehetőség párban versenyez-
ni. Aztán látták Roland és Ani-
kó sikereit, ami vonzotta őket 
is; tisztában voltak vele, hogy 
hozzá tudják őket is segíteni. – 
Mit adunk át nekik? Az egyik 
legfontosabb, hogy megtanul-
nak kitartani, mindenféle kö-
rülmények között mindenhez 
alkalmazkodni. Nem számít, 
mikor kelsz fel, mennyit al-
szol, milyen kedved van, mi-
lyen nehézségek értek az élet 

más területein – olyan szinten 
megerősödsz testileg és men-
tálisan, hogy utána a jég há-
tán is megélsz. Így jutunk el a 
profizmushoz; ha munka van, 
akkor munka van, semmi sem 
befolyásolhat.

A legnagyobb sikerek
Már önmagában csúcs a leg-

jobbak között lenni – és Ro-
landék elérték, hogy egy éven 
belül eljutottak az Európa-, va-
lamint a világbajnoki közép-
döntőig. A profik között is a 
legjobb 12 páros közé kerültek 
a fontos kontinensviadalokon. 
És ezt többször is meg tudták 
ismételni. – A German Open 
szintén óriási élmény volt. A 
világ minden részéből érkez-
nek versenyzők, sokszor több 
páros van, mint egy világbaj-
nokságon. A második profi 
évünkben nyertük meg a Ri-
sing Star kategóriát. Amikor 
felálltunk a dobogóra, és meg-
szólalt a himnusz, attól a mai 
napig libabőrösek leszünk.

Hasonlóan szépre és emlé-
kezetesre sikerült a búcsú is 
Szombathelyen. A legutolsó 
versenyen jelentették be a visz-
szavonulást októberben. – A 
közönség végigtapsolta mind 
az öt táncunkat, az első lé-
péstől az utolsóig, a pontozók 
közül többen sírtak. A szoká-
soknak megfelelően az ered-
ményhirdetésen felolvasták a 
búcsúlevelünket. Nagy tapsot 
kaptunk, és nem hagyták abba 
perceken keresztül. Na, akkor 
ott már elsírtuk magunkat.

„Hiányzik”
A 14 évről mindig is tud-

tam, hogy mit adott – de most, 
hogy vége, hogy hiányzik, még 

erősebb ez az érzés – fogalmaz 
Anikó. – Persze mindig moz-
gunk, életünk részét képezi 
most is, és ez nem fog megvál-
tozni. Vállalunk még fellépé-
seket, a Miskolc Televízióban 
voltak műsoraink, a tánc örö-
me nem kopott meg.

– Szenvedélyesség, az érzel-
mek maximális megélése és ki-
mutatása – nekünk mindezek 
egyenértékűek a tánccal – teszi 
hozzá Roland. – A táncban ta-
láltuk meg azt, amin keresztül 
még jobban meg tudjuk mu-

tatni magunkat. Formált min-
ket. Nem biztos, hogy ugyan-
azok az emberek lennénk 
nélküle. Szeretek szórakoztat-
ni, megnevettetni az embere-
ket. És ezt meg tudom tenni a 
tánc által.

– Hisszük, hogy ez a leg-
szebb sport, amit férfi és nő 
együtt végezhet. Az érzelmek 
kifejezésére, a belső világunk 
megmutatására rengeteg lehe-
tőséget biztosít a tánc – fogal-
maz a búcsúzó páros.

Kujan István
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A teátrumban is alkalmaz-
kodnak az új előírásokhoz.

– Mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy az új 
rendelkezéseknek megfelelve 

az előadásainkat meg tudjuk 
tartani – írta közleményében 
a Miskolci Nemzeti Színház, 
melyben azt is hangoztatták, 
hogy a legfontosabb számuk-
ra a nézők biztonsága. Arról 

is beszámoltak, hogy novem-
ber 4-étől milyen biztonsági 
intézkedéseket vezettek be az 
intézményben. Megváltozik 
például az ülésrend.

– Csak minden harmadik 
széket foglalhatják el néző-
ink, két néző között két ülő-
helyet üresen kell hagyni. To-
vábbá kérjük, hogy az előadás 
kezdete előtt fél órával érkez-
zenek a helyszínre, hogy az 
ülőhelyek elfoglalása zavarta-
lanul megtörténhessen!

A színház egész területén 
kötelező továbbra is az orrot, 
szájat eltakaró maszk viselése. 

Az előadás szünetében,  büfé-, 
mosdó– és ruhatárhasználat 
esetén is kötelező tartani a 1,5 
métert – ennek betartását se-
gítik a biztonságos távolságot 
jelölő sárga jelzések. A Nagy-
színházban a büfé csak az 
emeleten üzemel majd.

Mindezek mellett érkezés-
kor kötelező a testhőmérsék-
let-mérés és az előadásokon a 
maszk viselése. A színház te-
rületén mindenhol elérhetők 
az érintésmentes kézfertőtle-
nítők, valamint folyamatos az 
épület teljes fertőtlenítése és 
fokozott takarítása.

Új biztonsági intézkedések a színházban 

Utolsó tánc – búcsúzik a versenyektől a Süttő-Tombácz páros

Tizennégy év után hagyják abba. Fotók: magánarchívum

November 11-én és 12-én 17:00 órától a Művészetek 
Háza Béke Art Mozitermében a XX. Lengyel Filmnapok 
kerülnek megrendezésre.

A program során a Most 
és halálunk óráján – A ró-
zsafüzér ima ereje és a 80 
huszár című filmet tekinthe-
tik meg az érdeklődők.

Most és halálunk óráján 
– A rózsafüzér ima ereje

feliratos lengyel doku-
mentumfilm, 90 perc, 2017 
(12 éven aluliak számára 
nem ajánlott)

A film a rózsafüzér imáról, 
a vele összefonódott világ-
ról és egyéni sorsokról szól. 
Ezen ima ereje által a világon 
természetfeletti dolgok tör-
ténnek. A több világrészen 
forgatott lengyel dokumen-
tumfilmben az alkotók or-
szágról országra járva döb-
benetes tényeket tárnak fel. 
Ausztriából a szovjet csapa-
tok váratlanul kivonulnak, 
Marcos diktátor elbukik, a 
kijevi Majdan téri véreng-
zés utáni helyzet és a ruan-
dai és nigériai terror béké-
sen rendeződik – az együtt, 

összefogva mondott rózsa-
füzér ima ereje mindenütt 
csodákra képes. Ezt mutatja 
be ez a rendkívüli film. „Má-
ria áldott rózsafüzére, édes 
lánc, mely Istenhez kapcsol 
minket.” Szent II. János Pál: 
Minden nap imádkozzuk a 
rózsafüzért a világ békéjéért! 
(November 11. 17:00)

80 huszár
magyar film, 124 perc, 

1978 (16 éven aluliak szá-
mára nem ajánlott)

A Lenkey-huszárszázad tör-
ténetét dolgozta fel Sára Sán-
dor filmje. Az ország határain 
kívül állomásozó huszárokat a 
hazaszeretet, a honvágy haza-
hozza, annak ellenére, hogy el-
lenkező parancsot kapnak. Ke-
resztülverekszik magukat az 
ellenséges vonalakon, mene-
külnek az üldözők elől, meg-
küzdenek az éhséggel. Csak 
töredékük jut haza, és őket is 
a császári csapatok várják… 
(November 12. 17:00)

Lengyel Filmnapok 

A József Attila Könyvtárban folytatódik a Magyar Alko-
tók Internetes Társulása Egyesület képzőművészeti alko-
tóműhelye. A következő programra 2020. november 11-én, 
szerdán délután várják az érdeklődőket.

A II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár Jó-
zsef Attila Könyvtára már 
többször helyet adott kü-
lönböző képzőművészeti és 
irodalmi alkotóműhelyek-
nek. A Magyar Alkotók In-

ternetes Társulása Egyesület 
(MAIT) a korábbi években 
már számos alkalommal tar-
tott könyvbemutatót az in-
tézményben. Idén ősztől az 
egyesület elnöke, Majorváry 
Sz. Sándor vezetésével már 

szeptemberben és október-
ben is megrendezték az Al-
kossunk együtt! elnevezésű 
nyílt festőnapot. A következő 
alkalom 2020. november 11-
én, délután 1 és 5 óra között 
lesz, melyre november 9-éig 
szükséges előzetesen regiszt-
rálni. 

A mostani téma: modern 
virágkompozíció elkészíté-
se akrilfestékkel. Mivel az 

alkotáshoz semmilyen rajz-
tudás vagy festészeti tapasz-
talat nem szükséges, így bár-
ki részvételére számítanak. 
Ugyancsak a József Attila 
Könyvtár lesz a házigazdá-
ja annak az irodalmi össze-
jövetelnek, melyet szintén 
a MAIT tart november 11-
én, délután 4 és 6 óra között, 
melyre szeretettel várják a 
téma kedvelőit.

ALKOTÓK A KÖNYVTÁRBAN 
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Ha a város múltját idézzük 
fel, igyekszünk – az objek-
tivitás szempontjait figye-
lembevéve, persze – édes 
nosztalgiával tenni azt, 
hogy szűkebb pátriánkat ne 
a búskomorság lengje be. 
Így előszeretettel emléke-
zünk vissza a város nagyjai-
ra, büszkén idézzük fel jeles 
városatyáink, Soltész Nagy 
Kálmán, Szentpáli István 
vagy éppen Nagy Ferenc tet-
teit egy-egy ünnepély alkal-
mával. 

Hogy emléküket ápoljuk, 
utcákat, iskolákat nevezünk el 
róluk, évtizedekre bebetonoz-
va őket a városi köztudatba. 
Ha azonban Losonczi Farkas 
Károly nevét említjük, akkor 
hiába keressük a róla elneve-
zett utcát, teret, intézményt. 
Holott ő volt a város első pol-
gármestere, és ebben a minő-
ségében fontos lépéseket tett 
meg annak érdekében, hogy a 
város az önállósodás rögös út-
jára lépjen.

Losonczi Farkas Károly 
1820-ban született, majd a sza-
badságharc leverésének évé-
ben lett Miskolcon ügyvéd. A 
megtorlások, majd az úgyneve-
zett Bach-korszak időszakában 
úgy tartották, hogy veszélye-
sebb volt hivatalt, mint fegy-
vert viselni. A közmegbecsü-
lésnek örvendő miskolci író, 
országos szerkesztő, Vadnay 
Károly így foglalta össze ezeket 
az éveket: „Nem volt nagyobb 
áldozat akkor honvédzászló 
alatt táborban fegyverrel szol-
gálni a hazát, mint valamely 
felelősebb hivatalban a várme-
gyét vagy a várost. Ti lőttétek 
az ellenséget, a ki lőtt rátok, a 
polgári tisztviselő úgyszólván 
védelem nélkül volt kiadva az 
ellenségnek és sok káromlást, 
halálfélelmet szenvedett. Egy 
nap a magyar kormánybiztos, 
másnap az osztrák vagy musz-
ka generális fenyegette főbe-
lövéssel, ha kívánsága rögtön 
nem teljesül. Pedig legtöbb-
ször olyat kívántak, a mit lehe-
tetlen volt teljesíteni. Honvéd-

nek lenni akkor dicsőség volt, 
polgári tisztviselőnek hazafias 
mártyrium”. Losonczi ebben 
a helyzetben töltött be külön-
böző városi és megyei tisztsé-
geket, mígnem 1867-ben a vá-
ros főbírájává választották, ami 
akkor a polgármesteri széknek 
felelt meg.

A kiegyezéssel járó dualis-
ta államberendezkedésnek 
köszönhetően a városi köz-
igazgatás is átalakult. Miskolc 
ekkor még a diósgyőri koro-
nauradalom alá tartozó, ren-
dezett tanáccsal bíró mezővá-
ros volt, amelyet 1849-1860 
között a legfőbb törvénykezési 
és közigazgatási jogkörrel fel-
ruházott városi tanács vezetett, 
de azt a vármegye felügyelte. 
Az úgynevezett Októberi Dip-
loma megjelenését követően, 
1860-tól azonban megalakult 
Miskolc város képviselő - köz-
gyűlése, amely felügyelte a vá-
rosi tanács munkáját, majd az 
1871. évi 18. tc. megjelenésével 
ez a rendszer újjászerveződött. 
Ám a törvény nem változtatott 
Miskolc jogállásán, a tovább-
ra is rendezett tanáccsal bíró 
települést a községek közé so-
rolta, amelyet változatlanul a 
megyei közgyűlés felügyelt. Az 
1873-ban újabb 6 évre (ekkor 
még 6 évig tartott egy polgár-
mesteri ciklus), de már hiva-
talos megnevezésében is pol-
gármesternek megválasztott 
Losonczi Farkas Károly volt az 
első, akiben komolyan megfo-
galmazódott az önállósodás 
gondolata, sőt ez volt politiká-
jának fő csapásvonala. Ma már 
tudjuk, hogy e hosszúra nyúlt 
folyamatot (1909-ben nyerte 

el a város az önálló törvényha-
tóságot) Soltész Nagy Kálmán 
folytatta, majd Szentpáli István 
fejezte be.

A polgármester érdeme-
it gazdagítja az is, hogy a di-
ósgyőri koronauradalommal 
való kvázi földesúri függést né-
hány év alatt megszüntette. A 
város 1878-tól véglegesen fel-
számolta a koronauradalom-
mal való kapcsolatát, amely-
ben nagy szerepe volt annak a 
Horváth Lajosnak is, akit egy 
korábbi cikkünkben már be-
mutattunk.

Losonczi regnálása idejére 
esett a kincstári jogok és ha-
szonvételek (pl. piaci helypénz-
beszedés, italkimérés, korcs-
máztatási jog, ahogy a város 
bérleti díjat fizetett a néhány 
szálloda, serház és malom után 
is) örökös megváltása. Ez az 
összeg mintegy 400.000 forin-
tot tett ki, amit 22 év alatt tör-

lesztett vissza Miskolc. Szin-
tén Losonczi nevéhez kötődik 
a városi földbirtokrendezés, a 
Piac (mai Széchenyi) utca kor-
szerűsítése, valamint a Tűzoltó 
Egylet megalapítása. Az ő reg-
nálása idején készült el a Mis-
kolc-Hatvan vasútvonal, ekkor 
épültek meg az első üzemek a 
később ipari központtá avan-
zsáló Zsolcai kapu területén. 
Talán a leglátványosabb érde-
me az 1871-ben átadott, ma 
már közszájon csak réginek 
nevezett városháza (Városház 
tér 8.), aminek megépítését 
még főbíróként rendelte el.

Polgármesteri megbízatá-
sának lejárta után a vármegye 
főszolgabírója lett, majd a me-
zőcsáti kerületből bejutva or-
szággyűlési képviselőként te-
vékenykedett. Az íróként és 
költőként is publikáló képvi-
selő több mint két évtizedet 
töltött távol városától. Bár azt 

nem tudni, hogy milyen meg-
fontolásból, de ebben az idő-
szakban mindenhol kihangsú-
lyozta, hogy Miskolc törvényes 
urának tekinti magát. Így tör-
tént ez akkor is, amikor Ferenc 
József második alkalommal 
(1881) látogatott Miskolcra. 
Mikor a királyhoz intézett be-
szédét Losonczi ezzel nyitotta 
(„én, mint Miskolc törvényes 
ura!”), az uralkodó megle-
pettségében még meg is hajolt 
előtte.

Az 1901-ben Nyíregyházán 
elhunyt Losoncziról a Népkert 
déli oldalán neveztek el utcát, 
azonban nevét 1940-ben Bu-
dai Józsefére cserélték le. Ha-
lálának évében maga Losonczi 
írta ezt egyik versében: „De 
vannak talán ott, kiket elvezet 
/ Hozzám időnként az emléke-
zet…”. Sic transit gloria mundi.

Nagy Attila
történész

A Diósgyőri vár makettjét 
adományozta készítője, Mar-
kó Krisztina az Ady Endre 
Művelődési Háznak. A buda-
pesti iparművész menye volt 
Makovecz Imrének, aki meg-
dicsérte a makettet különle-
ges kivitelezése miatt.

Pályázaton kapott ösztön-
díjat a Nemzeti Kulturális 
Alaptól a 2000-es évek elején 
Makovecz Benjaminné, Mar-
kó Krisztina három történel-
mi vár: a diósgyőri, a kőszegi 
és a nagyvázsonyi makettjé-
nek elkészítésére. Az alkotói 
sorozat a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumának 

nagydíjában részesült 2001-
ben. – Rengeteg várat tanul-
mányoztam akkor, és azért 
döntöttem a Diósgyőri vár 
mellett, mert megragadott 
hihetetlen szépsége és királyi 
méltósága. A makett Czeglédy 
Ilona tervei alapján készült, 
és a vár fénykorát jeleníti 
meg, ami Nagy Lajos király 
idejére tehető.

A fából és kosárfonó tech-
nikával rattan nádból készült 
makett alapterülete száz-
hússzor száz centiméter. A 
makett három hónap alatt, 
2003-ra készült el. 

Markó Krisztina egyéb 
munkái közé tartozik a kani-

zsai vár és város makettje, il-
letve fa gyerekjátékok. – Ké-
szítettem már összerakható 
vagy éppen kacsalábon for-
gó várat.

A budapesti iparművész 
1979-ben szerzett építész 
üzemmérnöki diplomát az 
Ybl Miklós Építőipari Mű-
szaki Főiskolán. Majd ipar-
művészeti tevé keny ség be 
kez dett. Autodidakta mó-
don sajátította el a fameg-
munkálást, kosárfonást és 
kerámiakészítést. Eddig hu-
szonnyolc önálló kiállítása 
volt, és számos csoportoson 
vett részt.

A Magyar Művészeti Aka-
démia egy pályázat útján 
biztosította a Diósgyőri vár 
makettje elhelyezésének tel-
jes költségét, az alkotás ezen-
túl az Ady Endre Művelődési 
Központ nyitvatartási idejé-
ben lesz megtekinthető. Az 
átadó után megnyitották a 
„Magyar a magyarért” című 
fotótárlatot, ahol köszöntőt 
mondott Badány Lajos ön-
kormányzati képviselő.

Répássy Olívia

Anyósom galambcsontú 
édesanyja péntektől péntekig 
él. Három szelvénnyel lottó-
zik. Állandó számokkal ját-
szik. Valamennyi cetli a fekete 
kötője zugában várja a sze-
rencsét. Naponta kétszer-há-
romszor előveszi, megné-
zi – 88 esztendősen se szorul 
szemüvegre –, átnyálazza a 
számokat, hogy stimmelnek-e, 
majd többször keresztet vet. 
Elkel a mennyei segítség.

Péntekenként is kiül a főut-
cai patika kirakati padkájára, 
de ilyenkor sűrűbben igazgatja 
a fekete kendőjét, s a szokásos-
nál is gyakrabban lesi a temp-
lomtorony óráját. Pontosan 11 
órára érkezése van a mezőcsá-
ti postán. Sosem csalódott. A 
kettesnek is tud örülni. Meg-
nyugtatja, hogy a következő 
héten ingyen játszhat.

Első látogatásakor a mis-
kolci lottóházi lakásunk előtt 
száll ki apósom kocsijából. 
Mutatom, az ablakunk alatt 
szortírozzák a szelvényeket. 
Az ablakok tárva nyitva, az 
asztalsorok mellett nyugdí-

jasok százai szorgoskodnak, 
sablonokkal vadásszák má-
sok szerencseszámait. A te-
rem minden sarkában pénz-
ügyőrök felügyelnek. Mariska 
néni ledermed, lecövekel a 
járdán. Rám néz, és súgna 
valamit, de nagyothallóként 
hangosra sikeredik. Szerin-
te, ha mi ebben a házban la-
kunk, akkor ismernem kell az 
itt dolgozókat. S mi lenne, ha 
az öt száma közül legalább 
négyet kihúznának.

A legjobbkor jön a cigaret-
taszünet. Éppen akkor özönle-
nek ki a szelvényeket feldolgo-
zók, amikor elmagyaráznám 
a nagyinak, hogy lehetetlent 
kér. Szilágyi Laci barátom, a 
szerencsejáték-igazgatóság ve-
zetője is kiáll a ház elé. Meg-
osztom vele Mariska néni 
kívánságát. A főnök nem he-
zitál, eszébe se jut kinevetni. 
Bekíséri a terembe - mi persze 
még a bejáratig se mehetünk. 
Barna Mária, nagyi szeren-
csejátékos első kézből ismerke-
dik a lottójáték kulisszatitka-
ival: megtudja, a szelvényeket 

még a húzás előtt kettészelik. 
Valamennyi köteg sok szem 
közt a páncélszekrénybe ke-
rül. Itt aztán nincs mókuská-
zás, minden umbulda kizár-
va. A nagyi persze nem adja 
fel, elsírja, nyolc gyereke és ki 
tudja, mennyi unokája van, 
na meg nem is neki kellene 
a pénz. Laci úriember, azzal 
zárja a látogatást, hogy meg-
öleli, és kimondja az ilyen-
kor szükséges varázsszavakat, 
megnézi, mit tehetne. Mariska 
néni megnyugszik. Vagy csak 
én hiszem. A liftben engem 
korhol, mondja – szép kis ba-
rátaim vannak.

A héten - szinte a semmi-
ből - elém termett a három, 
sokat gyürkészett, megsárgult 
szelvények egyike. Ismerős 
számok. Ez a nagyi hagyaté-
ka. Persze hogy rögtön meg-
tettem, mélyen hiszek a spi-
rituális sugallatokban. Végül 
hármasom vagy pontosabban 
hármasunk lett.

Mariska néni hogy örülne 
most neki.

Szántó István

Jegyzet

MARISKA NÉNI SZÁMAI Makovecz Imre is megdicsérte

Fotó: Juhász Ákos

MISKOLCI PORTRÉK 10. – MISKOLC ELSŐ, 
ELFELEDETT POLGÁRMESTERE

Losonczi Farkas Károly nekrológja

Századeleji képeslap, balra a régi városházával
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ENDOKRINOLÓGIA, DIABETOLÓGIA
magánrendelés

Dr. Tarkó Mihály
Dr. Tarkó Erzsébet
Miskolc, Szentpáli u. 5.

Rendelési idő: szerda 16-20 óráig. Előjegyzés: (30) 914-5346
www.endodiab.hu

Három területet mutat be három főorvos a Macroklini-
kán. A reumatológus a D-vitamin fontosságát hangsú-
lyozza, az ortopéd-traumatológus a sportolásra hívja 
fel a figyelmet, az idegsebész pedig kifejezetten a há-
túszást részesíti előnyben.

Skapinyecz János idegse-
bész főorvos, orvosigazgató 
úgy nyilatkozott, az orvos-be-
teg találkozások első helyén 
a mozgásszervi betegségek 
szerepelnek. – Ezeknek a ki-
vizsgálása és gyógyítása a 
klinika húzóágazata. Egy ge-
rinc- vagy végtagfájdalom 
hátterében sokszor olyan be-
tegség áll, amire nem is gon-
dolunk – magyarázta a főor-
vos.

Az orvostudomány elein-
te azon az állásponton volt, 
hogy a mozgásszervi megbe-
tegedés öröklődő, ma azon-
ban népbetegségnek tartja. 
– Ha egy páciensnek a helyze-
tén a vágás nélküli kezelések 
nem javítanak lényegesen, 
akkor indokolttá válik, hogy 
sebész lássa. Még a porcko-
rongsérv sem jelent műtétet 

automatikusan, csak súlyos 
eseteknél: ezek lehetnek bé-
nulás, széklet- és vizelettartá-
si, illetve házaséletbeli zava-
ró elváltozások – mondta az 
orvos igazgató, aki szerint a 
hátúszás a legjobb.

Hutkai Zsuzsanna reumato-
lógus főorvos arról számolt 
be, hogy a lakosság Magyar-
országon, de az egész világon 
küzd a mozgásszervi beteg-
ségekkel. – A reumatológia 
sebészi kés nélkül igyekszik 
orvosolni a panaszokat. Az 
utóbbi időben egyre több fi-
atal van a betegek között, ez 
a mozgáshiánynak köszön-
hető. Rengetegen jelentkez-
nek hát- és derékfájással. A 
fizioterápia tárházát használ-
juk ki: ultrahang- vagy galva-
nikus, valamint vizes, gyógy-
fürdős kezelések, masszázs, 

gyógytorna – mondta a főor-
vos, aki hozzátette, a kopásos 
elváltozások rizikóját növeli 
például a lúdtalp, a rossz tar-
tás vagy a túlzott testsúly. – A 
napi 3-4000 egységnyi D-vi-
tamin-bevitel azért fontos, 
mert megfelelőbb immun-
választ alakít ki a szervezet – 
hangsúlyozta.

Tóth Csaba ortopéd-trau-
matológus főorvos páciensei 
nagy részénél az elhízás okoz 
panaszt. – Ez ma már nép-
betegség. A fájdalom a váll-
ban, a csípőben, a térdben 
és a lábban keletkezik. A ke-
zelést megelőzi a képalkotó 
diagnosztika és egy fizikális 
vizsgálat. Itt nálunk könnyen 
elérhető az ultrahang, a rönt-
gen, az oszteográfiás, az MRI- 
és a CT-vizsgálat. A pontos di-
agnózis felállítása után szóba 
jöhet a fizikoterápia, a gyógy-
szeres vagy az injekciós keze-
lés, esetleg a műtét – sorol-
ta a főorvos. – A fogyáshoz 

rendszeres, de ízületet kímé-
lő sportot javaslok: gyalog-
lást, rövid távú futást; étkezés 
tekintetében pedig szigorú 
diétát. Szerintem a testsúly 
gyarapodása és csökkenése 
életmód kérdése – hangsú-
lyozta Tóth Csaba.

REUMÁS PANASZOKKAL, HÁT-  
ÉS LÁBFÁJÁSSAL IS FORDULHATNAK IDE 

A COVID-19 vírus ráébresz-
tett bennünket arra, hogy 
akár az életünk múlhat 
azon, hogy vajon egészé-
ges- e az érrendszerünk, 
vagy sem. 

Mégis mit jelent az, hogy 
egészséges érrendszer, és 
egyáltalán honnan tudhatjuk 
meg, hogy vajon milyen álla-
potban van az érrendszerünk? 
Jó hír, hogy az érrendszerünk 
egészségét egy fájdalommen-
tes arteriographos vizsgálat 
keretében megismerhetjük. 
Az érrendszeren belül is a leg-
nagyobb hangsúlyt kapják a 
centrális paraméterek, azaz az 
aorta állapotának feltérképe-
zése, mivel a szív- és érrend-
szeri történések elsősorban az 
aorta, a szívkoszorúerek és a 
hasi aorta nem megfelelő ál-

lapota miatt következnek be. 
Mit tudhatunk meg a vizsgálat 
eredményeként? Elsősorban 
azt, hogy az érrendszerünk-
ben milyen folyamatok zaj-
lódnak pl.: az endothelfunkció 
még kielégítő- e, vagy elindult 
az érrendszerünk rugalmas-
ságának csökkenése, terme-
lődik-e még elegendő NO az 
érbelhártyában, amely az ere-
ink rugalmasságát határozza 
meg, de azt is megtudhatjuk, 
hogy arterio sclerozis (érel me-
sze sedés) már kimutatható-e 
érrendszerünkben. Miért taná-
csos az érrendszerünk műkö-
désének megismerése? Mert 
csak így tudunk esélyt adni 
magunknak arra, hogy időben 
változtatni tudjunk eddigi élet-
módunkon, és esélyt tudjunk 
magunknak adni egy hosszú, 
egészséges és tartalmas életre.

Tegyünk meg az első 
lépést érrendszerünk 
egészségéért!

Fájdalommentes Arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

a Pátria Üzletházban lévő 
Alma Gyógyszertárban  

szerdánként 8-12 óra között! 

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 20/256-4222 1225-0/2020

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK,  
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.
ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN! WWW.FONODABUTOR.HU https://www.facebook.com/Fonoda-bútor
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Pihentető alvás,  
nyugodt ébredés...

Alvásra hangolva nappalijában,  
relax funkciós kanapéval.
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Több mint harminc páros 
érkezett Miskolcra, a DVTK 
Stadionnál állították fel a 
szervizparkot. A szerdai hi-
vatalos teszt idejére lezárták a 
Bükkszentlászlót Bükkszent-
kereszttel összekötő szakaszt.

Irtózatosan erős mezőny állt 
össze a november 6-8. között 
a Zemplénben megrendezen-
dő Rally Hungaryra. Az Eu-
rópa-bajnokság idei negyedik 
versenyhétvégéjén az Eb-me-
nők mellett világbajnoki ver-
senyzők is érkeztek a zemplé-
ni szakaszokra: itt lesz mások 
mellett Andreas Mikkelsen, 
Mads Ostberg és Craig Breen 
is. A magyarok is képviseltetik 
magukat a futamon, a négysze-
res hazai bajnok Herczig Nor-
berték az Európa-bajnokság 

állandó magyar résztvevői, és 
elindul az az ifj. Érdi Tibor is, 
aki az ERC2-kategória kétsze-
res Európa-bajnoka.

A hivatalos program pén-
teken, a máriapócsi Ra bó-
csi Ringen a Super speciállal 
kez dő dik, de a sportág iránt 
érdeklődő szurkolók a via-
dal hivatalos tesztjén is talál-
kozhattak több mint harminc 
párossal. Hogy miért pont itt 
teszteltek? Csak olyan pályán 
autózhatnak, ami nem érinti 
a versenyt, ezért a rendező – 
miskolci lévén – úgy döntött, 
hogy a DVTK-val fennálló 
együttműködés keretében a 
szervizparkot a stadionnál ál-
lítják fel. Ez tökéletes helyszín, 
hiszen a Miskolc Rallyn har-
madik éve bizonyít.

Reggel 8 óra és este 6 óra 
között innen indultak a ver-
senyzők a Bükkszentlász-

ló-Bükkszentkereszt közöt-
ti szakaszra, amit a rendőrök 
erre az időre lezártak. Az ese-
mény az egészségügyi előírá-
sok betartása mellett volt lá-
togatható.

Az idén egyébként második 
alkalommal vendégeskedik 
hazánkban a rali Európa-baj-
nokság mezőnye. Tavaly ná-
lunk dőlt el a bajnoki cím 
sorsa: egy végletekig kiélezett 
futamon, az utolsó szakaszon 
előzte Chris Ingram Alek-
szej Lukjanjukot. A versenyt 
Turán Frigyes nyerte. A mos-
tani futamon a versenyzők-
nek 16 gyorsasági szakaszt és 
több mint 120 kilométert kell 
majd teljesíteniük a három 
nap alatt.

A több mint 10 évvel ezelőtt 
átadott miskolci Kemény 
Dénes Városi Sportuszodá-
ban új, napjaink műszaki 
színvonalának megfelelő 
elektronikus beléptetőrend-
szert építettek ki. 

Az eredetileg a tavaszi 
időpontra tervezett próba-
üzem a COVID-19 járvány 
miatt sajnos elmaradt, ezért 
most kezdték el.

A 2009-ben üzembe he-
lyezett létesítményben a régi 
beléptetőrendszer ismétlő-
dő meghibásodásai, a nagy-
ságrendileg megnövekedett 
vendégforgalom és sporto-
lói létszám, a mind korsze-
rűbb szolgáltatás biztosítása 
együttesen indokolta a mű-
szaki fejlesztést. 

Első fázisban a vendégek 
részére biztosítják a korsze-
rű beléptetés lehetőségét, 
ezzel párhuzamosan a léte-
sítményben dolgozók is a 
részükre legyártott eszközök 
használatával tudnak majd 
közlekedni.

Napi belépőjegy vásárlá-
sakor a vendég a csuklójá-
ra helyezhető vízálló eszköz 
használatával lép be a for-
góvillán, majd a megfele-

lő öltözőbe, ahol ezzel tudja 
kinyitni az öltözőszekrényt 
is. Sportolását befejezve a 
pénztáros átveszi az eszközt, 
majd kilépteti a vendéget.

Bérlet vásárlása esetén, 
2.000 Ft-os kauciófizetés el-
lenében, a vendég a felhasz-
nálási jogosultságot tartal-
mazó elektronikus kártya 
használatával közlekedik, il-
letve nyitja-zárja az öltöző-
szekrényt. Távozáskor önál-
lóan kezeli a kiléptetővillát. 
Az érvényesség lejáratát kö-
vetően vagy meghosszabbítja 
az érvényességet, vagy a kár-
tya leadása ellenében vissza-
kapja a befizetett kauciót.

A vendégöltözők és a 
sportolói öltözők felcse-
rélődtek, amit a napi igény-
bevételből adódó gyakorlati 
tapasztalat indokolt. Ezzel a 
megoldással a kisgyermekek 
egyszerűbben tudják meg-
közelíteni a tanmedencét.

A beruházás költségét 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata biztosítot-
ta. A próbaüzem teljes körű 
befejezését követően min-
den felhasználó a rendszer 
által biztosított előnyökkel 
látogathatja majd a kedvelt 
sportlétesítményt.

A Bükkszentlászlót Bükkszentkereszttel összekötő szakaszon teszteltek. Fotók: Juhász Ákos

Nemzetközi mezőny gyűlt össze.

2020. november 7. | 45. hét | XVII. évfolyam 44. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9
Új beléptetőrendszer 
a sportuszodában

A rally krémje tesztelt Bükkszentlászlónál

89-14/2020 1348-0/2020

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. 

Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

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

Az akció érvényes: 2020. 11. 07-től 2020. 11. 16-ig 
Star kéztörlő, 2 tekercs 199 Ft 159 Ft
Silky antibakteriális nedves törlő, 10 db-os 299 Ft 199 Ft
Cif mosogató ut., 500 ml 399 Ft 349 Ft
Clin pumpás ablaktisztító, 500 ml 559 Ft 499 Ft
Aquaella antibakteriális nedves törlő, 80db-os 999 Ft 799 Ft
Pronto ae. bútorápoló, 250 ml 949 Ft 849 Ft
Bref power, aktív trió 999 Ft 899 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs 1099 Ft 999 Ft
Fonott kosár, „L” méret  1999 Ft 1199 Ft
Perwoll mosógél, 2,7 l  2199 Ft 1999 Ft
Tomi mosókapszula, 42 db-os 2499 Ft 1999 Ft
Szennyestartó 3999 Ft 1999 Ft
Ariel mosókapszula, 26 db-os 2499 Ft 1999 Ft
Diszperzit 14 l 6999 Ft 5999 Ft
Héra beltéri, színes falfesték, 5 l 9499 Ft 7999 Ft

267-19/2020

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján 
történő értékesítésre meghirdeti 2020. november 17-i beadási 

határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Nagy Imre utca 3635/4; 
3644/4; 3639/1; 3649
(beépítetlen terület)

telek: 1346 m2 61 400 000

Gyár utca 41.
22673 hrsz

(beépítetlen terület)
telek: 555 m2 3 900 000

1365-0/2020

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, a Miskolc,  

Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában, valamint  
a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást 

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

AZ „IGAZI” SZMOG 
Télen többször hallhatjuk, hogy szmoghelyzet 
van, vagy az önkormányzat elrendelte a 
„szmogriadót” – de mit is jelent ez pontosan? 
Valóban szmog van ilyenkor Miskolcon?

A szmog angol eredetű szó (a „smoke” = füst 
és a „fog” = köd szavak összetételéből), jelentése 
füstköd. Közel 70 éve, 1952 telén sűrű, az orrot és 
szemet csípő, szénfüstös levegő ülte meg London 
utcáit, csak méterekre lehetett látni. A város életét 
teljesen megbénította a kialakult mérgező légkör, 
több ezren haltak meg ezekben a napokban. Kiala-
kulásának oka a légkörbe kerülő nagy mennyiségű 
por, kén-dioxid és korom, amelyekből a levegő ma-
gas nedvességtartalmával reakcióba lépve kénsav 
tartalmú, sárgás-zöldes színű, maró köd keletkezett. 
Azóta ezt a jelenséget nevezik London-típusú 
szmognak.
 

London, 1952. december 14. 14 óra  
Forrás: http://home.bt.com/pictures/uk-news/the-great-smogs-

of-the-1950s-in-pictures-41363889916039

Az 1980-as évek végéig telente Miskolcon is 
előfordult ilyen típusú, de enyhébb szennye-
zettség. Azóta a vasgyártás megszűnése és a 
széntüzelés visszaszorulása nyomán töredékére 
csökkent a levegő kén-dioxid szennyezettsége, 
ezzel a tipikus „igazi” szmog kialakulásának le-

hetősége is. Utoljára 1989 januárjában észleltek 
Miskolcon London-típusú szmogot.

Szerencsére.
Mindezek mellett továbbra is szmogról, szmog-

helyzetről, szmogriadóról beszélünk, mivel a 
közbeszédben a szmog szó a rossz levegőminőség 
szinonimájává vált. A hétköznapi életben nincs 
jelentősége az elnevezésnek, mivel a szennyezett 
levegő – bárhogyan is hívjuk – mindenképpen 
káros az egészségre. Ezen ártalmak csökkentése 
érdekében rendeljük el a szmogriadót.

Füstködriadó kihirdetése akkor esedékes, ha a 
szennyezettség 2 napon át, 2 mérési helyszínen 
meghaladja a tájékoztatási (75 μg/m3) vagy riasz-
tási (100 μg/m3) küszöbértéket, és nem várható 
a meteorológiai helyzet javulása. Miskolcon az 
egészségügyi határértéket rendszerint a szállópor 
(PM10) légszennyező anyag koncentrációja haladja 
meg. E mellett alkalmanként előfordul, hogy 
a Búza téren a (tipikusan közlekedési eredetű) 
nitrogén-dioxid lépi át a küszöböt. A többi lég-
szennyező anyag, így a kén-dioxid koncentrációja 
sem haladja meg a határértékeket.

Miskolcon a szállópor-szennyezettség évente 
átlagosan 40-60 napon át haladja meg az egész-
ségügyi határértéket (50 μg/m3), ebből 10-20 nap 
tájékoztatási és 1-4 nap riasztási küszöbérték feletti. 
Itt napi átlagokról beszélünk, de egyes helyszíneken 
a pillanatnyi koncentrációk lényegesen magasabbak 
is lehetnek. Ezek az időszakok a reggeli és az esti órák-
ban jellemzők, amikor a lakossági fűtés intenzívebb.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával valósul meg. Célja a levegőminő-
ség javítása 10 magyarországi városban, így Miskolcon is.

Miskolc levegőminőségéről 2.

A miskolci székhelyű  
AA - MED Kft.  

keres irodai  
munkavégzésre,  

takarításra  
munkatársat.
Fényképes önéletrajzokat  
az aamedkft@gmail.com  

e- mail címre várjuk.

246-12/2020

1367-0/2020
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A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
november 8-án, vasárnap 
délelőtt 11 órakor a Szent 
Imre-templomból köz-
vetítenek. A Szent Imre 
búcsúi, ünnepi szentmisét 
bemutatja: Mikolai Vin-
ce főesperes, a diósgyőri 
római katolikus templom 
plébánosa.

A szentmise végén körme-
netet tartanak. A templombú-
csú napján a reggeli szentmise 
elmarad, de az estit megtartják.

A Görögkatolikus Misz-
sziós Iroda karácsonyi ado-
mánygyűjtést szervez. A 
Szeles utca 35. szám alá vár-
nak minden olyan játékot, 
ruhát, könyvet, amire otthon 
már nincs szükség.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: November 5., csütörtök – 
11., szerda, naponta 16:30 Trollok a világ körül | November 
7., szombat és 9., hétfő – 11., szerda, naponta 19:00 Made 
in Italy | November 8., vasárnap 16:30 Becsúszó szerelem, 
19:00 Előzmények törlése | November 12., csütörtök – 18., 
szerda, naponta 16:30 Roald Dahl: Boszorkányok, 19:00 
Becsúszó szerelem

MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: November 7., szombat, 9., 
hétfő és 10., kedd, naponta 17:00 A mi Kodályunk | Novem-
ber 7., szombat és 9., hétfő – 11., szerda, naponta 19:30 Van 
Gogh az örökkévalóság kapujában | November 8., vasár-
nap 17:00 Egy humorista élete, 19:30 Fellini – A lélek fes-
tője | November 11., szerda 17:00 Most és halálunk óráján 
– A rózsafüzérima ereje | November 12., csütörtök 17:00 
80 huszár | November 12., csütörtök – 18., szerda, naponta 
19:30 Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre 
| November 13., péntek – 15., vasárnap, naponta 17:00 Lufi

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: November 5., csütörtök – novem-
ber 11., szerda, naponta több időpontban – Állati jó kekszek 
(csak hétvégén) | Álomépítők (csak hétvégén) | A tulajok | 
Az új mutánsok (csak hétvégén) | Becsületes tolvaj | Bű-
völet – Az örökség | Farkasbőrben | Greenland – Az utol-
só menedék | Miután összecsaptunk (csak hétvégén) | Mu-
lan (csak hétvégén) | Nagypapa hadművelet | Nyílt titkok 
| Óriásláb – családi bevetés (csak hétvégén) | Roald Dahl: 
Boszorkányok | Scooby (csak hétvégén) | Téboly (csak 
szombaton) | Tenet | Yakari – a mozifilm (csak hétvégén)

MOZIMŰSOR 

NOVEMBER 7., SZOMBAT 19:00 
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM, 
bemutató előadás, az október 
24-ei előadás pótlása, a már 
megváltott belépők érvénye-
sek az előadásra, Nagyszínház
NOVEMBER 10., KEDD 19:00 BÁL 
A SAVOYBAN, Nagyszínház
JOBBÁGY BERNADETT, 
ANTAL ATTILA, PÁL DÁ
NIEL: AKKOR MAJD A 
GÓLYA – CUHORKA EME
SE, MOLNÁR CSABA: Mes-
termunka – táncszínházi előa-
dás a gyermektelenségről, Imre 
Zoltán program, Játékszín
NOVEMBER 11., SZERDA 18:00 
GÓLYAKALIFA, Játékszín
19:00 Feketeszárú cseresznye, 
bérletszünet, Nagyszínház

NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK 
19:00 BÁL A SAVOYBAN, 
bérletszünet, Nagyszínház
LINDA VISTA, bérletszünet, 
Kamara
NOVEMBER 13., PÉNTEK 14:00 
RÓZSA ÉS IBOLYA, Ópe-
renciás bérlet, Kamara
19:00 SZENTIVÁNÉJI 
ÁLOM, Bérletszünet, az októ-
ber 30-ai előadás pótlása, a már 
megváltott belépők érvényesek 
az előadásra, Nagyszínház
NOVEMBER 14., SZOMBAT 11:00 
RÓZSA ÉS IBOLYA, Zerli-
na bérlet, Kamara
17:00 SZERELMES SHAKES
PEARE, Csiky (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
19:00 Francia rúdugrás, bér-
letszünet, Kamara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

November 7. – szombat
15:00 Olajfestészet gyakor-
lottabb alkotóknak, Dugas 
Galéria
17:30 Volt egyszer egy... 
Vian – múltidéző beszélge-
tés, Helynekem
19:00 Gitársaság, Népkerti 
Vigadó
20:00 Gedeon András – Kiss 
Balázs akusztik koncert, 
Corner Stage

November 8. – vasárnap
8:00 Szellemes szép lélek tel-
jesítménytúra – négy távon, 
Ómassa, Vadász Kocsma
9:00 Miskolci régiségvásár, 
Széchenyi utca
16:00 Thuróczy Katalin – 
Arany Tamás: Alice Csoda-
országban – musical, Művé-
szetek Háza

November 9. – hétfő
17:00 Szent Márton hava 
daltanulással – kisgyereke-
seknek, Újhold Közösségi 
Tér
17:30 Chi Kung kínai tor-
na, Konnektív Felnőttképző 
(Farkas Jenő u. 4.)
19:00 Budapesti Fesztiválze-
nekar, Művészetek Háza

November 10. – kedd
9:30 Ingyenes zsipp-zsupp 
mesetorna, Célpont Közössé-
gi Tér, regisztráció: celpont-
regisztracio@gmail.com
16:00 Farkasvadászat – a Spa-
nyolnátha tematikus számá-
nak bemutatója, Thália-ház

November 11. – szerda
6:30 Kettlebell fitt – erősítő-
edzés, Not Jam Fitt (Pátria 
első emelete), bejelentkezés: 
612-168
11:00 Márton-napi libana-
pok, Aranykorona Történel-
mi Étterem, Hotel és Lát-
ványpince

November 12. – csütörtök
Ma utoljára látogatható 
 Jean-Marie Cador fotográfus 
kiállítása, Ifjúsági és Szabad-
idő Ház
19:00 Stand-up comedy-tur-
né, Don Giovanni Pizzéria 
és Pub (Búza tér 14.)

November 13. – péntek
18:00 Ízes hagyomány a Mis-
kolci Főnix Tűzzsonglőrökkel, 
Aranykorona Történelmi Ét-
terem, Hotel és Látványpince
18:30 Ingyenes piloxing, 
Ady Endre Művelődési Ház

November 14. – szombat
10:00 Tematikus garantált vá-
rosnézés, Tourinform Iroda
Vajúdástámogató jóga 
workshop, Astanga Jógaköz-
pont, bejelentkezés: astanga-
jogakozpontmail.com
10:30 Ciróka babakoncert, 
zenekari székház (Fábián 
utca 6/a)
13:00 Megemlékezés az 1932-
33-as nagy mesterséges éhín-
ség áldozataira, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár
17:00 Hallo-vén party, sztár-
vendég: Cooky, Black Tracy, 
jelmezben ingyenes
19:00 Honeybeast: Reggeli 
napfény-turné, Művészetek 
Háza
20:00 Kisavas-koncert, 
Grizz ly Music Pub

November 15. – vasárnap
9:00 Miskolci termelői nap, 
Erzsébet tér
10:30 Meseláda, Csodama-
lom Bábszínház
11:15 és 13:15 A sárkányos 
lovagok kora – előadás, Di-
ósgyőri vár
19:00 Ray Cooney: Páratlan 
páros, Művészetek Háza
DVTK – Fatum – Nyíregyháza 
– női Extraliga röplabdamérkő-
zés 7. forduló, Generali Aréna

PROGRAMOK 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

November 9., hétfő: 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése,  09:50 Képújság, 

18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 

18:25 Miskolci Napló (közéleti ma-

gazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-

járás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (hon-

védelmi magazin), 19:35 Kvantum 

(tudományos magazin) 20:00 Híradó 

ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 

Jelenetek egy operatőr életéből (do-

kumentumfilm), 21:10 Képújság

November 10., kedd: 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 

18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-

tés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Híradó 

ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 

Mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:15 

Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

November 11., szerda: 06:00 Az 

előző esti adás ismétlése, 09:20 

Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-

járás-jelentés, 18:25 Egészségper-

cek, 19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-

járás-jelentés ism., 19:25 Retro TV, 

20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-

rás-jelentés, 20:50 Képújság

November 12., csütörtök: 06:00 

Az előző esti adás ismétlése, 10:00 

Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-

rás-jelentés, 18:25 Promenád (kul-

turális magazin), 19:00 Híradó ism., 

19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Egy nap 

a világ (útfilm-so-

rozat), 20:00 Híradó 

ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 

Mérkőzés, 21:00 Képújság

November 13., péntek: 06:00 Az 

előző esti adás ismétlése, 10:00 

Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-

járás-jelentés, 18:25 Miskolci Nap-

ló, 19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-

járás-jelentés, 19:25 Testközelből 

ism., 19:45 Köztünk élnek ism., 

20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-je-

lentés, 20:20 A bátorság szimbó-

lumai (dokumentumfilm), 21:00 

Képújság

November 14., szombat: 07:00 Az 

előző esti adás ismétlése, 11:00 

Képújság, 18:00 Krónika (heti hírösz-

szefoglaló), 18:20 Játékszünet, 18:25 

Egészségpercek ism., 19:00 Krónika, 

19:25 Így nem játszunk mi (a Körúti 

Színház műsora), 20:20 Bóta Café – 

vendég Szellő István (szórakoztató 

talk show), 21:20 Képújság

November 8., vasárnap: 07:00 Az 

előző esti adás ismétlése, 11:20 

Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 

Krónika, 18:25 Promenád (kultu-

rális magazin) ism., 19:00 Krónika 

(ism.), 19:25 Népkerti múltidéző, 

20:20 Neve is van Budapest 2. (do-

kumentumfilm), 21:20 Képújság

„Európa újra mozizni megy!” – idén is remek filmekkel és 
elgondolkodtató történetekkel várja a mozirajongókat az 
Európai Artmozinap, a kontinens több száz művészmozijá-
ban egyazon napon: november 8-án, vasárnap.

Az Art Mozik Nemzetkö-
zi Szövetsége (CICAE) kez-
deményezésére – amelyhez az 
Europa Cinemas mozihálózat 
is csatlakozott – immár ötö-

dik alkalommal megrendezett 
nemzetközi esemény az euró-
pai filmművészet sokszínűsé-
gét ünnepli, azzal a céllal, hogy 
felhívja a figyelmet a művész-
mozi, mint kulturális és kö-
zösségi tér fontosságára. Az 
esemény nagykövetei ebben 
az évben olyan nagyszerű eu-
rópai filmrendezők lesznek, 
mint Caroline Link, Lucas Bel-
vaux és Agnieszka Holland, aki 
2012-ben a CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál Élet-
műdíját vette át Miskolcon.

Ezen a napon a program-
ban részt vevő filmszínházak 
– köztük 26 magyarországi 
művészmozi – speciális film-
kínálattal várják a közönsé-
get, természetesen a jelenlegi 
helyzethez igazodva fokozott 
odafigyeléssel az egészségvé-
delemre.

A változatos műfajú hazai 
film kínálatban a Berlinben, Ve-
lencében díjazott filmdrámák-
tól a romantikus vígjátékon és 
gondolatébresztő dokumen-
tumfilmen át a portréfilmig 
nyolc új európai koprodukció 

és két új magyar alkotás sze-
repel, amelyeket hetekkel-hó-
napokkal az országos premier 
előtt láthat a közönség.

Találkozzunk november 
8-án, és ünnepeljük együtt az 
európai mozit!

5. EURÓPAI ARTMOZINAP  
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

Agnieszka Holland 2012-ben a CineFest Miskolci Nemzetközi 
Film fesztivál Életműdíját vette át.

Két előadás törlését is beje-
lentették a szervezők.

A Csodamalom Bábszínház 
tájékoztatása szerint a novem-
ber 3-ai kormánydöntés értel-
mében a bábszínház nézőte-
rén is csak minden harmadik 
széken lehet ülni. A távolság-
tartásra vonatkozó előírás az 
egy háztartásban élő nézők-

re is vonatkozik, így anya és 
gyermeke között két üres he-
lyet kell hagyni. A bábszínház 
vezetése emiatt arra a dön-
tésre jutott, hogy a november 
7-ei, A kiskakas gyémánt fél-
krajcárja című előadást nem 
tartják meg. Amennyiben a 
szabályozás részleteiről szó-
ló kormányrendelet további, a 
bábszínházakra, illetve gyere-

kelőadásokra vonatkozó pon-
tokat is tartalmaz, honlapju-
kon és Facebook-oldalukon 
tájékoztatják az érdeklődőket.

A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar Nonprofit Kft. is arról 
adott ki közleményt, hogy a 
december 17-re meghirdetett 
Musical és Miskolc Sympho-
nic Gálát – a járványügyi hely-
zetre való tekintettel – későb-

bi időpontban tartják meg. A 
módosított dátumról miha-
marabb tájékoztatják majd az 
érdeklődőket. A megvásárolt 
jegyek visszaválthatók: az on-
line vásárlóknak visszautalják 
automatikusan, aki pedig a 
Művészetek Háza jegypénztá-
rában vette a belépőjét, ott sze-
mélyesen válthatja vissza leg-
hamarabb jövő héttől.

Elmaradnak az előadások 

Az 5. Európai Art Mozi Nap 
programja az Uránia és 
Béke Art Mozitermekben:
Uránia Artmoziterem: 
16:30 – Becsúszó szerelem – 
magyar romantikus vígjáték, 
92 perc (12) | 19:00 – Előz-
mények törlése – feliratos 
francia-belga vígjáték, 110 
perc (16)
Béke Artmoziterem: 17:00 
– Egy humorista élete – fel-
iratos svéd film, 92 perc (16) 
| 19:30 – Fellini – A lélek fes-
tője – feliratos olasz-fran-
cia-belga dokumentumfilm, 
100 perc (12)
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Őszi könyvújdonságok
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is őszi könyvújdonságok címét rejtettük el. 
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 
2020. november 11-ig. E-mail-cím: megfej-
tes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői 
között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyere-

ményt a Géniusz könyváruház biztosítja. 

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt hét-
köznap 8-16 óráig a 70/676-92-43-as telefonszámon nevük és elérhetőségük 
megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Nem akar tudomást venni egy 
problémáról, mert fél, ha most erre is időt szakít, nem végez 
a korábbi terveivel. Ezt a terhet azonban nem lehet csak úgy a 

szőnyeg alá söpörni, jobban jár, ha most foglalkozik vele.  

Bika (április 21 – május 20) Ritka alkalom, amikor valaki Önt 
segíti ki, és nem fordítva történik, de most erre lesz majd példa, 
és bevallhatja, jól jön ez a kis könnyebbség. Így legalább lesz 

érkezése néhány fontosabb dologgal is foglalkozni.

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki érdekes ötletet vet fel. 
Aztán úgy tűnik, nem akar különösebben foglalkozni az ebben 
rejlő lehetőségekkel, az Ön fantáziáját azonban megragadja a 

dolog. Jól érzi, hogy most érdemes időt szakítani erre. 

Rák (június 22 – július 22) Valaki olyat mondhat, ami 
rosszulesik, és talán jobban a szívére veszi, mint kellene. Ez 
azonban nem feltétlenül az Ön hibája, és ha úgy érzi, jogos a 

sérelme, csendes duzzogás helyett inkább álljon ki magáért. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) A büszkesége sokszor 
mentette már meg kétes helyzetektől, most azonban lehet, 
hogy megakadályozhatja valamiben. Önnek kell mérlegelnie, 

hogy megéri-e kivételesen kompromisszumot kötni. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A héten hozott dönté-
sei események egész láncolatát indíthatják el, ezért nagyon nem 
mindegy, hogy mire alapozza őket. Legyen pontos, és gondolja át 

minden lépését, mert könnyen lehet, hogy nem lesz már visszaút.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Sokkal jobb telje-
sítményt vár el magától, pedig talán mindenki más elégedett 
Önnel. A héten mégis nagyon keményen dolgozhat azért, hogy 

megfeleljen önmaga elvárásainak, ez végül elégedettséggel tölti majd el.

Skorpió (október 24 – november 22) Úgy érzi, lemarad va-
lamiről, elrepül Ön mellett az idő, és nem kapta meg azokat a 
lehetőségeket, amiket szeretett volna. Ne feledje, hogy a sorsa 

a saját kezedben van és még nem késő változtatni a lehetőségein.

Nyilas (november 23 – december 21) Egy váratlan esemény 
miatt kell félbehagynia azt, amin eddig dolgozott, a felborult ter-
veit pedig nehéz lesz visszaterelni a megszokott kerékvágásba. 

De talán nem is kell, elég, ha átértékel néhány ügyet.

Bak (december 22 – január 20) Hiába próbál tisztára mosni 
valamit, az érzés már sohasem lesz a régi. A változás nem tarto-
zik a kedvenc dolgai közé, most mégis kénytelen lesz elfogadni 

az új körülményeket. Főleg, ha úgy érzi, nincs mit veszítenie.

Vízöntő (január 21 – február 19) Hiába mozgat meg minden 
követ, ha valakitől nem kapja meg azt a segítséget, amire a céljai 
eléréséhez szüksége lenne. Lehet, hogy most csak a maga erejére 

támaszkodhat, bár így kevesebbel kell beérnie.

Halak (február 20 – március 20) Ismeretlen vizekre evez a 
héten, és élvezi, hogy új kalandok, új kihívások és új élmények 
várják. Szüksége is volt már erre a felpezsdülésre, a pozitív ha-

tás az élete számos területén azonnal meg is mutatkozik majd.

Kedden nyitották meg Illyés 
Bence fotókiállítását a miskol-
ci kulturális intézményben.

A judaisztika szakot végzett 
fotóriporter tárlata egy – idáig 
többnyire ismeretlen – rejtett je-
lenséget, a magyarországi nem-
zetközi zsidó zarándoklatok 
világát mutatja be. A többségi 
társadalom nézőpontjából vizs-
gálódik Illyés Bence, aki képeivel 
a spiritualitásra fókuszál. A ké-

pek készítője keresztény ember-
ként egy belső sugallatra döntött 
úgy, hogy felkeres egy haszid zsi-
dó zarándoklatot. Az ott tapasz-
taltak a meglepetés varázsával 
hatottak rá. A Csodák vándorai 
című kiállítás a tisztelet hangján 
szólva mutatja be a múltját mély 
odaadással ápoló kicsi közössé-
get. Az Amerikai Egyesült Álla-
mok Nagykövetsége támogatá-
sával létrejött kiállítás november 
30-áig tekinthető meg.

A CSODÁK VÁNDORAI A 
MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN 

Idén már nyolcadik alkalommal rendezte meg a Miskolci Állatkert és Kultúrpark a halloweenestet. A töklámpásokkal és fák-
lyákkal kivilágított állatkertben ismét izgalmas kalandokban lehetett részük a látogatóknak. Az állatkert oktatótermében a „nem-
szeretem” állatokkal kerülhettek testközelbe az ide érkezők. Az Afrika-házban bátorságpróbán tesztelhették magukat az érdek-
lődők, a Trópusi házban a halloweeni arcfestést is kipróbálhatták. Az est során találkozhattak Subával, az uráli bagollyal is. Az 
éjszakai etetések során bepillantást nyerhettek az éjjel aktív állatok titkos életébe. Az est zárásaként pedig egy tűzzsonglőrműsort 
nézhettek meg a résztvevők. Fotó: Mocsári László

Halloweenest  
a miskolci állatkertben 

Márton napján a hagyomány 
szerint mindig libás étel ke-
rül az asztalra.

A Márton-napi népszokások 
egyrészt az év végéhez, a me-
zőgazdasági munkák befejező-
déséhez, illetve az advent kö-
zeledtéhez kötődnek, másrészt 
ahhoz a legendához, amely sze-
rint Szent Márton egy libaól-
ban próbált elrejtőzni, amikor 
püspökké akarták megválasz-
tani, de a ludak elárulták gágo-
gásukkal. Ennek megfelelően a 

Márton-nap nem telhet el libás 
étel nélkül!

Elkészítés: A libacombokat 
alaposan átnézzük, és ha talá-
lunk pihéket, tokokat eltávo-
lítjuk őket, majd megmossuk, 
szárazra töröljük, és alaposan 
besózzuk, majd kb. fél órát áll-
ni hagyjuk.

A libazsírt felolvasztjuk, 
majd hozzákeverünk egy kevés 
sót, az őrölt borsot, a kakukk-
füvet, a rozmaringot és a vé-
konyra leszeletelt fokhagymát. 
Beleforgatjuk a besózott com-
bokat, majd lefedjük a tálat, és 
egy éjszakára a hűtőbe tesszük, 
hogy az ízek kellően átjárják.

Másnap a bepácolt com-
bokat tepsibe tesszük a bőrös 
oldalukkal felfelé, és bort ön-
tünk alá, a húsra pedig a pá-
cot. Fóliával lefedve előme-
legített sütőbe helyezzük, és 
közepes hőmérsékleten (160 
fokos sütőben) kb. 1,5 óra alatt 
puhára pároljuk, közben hús-
tűvel ellenőrizzük, hogy elég 
puha-e. Amikor már omlós, 
levesszük a fóliát, villával ki-
szedjük a zsírból a fokhagy-
maszeleteket (a fokhagymát 
azért kell kiszedni, mert sü-
tés közben megkeseredik), 

majd visszahelyezzük a sütőbe 
a libacombokat, és időnként 
meglocsolva 180 fokon, hő-
légkeveréssel 15-20 perc alatt 
szép pirosra sütjük.

A sütőtökös tócsnihoz a meg-
tisztított sütőtököt és krumplit 
nagyobb lyukú reszelőn lere-
szeljük, enyhén megsózzuk, 
és hagyjuk kb. 30 percig állni. 
Ezután alaposan nyomjuk ki a 
levét, megszórjuk őrölt borssal, 
hozzáadjuk a kukoricalisztet 
és a tojást, és alaposan össze-
keverjük. Egy serpenyőben fel-
hevítjük az olajat, majd evőka-
nálnyi halmokat teszünk bele a 

masszából. Lelapítjuk a kanál-
lal, és kisebb lángon, többször 
átfordítva készre sütjük. Papír-
törlőre szedjük, hogy a felesle-
ges olajat felszívja, és tálalásig 
tartsuk melegen.

A libazsírt felhevítjük, és 
üvegesre sütjük rajta a finomra 
vágott hagymát. Hozzáadjuk a 
megtisztított, felcsíkozott ká-
posztát, és együtt pirítjuk né-
hány percig. Sózzuk, majd fel-
öntjük a borral, végül ecettel és 
cukorral ízesítjük. Fedő alatt 
puhára pároljuk.

Jó étvágyat kíván a Drót 
Bisztró csapata!

Ha Márton-nap, akkor liba az asztalon! 

Sült libacomb párolt vö-
rös káposztával, sütőtö-
kös tócsnival

Hozzávalók:
4 db libacomb, 4 dl li

bazsír, 6 gerezd fokhagyma, 
só ízlés szerint, őrölt fehér 
bors ízlés szerint, 1 mokkás 
kanál kakukkfű, 1 mokkás 
kanál rozmaring, 2 dl Bark
land Tokaji Furmint, 30 
dkg sütőtök, 30 dkg krump
li, 2 púpozott evőkanál ku
koricaliszt, 2 db tojás, 2 fej 
hagyma, 0.5 fej vörös ká
poszta, 2 dl vörösbor, 0,1 li
ter ecet, 0,1 kg cukor
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