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A megszokott havonkénti közgyűlési ülés helyett on-
line konzultációt tartott csütörtökön a miskolci képvise-
lő-testület. A tényleges gyűlést a hatályos karanténsza-
bályok és járványügyi fenyegetés teszi lehetetlenné, a 
törvény pedig az önkormányzati testület teljes feladat-
körét a polgármesterre bízza. Veres Pál polgármester 
azonban úgy határozott: az egyszemélyi döntéseket is a 
miskolci képviselőkkel egyeztetve hozza meg.

Cikk a 2. oldalon

ONLINE KONZULTÁCIÓ  
A KÖZGYŰLÉS HELYETT 

A beszélgetéseink során sokan megnyílnak, és odafordít-
ják a tekintetüket, ahová eddig talán nem: Isten felé. Ilyenkor 
egy mag a szívükbe hullik; valami olyat tapasztalnak meg, 
ami vagy már akkor, vagy csak évek múltán, de szárba szö-
kik – vallja Gecse Attila. A Miskolcon több mint két évtizede 
szolgáló kórházlelkész szerint a hit által el tudjuk fogadni a 
saját keresztünket; legyen az bármilyen betegség, megkapjuk 
azt a békességet, ami segít a vele való együttélésben.

Portré az 5. oldalon

Kórházlelkészként jézusi  
nyitottsággal szolgál

VALÓS A SZÁNDÉK  
AZ AVAS SZÁLLÓ FELÚJÍTÁSÁRA

Miskolcon is megkezdődött a pedagógusok, az egészség-
ügyi és szociális dolgozók tesztelése. A közterületeken 
érvényben lévő szabályok betartását illetően továbbra is 
rosszak a tapasztalatok.

A megyei iskolákban, 
óvodákban és bölcsődék-
ben is elkezdődött a dolgo-
zók szűrése. A koronavírus-
gyorstesztek elvégzésében a 
munkát a kormányhivatal 
segíti. Mintegy 651 helyszí-
nen 11 ezer ember teszte-
lését végezték el a héten. A 
feladatot több mint 50 tesz-
telési csapat hajtotta vég-
re. A mintákat csaknem 90 
orvostanhallgató, illetve 

egészségügyi hallgató vet-
te le. A pedagógusokon kí-
vül országszerte célzott, 
csoportos tesztelés indult 
az egészségügyi és szociális 
dolgozók körében is. Ese-
tükben a vizsgálatokat há-
zon belül kell elvégezni, a 
teszteket a kormányhivatal 
biztosítja. A hivatal mun-
káját az önkormányzat saját 
gépjárműveivel segíti.

Folytatás a 3. oldalon

Megkezdődött a 
pedagógusok szűrése

A Mathias Corvinus Collegium oktató-, tehetséggondozó központja lehet az egykori Avas 
Szálló, jelentette be Veres Pál. A városvezető szerint egy év megfeszített munkája van abban, 
hogy megszülethet végre az a megállapodás, amely méltóképp rendezi az évtizedeken át ma-
gára hagyott, folyamatosan romló állapotú, egykor impozáns épület sorsát.

Veres Pál úgy fogalmazott: 
a több évtizeden át kihasz-
nálatlanul álló helyiségekben 
a tehetséges diákok, fiatalok 
csiszolhatják majd tovább tu-

dásukat, a szálló termei pe-
dig rendezvényhelyszínként is 
funkcionálhatnak a nagykö-
zönség és a miskolci polgárok 
előtt. Az Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) majdani 
miskolci központja az általá-
nos iskolásoktól a középisko-
lásokon át az egyetemi hallga-
tókig várja majd a tehetséges 

fiatalokat. Az egykori Avas 
Szálló a jövőben bentlakásos 
kollégiumként és szállodaként 
is működne, a befektető pedig 
az előzetes egyeztetések során 
azt is kész volt vállalni, hogy 
megőrzi az épület műemléki 
jellegét, és ennek megfelelően 
újítja majd fel azt.

Folytatás a 3. oldalon

Hirdetés
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A megszokott havonkénti 
közgyűlési ülés helyett online 
konzultációt tartott csütörtö-
kön a miskolci képviselő-tes-
tület.

A tényleges gyűlést a hatá-
lyos karanténszabályok és jár-
ványügyi fenyegetés teszi le-
hetetlenné, a törvény pedig az 
önkormányzati testület teljes 
feladatkörét a polgármester-
re bízza. Veres Pál polgármes-
ter azonban úgy határozott: 
az egyszemélyi döntéseket is a 
miskolci képviselőkkel egyez-
tetve hozza meg.

Akik részt vettek az online 
lebonyolított beszélgetésben 
– képviselők, a hivatal tiszt-
ségviselői –, végigtárgyalták a 

csütörtökre rendelt napiren-
di pontokat. A közérdeklő-
désre számot tartó témák kö-
zül említendő: pályázatot ír ki 
a fenntartó önkormányzat a 
Csodamalom Bábszínház ve-
zetői posztjára, a jelenlegi ve-
zető megbízatása ugyanis fél év 
múlva lejár.

Szóba került továbbá, ahogy 
néhány hónappal ezelőtt a köz-
gyűlési ülésen is, a Miskolc 
egyes övezeteiben tapasztal-
ható prostitúció kérdése. A ja-
vaslatot előterjesztő képviselő, 
a Velünk a Város frakcióveze-
tő-helyettese, Badány Lajos el-
mondta, jelenleg még mindig 
az a helyzet, hogy a települé-
sen jószerével mindenhol en-
gedélyezett az „üzletszerű ké-

jelgés”. Ha viszont kijelölnének 
egy úgynevezett türelmi zónát, 
akkor a jelenséget oda lehetne 
visszaszorítani, és például az ő 
választókörzetéből, a selyemré-
ti városrészből el lehetne kezde-
ni kiszorítani. A türelmi zóna 
javasolt helyét a rendőrség és a 
szexmunkások érdekvédelmi 
szervezete is elfogadhatónak 
tartja: a Szinva utca 2. és a Fo-
noda utcai híd közötti sávról 
van szó, ami nem lakott terület. 
A kérdésben a döntéshozatalt 
azonban elnapolták, mondván, 
a közvéleményt foglalkoztató és 
megosztó ügyről van szó, amit 
szerencsésebb lesz előbb lakos-
sági fórumokon, illetve majdan 
közgyűlési ülésen is „élőben” 
megvitatni.

A továbbiakban a Miskolci 
Piac Zrt. mint részlegesen ön-
kormányzati tulajdonú cég té-
mája került terítékre, amelynek 
működését pereskedések nehe-
zítik. Itt is, mint az Avas Szálló 
eladása-felújítása-hasznosítá-
sa tekintetében többé-kevésbé 

megegyeztek a megszólaló kép-
viselők abban, hogy a megol-
dásnak olyannak kell lennie, 
ami garanciát ad a városnak 
arra, hogy hasznára lesz a lépés, 
nem éri sem kár, sem hátrány.

A megbeszélésen veze-
tő téma volt az egykori Avas 
Szálló ingatlanának elidege-

nítése. Most van rá egy hatá-
rozott szándékú érdeklődő, 
amellyel hosszú előkészítő tár-
gyalásokat folytatott a Veres 
Pál-féle városvezetés. Ha ez a 
vételi szándék realizálódik, a 
 Mathias Corvinus Collegium 
Alapítvány által létrehozandó 
oktató, tehetséggondozó köz-

pont kezdheti meg itt a műkö-
dését. Az ingatlanhasznosítási 
tervet várhatóan a kormány-
zat is támogatja majd. Mint a 
konzultáción több képviselő 
megfogalmazta: a tét az, hogy 
a belváros általános képéhez 
jelentősen hozzájáruló épület-
csoport állaga tovább romlik-e, 
„míg össze nem dől”, vagy vég-
re siker koronázza az önkor-
mányzati vezetés ezirányú 
szándékait, és megvalósulhat a 
ház újraélesztése. A csütörtöki 
döntés utóbbi irányába mutat. 
(Az Avas Szálló ügyével részle-
tesen foglalkozunk lapunk 3. ol-
dalán – a szerk.)

Aktuális
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Perek tucatjai, százmil-
lió forintos ügyvédi díjak 
– leginkább így jellemez-
hetnénk a miskolci ön-
kormányzat és a Búza téri 
piacot üzemeltető Miskolci 
Piac Zrt. elmúlt egy évti-
zedét.

Korábban – a 2010-es 
évek elejéig – kiegyensúlyo-
zott volt a viszony az ön-
kormányzat és a cég között, 
majd perek, viták és a koráb-
bi önkormányzati vezetés ál-
tal generált problémás intéz-
kedések „színesítették” ezt a 
kapcsolatot. Csak hogy ezek 
közül egyet említsünk: a jog-
viták oda vezettek, hogy a 
társasággal szemben felszá-
molást kezdeményezett az 
előző városvezetés működ-
tette önkormányzat. A perek 
és eljárások máig lezáratla-
nok, megoldatlanok, a zrt. a 
működőképtelenség határá-
ra sodródott.

Jelenleg is négy eljárás van 
folyamatban a felek között. 
Mindezek az utóbbi négy 
esztendő során a városi ön-
kormányzatnak több mint 58 
millió forint költséget okoz-
tak, amellett, hogy a zrt.-nek 
további 63 millió forintnyit. 
A kettő összegeként adódó 
120 millió forintot lehetett 

volna a piac fejlesztésére-fel-
újítására fordítani – emlékez-
tet egy most készült elemzés.

Az anyagban kirajzolódik 
a városvezetés azon szándé-
ka, amely a pereskedés be-
fejezésére, a jogviták peren 
kívüli lezárására, az együtt-
működésre irányul. A cél 
ugyanis a társaság működő-
képességének helyreállítása, 
stabilizálása. Ennek egyik 
eszköze az üzemeltetési idő-
szak (ami az eredeti szerző-
dés szerint 2027-ig tartana) 
meghosszabbítása, az önkor-
mányzat részére pedig véte-
li jog megállapítása lenne. 
Mindez alapot adhat a piac 
műszaki színvonalának ja-
vulásához.

Veres Pál polgármester a 
fentiek érdekében rendelte el 
fél évvel ezelőtt a korábbi vá-
rosvezetéstől örökölt zavaros 
helyzet feltárását, és kért ja-
vaslatot arra, hogyan lehetne 
a közel egy évtizede fennálló 
vitát rendezni. A megállapí-
tásokról és megoldási javasla-
tokról a városi képviselő-tes-
tület csütörtöki online ülésére 
készült előterjesztés, amely-
nek lényege: a városvezető fel-
hatalmazza a Miskolc Holding 
Zrt.-t, hogy külső szakértő be-
vonásával dolgozzon-dolgoz-
tasson ki a Miskolci Piac Zrt. 
működőképességének helyre-
állítására egy javaslatot. Erről 
a későbbiekben ugyancsak a 
testület dönthet majd.

CÉL, BEFEJEZNI A PERESKEDÉST 

A veszélyhelyzet miatt online térben konzultált a polgármester a képviselőkkel. Fotó: 
Juhász Ákos

ONLINE KONZULTÁCIÓT TARTOTT  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

A tizenegyezer forintos, 
emelt összegű támogatást 
azok a szépkorúak kapják 
meg, akik azt korábban igé-
nyelték, vagy év végéig meg-
teszik.

A koronavírus miatti elvo-
nások ellenére folytatódik a 
Salkaházi Plusz Program – 
erről Ignácz Dávid, Miskolc 
jegyzője beszélt lapunknak. 
Ahogyan arról korábban be-
számoltunk, a járvány miat-
ti védekezés több száz millió 
forintos plusz kiadást, a kor-
mányzati elvonások pedig 
hasonló nagyságrendű bevé-
telkiesést jelentettek eddig a 
város költségvetésének. Ettől 
függetlenül az önkormány-

zat – a Veres Pál polgármester 
Nagy-Miskolc programjában 
vállaltakkal összhangban – 
továbbra is támogatja a város-
ban élő időseket. Így az idén is 
kapnak pénzt azok a miskolci 
szépkorúak, akik ezt igényel-
ték az önkormányzatnál. A tá-
mogatási összeg pedig már tíz 
százalékkal magasabb, mint 
korábban volt.

Ignácz Dávid emlékezte-
tett, bár az idén a járványügyi 
helyzet miatt a megszokottnál 
később nyílt lehetőség a pénz-
beli támogatás iránti kérelmek 
benyújtására, az eddig beérke-
zett igénylések jelentős részét 
már feldolgozták, 32 598 fő 
esetében pedig már meg is ál-
lapították a jogosultságot.

– Számukra a 11 ezer forin-
tos, emelt támogatás fog kiér-
kezni. Ezeket a Magyar Posta 
Zrt. ütemezetten fogja kikül-
deni december 10-e és decem-
ber 18-a között. Ezeket az 
ütemezett kifizetéseket egyéb-
ként a postán kívül, átutalás-
sal is fogjuk teljesíteni ugyan-
ebben az időszakban – tette 
hozzá a jegyző.

Azok, akiknél a jogosultsá-
gi feltételek még az év végéig 
teljesülnek, vagy akik valami-
lyen oknál fogva eddig még 
nem nyújtották be a támoga-
tási kérelmüket, ezt december 
31-éig még megtehetik. Ezu-
tán a határidő után azonban 
jogvesztő, már nem lesz lehe-
tőség a támogatás megállapí-
tására.

Amint az ismert, a támo-
gatásra az jogosult, aki nyug-
díjban vagy nyugdíjszerű el-
látásban részesül (öregségi 
nyugdíj, rokkantsági nyugdíj 
stb.), betöltötte, vagy decem-
ber 31-éig betölti hatvanadik 
életévét, miskolci lakóhellyel 
rendelkezik, és jövedelmeinek 
összege (nyugdíja és egyéb jö-
vedelme összesen) nem halad-
ja meg a havi 285 ezer forintot.

Tajthy Ákos

Indul a Salkaházi- 
támogatás folyósítása

A Búza téri piac fejlesztése az elsődleges. Fotó: Mo-
csári László

A támogatást decembertől 10-étől kézbesítik. Fotó: 
Mocsári László

Kozák Imre utca
Nem városi tulajdon, nem közterület, mégis önkormányzati döntés született egy újonnan 

létesült utca elnevezéséről. Az útvonal a Déli Ipari Park területén „alakult ki” az utóbbi idő-
ben, s mint az előterjesztő főépítész elmondta, egyre több cég települ meg az utca mentén, 
szükségük van postacímre. Szunyogh László főépítész javaslata alapján így felkerül a tér-
képekre a Kozák Imre utca elnevezés: a névadó a közelmúltban elhunyt, elismert mérnök, 
amellett közéleti ember, többek között a Városszépítő Egyesület elnöke volt.



Oktató-, tehetséggondozó 
központ kezdheti meg mű-
ködését belátható időn belül 
Miskolc belvárosának frek-
ventált pontján.

Folytatás az 1. oldalról
Veres Pál a választási kam-

pányban megfogalmazott vál-
lalását felidézve hozzátette: 
„A miskolciak olyan belvá-
rost szeretnének, amit szívesen 
megmutatnak az ide érkező 
vendégeiknek. Az Avas Szálló 
azonban egy olyan szégyen-
folt, amit inkább eltakarnánk. 
Az elmúlt 9 évben képek ke-
rültek az ablakokba és kordon 
a ház elé. Szerintem a miskol-
ciak ennél többet érdemelnek, 
Miskolc többet érdemel.”

A polgármester szerint az 
egykori szállodaépület jelen-
leg egy olyan nyílt seb, amely 
ott tátong a főutca közepén, de 
vállalásának megfelelően most 
itt a lehetőség begyógyítani ezt 
a sebet. Csütörtökön került a 
testület elé az az előterjesztés, 
amely javaslatot tesz az épület 
eladására. De nem csupán hir-
detni szeretnénk, hiszen egy-
éves munkánk eredményeként 
már befektető is van az ingat-
lan felújítására, hasznosításá-
ra, a Mathias Corvinus Col-
legium. Annyi elvesztegetett 
év után végre jó gazdája lehet 
az Avas Szállónak – fogalma-
zott Veres Pál.

Az online konzultáción el-
hangzott, amennyiben a vételi 
szándék realizálódik, akkor a 
MCC által létrehozandó okta-
tó-, tehetséggondozó központ 
kezdheti meg működését be-
látható időn belül Miskolc bel-
városának frekventált pontján. 
Az ingatlanhasznosítási tervet 
várhatóan a kormányzat is tá-
mogatja majd.

Korona, majd Avas
Az Erzsébet térre néző szál-

lodaépület helyén már az 
1800-as évek második felé-
ben is hotel állt. Az akkor még 
Korona Szálló nevű épületet 
1893-ban bontatta le a város, 
az újat, vagyis a jelenlegit pe-
dig Adler Károly tervei alapján 
építették fel, a hotel 1894-ben 
nyitott meg. A létesítmény az 
államosítástól Kossuth nevét 
vette fel, 1953-tól hívják Avas 
Szállónak. Az országos mű-
emléknek számító miskolci 
Avas Szálló sokáig a belváros 
büszkesége volt, kálváriája a 
nyolcvanas években kezdő-
dött, és hosszú évtizedek óta 
tart. A szállodát 1987 decem-
berében zárták be, a privatizá-
ció éveiben aztán bérlők adták 
egymásnak a kilincset: az üze-
meltetéssel újra és újra meg-
próbálkoztak, jelentős felújí-
tást viszont egyik sem végzett 
a szebb napokat is látott szál-
lodán.

Az épületet 1997-ben vá-
sárolta meg a budapesti szék-
helyű, de olasz érdekeltségű 
Multicasa Consulting Kft. A 
szállóépület felújítása ekkor 
már sürgető volt, a cég erre 
vállalkozott is: annak idején 
azt vállalta, hogy két éven be-
lül felújítja. Aztán évekig még-
sem történt egy kapavágás 
sem, az egykori Kossuth mozi, 
illetve a földszinti üzletek egé-
szen 2008-ig üzemeltek. Azért 
eddig, mert az ekkori városve-
zetés – hosszú tárgyalásokat 
követően – új megállapodást 
kötött a céggel, ami után meg-
kezdődött az épület felújítása. 
Akkor úgy tűnt, 2011 márciu-
sára az épület eredeti pompá-
jában tündökölhet.

Úgy maradt
Nem így lett, a kivitelező 

2010 tavaszán levonult a mun-
katerületről. Móricz Tibor, a 
Multicasa akkori ügyvezetőjé-
nek korábbi, lapunknak adott 
nyilatkozata szerint a jogerős 
építési engedély módosítása 
miatt állt le a rekonstrukció. 
Arról szintén lapunk számolt 
be még évekkel ezelőtt, hogy, 
az akkoriban 2,3 milliárd fo-
rintból megvalósítani tervezett 
felújítás azért akadt el, mert a 
kivitelezés során eltértek az 
engedélyezett tervektől.

Az akkor még létező 
Észak-magyarországi Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal kora-
beli vezetője, Paszternák István 
annak idején azt mondta, bár az 

építtető nyújtott be módosítá-
si kérelmet, ám ezt a KÖH csak 
részben fogadta el. Ezt követő-
en fellebbezést adtak be. A tu-
lajdonos 2010 szeptemberében 
ugyan még bizakodóan nyilat-
kozott a folytatásról, az épület 
végül nem készült el az utolsó 
határ időre sem, a fővárosi örök-
ségvédelmi hivatal ugyanis má-
sodfokon is elutasította a kérel-
müket. Mivel a Multicasa nem 
teljesítette az utolsó vállalt ha-
táridőt sem, a miskolci önkor-
mányzat – akkor már egy újabb 
városvezetés – beperelte a céget.

Évek óta pusztult
2012 januárjában aztán há-

lóval vonták be az akkor már 
nem is őrzött épületet, végül, 

mivel az továbbpusztult, 2013-
ban az önkormányzat maga 
kezdte meg az állagmegóvást. 
Korábban voltak olyan elkép-
zelések is, hogy a főhomlokzat 
helyreállításában miskolci kö-
zépiskolások is részt vehetné-
nek, ezek viszont megmarad-
tak a tervek szintjén.

2015 áprilisában aztán Mis-
kolc visszavásárolta az Avast, 
azóta próbálják a sorsát meg-
nyugtatóan rendezni. A mun-
kának 2019 októbere után a 
jelenlegi városvezetés újult 
erővel vágott neki, Szunyogh 
László főépítész szerint a mű-
emléknek mindenképpen he-
lye van a jelenlegi városszerke-
zetben.

Tajthy Ákos
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Advent első vasárnapján 
idén is kigördül az MVK re-
mízéből az adventi villamos.

A romló járványügyi adatok 
miatt, valamint a miskolci vá-
roslakók egészsége védelmé-
ben felmerült az is, hogy idén 
adventi villamos nélkül telje-
nek az ünnepek Miskolcon.

– Éppen ezért szavazást in-
dított az önkormányzat, hogy 
megtudja, hogyan vélekednek 
erről a kérdésről a miskolciak. 
Alig öt nap alatt több mint 14 
ezren válaszoltak arra a kérdés-
re, hogy kiguruljon-e a remíz-
ből a bájos mézeskalács házi-
kó. A szavazók 76,2 százaléka 
mondott igent az ünnepi jár-

műre – emlékeztetett a polgár-
mesteri hivatal.

Az adventi villamos no-
vember 29-étől január 6-áig 
közlekedik a Tiszai pályaud-
var és Felső-Majláth között. 
A villamosra az szállhat fel, 
aki érvényes jeggyel, bérlettel, 
utazásra jogosító okmánnyal 
rendelkezik. A villamoson a 
jegyellenőrnél lehetőség lesz 
jegyvásárlásra készpénzzel és 
bankkártyával is.

– A veszélyhelyzetre való te-
kintettel az adventi villamoson 
120 fő utazhat. Ha az utasok 
száma ezt eléri, akkor a szél-
védő mögé kikerül egy „jármű 
megtelt” felirat – mondta el la-
punknak a cég vezérigazgatója.

Demeter Péter hangsúlyoz-
ta, fokozottan kérik az utaso-
kat, hogy egymás védelme és 
a fertőzésveszély minimalizá-
lása érdekében ne csak a két 
végállomáson várják az ünne-
pi szerelvényt, hanem vegyék 
igénybe a közbenső megállókat 

is. „Annak érdekében, hogy 
minden érdeklődő megcso-
dálhassa az adventi villamost, 
javasoljuk, hogy a teljes sza-
kaszon történő utazás helyett, 
annyi ideig utazzanak a szerel-
vényen, amennyi idő elegendő 
a kényelmes megtekintéséhez, 
felvételek készítéséhez” – tette 
hozzá.

A villamos külső díszíté-
se idén nem változott, a bel-
ső dekor azonban megújult. 
A miskolciakkal együtt uta-
zik Gombóc Artúr is, aki 
vélhetően a dekoráció részét 
képező cukornyalókákat, sé-
tapálcákat, habcukorkákat, 
bonbonokat, szaloncukrokat 
és csokoládékat megpillant-
va döntött úgy, hogy Afrika 
helyett Miskolcot választja. A 
szerelvényen idén először egy 
DVTK-sarkot is kialakítot-
tak, így tisztelegve az idén 110 
éves piros-fehér klub előtt.

Tajthy Ákos  Juhász Ákos 

Továbbra is rosszak a tapasztalatok a közterületeken ér-
vényben lévő kötelező maszkviselés és a kijárási tilalom 
betartásával kapcsolatban.

Folytatás az 1. oldalról
A legtöbb kihágást az el-

múlt héten is az Újgyőri fő-
téren tapasztalták az ellenőr-
zést végzők – hangzott el a 
miskolci operatív törzs szo-
kásos szerdai ülésén. Éppen 
ezért a jövőben a bírságolni is 
jogosult rendőrök a Miskol-
ci Önkormányzati Rendészet 
munkatársaival közösen még 
szigorúbban lépnek majd fel 
a szabályszegőkkel szemben.

Az ülésen felhívták a fi-
gyelmet arra is, hogy a ko-
ronavírus továbbra is gyors 
ütemben terjed Miskolcon is, 
és a halálozások száma sem 
mutat jelentős csökkenést, a 
korlátozások betartására pe-
dig éppen azért van szükség, 
hogy minél hamarabb, és a 
lehetőségekhez mérten minél 
kevesebb veszteséggel túlle-
hessünk a legnehezebb hete-
ken és a legszigorúbb intéz-
kedéseken.

Újabb parkolók  
ingyenesek

A parkolóházak és mély-
garázsok mellett az önkor-
mányzati intézmények és a 
Miskolc Holding tagvállala-
tainak parkolóit is megnyi-

tották a lakosság előtt este 
hét és reggel hét óra között. 
Ingyenes a parkolás az éj-
szakai időszakban a Patak 
utcai, az Európa téri, illet-
ve a Hősök tere alatt műkö-
dő mélygarázsban, és szaba-
don használhatók a MIHŐ 
Kft., a MiReHU Nonprofit 
Kft., a MIREND-SEC Kft., a 
Miskolci Sportcentrum Kft., 
a MiProdukt Kft., a MIVÍZ 
Kft., a Miskolc Fürdők Kft., 
a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft., az MVK Zrt., a 
Miskolci Kulturális Köz-
pont, a Miskolci Közintéz-
mény-működtető Központ, a 
MESZEGYI, a Herman Ottó 
Múzeum, valamint a Miskol-
ci Önkormányzati Rendé-
szet telephelyeinek területén 
található parkolóhelyek is. 
Ugyancsak szabadon hasz-
nálhatók a miskolci óvodák, 
a Nyitnikék, a Százszorszép, 
az Eszterlánc, a Diósgyőri, a 
Belvárosi, az Avastetői, vala-
mint a Napraforgó Óvoda és 
tagóvodáik parkolói este hét-
től reggel hétig. A parkolókat 
az éjszakai időszakban a kor-
mányzati védelmi intézkedé-
seknek megfelelően nyitották 
meg Miskolcon is.

Szigorúbban lépnek fel KIGÖRDÜL AZ ADVENTI VILLAMOS 

VALÓS A SZÁNDÉK  
AZ AVAS SZÁLLÓ FELÚJÍTÁSÁRA 

A szállodát 1987 decemberében zárták be. Fotó: Juhász Ákos

Az adventi villamos menetrendje
Munkanap: Tiszai pályaudvarról: 08:30, 10:00, 11:39, 

13:15, 14:45, 16:15, 18:00. Felső-Majláthról: 09:14, 10:53, 
12:29, 14:01, 15:31, 17:16, 18:39.

Szombat: Tiszai pályaudvarról: 09:15, 10:37, 12:00, 
13:22, 14:50, 16:40, 18:00. Felső-Majláthról: 09:54, 11:17, 
12:40, 14:02, 15:30, 17:20, 18:40.

Vasárnap: Tiszai pályaudvarról: 09:48, 11:12, 12:36, 
14:00, 15:24, 16:48, 18:12. Felső-Majláthról: 10:28, 11:52, 
13:16, 14:40, 16:04, 17:28, 18:52.



Idén két hét alatt összesen 
száznyolcvan nehéz hely-
zetben élő miskolci család-
nak segít az önkormány-
zat tűzifaadománnyal.

Száznyolcvan szegény csa-
ládban már biztos, hogy me-
legek lesznek az esték a kö-
vetkező napokban. A város 
idén is háztartásonként öt 
mázsa tüzelővel segíti azo-
kat a rászorulókat, akik kap-
csolatban állnak a Családse-
gítő Szolgálattal. A méretre 
vágott, kályhakész tűzifa az 
időjárástól függően egy-két 
hétig lesz elegendő azoknak, 
akik helyzetük miatt nem 
tudják beszerezni a téli fű-
tőanyagot. Háztartásonként 
összesen egy köbméternyi fát 
osztottak ki, amit névre szó-
lóan ki is porcióztak.

– Két hét alatt öt helyszí-
nen hat napon át osztottunk 
egy-egy köbméter aprított fát, 
ami körülbelül öt mázsának 
felel meg. Alapvető kritérium 
volt az, hogy azok a szociáli-
san rászoruló családok kapja-
nak tűzifát, akik eleve tartják 
a kapcsolatot szervezetünkkel 
– nyilatkozta Gúr Péter Attila. 
A MESZEGYI igazgatója el-
mondta, a családokhoz eljut-
tatott fa a Városgazda telephe-
lyéről érkezett, és az év közben 
gallyazott fákról származik.

Idén öt helyszínen, össze-
sen hat alkalommal osztot-
tak tűzifát a rászorulóknak. A 
MESZEGYI diósgyőri telep-
helyén, szerdán húsz család ré-
szesült az adományból. A tűzi-
faosztási program pénteken a 
szervezet Szondi György utcai 
központjában zárult.

Tűzifával segítik  
a rászorulókat

Boros Attila, a cég ügyve-
zetője a Miskolc Televízió 
közéleti magazinműsorá-
ban a vállalattal kapcso-
latos céljairól is beszélt a 
közelmúltban.

Növelni a megrendelések 
számát és bővíteni a létszámot 
– ez a két legfontosabb célja 
Boros Attilának, a MiProdukt 
Kft. ügyvezető igazgatójának, 
aki idén márciustól irányítja 
a Miskolc Csoport részeként 
működő céget.

A MiProduktot még 1995-
ben hozta létre az önkormány-
zat, akkor még SzocioProdukt 
néven, jelenlegi nevén 2013 óta 
működik. A vállalatnál négy di-
vízióban – nyomda, varroda, 
szolgáltatás (takarítás) és ösz-
szeszerelés – mintegy 183-an 
dolgoznak, a létszámnak kö-
rülbelül hetven százaléka meg-
változott munkaképességű 
munkavállaló. Boros Attila azt 
mondta, a koronavírus-világ-
járvány a céget is kihívások elé 
állította, ennek ellenére több te-
rületen is előrelépés történt.

– Az első hullámban tapasz-
talt leállás miatt akkor a meg-
rendeléseink is csökkentek, 
munka viszont ekkor is volt: 
a varrodánkban például több 
mint tízezer maszkot készí-
tettünk el az önkormányzati 
cégek és intézmények számá-

ra. Ezt a tevékenységet jelen-
leg is végezzük, átlagosan napi 
nyolcszáz-ezer maszk készül 
el nálunk. Ezen túl nyártól 
nőtt a megrendelések száma 
a takarítás, valamint az össze-
szerelési üzletágban is, ennek 
köszönhetően tudtuk a létszá-
mot is bővíteni. Jelenleg negy-
venöt fővel dolgoznak töb-
ben a MiProduktnál, mint az 
elmúlt időszakban, és ennek 
a számnak a döntő többsége 
megváltozott munkaképes-
ségű – sorolta.

Hozzátette, a vállalat a jár-
vány kezdete óta mindent 
megtesz a dolgozók egész-
ségének védelme érdekében: 
maszkot és kézfertőtlenítési 
lehetőséget is biztosít, vala-
mint folyamatos a munka-
vállalók testhőmérsékletének 
mérése is. „Mondhatni, ez ma 
minden cégnél elsődleges 
szempont, mi viszont duplán 
figyelünk erre is, óvjuk dol-

gozóinkat, hiszen a nagyobb 
részüknek az egészségi álla-
pota törékeny” – tette hozzá.

A MiProdukt első embe-
re nagy eredménynek tartja, 
hogy nem csak a munkahelye-
ket tudták megvédeni, majd 
bővíteni, de több, a munkakö-
rülmények javítását célzó be-
ruházás is történt.

– Korszerű és energiata-
karékos világítási rendszert 
építettünk ki a varrodában, 
illetve folyamatban van a szék-
helyünkön a tető felújítása. 
Mindkét munkálat évek óta 
váratott magára – tette hozzá.

Boros Attila azt tervezi, a 
következő időszakban to-
vább-bővíti a MiProdukt 
megrendeléseinek számát 
mindegyik divízióban, en-
nek köszönhetően még több 
megváltozott munkaképes-
ségű embernek biztosítana 
munkát.

T. Á.

Kerülőutak, gyalogosforga-
lom, kerékpáros közlekedés. 
Sikerült végre olyan fontos 
kérdésekben előrelépni, amely 
problémákra évek óta hiába-
valóan igyekeztek a lakosok, a 
civilek felhívni az akkori ön-
kormányzati vezetés figyelmét.

Sokmilliárdos, állami kezde-
ményezésű és finanszírozású 
beruházás keretében bontják 
le, majd építik újjá a követke-
ző két esztendő folyamán a 
Vörösmarty utca – Pfaff Fe-
renc utca – Martinkertváros 
közötti, a vasúti sínek felett át-
ívelő hármas felüljárót, azaz az 
Y-hidat. A beruházó a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. (NIF). A társaság az elő-
ző években, az építés előké-
szítő szakaszában nem kapott 
olyan kéréseket az akkori mis-
kolci önkormányzattól, hogy 
érdemben foglalkoznia kellett 
volna az érintett lakosság ké-
réseivel, panaszaival. Veres Pál 
polgármester viszont hivatalba 
lépése óta szorgalmazza, hogy 
a beruházás a miskolciak igé-
nyei szerint alakuljon. Ennek 
keretében tartottak immár 
többedszer szakmai egyezte-
tést a múlt héten a felek.

Az építés, a hidak elbontása 
idejére nem volt alternatíva a 
Martinkertváros – Szirma, il-

letve a belváros közötti elér-
hetőség tekintetében; nem volt 
megoldva a gyalogosátjárás 
sem, és nem volt a tervekben 
kerékpárút/kerékpársáv sem. 
Mindhárom kérdésben most 
sikerült végre megoldásokat 
elfogadtatni – ismertette az 
eredményeket a városháza ré-
széről Szunyogh László főépí-
tész. Mint hangsúlyozta, a NIF 
partnerséget mutat minden 
ügyben, kész áttervezni, majd 
megépíteni a kért többletet.

Ez elsősorban a Szirma felé 
vezető terelő útvonal alterna-
tívájaként a Csokonai utca tel-
jes és járható kiépítését jelenti. 
Ennek áprilisra kell megvaló-
sulnia, hogy amikor a felüljá-
rók ideiglenesen eltűnnek, le-
gyen merre járniuk a két külső 
településrészen lakóknak. A 

Csokonai utcát ennek érdeké-
ben meghosszabbítják, a jelen-
legi földutat, amely összeköt-
heti a szennyvíztelepi úttal és 
a Fonoda utcával, kiszélesítik 
és leaszfaltozzák mintegy 750 
méter hosszban. Nem is átme-
neti jelleggel, hanem végleges, 
az építés után is megmaradó, 
használható útvonalként.

Ugyancsak égető gondnak 
mutatkozott a martinkertváro-
siak gyalogos átjutása az Y-hidas 
építkezések idején. Erre a koráb-
bi vasúti aluljáró kínál lehetősé-
get, amelyet ugyancsak a NIF-fel 
egyeztetve rendbe tesznek, já-
rófelületeit és világítását helyre-
állítják. Mindez szoros együtt-
működést jelent a műtárgy 
tulajdonosával, a MÁV-val, va-
lamint a pályája miatt érintett 
MVSC sportegyesülettel.

Végül a civilszervezetek által 
hosszú ideje követelt harmadik 
fontos tétel a kerékpáros köz-
lekedés megoldása. Eddig sem 
az állam, sem a korábbi önkor-
mányzat nem gondolt rá, hogy 
biciklivel is sokan szeretnének 
majd be-, illetve átjutni a Kisfa-
ludy utca felől a belváros felé... 
Az elmúlt években megalko-
tott koncepció erre nem adott 
volna lehetőséget. Most a mis-
kolci helyhatóság elérte, hogy 
a NIF több verziót készítsen a 
kerékpárutak kialakítására. A 
városi főépítész és munkatár-
sai – az éppen ennek érdeké-
ben létrehozott civil egyeztető 
munkacsoport révén – a mis-
kolci kerékpáros szervezetek 
képviselőivel hamarosan meg-
vizsgálják a lehetőségeket, és 
kiválasztják az optimálisat.

Átlagosan napi nyolcszáz-ezer maszkot készítenek. 
Fotó: Juhász Ákos

A családokhoz eljuttatott fa a Városgazda telephelyéről 
érkezett. Fotó: Végh Csaba

Az épülő Y-híd látványterve

Az önkormányzat elérte, hogy 
foglalkozzanak a miskolciak igényeivel is
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A romló járványügyi adatok 
miatt a járművezetőket védő 
intézkedéseket vezet be de-
cember 1-jétől az MVK. 

Ezek értelmében a cég át-
menetileg kordonnal zárja le 
az autóbuszokon a vezetőülés 
mögötti üléseket; figyelem-
felhívó biztonsági sávot ra-
gaszt fel a megfelelő távolság-
tartás érdekében a buszok és 
villamosok padlójára; továb-
bi figyelemfelhívó matricákat 
helyez ki, melyekben felkéri 
utasait arra, hogy a biztonsá-
gi határon kívül helyezkedje-
nek el a vezetőfülke mögött, 
valamint hangos utastájé-
koztatás formájában felhívja 
az utazóközönség figyelmét 
arra, hogy a biztonsági sávon 
kívül tartózkodjanak, és le-
szálláshoz a hátsó ajtókat ve-
gyék igénybe.

Az MVK vezérigazgatója 
szerint az intézkedést a cég-
nél működő három reprezen-
tatív érdekvédelmi szervezet 
– a Miskolci Tömegközleke-
dési Dolgozók Szakszerve-
zete, a Miskolci Autóbusz-
vezetők és Villamosvezetők 
Érdekképviseleti Szövetsége, 
valamint a Forgalmi Érdek-
védelmi és Érdekképviseleti 
Szervezet (FÉÉSZ) – kérvé-
nyezte a dolgozók védelme 
érdekében.

– Számunkra nagyon fon-
tos az utasok mellett a dol-
gozóink megfelelő védelme, 

eddig is számos intézkedést 
tettünk ennek érdekében, és 
természetesen most is figyel-
tünk a szakszervezetekre – 
mondta Demeter Péter.

A sztorinak itt akár vége is 
lehetne, a hét közben azon-
ban olyan sajtóhírek lát-
tak napvilágot, melyben az 
egyik szakszervezet vezető-
je úgy nyilatkozott: az MVK 
és az érdekvédelem közti 
egyeztetések eredménytele-
nek voltak, ezért a cég sofőr-
jei továbbra is veszélyben 
kénytelenek dolgozni. „Még 
vasárnap az egyik szakszer-
vezeti vezető kért tőlem idő-
pontot a témával kapcsolat-
ban, majd szerdán leültünk 
megbeszélni a felmerült igé-
nyeket. Az újságcikkben nyi-
latkozó vezető viszont olyan 
intézkedéseket is kért, me-
lyekről a tárgyalóasztalnál 
szó sem esett” – tette hozzá a 
közlekedési vállalat vezetője 
hozzátéve: a cég a szigorúbb 

intézkedéseket is be tudta 
volna vezetni, mert számukra 
valóban a munkavállalók vé-
delme volt a cél.

A FÉÉSZ alelnöke szerint a 
problémát a szervezetek kö-
zötti nem megfelelő kommu-
nikáció okozta.

– Én úgy gondolom, hogy 
elsiklottak információk, a hét-
végén nem volt naprakész és 
aktív a kommunikáció köz-
tünk, valószínű, hogy a fél-
reértést ez okozta. A célunk 
közös volt, ez pedig a munka-
társaink védelme, és a tárgya-
lások végére egy olyan közös 
megoldás született, mellyel a 
biztonság mellett figyelem-
be vesszük a munkáltató gaz-
dasági helyzetét is – mond-
ta Borsos István. Az alelnök 
hozzátette, a szakszervezetek 
mindig fontosnak tartották az 
MVK-val való tárgyalást és jó 
kapcsolatot, a jövőben is erre 
fognak törekedni.

Tajthy Ákos

FEJLŐDŐ PÁLYÁRA ÁLLÍTANÁ  
A MIPRODUKTOT

Védi járművezetőit az MVK

Az intézkedéseket december 1-jétől vezetik be. Fotó: J. Á.



Valamennyien, akik egykoron sírva-nevetve énekeltünk 
egymással összekapaszkodva a koncertjein, tudtuk már évek 
óta róla, hogy a lét – nemlét határán jár, de eddig mindig ő 
nyert, és mint ahogy korábban mindig, a billentyűk mögül 
felállva, jellegzetes kalapját tisztelete és köszönete jeléül a 
közönsége előtt meglengetve, mosolyogva üzeni: látjátok, 
itt vagyok. És neki, aki hosszú évekig küzdött egy alattomos 
kórral, és mindig nyert, elhittük, hogy velünk marad. 

Soha nem fogom feladni – 
üzente minden vele való be-
szélgetésben. Most sem adta 
fel, csak az a valami erősebb 
volt nála. Az Omega-legen-
da szíve állt meg. Az örökös 
zenekarvezető, aki 1962-ben 
néhány társával megalapítot-
ta azt a zenekart, amelynek 
zenéjén generációk nőttek fel, 
és amelynek több dalát ango-
lul, németül énekelte a világ, 
még egyszer utoljára meglen-
gette kalapját, és ötvennyolc 
év után elhagyta a színpadot. 
Amikor ezeket a sorokat írom, 
egy, a zenekar tagjai által alá-
írt lemezborítóra nézek, mely 
sok évtizede már gyűjtemé-
nyem féltve őrzött kincse, és 
egy fantasztikus koncert em-
léke…

első felvonás
Tizennégy éves voltam, 

amikor egy Omega-lemezt 
kaptam karácsonyra, az első 
nagylemezt, mely a „Trombi-

tás Frédi és a rettenetes embe-
rek” címet viselte. Amíg tartott 
a téli szünet szinte éjjel-nappal 
ezt hallgattuk unokabátyám-
mal. Akkor lettem Omega- 
rajongó. Emlékszem, esett a 
hó, és nagyon hideg volt, ami-
kor a Vörösmarty utcán a ze-
nekar koncertjére mentem, 
hónom alatt az ajándék le-
mezzel, 1969 februárjában. A 
Rónai Művelődési Központ 
(ma már pénzügyi intézet lak-
ja) abban az időben a város 

legnagyobb előadóteremmel 
rendelkező „kultúrháza” volt. 
Legalább egy órát kellett vár-
ni, míg bejuthattunk a terem-
be. Az erkély utolsó sorában 
ültem. Szétment a függöny, 
és akkor először láttam őket 
az életben… ”Azt mondta az 
anyukám, hogy nem tetszik 
a frizurám„ – énekelte Kóbor 
János, majd óriási ordítás és si-
kítás közepette szólaltak meg 
a már agyonhallgatott lemez 
dalai. Aztán amikor az „Egy 
lány nem ment haza” című kis-
lemezslágert énekelték, olyan 
erővel ütötte a ritmust a lábá-
val a közönség, hogy félő volt, 
hogy leszakad az erkély. Az öl-
tönyös szpíker kérte, hogy le-
gyünk kedvesek kulturáltan 
élvezni a zenét. Mi értettük őt, 
ő nem értett semmit…

második felvonás
Harmincöt évvel később 

Budapesten, egy Kossuth téri 
kávézóban ültünk, és beszél-
gettünk. Jó lenne, ha a magyar 
rock múzeuma Miskolcon 
épülne meg. Ez a város, a di-
ósgyőri stadion volt a magyar 
woodstock, az első pop-rock-
fesztivál helyszíne. Mindenki 
egyetért. Benkő, Bródy és Zo-
rán is. Benkő Laci javasolja, 
hogy ők hárman hozzák lét-
re a miskolci Rock Múzeum 
Alapítványt. Megválasztanak 
ügyvezetőnek. Így vagyunk 
azóta is. Illetve most már Laci 
nélkül. Pedig most talán van 
esély arra, hogy valami épül-
jön, ha a politika is úgy akarja. 
Sokan vagyunk, akik akarják, 
akik szeretnék.

harmadik felvonás
Amikor először győzte le a 

betegségét, berlini koncertjü-
kön találkoztunk, három év-
vel ezelőtt, 2017. szeptember 
27-én. Egy magyar barátom 
segített jegyhez jutni, aki már 
több mint negyven éve él Ber-
lin mellett egy kisvárosban, és 
nem mellesleg Omega-rajon-
gó. Lacin látszott, hogy egy sú-
lyos betegségből tért vissza, de 
ahogy felgyúltak a fények, és 
leütötte az első akkordot a zon-

gorán, már újra a régi volt. Az 
1756 férőhely megtelt a népsze-
rű koncertteremben, az Admi-
ralspalastban, és én újra az er-
kélyen ültem, mint akkor régen, 
Miskolcon. Talán nem volt vé-
letlen, hogy a zenekar az „Élet-
fogytig rock and roll” című nó-
tával kezdett, megadva ezzel az 
egész este hangulatát. Tizenhét 
dalt játszottak, amikor befe-
jezték a koncertet, a közönség 
hosszú percekig ráadásért tün-
tetett. Visszajöttek a színpadra, 
először a „Lénát” játszották el, 
majd a fények kialudtak, csak 
egy fejgép világított egy em-
berre, egy kalapos, fülében ke-
resztet, nyakában szerencsepat-
kót viselő legendára, aki lassan 

orgonája fölé hajolva lenyomta 
az első billentyűket, és felhan-
goztak a „Gyöngyhajú lány”, 
minden idők legismertebb 
magyar slágerének bevezető 
hangjai. Nekem ez a kép marad 
meg róla, szememmel látom, 
agyamban örökre őrzöm ezt a 
képet. Aztán a közönség feláll-
va énekel, egy német srác, hall-
va, hogy én magyarul éneke-
lek, átölel, és azt mondja: mein 
Freund és Danke schön.

Aztán a koncert után be-
széltünk néhány mondatot. 
Nagyon fáradt voltál, Szöllősi 
Kata kísért, és kérdezted tő-
lem, milyen volt. Jó volt Laci, 
nagyon jó.

Fedor Vilmos

A beszélgetéseink során sokan 
megnyílnak, és odafordítják 
a tekintetüket, ahová eddig 
talán nem: Isten felé. Ilyenkor 
egy mag a szívükbe hullik; va-
lami olyat tapasztalnak meg, 
ami vagy már akkor, vagy csak 
évek múltán, de szárba szökik 
– vallja Gecse Attila. A Mis-
kolcon több mint két évtizede 
szolgáló kórházlelkész szerint 
a hit által el tudjuk fogadni a 
saját keresztünket; legyen az 
bármilyen betegség, megkap-
juk azt a békességet, ami segít 
a vele való együttélésben.

„Te magad hoztad be közénk 
Jézust” – ezekkel a szavakkal 
búcsúzott el örökre egy gyer-
mek Gecse Attilától teológus 
évei alatt. A rendszerváltozás 
után járunk, amikor a kórhá-
zak ajtajai újra megnyíltak az 
egyházak – papok és egyetemi, 
főiskolai hallgatók – előtt. Ek-
kor érezte először az elhívást a 
kórházlelkészi pályára a Kili-
ánban felnőtt fiatalember, azt 
azonban a mai napig nem tud-
ja pontosan megmondani, mi-
ért a gyermek onkológiai és he-
matológiai osztályt választotta. 
– A daganatos kislány szavai 
a mai napig meghatározó él-
ményként maradtak meg ben-
nem. Megerősödtem abban a 
hitemben, hogy az utam nem a 
klasszikus lelkészi pályára ve-
zet; én kifejezetten azon eleset-
tek felé fordultam, akik vala-
milyen betegséggel küzdenek. 
Láttam pedig a mérhetetlen 
fájdalmat, hiszen minden hó-
napban meghalt egy-egy gyer-
mek az osztályon.

Isten felé
Már maga a teológiai pá-

lya sem volt evidens, hiszen a 
családban nem volt egyházi 
ember, építőipari szakközépbe 
járt, szabadidejében trombitált 
(ez a hobbi a mai napig élő, de 
erről később), és egy évet dol-
gozott a vasútnál is. Mégis, jött 
a megerősödés – hitben és cé-
lokban egyaránt. Immár 27 éve 
dolgozik kórházlelkészként, a 
kezdetektől az motiválja, hogy 
szeretne „valami olyan spiritu-
ális élményt, találkozást előké-
szíteni, amire talán sokan nem 
is gondolnak egy beteg, kiszol-
gáltatott élethelyzetben”.

Ez volt a cél akkor is, amikor 
a ’90-es években táborokat szer-
veztek olyan gyermekeknek, akik 
hosszú heteket, hónapokat töltöt-
tek kórtermekben. Fiatal orvo-
sok, nővérek indultak el Bükk-
szentkeresztre egészen fiatal 
betegekkel, erdőszéli házakban 
nyaraltak egy-egy hétig, éveken 
keresztül. – A fiataloknak felejt-
hetetlen élményt jelentett, hiszen 
egyébként nem igazán volt le-
hetőségük kimozdulni a kórház 
falai közül. Élményterápia volt a 
javából. A Lélekmadár táborok 
már másról szólnak: ide olyan 
családokat visznek (a járvány 
miatt ez is szünetel), akik súlyos, 
krónikus betegség következtében 
veszítették el gyermeküket. – Et-
től fájdalmasabb talán nincs is az 
életben… ráadásul van, aki éve-
kig, évtizedekig „kíséri” gyógyít-
hatatlan betegségben szenvedő 
gyermekét, pénzt, időt, energiát 
nem sajnálva. A veszteség azon-
ban nem csak szülőt, de a testvért 
is iszonyúan fájdalmasan érinti. 

Erre is figyelnünk kell, hiszen a 
család minden tagjának segíte-
nünk kell a gyász megélésében, 
feldolgozásában – fogalmaz a 
lelkész, aki alapítója az Erzsébet 
Hospice Alapítványnak. Ez a ma-
gyar hospice-szervezetek egyik 
úttörőjeként 1994-ben kezdte 
meg végállapotú rákbetegek ott-
honi ápolását. Munkájáért tavaly 
átvehette a megyei Príma Díjat.

Törékeny cserépedények
– Nagyon sokszor látom, 

hogy egy idős beteg valóban 
arra vágyik, hogy bejöjjön hoz-
zá a gyermeke, unokája, és el 
tudjon tőle búcsúzni. Megéltem 
nem egyszer, amikor valaki a 
világ végéről is megvárta a sze-
rettét, hogy még egyszer talál-
kozhassanak – mondja Gecse 
Attila, aki „jézusi nyitottsággal” 
áll oda valakinek a betegágyá-
hoz. – Ő sohase rohanta le a 
másikat, kész volt arra, hogy 
felfedezze a másik embert. Így 
teszek én is, hiszen nem tudhat-
juk, kinek mi az élettörténete. 
Nyitott vagyok, figyelem, kinek 
mi rejlik a tekintete, a szavai 
mögött. Bizalmat igyekszem te-
remteni, mert lehet, hogy a har-
madik találkozásnál elmond-
ja, amit eddig soha nem tudott 
megosztani senkivel. Nálunk, 
reformátusoknál lelki gondo-
zás van, ami nem kötelező, de a 
ma emberének rettentő fontos 
lenne, hogy időről időre le tud-
ja tenni a terheit. Sok felesleges 
dolog van az életünkben, ami 
nem épít – miközben sokunk 
szíve mélyén valami egészen 
más van. Ahhoz kellenek ezek 
a beszélgetések, hogy merjük 

meglátni a másikban, mi is van 
ott, mélyen elrejtve.

Hogyan lenne tehát érde-
mes gondolkodnunk a beteg-
ségről, a halálról? – vetjük fel. 
– Bár szeretnénk, de egyiket 
sem tudjuk kikerülni. A mos-
tani világjárvány is rámutat: 
senki nem mondhatja magá-
ról, hogy ő be van biztosítva, 
és 90 évesen, párnák között fog 
meghalni. Most nagyon sokan 
átélik azt, hogy valóban töré-
keny cserépedények vagyunk, 
sebezhető az életünk.

Életfelfogása szerint min-
den napot és egymást is aján-
déknak kellene tekintenünk. 
– Ha úgy fogjuk fel, hogy vala-
mit kapunk, és nem magunk-
nak teremtjük meg, akkor nem 
tékozolnánk el, nem habzsol-
nánk annyit, nem a megszerzés 

vágya uralna el bennünket. És 
örvendeznénk, hogy valamit 
továbbadhatunk másoknak.

A betegséggel, a halállal való 
megbékélésben sokat segíthet a 
hit – de a kórházlelkész szerint 
sokan „harcosok”, akik mindent 
küzdelemmel akarnak rendbe 
tenni. Nem akarják elfogadni, 
hogy akár 40 évesen olyan be-
tegséget diagnosztizálnak náluk, 
amire életük végéig gyógyszert 
kell szedniük. – A hit által viszont 
el tudjuk fogadni a saját keresz-
tünket, legyen az cukorbetegség, 
daganat. A hittel megkapjuk azt a 
békességet, ami segít a betegség-
gel való együttélésben.

Jó szóval
A tragikus sorsokat látva, áté-

rezve sokan talán összeroppan-
nának e teher alatt. Gecse Attila 

is bevallja: nem könnyű feldol-
gozni az átélteket, de sokat jelent 
a biztos és jó családi háttér. Már 
gyerekkora óta fontos számára a 
zene, 13 éves korától játszik vala-
milyen fúvószenekarban. A Pe-
recesi Bányász Fúvószenekarban 
ráadásul sokat játszhat együtt fiá-
val, de a lánya is csatlakozik néha 
hozzájuk. A család és a zenélés 
mellett háziállatai kapcsolják ki 
leginkább. – Életem során meg-
értettem és elfogadtam, hogy Ke-
resztelő Jánoshoz hasonlóan én 
is előkészítem, megmutatom az 
utat mások számára. Ha megta-
láljuk, mi végre is teremtettünk, 
miféle tehetséggel születtünk a 
világra, rálelünk arra is, hogyan 
tudjuk szolgálni embertársain-
kat: egy jó szóval, egy gesztussal. 
Én így működöm a világjárvány 
alatt is.                       Kujan István
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A hit által el tudjuk fogadni a saját keresztünket, vallja Gecse Attila. Fotó: Mocsári László



Nemzetközi jótékonysági 
koncerten lépett fel a Sky 
Fanatic. A projekt a koro-
navírus miatt ezúttal online 
valósult meg, de a miskolci 
zenekarra sokan felfigyeltek.

A koronavírus egyik, ha nem 
a legnagyobb áldozata a ze-
neipar. A fesztiválok, koncertek, 
az élő zene élménye az idei évből 
szinte teljesen kimaradt. A mis-
kolci Sky Fanatic tagjai is nehe-
zen viselik, hogy nem élhetik át 
mostanában azt az érzést, ami-
ért dolgoznak egész életükben. 
Nevezetesen azt, hogy a szín-
padon állva, a zene segítségével 
összekapcsolódnak a közönség-
gel, amelynek szeretete nemcsak 
hogy tapintható, hanem füllel is 
könnyedén érzékelhető. A leg-
utóbbi nagy bulijuk még a Ko-
csonyafesztiválon volt, amikor 
több száz ember énekelte Nahaj 
Petivel és a zenekarral, hogy Tá-
vol Babylontól.

– Ez az érzés leírhatatlan, 
igazi mérföldkő a zenekar éle-
tében. Ez olyan érzés, amit 
semmivel sem lehet kifejez-
ni. Ez hiányzik a legjobban. A 
színpad, ami előtt ott van ve-
lünk a közönség – mondta az 
együttes énekese. A hiányérzet 
viszont új utakra terelte a ze-
nekart. Nyáron online koncer-
tet adtak közösségi oldalukon, 
hogy együtt lehessenek kicsit a 
közönségükkel, ha nem is élő-
ben, de együtt.

– Nagyon jól sikerült a júniu-
si online koncertünk. Sok pozitív 
visszajelzést és energiát kaptunk 
a neten keresztül. Erre a videóra 
talált rá egy brit fesztivál. A The 
Specialized Project nemzetközi 
jótékonysági koncertet szerve-
zett. A szervezők pedig megtalál-
ták az online koncertünket, és ha 
virtuálisan is, de meghívtak min-
ket – mesélte az előzményekről 
Beleznay András trombitás.

Egyedüli magyarként
A Sky Fanatic online kon-

certjének több mint a fe-
lét láthatta is a fesztivál ez-
úttal otthon ülő közönsége. 
A legfőképp brit sky- és reg-
gea-előadók mellett többek 
között spanyol és amerikai for-
mációk is képernyőre kerültek. 
Egyedüli magyar zenekarként 

pedig a Sky Fanatic-érzés is 
jelen volt a több mint hétórás 
koncertfolyamban.

– Nagy megtiszteltetés volt, 
hogy felkerestek minket, és ré-
szesei lehettünk ennek a fesz-
tiválnak. Emellett jótékonysá-
gi koncert is volt ez, ami külön 
nagy örömmel tölt el bennün-
ket – hangsúlyozta András, és 
hozzátette nagyon izgalmas 
volt ülni otthon, nézni a kon-
certeket, és várni, hogy ők kö-
vetkezzenek. – Furcsa volt, de 
nagyon izgalmas, még soha 
életemben nem láttam magun-
kat koncertezni – mondja ne-
vetve a trombitás.

Üzenet a tengeren túlról
A fesztiválszervezők sze-

retnének a továbbiakban is 
együttműködni a miskolci ze-

nekarral. Remélhetőleg a leg-
közelebbi alkalmon már élő-
ben állhatnak a brit közönség 
elé. A zenekar viszont azóta 
több pozitív visszajelzést is ka-
pott a nemzetközi szakmától.

– Egyik nap egy amerikai 
művésztől érkezett üzenet. Na-
gyon tetszett neki a koncer-
tünk, és elmesélte, hogy azóta 
is sokszor hallgatja a zenén-
ket. Szeretné, ha kapcsolatban 
maradnánk. Nos, nem kizárt, 
hogy kinyílhat előttünk egy 
újabb ajtó – árulta el Nahaj Pé-
ter, hozzátéve, hogy próbálnak 
optimistán állni a jövőhöz eb-
ben a nehéz, járvány sújtotta 
helyzetben, ezért most az al-
kotás a legfőbb elfoglaltságuk. 
Szeretnének hamarosan kijön-
ni egy új kislemezzel.

Merecicki-Kiss Judit
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A miskolci zenekarra sokan felfigyeltek

A szimfonikus zenekar 
a Miskolc Televízióval 
együttműködve, az ott-
honokba viszi az adventi 
hangulatot.

A Miskolci Szimfonikus 
Zenekar és a televízió közö-
sen segít a várakozás idején 
meghitt hangulatot varázsol-
ni. Advent első vasárnapján 
Bach C-dúr szvitje, Masse-
net: Thais című operájából a 
Meditáció hárfával , valamint 
Haydn G-dúr szimfóniájának 
Az este című tétele várja a né-
zőket a Szent Anna-templom-
ból. Az együttest Zsíros Le-
vente dirigálja, aki fiatal kora 
ellenére már most remekül 
vezényli a muzsikusokat.

Advent második vasár-
napján a zenekar székhá-

zából jelentkeznek töb-
bek között Mozart, Hassler, 
Charpentier dallamaival. 
December 13-án már iga-
zán télies és hamisítatlan ka-
rácsonyi hangulattal a Nép-
kerti Vigadó impozáns tere 
elevenedik meg a televízió 
képernyőjén. Vivaldi Tél 
című alkotása mellett ebben 
Torelli, Mozart, valamint 
Pergolesi lesz a miskolci ze-
nekar segítségére. December 
20-án pedig Handel Messiá-
sa, Saint-Saens: Karácsonyi 
oratóriumának első tétele, 
Bach 42. kantátája, Mozart 
C-dúr Andanteje, Liszt An-
gelusa és Corelli Mennyből 
az angyala viszi az ottho-
nokba a karácsony szellemi-
ségét.

MKJ

Advent a miskolci 
szimfonikusokkal 

Hirdetés

MISKOLC „HIDEGPÁRNÁJA” 
Telente Miskolc rendszeres szereplője a rossz 
levegőről szóló híradásoknak. Ilyenkor gyak-
ran elhangzik, hogy „hideg légpárna” alakult 
ki a Kárpát-medence felett, amelyben feldú-
sultak a légszennyező anyagok. Mit jelent ez és 
hogyan befolyásolja Miskolc levegőminőségét? 

A Nap sugárzását a levegő átengedi, ezért az köz-
vetlenül a talajt melegíti, amely aztán átadja a hőt a 
légkör alsó rétegének. Ezért általában a levegőnek 
a földfelszínhez legközelebbi része a legmelegebb, 
és a felszíntől távolodva, a magasság növekedésé-
vel egyre hidegebb lesz. Ez a szokásos hőmérsékleti 
eloszlás. Ilyenkor a füst felfelé száll, gyorsan eltávo-
zik, amiben segít a szél, amely elkeveri a szennyező 
anyagokat, felhígítja koncentrációjukat.

Este a talaj gyorsan lehűl, és lehűti a levegő alsó 
rétegét is. Ha nincs szél, – hogy összekeverje a kü-
lönböző hőmérsékletű zónákat – fordított réteg-
zettség alakul ki, ahol alul található a hideg levegő 
és fölötte egy melegebb légréteg. Ezt a fordított ré-

tegzettségű állapotot hívjuk inverziónak. Ekkor a 
melegebb légréteg olyan „burkot” képez, ami lezár-
ja a légkör alsó részét. Ilyenkor a kéményből felszálló 
füst nem tud eltávozni az alsó légrétegből. Nyáron 
ez az állapot gyorsan megszűnik (már a kora déle-
lőtti órákban), ősszel és télen azonban tartós lehet.

A talajközeli hideg levegő a völgyekben, fagy-
zugokban összegyűlve sokáig megmaradhat. Na-
gyobb léptékben ilyen hely a Kárpát-medence is, 
ahol a hideg levegő könnyen megreked, miközben 
a magasban fölénk melegebb levegő érkezik. Ezt 
nevezi a meteorológia hidegpárna-jelenségnek. 
Ilyenkor az egész országban romlik a levegő minő-
sége. Erre volt szélsőséges példa 2017 januárja, ami-
kor az időjárási helyzet országszerte 3 hétig rendkí-
vül rossz levegőminőséget eredményezett.

Kisebb léptékben ugyanez játszódik le Miskolcon 
is, ahol a Szinva-völgy ékelődik be a dombok közé 
és a beépítettség is gátolja a légmozgást. Ilyenkor 
a városban kibocsátott szennyezőanyagok (kipufo-
gógáz, füst stb.) napokig, hetekig nem tudnak eltá-
vozni, és feldúsulnak az inverziós réteg alatt. Évente 
45-60 olyan nap van Miskolcon, amikor a légszeny-
nyezők koncentrációja az egészségügyi határérté-
ket is meghaladja. 

Az, hogy Miskolcon az ország más részeihez ké-
pest gyakrabban alakul ki ilyen inverziós állapot, 
egy természeti adottság. Egészségünk védelme 
érdekében ehhez alkalmazkodnunk kell. Az alkal-
mazkodás egyetlen módja az, hogy legfeljebb any-
nyi légszennyező anyagot bocsátunk ki, amennyi 
még inverziós helyzetben sem jelent veszélyt. A 
szennyezés csökkentése jórészt az egyéni viselke-
désen múlik, tehát azon, mennyit autózunk és ho-
gyan, mivel fűtünk. A levegőminőség javítását tűzte 
ki célul a HungAIRy LIFE integrált projekt, amelynek 
Miskolc is partnere. A témához kapcsolódó kérdé-
seikkel forduljanak bátran ökomenedzsereinkhez a  
hungairy@miskolc.hu elérhetőségen keresztül.

Miskolc levegőminőségéről 3.

Normál állapot

Inverziós állapot



2020. november 28. | 48. hét | XVII. évfolyam 47. szám
Miskolci Napló – A város lapja Kultúra 7

A következő hetek kórház-
történeti áttekintésével 
azoknak a fehérköpenyes 
ismeretleneknek szeretnék 
tisztelettel adózni, akik a kü-
lönböző idők krízishelyzete-
iben vállukra vették az ápo-
lás, gyógyítás súlyos terhét.

Az idei év egészen biztosan 
ott fog szerepelni a jövő törté-
nelemkönyveinek lapjain, ne-
gatív előjellel. Amikor a szoká-
soknak megfelelően, szilveszter 
éjjelén koccintva köszöntöttük 
a 2020-as évet, a legtöbben még 
nem tudtuk, hogy az egész világ-
nak szembe kell néznie egy új, 
láthatatlan ellenséggel, amely az 
elmúlt hónapokban teljesen át-
alakította életterünket. Tavasszal 
bezárkóztunk, nyáron szabadul-
tunk, hogy ősszel újfent korláto-
zások között éljük az életünket, 
ezzel együtt mindennapjaink 
szerves részévé vált a számmisz-
tika: az új fertőzöttek, halálo-
zások és a gyógyultak számai. 
Hogy mindez meddig fog tarta-
ni, azt még ma is csak találgat-
juk, ahogyan azt is, hogy a ko-
ronavírus-járvány okozta sokk 
közép- és hosszú távon milyen 
gazdasági hatásokkal jár majd. 
Egy biztos: soha nem látott te-
her hárul manapság az egész-
ségügyi intézményekre, a jár-
vánnyal való gyötrő küzdelem 
mellett a világ árgus szemekkel 
figyeli a laborokból jövő híreket, 

reménykedve várva azt a vak-
cinát, ami véget vethet ennek a 
szörnyű időszaknak. Ha a múlt-
ba révedünk, némi párhuzamot 
találhatunk jelenünkkel. Ahogy 
most, úgy korábban is előfor-
dult már, hogy egy addig még 
nem ismert válsághelyzet okoz-
ta erőpróba hozta meg az egész-
ségügyi rendszer átalakulását, 
fejlődését, kényszerítette ki új 
kórházak építését. Nem történt 
ez másképp városunkban sem.

A mai értelemben vett kór-
házak létrejötte előtt a külön-
böző szociális és egészségügyi 
feladatokat az úgynevezett 
ispotályok és szegényápoldák 
látták el, amelyeket egyes tár-
sadalmi csoportok, vallási fe-
lekezetek hoztak létre. Ezek 
az intézmények mindenfé-
le állami kontroll nélkül lát-
ták el feladataikat, és amolyan 
jótékonysági intézményként 
működve javarészt szegény, 
nincstelen emberek ápolását 
végezték, a bentlakók ellátás-
ban, valamint esetleges orvo-
si segítségben részesültek. Az 
ispotályok és szegényápoldák 
korszakának határvonalát az 
első komolyabb állami beavat-
kozásnál, az 1855-ös „közkór-
ház-törvény” (6382/1855 cs. k. 
BM rendelet) megalkotásánál 
érdemes meghúzni.

A mai Miskolc területét te-
kintve az első ispotályt a tapolcai 
bencések üzemeltették a 13. szá-

zadtól, ahol a gyógyítást maguk 
a szerzetesek végezték, amelyet 
a magister hospitalis irányított. 
A bencések ápoldája a mohá-
csi csatavesztést követő trónvi-
szályok időszakában semmisült 
meg, ekkor azonban már léte-
zett a mindszenti apátsági ispo-
tály. A mindenszentekről elne-
vezett egyház oltalma alatt álló 
ápoldának a 16. század közepén 
már ötven lakója volt, vakokat, 
némákat és mozgássérülteket 
egyaránt ápoltak itt. Az ispo-
tályt a 18. század második felé-
ben felújították, ennek és műkö-
désének költségeit a diósgyőri 
koronauradalom, mint kegyúr 
finanszírozta egészen 1855-ig. 
Ekkor a már említett törvény 
ezen ispotályok működését más 
megítélés alá helyezte (mai át-
hallással amolyan magánklini-
káknak minősítette, így állami 
támogatásban nem részesülhet-
tek), ami további működésüket, 
funkciójukat nagyban befolyá-
solta. Az egykori ispotály épü-
lete még ma is áll, a Mindszen-
ti templom melletti földszintes 
épületben működött egykoron.

A kronológia szempontjá-
ból második ilyen intézménye 
a zsidó hitközségnek volt vá-
rosunkban (1768). Az izraelita 
ispotály ingyenes orvosi keze-
lésben, ápolásban és segélyezés-
ben részesítette hittársaikat. A 
Chevra Kadisa (Szent Egylet) 
tagjainak sajátos feladata volt a 

haldoklókkal és a halottakkal 
való foglalkozás, ami 1830-ig, az 
új kórházuk megépítéséig mű-
ködött ebben a formájában. A 
négyszobás kórház először a Pa-
lóczy utcában épült fel, ám ez az 
intézmény az 1843-as tűzvész-
nek esett áldozatául. 1874-től 
a Chevra Kadisa kórháza újra 
megnyitott, azonban a felekeze-
ti irányítású kórházak egyre in-
kább jelentőségüket veszítették 
a nagyobb és korszerűbb állami 
intézmények mellett. Ennek el-
lenére 1902-ben egy másik iz-
raelita jótékonysági egylet, a Bi-
kur Cholim is létrehozott egy új 
kórházat a Csabai kapuban, ám 

ez csak másfél évig működött, 
majd a létesítmény a Vízgyógy-
intézet Szanatórium Rt. tulajdo-
nába került. Ez az épület adott 
helyet később az 1920-as évek-
ben létrejövő miskolci Művész-
telepnek, ma a Herman Ottó 
Múzeum kezelésében álló úgy-
nevezett Alkotóház található itt.

A 18. század utolsó éveiben az 
akkor még jelentősebb számban 
megtalálható miskolci görögség 
hozott létre a fentiekhez hason-
ló ispotályt, amely a kompánia 
befizetéseiből működött a kö-
vetkező mintegy fél évszázad-
ban. Érdekesség, hogy az 1848-
1849-es szabadságharc idején 

felekezetre és származásra való 
tekintet nélkül gyógyították itt 
a rászorulókat, így akár azokat 
az orosz katonákat is, akik a csá-
szárral szövetségben rohanták le 
az országot. A miskolci görög-
ség számának csökkenése, asz-
szimilálódása, valamint a köz-
kórház létrehozása vetett véget 
az intézmény működésének. Az 
ispotály földszintes épülete ma 
is áll a Jókai utcában. Az 1855-ös 
törvénynek Miskolc elég hamar 
eleget tett, hiszen a következő 
évben létrejött a város első köz-
kórháza. (folytatjuk)

Nagy Attila
történész

MISKOLCI KÓRHÁZTÖRTÉNET 1. 

A kórházak elődjei: az ispotályok és szegényápoldák

Mindszent 1900-ban. A templom mellett balra az egykori ispotály épülete

A szeptemberben megren-
dezett CineFest Specialt 
szerették a nézők, jövőre 
pedig bepótolják az elma-
radt CineFestet.

Rendkívül jól indult az idei 
év a CINE-MIS Nonprofit 
Kft.-nél, a pandémia azonban 
jelentős hatással volt rájuk is. 
Januárban és februárban na-
gyobb látogatószámot értek 
el, mint az előző év azonos 
időszakában – kezdte az ösz-
szegzést Bíró Tibor. – A már-
ciusi zárás után június 24-én 
nyitottunk ki. Júliusban és au-
gusztusban ötven százalékos 
látogatáscsökkenést tapasz-
taltunk. A szeptembert sike-
resnek ítélem meg a körülmé-
nyekhez képest – fogalmazott 
a cég ügyvezetője.

A CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál helyett 
CineFest Specialt szerveztek, 
ahol az elmúlt évek díjnyer-
tes nagyjáték– és rövidfilmjeit 
vetítették le átlagosan hatvan 
százalékos kihasználtsággal. 

Ehhez kapcsolódtak felújí-
tott, archív magyar és premier 
előtti filmek, vetítések a Szin-
va teraszon, a Népkertben, 
konferencia a Palotaszállóban 
és GasztroPlacc a Művészetek 
Háza előtt. Erre a program-
sorozatra több mint kétezren 
voltak kíváncsiak.

– A helyi amatőr filmesek 
között hirdettünk versenyt, 
hogy megélhessék a nagy 
vásznon, közönség előtti fil-
mvetítést. Bemutattuk Mo-
holy-Nagy Lászlónak, a XX. 
század eleji kísérleti filmek 
magyar úttörőjének mun-
kásságát, hogy hozzájárul-
junk a fiatalok vizuális kul-
túrájának fejlesztéséhez. Az 
utóbbi öt év tendenciája, 
hogy hatvan-hetven száza-
lékkal nőtt a filmművésze-
tileg értékes vetítéseinkre év 
közben jegyet váltók száma 
– nyilatkozta Bíró Tibor. Az 
idén elmaradt filmfesztivált 
2021. szeptember 10-18. kö-
zött pótolják.

R. O.

Pótolják a CineFestet
A Miskolci Kulturális Köz-
pont nagyszabású tervek-
kel készült az idei évre, ám 
a vírushelyzet az intézmény 
rendezvényeit is jelentősen 
befolyásolta. Ez azonban 
szakmai fejlődési lehetőséget 
is jelentett az MKK számára.

A Miskolci Kulturális Köz-
pont városszerte több művelő-
dési házban szervez kulturális 
és szabidőprogramokat, otthont 
ad kluboknak, közösségeknek 
és művészeti együtteseknek. 
Hozzájuk tartozik a Művészetek 
Háza, a Diósgyőri vár, a Lovagi 
Tornák Tere, az Ifjúsági és Sza-
badidő Ház, az Ady Endre Mű-
velődési Ház, a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház, a Görömbölyi 
Közösségi Ház, a Vasgyári Kö-
zösségi Ház, valamint kevesen 
tudják, hogy a Dr. Szabó Gyula 
Bemutató Csillagvizsgáló is.

Novák Irén ügyvezető el-
mondta, ebben az évben nagy-
szabású, nagyratörő tervekkel 
készültek. – Ezek lelkesítettek 
bennünket. Ilyen volt példá-
ul, hogy a Lovagi Tornák Te-
rére egy külföldi előadót hív-
tunk, és nagyon színes, újszerű 
programkínálattal készültünk 
a nyárra. Erről többet nem 
mondhatok, mert nem tettünk 
le a tervről, így reméljük, jövő-
re megvalósíthatjuk ezt. Már-
ciustól más szemmel kellett 
nézni rendezvényeinket, ez 
szakmai fejlődési lehetőséget 

jelentett minden területnek – 
emlékezett vissza a vezető.

Annak érdekében, hogy a 
biztonsági előírásoknak ma-
radéktalanul eleget tehesse-
nek, a GasztroPlaccot idén 
nem a Művészetek Háza előt-
ti téren tartották meg, hanem 
Diósgyőrben, a vár mellett. – 
Az emberek nagy örömmel 
vették birtokba a teret a ka-
rantén után. Meghitt hangu-
latban telt Kepes András és 
Koncz Zsuzsa estje. A hagyo-
mányos bulizós, nagy Rúzsa 
Magdi-koncert helyett egy 
ültetett programra került sor 
fegyelmezett közönségünk 
jóvoltából. A Diósgyőri vár 
titokzatos éjszakáiból kettő 
valósult meg, ahol ismét új 
oldaláról tudtuk megmutat-

ni történelmi örökségünket – 
mondta Novák Irén.

Az év egyik legközkedvel-
tebb programja Halász Judit 
koncertje volt. A színművész 
eredetileg két előadást tartott 
volna a Művészetek Házában, 
de végül a két koncert közön-
ségét egyetlen produkcióra 
hívták össze a Lovagi Tornák 
Terén. – Mivel megnöveke-
dett a befogadóképességünk, 
meghívtunk több gyermeket 
szülővel együtt a Családok 
Átmeneti Otthonából. Egé-
szen véletlenül volt közöttük 
egy születésnapos is, akihez 
az előadó külön szólhatott 
Boldog születésnapot című 
dalával – emelte ki.

A Zenélő Belváros prog-
ramsorozat részeként kisebb 

zenekarok léptek fel Miskolc 
különböző részeiben, de Ho-
bót is hallhatta a közönség a 
Gárdonyiban. Az iskolai szü-
net ideje alatt pedig a szü-
lőknek segítettünk elhelyezni 
gyermekeiket nyári tábora-
inkban, amik közül sok új té-
mára épült, ilyen volt például 
rejtvényfejtő, lovas és képre-
gény-animációs napközink – 
mondta.

Tavaszról őszre, most pe-
dig vissza tavaszra kellett 
áttennünk számos rendez-
vényünket, úgyhogy a meg-
hirdetett és a teljesen új 
köntösben lévő programja-
inkkal is várjuk közönségün-
ket 2021-ben – hangsúlyozta 
Novák Irén.

Répássy Olívia

AZ ÚJRATERVEZÉSEK ÉVE 

Az év egyik legközkedveltebb programja Halász Judit koncertje volt. Fotó: Mocsári László
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Apróhirdetés
Aranykalászos gazda (OKJ 31 621 02, eng. sz.: E-000683/2014/
A005), targoncavezető (OKJ 32 582 02, nyt. sz.: E-000683/2014/
A001), földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (OKJ 32 582 02, 
nyt. sz.: E-000683/2014/A009) tanfolyamok indulnak Miskolcon a 
Dekra Akademie Kft. szervezésében. Tel.: 30/768-1234

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

Az akció érvényes: 2020. 11. 28-tól 2020. 12. 04-ig 
Star papírtörlő, két tekercs 199 Ft 159 Ft
Dove szappan 239 Ft 199 Ft
Kolynos fogkrém, 75 ml  299 Ft 199 Ft
Tomi mosópor, 280 g 339 Ft 299 Ft
Vágódeszka nagy, műanyag 599 Ft 299 Ft
Salátás tál 599 Ft 299 Ft
Cif mosogató, ut., 500 ml 399 Ft 339 Ft
Edényszárító mosogatóra 999 Ft 399 Ft
Well Done konyhai tisztító, 750 ml 899 Ft 699 Ft
Prevent páramentesítő, 200 ml 949 Ft 849 Ft
Prevent jégoldó, pumpás 999 Ft 849 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs 1099 Ft 999 Ft
Ariel mosópor, 1,35-1,5 kg 1399 Ft 1299 Ft
Tárolópuff, ,,S” méret 3499 Ft 1999 Ft
Tomi mosópor, 3,5 kg 2699 Ft 2199 Ft

267-19/2020

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  

útján történő értékesítésre meghirdeti 2020. december 8-i  
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Bedegvölgy u. 30.
1591/2 hrsz.  

(beépítetlen terület)
telek: 712 m2 5 300 000

Széchenyi u. 1.
2527/3/A/1; 2527/3/A/2; 

2527/3/A/3 hrsz
(egyéb helyiség; szálloda)

telek: 4003 m2

1297 m2

4940 m2

149 m2

457 200 000

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.

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 1031-0/2020

A vizsgálat ára 12 000 Ft



A harmadik helyen zárta a ha-
zai amerikaifutball-bajnok-
ság Divízió I-es osztályának 
küzdelmeit a Miskolc Steelers. 
Hektikus éven vannak túl az 
Acélosok a világjárvány mi-
att, a jövő pedig ködbe vész az 
egyesület számára.

Átalakított bajnokság, elma-
radt, utolsó pillanatban vis�-
s�amondott mérkő�ések, de ha 
úgy né��ük, örömre ad okot, 
hogy végül dobogón vég�ett a 
Steelers. A miskolci amerikai-
foci-csapat megnyerte a Keleti 
csoportot, iga�, ehhe� a Buda-
pest Wolves viss�alépése is kel-
lett. Jöhetett tehát a november 
kö�epi rájáts�ás, ahol a s�ombat-
helyi NBA Crushers volt a� el-
lenfél. A tét a döntőbe jutás volt. 
A� Acélosok egy pontga�dag 
találko�ón s�envedtek 34-30-as 
vereséget, semleges pályán.

– Nehe�ítette a hely�etünket, 
hogy még a mérkő�és előtti 
napon is elves�ítettünk játéko-
sokat a fertő�ésves�ély miatt. 
Kevesebb mint kéttucat bevet-
hető emberrel uta�tunk el a ta-
lálko�óra, míg a� ellenfelünk 
45 fős kerettel érke�ett Diósdra 
– nyilatko�ta a Miskolc Televí-
�iónak Aggod Péter s�akos�-
tályve�ető. – E� a hátrányunk 
sajnos kijött a mérkő�ésen. 
Alapvetően jobb csapat a mi-
énk, de most mind védeke�és-
ben, mind támadásban pályán 

kellett lennie a keret nagy ré-
s�ének, így a végére egys�erű-
en „kidurrantunk”. A támadás-
ban elkövetett hibáinkat pedig 
kihas�nálta a  Crushers, így si-
került fordítaniuk a �áróne-
gyedben.

Ameddig csak erejük enged-
te, kü�döttek tehát a miskol-
ciak, a s�akve�etés is elégedett 
volt a ho��áállással a� egés� 
idényben. (A döntőt egyébként 
november 28-án, szombaton 
rendezik, a szombathelyiek el-
lenfele a Győr Sharks lesz – a 
szerző.) – A koronavírus-jár-
vány a�onban rányomta a bé-
lyegét a� egés� 2020-as évre 
– öss�eg�ett Aggod Péter. – A 
kü�déssel és a� akarással tel-
jesen elégedettek vagyunk, de 
a járvány miatt sok játékost 
ves�ítettünk, de más téren is 
problémák merültek fel: több 

s�pon�orunk is viss�alépett, 
és nehé� volt állandóan alkal-
ma�kodni a válto�ó körülmé-
nyekhe�. De öss�ességében 
a�ért örömre ad okot, hogy 
bekerültünk a magyar bajnok-
ság legjobb négy csapata kö�é, 
sőt felállhattunk a kép�eletbe-
li dobogó harmadik fokára is. 
E� a�ért nem olyan ross� ered-
mény.

A jövőt illetően a�onban bi-
�onytalanságának adott han-
got a s�akos�tályve�ető. – Je-
lenleg minden érintett csak 
sok-sok kérdőjelet lát a járvány 
miatt. Nem tudjuk még példá-
ul, hogy – a� idén a tavas�i ka-
rantén miatt elmaradt – HFL 
elindul-e jövőre, és a járvány 
végét sem látjuk. Amíg utóbbit 
nem jelentik be egyértelmű-
en, addig nem tudok bi�tosat 
mondani a folytatásról. Talán 

a Diví�ió II s�óba jöhet, illetve 
a�t mondom, hogy 2021-ben 
a� utánpótlást kellene meg-
erősítenünk. A s�intén miskol-
ci Renegadess�el történt fú�ió 
jól sikerült, e� bi�akodásra ad 
okot, s�eretnénk tárgyalni a 
folytatásról. Én egyébként úgy 
látom, hogy ős�re rende�ődhet 
megnyugtatóan a járványhely-
�et. Mindenképpen s�eretnénk 
folytatni, és reméljük, hogy a 
körülmények – s�pon�orok, 
pályafoglalás – is úgy alakul-
nak, hogy a Steelers is elindul-
hat valamelyik ha�ai bajnok-
ságban. Még egys�er mondom 
a�onban, e� nagyban függ at-
tól, hogyan alakul a járvány-
hely�et, hogy mikor les� vége, 
milyen s�abályokkal, korláto-
�ásokkal rende�nek újra foci-
mérkő�éseket.

Kujan István

A Vasashoz utazott 
szerdán a miskolci férfi 
vízilabdacsapat. Véde-
kezésben és támadásban 
egyaránt sokat hibáztak 
Kis István tanítványai, ko-
moly vereségbe szaladtak 
bele a Komjádi uszodában. 
Bő egy hét múlva a Szentes 
ellen, tévés mérkőzésen ja-
víthatnak.

Mindegyik negyedben 
3-3 gólt dobtak a� angyal-
földiek, a miskolciaknak vi-
s�ont csak négys�er sikerült 
válas�olni – így alakult ki a 
nagyarányú, 12:4-es ha�ai 
győ�elem. A mérkő�és le-
fújását követően érthetően 
csalódottan nyilatko�ott a� 
MVLC ve�etőed�ője. – Saját 
hibáink miatt kaptunk ennyi 
gólt – fogalma�ott Kis Ist-
ván. – Helyenként gyámol-
talanul játs�ottunk, kihagy-
tunk két ötméterest, eladtuk 
a labdát, amiből a Vasas 
gyorsan lefordult és gólokat 
lőtt. De a védeke�ésünk sem 
volt s�oros, többs�ör üresen 
kapta meg a labdát a� ellen-
fél centere, amit kegyetlenül 
ki is has�nált.

Vismeg Botond is a véde-
ke�ésbeli hiányosságokat 

emelte ki, egyenesen úgy fo-
galma�ott: hátul öss�eom-
lott a csapat a végére.

A Vad Lajos ve�etőed�őt 
továbbra is helyettesítő Bó-
bis Máté a Vasas rés�éről el-
mondta, a járvány miatti bi-
�onytalan hely�et miatt nem 
tudták, mire s�ámíthatnak, 
abban a�onban bi�tosak vol-
tak, hogy nyerni akarnak. – 
A kulcs a fegyelme�ett véde-
ke�és és a kapusteljesítmény 
volt. Ho��á kell tennem, a� 
első félidőben alakulhatott 
volna máshogy is e� a meccs.

A� ex-miskolci kapusnak, 
Csoma Kristófnak elmondá-
sa s�erint nem kellett extra 
motiváció a mérkő�és előtt. 
78 s�á�alékos hatékonyság-
gal védett. – E� a védeke-
�ésünknek is nagyban kö-
s�önhető, jól „s�űrték” meg 
előttem a lövéseket. Gratu-
lálok a miskolciaknak, nem 
adták fel, végig hajtottak.

A� MVLC jelenleg nyol-
cadik a bajnokságban 16 
ponttal. A követke�ő fordu-
lóban, december 5-én, este 
háromnegyed 9-kor a Me-
talcom-S�entes csapatát fo-
gadják. A mérkő�ést a� M4 
Sport élőben kö�vetíti.

K. I.

Mezőkövesdre látogat 
vasárnap kora délután a 
DVTK csapata, nem tit-
koltan azzal a céllal, hogy 
megszerezzék a három 
pontot, és feljebb lépjenek a 
bajnoki tabellán.

Iga�i pres�tí�scsata vár va-
sárnap délután 2 órakor a 
DVTK csapatára, his�en a 
s�oms�édvár Me�őkövesd 
vendégeként lépnek pályára. 
A piros-fehér alakulat a javí-
tás s�ándékával érke�ik majd 
a matyóvárosba, his�en egy 
héttel korábban S�ékesfehér-
váron 3-0-ra kaptak ki. Feczkó 
Tamás nem is volt elégedett a 
látottakkal, a klub honlapján 
így bes�élt erről: „A� első fé-
lidőben ránk erőltette a� aka-
ratát a Vidi. A labdas�er�és 
után nem jól mentünk át tá-
madásba, rendre gyorsan el-
adtunk a labdát. Boss�antó, 
hogy egy ilyen hely�et után 
viss�akontrá�ott minket a ha-
�ai csapat, és ebből kaptuk a� 
első gólt. Ennél sokkal több 
van bennünk, amit a második 
félidőben megmutattunk, ak-
korra feljavultunk. A kö�épső 
�ónában és a� ellenfél térfe-
lén is jól tartottuk a labdát, 
volt lehetőségünk a� 1-1-he�. 
A� első játékrés�ben Grozav, 
a másodikban Dražić és Hasa-
ni lövéséből is egyenlíthettünk 
volna, de a futballban nincs ha. 
Egy jó csapat két ilyen lehető-
ségből két gólt s�okott lőni.

A� idő előrehaladtával egy-
re többet kocká�tattunk, mert 
s�erettünk volna legalább egy 
pontot s�ere�ni. A végén na-
gyon kinyíltunk, így a� ellen-
felünk több kontrát is ve�etett, 
amiből kettőt értékesítettek is. 
Öss�ességében megérdemel-
ten nyert a Fehérvár.”

Vasárnap sem vár köny-
nyebb öss�ecsapás a DVTK-
ra, his�en a Me�őkövesd 
ross�ul ke�dte a s�e�ont, je-
lenleg utolsó helyen állnak 
a� OTP Bank Liga tabellá-
ján mindöss�e 8 megs�er�ett 
ponttal. Nem is volt megle-
petés, hogy a klubve�etés a� 
ed�őcsere mellett döntött, és 
Kuttor Attila helyére viss�a-
tért a� a Pintér Attila, aki ko-
rábban komoly sikereket ért 
már el a kék-sárga csapatnál. 
Iga�, a bemutatko�ása nem 

sikerült, his�en a múlt héten 
a� MTK mind a három pon-
tot elvitte Me�őkövesdről. 
Éppen e�ért várhatóan min-
dent el fognak követni a győ-
�elemért, amelyben elég ré-
gen volt rés�ük.

A DVTK-nak is előre kel-
lene lépnie, és ehhe� ugyan-
csak javulniuk kell. Jelenleg 
10 ponttal állnak a 9. he-
lyen, iga�, egy mérkő�éssel 
kevesebbet játs�ottak, mert 
a Ferencváros nem�etkö�i 
kupas�ereplése miatt elha-
las�tották a két csapat ős�i 
mérkő�ését. Mind védeke-
�ésben, mind támadásban 
fejlődnie kell a gárdának, hi-
s�en csak így lehetnek ered-
ményesebbek. Ami vis�ont 
bi�tosnak láts�ik, s�ikrá�óan 
kemény, kiéle�ett kü�delemre 
van kilátás vasárnap délután.

 A küzdéssel és az akarással nem volt gond az elődöntőben sem

2020. november 28. | 48. hét | XVII. évfolyam 47. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9
PÓLÓVERESÉG  
ANGYALFÖLDÖN

SZOMSZÉDVÁRAK CSATÁJA 

Hektikus szezonban harmadik hely

Élcsapatok érkeznek a hét-
végén a miskolci jégcsar-
nokba, ahol egyelőre to-
vábbra is csak nézők nélkül 
rendezhetik meg az Extra-
liga-mérkőzéseket.

A� elmúlt egy hétben két-
féle arcát mutatta a DVTK 
Jegesmedvék csapata. Két 
vereség (Slovan Bratislava 
ellen 6-3, a Bes�tercebányá-
val s�emben 4-1-re) után két 
idegenbeli siker követke�ett, 
his�en Nagymihályon 2-1-
re, Nyitrán hoss�abbítás után 
3-2-re győ�tek. A� utolsó 
mérkő�ést így értékelte Dave 
Allison ve�etőed�ő a klub 
honlapján: „A� első harmad-
ban jobb volt a� ellenfél, de 
a s�ünetben sikerült rende�-
ni a sorokat, és e�t követően 
átvettük a meccs irányítását. 
Kemény csata volt a jégen, 
minden korongért meg kel-
lett harcolni. Fontos idegen-
beli győ�elem e� s�ámunkra, 
his�en láthatjuk, hogy bárki 

ellen versenyképesek lehe-
tünk, ha a taktikát betartva 
harcolunk a jégen.”

A hétvégén két ha�ai talál-
ko�ó vár a miskolci Extrali-
ga-csapatra. Pénteken (lap�ár-
tánk után) a Poprád, vasárnap 
pedig a� Érsekújvár látogat a 
Népkertbe, és mivel két élcsa-
patról van s�ó, bi�tosan kitű-
nő találko�ók les�nek.

Egri István a héten nyilat-
ko�ott a Miskolc Televí�ió-
nak, amelyben többek kö�ött 
arról bes�élt, hogy egyelőre 
nagy a hullám�ás a csapat 
teljesítményében. A s�akmai 
stáb legfontosabb feladata 
most éppen a�, hogy e�eket a 
görbéket valahogy kiegyene-
sítsék. A klub elnöke s�erint 
a koronavírus-járványnak 
egyetlen po�itív hatása volt 
s�ámukra: a� elmúlt három 
év legjobb keretét állították 
öss�e, a ve�etőed�ő kapcso-
latainak kös�önhetően olyan 
s�intű játékosok érke�tek 
Miskolcra, akik egyébként 

magasabban jegy�ett baj-
nokságokban játs�anának, 
ám sok helyen el sem indult 
még a pontvadás�at. Termé-
s�etesen arra is felkés�ültek, 
hogy ha a négy kölcsönjáté-
kosnak viss�a kell mennie 
eredeti klubjáho�, akkor 
megfelelően tudják őket pó-
tolni. A� elnök bí�ik abban, 
hogy a járvány miatt beve�e-
tett korláto�ásokat belátható 
időn belül feloldják, his�en a 
�árt kapus mérkő�ések  ross� 
hatással vannak a játékosok-
ra, mivel minden sportoló 
a s�urkolókért játs�ik, ám 
most csak a� üres lelátókat 
láthatják. Végül arról bes�élt: 
a követke�ő hónapokban a 
csapatnak be kell bi�onyíta-
nia, hogy a bajnokság első 
felébe tarto�ik, a rájáts�ásban 
pedig minél jobb eredmény 
elérésére törekednek. Per-
s�e sok függ majd a� aktuális 
járványhely�ettől, amely bár-
milyen tervet könnyen felbo-
ríthat. Fotó: Juhás� Á.

A két szomszédvár csapata korábban is nagy csatákat vívott. 
Fotó: Beregi László

Két hazai meccs következik



Miskolci Napló10 Hirdetés

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! Alászolgája! 

www.vendelinetterem.hu  
Miskolc, Széchenyi u. 6 l 46/790-679

KEDVES  
VENDÉGEINK!  

Aggodalomra semmi ok:  

NYITVA  

MARADUNK!
Viszont:

Csak elvitelre áll  
módunkban  

kiszolgálni Önöket,
elviteles dobozt biztosítunk,  

de hozhatnak saját ételhordót is!

A NETPINCÉREN elérhetőek vagyunk, 
így HÁZHOZ  is rendelhetik ételeinket!

KEDVES VENDÉG!
Házhoz visszük,  
de személyesen is elviheted  
a Calypso kedvenceit!
Rendelésed várjuk: 9-11 között 

Telefonon: 46/324-616, 
személyesen Miskolc,Városház tér 7.

A Netpincéren is megtalálsz bennünket!

Dolce Vita  HETI MENÜ, STREED FOOD 
ételek, PIZZÁK mind egy helyen!!

Kedves Vendégeink! Sajnos személyesen nem 
találkozhatunk, de ételeinket és ízeinket nem kell nélkülöz-
nötök. A HETI MENÜ mellett megtaláljátok,

»  Streed Food ételeket  (kézműves hamburgerek, 
tortillatekercs,  
görög gyrospita)

»  kövön sütött pizza eredeti olasz recept alapján,  
valódi olasz alapanyagokból.

» frissensültek
» saláták
» desszertek

A KISZÁLLÍTÁS FOLYAMATOS!

+36  70/946-4740
www.dolcevitamiskolc.hu

facebook: dolcevitaetteremmiskolc,  
Instagram: @dolcevitaetteremmiskolc

3525 Miskolc, Déryné u 7.

H
ET

I M
E

N
Ü

!  
R

en
d

el
és

fe
lv

ét
el

 m
in

d
en

 n
ap

 8
.0

0
-1

4
.3

0
-i

g
R

E
N

D
E

LÉ
S

LI
M

IT
 N

IN
C

S!
St

re
ed

 F
o

o
d

 é
te

le
k 

és
 p

iz
za

re
n

d
el

és
  

fe
lv

ét
el

e 
m

in
d

en
 n

ap
 1

0.
0

0
-1

9.
30

-i
g

Több éttermet is megkérdez-
tünk, hogy milyen ételeket 
kínálnak az adventi időszakra 
és karácsonyra, valamint 
milyen pluszszolgáltatást 
nyújtanak, esetleg milyen 
ételkülönlegességeket 
kínálnak a hagyományos 
halászlé és töltött káposzta 
menün kívül.

A több mint fél évszázada 
működő Pokol Csárda fő profil-
ját adják a hagyományosan 
sütött és főzött házias, magyaros 
készételek. – Eddig is bevett 
szokás volt, hogy adventi idő-
szakban és karácsonyra is kértek 
házhoz szállítást vendégeink. 
Ételeinket jó minőségű alap-
anyagokból készítjük. Nemcsak 
családi összejövetelekre, hanem 
cégeknek évzáróra is vállalunk 
kiszállítást. Szívesen készítünk 
különleges ételeket is, ameny-
nyiben a kérés időben érkezik, s 
be tudjuk szerezni a szükséges 
alapanyagokat. A hagyományos 
töltött káposztától a különleges 
hízottlibamáj-sültig bármit 
elkészítünk, de volt már példa 
arra, hogy cápauszonylevest 
rendeltek egy esküvőre – mond-
ta Kiss Krisztina, az étterem 
tulajdonosa.

A Dolce Vita étlapjára vissza-
tért a pizza, ugyanis az étterem 
arra törekszik, hogy visszahoz-
zák a korábbi, a miskolciak által 
annyira szeretett hangulatot. 

– A pizzáinkat egy különleges 
recept alapján, olasz alapanya-
gokból készítjük. Novemberben 
hirdettünk akciót: egy pizza mel-
lé egy másikat adunk ajándékba. 
Decemberre pedig minden 
rendeléshez adunk egy 0,33-as 
Coca Colát és egy desszertet, 
ami lehet két palacsinta (kakaós, 
lekváros vagy mogyorókrémes), 
egy somlói galuska vagy egy 
tiramisu – tudtuk meg Konczvald 
István étteremvezetőtől, aki 
elárulta, elkészült a weboldaluk 
is. A dolcevitamiskolc.hu-n on-
line lehet fizetni az egész napos 
kiszállítást.

Huszonkét éve kínálja ételeit 
vendégeinek a Rossita Pizzéria, 
ahol nem csak a nevében meg-
található olasz tésztaétel ren-
delhető. Simkó Attila tulajdonos 
elmondta, ez alatt az idő alatt 
mindig arra törekedtek, hogy 
minél jobb és színvonalasabb 
szolgáltatást nyújtsanak. – Nem 
a megszokott Rossita-kínálattal, 
hanem klasszikus menüsorral 
készülünk majd karácsonyra, 
hogy a háziasszonyok kedvében 
járjunk. Korhely harcsahalászlé 
lesz töltött káposztával és több-
féle ízű bejglivel. Ezek egy részét 
lebomló papírba csomagoljuk, 
hogy védjük a környezetet – 
hangsúlyozta.

A Calypso Kisvendéglő 
elsősorban elvitelre készíti 
finom fogásait, de házhoz is 
szállítanak. Deutsch Miklós úgy 

nyilatkozott, a klasszikus kará-
csonyi ételek mellett különböző 
tálakkal is készülnek. – Kétfélére 
gondoltunk: a Calypso-tál a 
gyerekek által is kedvelt rántott 
húst, sajttal-sonkával töltött 
csirkemellet és rántott sajtot tar-
talmaz, a sültes tál pedig roston 
csirkemellet, sült kacsacombot 
és sült tarját a burgonya és a 
párolt káposzta mellett. Most a 
gyerekek kedvéért ketchupöt 
és majonézt is csomagolunk az 
elsőhöz – mondta a tulajdonos, 
aki hozzátette, szívesen teljesítik 
vendégeik egyéb igényét is.

A Vendelin Étterem kará-
csonykor is nyitva tart, ez alól 

csak a 24-e délutánja és estéje 
a kivétel. – Igazi magyaros ven-
déglátás jellemző ránk, és szép 
környezet, ha karácsonykor egy-
általán az étteremben tudunk 
találkozni. Ha nem, akkor marad 
a kiszállítás. Étlapunkon sok 
érdekesség van: törpeharcsa, ka-
kasherepörkölt, sárosi csülök... 
Kocsonyát folyamatosan főzünk 
most már. A közelmúltban 
újítottuk meg a konyhafőnök 
ajánlatát, amit érdemes meg-
kóstolni olyan vendégeinknek 
is, akik már régen jártak nálunk 
– mondta Szabó Csaba ügyveze-
tő, aki hozzátette, a kiszállítás a 
NetPincéren keresztül történik.

HÁZHOZ MENNEK  
A CREPPY-PALACSINTÁK!

06-70/374-3671
miskolc.creppy.hu

KLASSZIKUSOKAT ÉS KURIÓZUMOT IS  
KÍNÁLNAK AZ ÜNNEPI ASZTALRA
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A kuktán se véletlenül van 
biztonsági szelep. Muszájból. 
Hadd szálljon el a robbanásve-
szélyes, a forró gőz. A szerkesz-
tőségben jó esetben csak hu-
szonnégy órás a szolgálat. Mi 
még nem kullogunk az esemé-
nyek után. Elébe megyünk. A 
firkász akár távrecsegőn is meg-
szerzi az információt, de a fotós 
jobb, ha joggingban alszik. Elég 
egy füles, s máris indulhat a te-
repre. Megesik, hogy alvást szín-
lel, de közben félálomban is a 
rendőrségi csatornát hallgatja. 
Egyre kell ügyelnie, nehogy ha-
marabb érjen ki, mint a mentős 
vagy a helyszínelő rendőr. Még 
van konkurencia, él az egészsé-
ges versenyszellem, s az állandó 
harcban oldani kell az izgalmat, 
a feszültséget.

Nálunk Szikra Pál szerkesz-
tő, a tanító bácsi a legjobb 
mókamester. Sose tudjuk meg 
miért, talán a végtelen sport-
szeretete miatt hagyja ott a 
katedrát az újságírásért, azért, 
hogy mások ákombákomjait 
tegye nyomdaképessé. Hihetet-
lenül udvarias a kollégákkal, 
míg a többiek az édesanyjuk-
kal való kapcsolatteremtésre 
való biztatással kezdik a mon-
datot, ő nem győz bocsána-
tot kérni a zavarásért. Olyan, 
mint egy illemtanár. Miközben 

él benne a pedagógusi véna, 
tudja, hogy kell megleckéztetni 
a jó kollégát.

Már reggel korán meséli, 
meghallgatta Jakubik Laci in-
terjúját a Kossuthon. Jaksi ba-
rátunk egyik díjnyertes fotója 
kapcsán azt vallotta, minden 
vágya, hogy egy igazi háború-
ban kattintgasson. Palika nem 
tétlenkedik, ha ez a vágya, majd 
teljesítjük. Jóleső kajánsággal 
szerkeszti meg a beugratás for-
gatókönyvét. A távirati iroda 
egyik főnöke nyomban ráte-
lefonál Jaksira, mennyire ko-
moly a szándéka, s vállalna-e 
egy rövidtávú grozniji kikülde-
tést. Hozzáteszi, ott aztán ki-
csiszolhatja az oroszlánkörme-
it. Az elődjét éppen tegnapelőtt 
vesztették el. Nagy lóvé s még 
nagyobb dicsőség vár rá. Mire 
Laci Diósgyőrből a szerkesz-
tőségbe ér, már várja a fax. Itt 
az ukáz, töltse ki a kérdőívet, és 
postafordultával küldje vissza. 
Megnyugtatják, minden költsé-
get vállalnak, de nem árt beírni, 
hogy halála esetén ki lesz a biz-
tosítás kedvezményezettje.

Jaksi nem valami kitörő 
örömmel, s a nála ritkán hi-
ányzó büszkeséggel, sápadtan 
ér a redakcióba. Észrevesszük, 
meglessük, hogy a faxüzenetek 
között matatva gyorsan meg-

találja a neki szólót. A reggeli 
értekezletet feltűnő csendes-
séggel, némán végighallgatja. 
Utána viszont elsőként nekem 
dicsekszik el a ráváró megtisz-
teltetéssel. Faarccal, kuncogás 
nélkül gratulálok, megérdemli, 
de ajánlom, ezt a hírt osszuk 
meg a vezető kollégákkal. Lá-
tom, lohad a lelkesedése, gon-
dolatai már talán a Csecsen-
földön járhatnak. Biztatom, 
mesélem, nekem gondolkod-
ni sem maradt időm, amikor 
megkínáltak a vietnámi kikül-
detéssel. Ki ne hagyja, egyből 
sztárfotós lesz, a világ összes 
hírügynöksége verseng majd 
a képeiért. Miután az övékét 
már sorra kilőtték. Elárulom, 
előtte már lekáderezték, s csak 
csupa jót mondtam róla. Büsz-
kélkedtem, hogy a szajoli vas-
úti tragédiáról készült fotóira is 
felfigyelt már a sajtóvilág.

Emlékszem a párja telefon-
jára is. Kérdezi, mikor ér haza. 
Mert úgy időzítené a kedven-
cét, a juhtúrós sztrapacska 
szaggatását. Kedvetlenül, mo-
gor ván reagál, a fene se tudja. 
Groznijba megyek… s kinyom-
ja a kedvesét. Közben gyűlik 
a nép, a beavatottak élvezik 
az ugratást. Barátom magába 
roskad. A feje felett élcelődünk. 
Mondják, vigyen magával fe-

kete műanyag zsákot, sose le-
het tudni. Magam is élvezem 
az összjátékot. Van, aki vissza-
tartaná, mások irigylik, a töb-
bi fotós azt mondja, ha mégse 
menne, ajánlja őket maga he-
lyett. Nem veszélytelen a kikül-
detés, de hát itt is a fejére eshet 
egy tégla, ha a sors úgy akarja. 
Túltoljuk a biciklit, kiélvezzük 
a hecc minden pillanatát.

Jaksi magabiztossága soha 
nem látott mélységekbe süly-
lyed. Mígnem egy újabb hí-
vást kap az MTI-ből – kérjük 
a kihangosítást – rákérdeznek, 
hogy kész-e a holnaputáni in-
dulásra. Szegény Laci arca 
már nem csak komor. A keze 
is reszket. Szerintem is itt az 
ideje, hogy véget vessünk az 
összeesküvésnek.

Palika sétál be a szobámba 
azzal a kihangosított telefonnal, 
amelyről Jaksit ugratja. Vége 
a játéknak. Elszáll a feszültség, 
mindannyiunké. Csorognak a 
könnyeink a nevetéstől. Lacinak 
is nedves a szeme. A megköny-
nyebbüléstől. Ha nem szégyell-
né, akár sírna is. Zavarában, 
hazatelefonál. Mondja, lehet 
szaggatni a galuskát. A felesé-
ge mit sem sejtve kérdezi, hol a 
francba van az a Groznij, hogy 
már meg is jártad...

Szántó István

Jegyzet

JAKSI GROZNIJBA MEGY
A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

November 30., hétfő: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Miskolci Napló (közéleti 
magazin), 18:50 Milli és Rémi meséi 
(ism.), 19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (hon-
védelmi magazin), 19:35 Kvantum 
(tudományos magazin), 20:00 Hír-
adó (ism.), 20:15 Időjárás-jelentés 
(ism.), 20:25 Mezőkövesd-DVTK lab-
darúgó-mérkőzés, 21:05 Képújság

December 1., kedd: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:10 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Sportpercek, 18:50 Mil-
li és Rémi meséi (ism.), 19:00 Hír-
adó (ism.), 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 Aluinvent DVTK – PEAC kosár-
labdabajnoki mérkőzés, 21:00 Hír-
adó (ism.), 21:15 Időjárás-jelentés 
(ism.), 21:20 Képújság

December 2., szerda: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Egészségpercek, 18:50 
Milli és Rémi meséi (ism.), 19:00 
Híradó (ism.), 19:15 Időjárás-jelen-
tés (ism.), 19:25 Retro TV, 19:50 Ad-
venti üzenet, 20:00 Híradó (ism.), 
20:15 Időjárás-jelentés (ism.), 20:20 
DVTK Jegesmedvék – Érsekújvár 
TIPSPORT Liga jégkorongmérkőzés, 
21:20 Képújság

December 3., csütörtök: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 8:50 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Promenád 
(kulturális magazin), 19:00 Hír-

adó (ism.), 19:15 
Időjárás-jelentés 
(ism.), 19:25 Czibere ’90 (doku-
mentumfilm), 19:45 Milli és Rémi 
meséi (ism.), 20:00 Híradó (ism.), 
20:15 Időjárás-jelentés (ism.), 
20:20 Arttér (ism.), 21:00 Képújság

December 4., péntek: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Miskolci Nap-
ló (ism.), 19:00 Híradó (ism.), 19:15 
Időjárás-jelentés (ism.), 19:25 Milli 
és Rémi meséi (ism.), 19:40 Milli és 
Rémi meséi (ism.), 19:50 Adventi 
üzenet, 20:00 Híradó (ism.), 20:15 
Időjárás-jelentés (ism.), 20:20 Ad-
venti koncert (Miskolci Szimfónikus 
Zenekar műsora), 21:00 Képújság

December 5., szombat: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Krónika (heti hír-
össze foglaló), 18:20 Já tékszünet 
(ism.), 18:25 Egész ség per-
cek (ism.), 19:00 Krónika, 19:25 
DVTK Jegesmedvék – Érsekújvár 
TIPSPORT Liga jégkorongmérkő-
zés (ism.), 21:20 Képújság

December 6., vasárnap: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 17:45 Ad-
venti gyertyagyújtás (élő közvetí-
tés), 18:00 Krónika, 18:25 Prome-
nád (kulturális magazin, ism.), 
18:50 Adventi üzenet, 19:00 Króni-
ka (ism.), 19:25 Népkerti múltidéző 
(ism.), 20:20 Adventi koncert (Mis-
kolci Szimfónikus Zenekar koncert-
je), 21:15 Képújság
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Hogyan lehet kevesebb hulla-
dékot termelni, hogyan szelek-
táljunk, és hogyan csökkentsük 
az egyszer használatos műanya-
gok használatát? A MiReHu új 
oktatótermében ezekre a kérdé-
sekre mind választ kaphatnak a 

miskolci fiatalok. A szemlélet-
formáló tantermet az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét része-
ként adták át, a jövőben óvodá-
sok és iskolások is tanulhatnak 
majd itt a tudatos hulladékkeze-
lésről. Fotó: Végh Csaba

KUKA-SULI A MIREHU-NÁL 

Összesen 130 fát ültettek el a héten a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium udvarán. A facsemetéket az önkormányzat fatelepítési akciójá-
nak részeként igényelte az oktatási intézmény. Holczinger Ferenc igazgató lapunknak elmondta, a Fényi éves programjában már a tanév 
elején meghatározták, hogy mintegy száz fával gazdagítják a gimnázium területét. A több napon át zajló faültetést közösségépítő prog-
ramnak is szánták, melybe a diákok és a pedagógusok mellett a szülőket is bevonták. Veres Pál polgármester az ősz elején jelentette be a 
városvezetés szándékát, mely szerint 2020 és 2025 között évente kétezer fát ültetnek majd el Miskolcon. Ezzel nem csupán a kidőlt, kivá-
gásra érett fákat pótolnák, de új fasorok, ligetek is létrejöhetnének. Czifrusz Natália városi főkertész azt mondta, az akció keretein belül 
november 10-éig 26 közösség összesen 423 fát kért és kapott, de a faültetési akció tavasszal is folytatódik. Hozzátette, mindezek mellett 
az önkormányzat által igényelt fatelepítéseket és a fapótlásokat is folyamatosan végzi a Városgazda. Fotó: Végh Csaba

130 FÁT  
ÜLTETTEK EL 

A Calypso Étterem igyekszik megőrizni a tradicionális éte-
lek értékét, hagyományát, de bizonyos fogásokat némileg 
újragondoltak, a modern kor elvárásainak megfelelően kor-
szerűsítették és módosították azokat.

Kiváló példa erre a magya-
ros szűzérme újgrandolása, 
amelyet a Calypsoban a klasz-
szikus módtól eltérően, az ét-
terem főszakácsának ötleteivel 
kiegészítve készítenek, mind-
eközben pedig az étel erede-

tiségéhez is próbálnak hűek 
maradni, és megőrizni annak 
élvezeti értékét.

Elkészítés: Jóízű lecsót készí-
tünk. Egy botmixer segítségé-
vel leturmixoljuk, és tálalásig 
félretesszük. A sertésszüzet 
előkészítjük: lehártyázzuk, fe-
jét-farkát, tehát a két végét le-
vágjuk, formázzuk. Besózzuk 
a megtisztított sertésszüzet, 
egy forró serpenyőben kevés 
zsiradékban elősütjük, amíg 
minden oldala szép kérget nem 
kap. Megborsozzuk, majd 180 
fokos sütőbe tesszük, és a hús 
vastagságától függően 8-10 
percig sütjük. Előtte érdemes 
egy kevés vizet vagy alaple-

vet önteni alá, így nem szárad 
ki sütés közben. Kivesszük a 
sütőből és félrerakjuk. Amig 
a hús pihen, addig 3 mm vas-
tagságú karikákra szeleteljük 
a megtisztított egész burgo-
nyát, egy konyharuha segítsé-
gével leszárítjuk, majd forró, 

bő zsírban aranybarnára süt-
jük. Az addig pihentetett húst 
egyenlő nagyságú, kb. 4-5 dkg-
os érmékre szeleteljük. A lecse-
pegtetett csörgőburgonyát a 
tányérra halmozzuk, mellé he-
lyezzük a sertésszűzérméket és 
a forró lecsókrémet.

Magyaros sertésszűz újragondolva

Könyvújdonságok a Géniusztól 
3

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. december 9-ig. E-mail-cím: megfejtes@
mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői kö-
zött könyvutalványt sorsolunk ki. A nyere-

ményt a Géniusz könyváruház biztosítja.  

Hozzávalók:
3 dkg só
3 g bors
5 dkg szalonna
10 dkg vöröshagyma
1 kg tv-paprika
0,5 kg paradicsom
1,5 kg burgonya
1 kg sertésszűz
0,4 dl olaj

Hirdetés
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