Magyarországot képviseli
a dubaji gokart-vb-n

MESÉK A HALNÁRÓL
A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján állandó izgalmas élmény volt a Győri kapu környékén, hogy hallani és látni lehetett a halnán történő esti salaköntés zaját, fényét. Az
égbolt vörösen izzott, a hang pedig... pokoli,
filmbe illő zajhatás volt. Kinek, milyen emlékei vannak a jelenségről? Így került fel a kérdés és felhívás a Diósgyőri sínek nevű Facebook-csoportba. A közös emlékezésbe sokan
kapcsolódtak be hasonló kis történetekkel.
Összeállításunkat az 5. oldalon olvashatják.

Nánási Zoltán képviselheti Magyarországot jövő februárban a 2021-es gokart-világbajnokságon, melyet Dubajban rendeznek meg. A
miskolci fiatal egyébként a Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Karának hallgatója,
és gokartba körülbelül hat éve ült először, ám
ezalatt olyan sikereket ért el, melyekről sokan
évtizedek alatt is csak álmodnak.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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Rendhagyó menüsor egy
rendhagyó ünnephez
Ehhez a háromfogásos menühöz nem kell órákat tölteni a bevásárlással, csak
néhány alapanyagot kell
beszerezni főzés előtt.
Karácsony lesz december
24-én, ez kétségtelen. Lehet,
hó is lesz – ezt valószínűleg
még a meteorológusok sem
tudják pontosan megjósolni. Talán még némi enyhítés is várható a tilalmak terén – ezt csak december
21-én tudjuk meg. Azt viszont, hogy ünnepi hangulat lesz-e, bejárja-e majd a

szokásos melegség az otthonokat úgy, mint máskor, azt
végképp nem tudni. Éppen
ezért egy különleges karácsonyi menüt állított össze
számunkra Antal Gábor, a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség miskolci
régiós elnöke. A cél: finom,
ízeiben különleges, de alapanyagaiban egyszerű ételeket ajánlani olvasóinknak,
amelyek elkészítéséhez nem
kell komoly konyhai tapasztalat, viszont biztosan megdicsérik majd a vendégek.

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

LEGYEN IDÉN IS A MISKOLCI
EURÓPA LEGSZEBBJE!

Folytatás a 8. oldalon

A mi szavazatunkon múlik, negyedszer is a miskolci lesz-e a legszebb adventi
villamos.
Negyedik alkalommal hirdette meg az MHD86 nevű
cseh portál nemzetközi versenyét, amelyben Európa leg-

AZ ARANYSZARVAS SZOBRÁSZA
Valek József unokája lapunk segítségét kérte, hogy
megnézhesse azt a faszobrot, melyet nagyapja készített a patika bútorzatához.
Néhány héttel ezelőtt mutattuk be lapunk hasábjain Bényei Máriát és Kássa Lászlót, a
lokálpatrióta miskolci házaspárt, akiknek felmenői között
megtalálni Szőke Pál műbútor
asztalost is. Az ő nevéhez köthető sok egyéb mellett a néhai
Aranyszarvas Gyógyszertár
műemlék bútorzata is.
Cikkünk kapcsán kereste
meg szerkesztőségünket Antal
Gáborné Ildikó: leveléből kiderül, az ő családja is kötődik
az egykori patikához. Úgy fo-

galmaz: évek óta figyeli a méltatlan üzengetést, amely a jobb
sorsra érdemes gyógyszertárral kapcsolatban olvasható a
sajtóban, hiszen gyermekkorától az üzlet bezárásáig sokszor
megfordult itt.
– Anyai nagyapám, Valek
József szobrász volt, aki 1943ban, az orosz fronton meg-

halt 48 évesen. Sok műve van
Miskolcon, főként egyházi
munkák, de nem kizárólag.
Az Aranyszarvas Gyógyszertár egyik fekvőszarvasa volt az
egyik, melyet édesanyám emlegetett, és már csak emiatt is
jártunk oda – írta Antal Gáborné.
Folytatás a 2. oldalon

szebb adventi villamosát keresik. Az idei megmérettetésen
tizenegy ország huszonnégy
szerelvényére lehet szavazni.
Amint az ismert, az elmúlt
három évben toronymagasan
győzött a miskolci adventi villamos, amely 2017-ben elvarázsolt
kastély, 2018-ban egy meseszép

jégpalota, 2019-ben és idén bájos mézeskalács házikó formájában gördült ki a remízből.
A verseny a héten indult, és a
pénteki lapzártánk idején közel
tizennégyezer voksa volt a mézeskalács házikóvá alakított Tátránknak (ez az összes szavazat
46 százaléka), második helyen

Plzeň kék színekben tündöklő
villamosa állt nyolcezer-ötszáz
szavazattal (28 százalék), míg a
harmadik helyen Prága és Krakkó szerelvénye osztozott öt-öt
százalékkal. Szavazni 2021. január 3-án 18 óráig lehet az interneten (részletek a minap.hu-n).
Tajthy Ákos

Elindult az online adventi vásár
A járványhelyzet miatt
idén Miskolcon sincs hagyományos adventi vásár.
A nagy múltra visszatekintő ünnepváró rendezvényt
az önkormányzat az online
térbe költöztötte. Segítsünk együtt a helyi vállalkozókon, akik hasznos és
szórakoztató termékeket
egyaránt kínálnak!

Mindenkit arra biztatnak,
hogy keressék fel a vasaroljmiskolcit.hu weboldalt, ajánlják ismerőseiknek, és vásároljanak helyi őstermelői vagy
kézműves termékeket és művészeti alkotásokat a fa alá. Az
idei, rendhagyó adventi vásár
mindeközben már javában
zajlik a Vásárolj Miskolcit!

nevű Facebook-csoportban
is, ezt kiegészítve az új weboldal még könnyebbé teszi azt,
hogy az eladók és a vevők egymásra találjanak. Az ünnepre
készülődők széles palettáról
választhatnak: a kereskedők

kínálnak ékszert gobelinből,
mogyoróból, pitypanggal díszítve, karácsonyi dekorációt
akár levendulából, egészséges
teákat, valamint mangalicaés tejtermékeket is.
Folytatás a 3. oldalon
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AKI MEGÁLMODTA
AZ ARANYSZARVAST

Elutasították Jakab Péter
bérfejlesztési törvényjavaslatát
Már csak múlt időben beszélhetünk arról a törvényjavaslatról, ami többek
közt a legszegényebb régiók
béreinek felzárkóztatására
irányult.

A fiatalon elhunyt szobrászművész, Valek József szobra
volt a minta a patika jelenlegi
cégéréhez.

Folytatás az 1. oldalról

– Minden valószínűség szerint nagyapám szobra alapján
készült 1986-ban az ajtó feletti új cégér is, mely még mindig megtalálható itt, az eredeti
helyszínen – mutatja fotóriporterünknek Antal Gáborné, akivel a hányattatott sorsú patika
előtt találkozunk, részben a
járványhelyzet miatt, részben
pedig azért, mert az üzlethelyiségbe ezúttal sem sikerül bejutnunk.
Valek József ismert és elismert szobrászművész volt.
Abasáron született, Gyöngyösön volt kádártanuló, ezután lett szobrászinas Pesten, a
budai Kraftnál. – Nagyapám
1925-ben került Miskolcra,
mégpedig azért, hogy az akkoriban épülő Zenepalota orgonaállványát és különféle
szobrászmunkákat készítsen el
– meséli a büszke unoka.
Műhelye a cikk elején emlegetett Szőke Pál műhelyének
a közelében volt. Legtöbbször
megrendelésekre
dolgozott,
művészember volt, ezért aztán – mint azt Antal Gáborné
édesanyja, Valek Ilona emlékeit felidézve elárulta – vagy nagyon sok volt a munkája, vagy

szinte semmi. Ennek ellenére
élményekben gazdag volt az
életük, köszönhetően nagyapa
személyiségének – tette hozzá
mosolyogva.
A szobrászművész nagypapa
nevéhez kötődnek a martintelepi templom famunkái, az újgyőri templom faragott szószékén található négy evangélista
szobra, a minorita templom
szentségtartójának fából faragott, aranyozott állványa, de a
mindszenti templom kegyúri
padja is. Ez utóbbival kapcsolatban Antal Gáborné büszkén meséli munkatársunknak,
arról egy másolatot is tudott
készíttetni fű alatt a templom
felújításakor. Készített emel-

lett síremlékeket – sok közülük
még mindig megtalálható többek között a Szent Anna temetőben is –, de villaberendezések is kötődnek a nevéhez.
– Munkái közül sajnos nagyon sok az enyészeté lett: a
modernizálás áldozatává vált,
vagy éppen – amint a Deszkatemplom esetében – tűzben
pusztult el. Az Aranyszarvas
Gyógyszertár szarvasai viszont
megmaradtak. Emlékszem, a
gyerekkoromban édesanyám
mindig megkérdezte, mikor takarítottak, mert abban reménykedett, hogy egyszer közelről
is megnézheti a két szarvast.
A családi legendárium szerint
ugyanis csak az egyiket látta el

JÖN AZ ÉVAD FÉNYPONTJA,
AZ ÚJÉVI KONCERT

A műsor fantasztikus, igazi
slágerprogram lesz – jellemezte 2021. újévi koncertjét Dubóczky Gergely
karmester, aki örömmel
vezényli a Miskolci Szimfonikus Zenekart. A hangversenyt a Miskolc Televízióban láthatja, hallhatja a
közönség január 1-jén, este
8 órától.

Dubóczky Gergely elárulta,
az újévi koncerten játsszák
majd a Denevér nyitányát
és a Kék Duna-keringőt is. –
Ezek és a többi is zsigerien jó
zene, amiket nem lehet megunni. A miskolci zenekarral
korábban is dolgoztam már
együtt, szeretem, hogy erőt
tudunk meríteni egymásból.
Fontos az egészségünk, de az
is, hogy megőrizzük motivációnkat – mondta.
Szászné Pónuzs Krisztina,
a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetője elmondta, nem akarták megszakítani a hagyományt. – Ez

minden évadunk fénypontja. A hangversenyt a miskolci önkormányzat is támogatja. A próbatermünk nem
alkalmas tévéfelvételre, így
a városháza dísztermében
tartjuk meg ezt – mondta,
majd hozzátette, sikeresek
voltak az adventi hangversenyek is.
A négyalkalmas sorozatot a Miskolc Televízióban láthatta és még láthatja

a közönség. Utólag is vis�szahallgathatóak a MiNap
Youtube-csatornáján és Facebook-oldalán. Karmesterük Zsíros Levente volt. – Sokat tanultam a koncertekből.
Megtapasztalhattam a barokk és klasszikus, részben
a romantikus zene krémjét.
Minden helyzetben, élőben
és online is az a fő, hogy a
hallgatóság minőségi zenét
kapjon – mondta.

kézjegyével nagyapám, mert a
másiknak az orrát nem ő faragta – mesélte Antal Gáborné, aki
hozzátette, hasonló a terve neki
is, a szétbontás óta keresi a kapcsolatot a tulajdonossal, szeretné ugyanis látni a bútorzathoz
tartozó két szarvast.
A beszélgetést követően telefonon egyeztettünk Lichy Józseffel, az épületet tulajdonló
Bigatton Kft. jogi képviselőjével, aki elmondta: elviekben
semmi akadálya nincsen annak, hogy a szobrokat később
megnézzük, az alkotások ki- és
visszacsomagolásához azonban jelen kell lennie a bontást
végző restaurátornak is.
Tajthy Ákos

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Velünk a
Város-frakció is támogatta
Jakab Péter jobbikos ország
gyűlési képviselő törvényjavaslatát, ami lehetővé tehette volna, hogy az alacsony
jövedelemért dolgozók teljes
személyi jövedelemadójukat
visszaigényeljék, a multikat
pedig béremelésre kötelezzék. A javaslat három pontban eszközölt bérfejlesztést
a vidéken élő munkavállalók
számára: az állam többségi
tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek alkalmazzák

Megérkezett az első játszóvár
Új játékokkal gazdagodott
a Petneházy Tagóvoda egy
régiónkbeli vállalkozás felajánlásának köszönhetően.
Az oviudvarok felújítását,
rendbetételét célzó programot szeptemberben indította el Hegedűs Andrea
önkormányzati képviselő.
Több mint hetven gyermek jár a Petneházy-óvodába. Az intézmény játszóeszközei már fejlesztésre, cserére
szorultak, de újakra is szükség volt – mondta el érdeklődésünkre Tantóné Kaposvári
Csilla, a Miskolci Napraforgó
Óvoda vezetője. – Örömmel
fogadtuk a program indulá-

sát, bízunk abban, hogy a város minden ovija megújulhat
ennek köszönhetően.
A Zilahi Lászlótól, az
Észak-ÉP Kft. ügyvezetőjétől
kapott, mintegy 800 ezer forintos felajánlás legnagyobb
részét egy udvaron felállított
játszóvár megvásárlására és
felállítására fordították. De
jutott olyan bent használható logikai és készségfejlesztő
játékokra is, mint például az
Okoskocka, babaház, társasjátékok.
Fogadjunk örökbe egy
óvodaudvart – ezzel indította el szeptemberben programját Hegedűs Andrea önkormányzati képviselő azzal

A támogatásból készségfejlesztő játékokra is jutott.
Fotó: Mocsári László
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az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét: egy nyíregyházi
postás például ne kereshessen
kevesebbet, mint a fővárosban élő társa (ez egyébként
gyakorlatilag
megegyezik
azzal a javaslattal, amit Miskolc önkormányzata tett a
kormány felé); a magyar kormány tárgyalja újra a multinacionális cégekkel kötött
stratégiai megállapodásokat
úgy, hogy azok tartalmazzák, milyen ütemben kívánják ezek a cégek fejleszteni a
munkavállalók bérszínvonalát; lehetővé kell tenni, hogy
a kis- és középvállalkozók is
tudjanak béreket fejleszteni.
Jakab Péter javaslatáról azonban már csak múlt időben
beszélhetünk, mivel leszavazta azt az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottsága.

a céllal, hogy felújítsák az
egyre üresedő és szomorú képet mutató udvarokat,
és hogy a játszóeszközöket
olyanokra cseréljék, amik
az uniós szabványoknak is
megfelelnek. Mint arról korábban írtunk, a Petneházy
mellett a Középszeren található intézményt is támogatta már az említett cég. A
program kitalálójától megtudtuk, eddig nyolc óvoda
kapott már felajánlást. – Az
alapítványaik számlájára érkezik a pénz, és a vezetőség
választja ki a megfelelő játszóeszközöket, majd megvásárolják és telepítik azokat.
Az eszközök megfelelnek az
uniós előírásoknak.
Hegedűs Andrea leszögezte: szeretné, ha a program
folytatódna, ezért kéri a vállalkozók, magánszemélyek
segítségét, hogy a város óvodásai megfelelő körülmények között játszhassanak.
Az eddigi felajánlások összege 500 ezer és 1 millió forint
között mozgott. Volt, aki célzottan támogatott egy intézményt, más esetben szociális
alapon döntöttek.
Kujan István
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Miskolci Napló – A város lapja

Kétezer fánál
járnak, tízezer a cél
Tízezer facsemetét szeretne elültetni – a Nagy-Miskolc program részeként –
az önkormányzat 2025-ig
a város közterein, illetve a
pályázó helyi intézmények
udvarán. A program jövőre folytatódik.
Még szeptemberben közösen ültette el az első fát
Veres Pál polgármester és
Osváth Zoltán, a Miskolci
Városgazda Kft. ügyvezetője Hejőcsabán. A program
célja, hogy a következő öt
évben tízezer facsemetét –
évente két-kétezret – ültessenek el városszerte. A programba a helyi közösségeket,
közintézményeket, óvodákat és iskolákat is bevonta
az önkormányzat. Idén ős�szel több mint két tucat intézmény pályázott és kapott
facsemetéket a várostól.
Kertész Béla, a Városgazda műszaki vezetője érdeklődésünkre elmondta, az
első ütemet a napokban lezárták. – Ez azt jelenti, hogy
ezerötszáz fát mi, ötszázat pedig az igénylő isko-

lák, intézmények ültettek el.
Idén Görömbölyre, a Horváth-tetőre, Komlóstetőre, a
Szentpéteri kapuba, Szirmára, a belvárosba, Diósgyőrbe
és az Avasra kerültek fák.
Veres Pál polgármester
korábban úgy fogalmazott, mindannyiunk érdeke, hogy a város a jelenleginél is zöldebb legyen, és ezt
a Nagy-Miskolc program
megírásakor is messzemenőkig szem előtt tartották.
Az újabb kétezer csemetét a tervek szerint már tavasszal elkezdik telepíteni, amit ősszel folytatnak
majd. – Amint lesz rá lehetőségünk, akár bővíthető is
a tízezres keret. Igyekszünk
ehhez pályázati forrásokat
találni.
A csemeték ültetési helyét
egy erdőmérnök és Czifrusz
Natália városi főkertész segítségével jelölik ki. Olyan
fafajtákra esett a választás,
amelyek jól tudnak alkalmazkodni a városi környezethez. Ilyenek például a
szil- és platánfák, illetve a
hárstölgyek.

Elindult az online adventi vásár
A helyi kereskedők és vásárlók Miskolc adventi vásárát a
vasaroljmiskolcit.hu weboldalon érhetik el.
Folytatás az 1. oldalról

Az online térbe költözött adventi vásáron széles palettáról
választhatnak a miskolciak és
a környékbeliek. Kiss Ágnes, a
Bükki Napsugár kereskedés
tulajdonosa natúr kozmetikumokat árul egy bükkszentkereszti családi manufaktúrából.
– Termékeink gyógynövények
és organikus növényi olajok
felhasználásával
készülnek.
Kozmetikus és természetgyógyász végzettséggel rendelkezem. Rendszeresen részt
veszek a Miskolci termelői napon, ott kezdtem árusítani saját készítésű szappanaimat, ma
már saját üzletem van. Nagyon
szívesen csatlakoztam most is
a városi kezdeményezéshez.
A mostani nehéz helyzetben
mindannyian próbálunk minél több fórumon megjelenni
– mondta.
Nagy Katarina kézzel horgolt táskáit mutatja be a honlapon. „Törekszem az igényességre, praktikumra. Általában
pólófonalból, illetve zsinórfonalból készülnek, különböző
fém-, fa-, műbőr- kiegészítők-

ÉPÜL A TÁMFAL, DE ELKÉL
MÉG A SEGÍTSÉG
Pénteken a Miskolci Szakképzési Centrum intézményeinek tanulóit mozgósították.
A Varga-hegyen, a Csermőkei úton kialakított Autisták
Házának működését veszélybe
sodorták az őszi esőzések: megindult a domboldal, és a sár, illetve a lefolyó víz már az itt élők
lakhatását fenyegette. Emiatt
kezdtek bele egy zúzott köves
támfal építésébe, ami nagyrészt
önkéntes alapon készül.
– Egy ötven méter hos�szú támfalat kell építenünk, ez
magasságában három egymásra helyezett sor, egyméteres gabionkosárból áll – részletezte a
feladatot Bohus Viktória projektvezető. – Most a második
sor végén járunk, erre kerül
majd még egy sornyi kosár a
tervek szerint. Ha ez megvan,
még vissza kell töltenünk az elhordott földet a támfal mögé,

illetve meg kell oldanunk a
hegyoldalról leáramló csapadékvíz elvezetését is – egy ilyen
rendszer megtervezésére már
kaptunk ígéretet a miskolci önkormányzattól. Ezt a problémát
a tavaszi olvadásig orvosolni
kell. Nagy szükségünk lenne
egy kisebb munkagép segítségére is – tette hozzá a Miskolci
Autista Alapítvány munkatársa.
– Nyertünk egy pályázatot egy
játszótér kialakítására, aminek
május 30. a felépítési határideje. Azonban nem tudunk hozzákezdeni, amíg a támfal nem
készül el teljesen.
Rengeteg önkéntes vett már
részt a munkában: októberben diósgyőri szurkolók és civil aktivisták fogtak össze, hogy
segítsenek az építésben, a felhíváshoz vállalkozók is csatlakoztak, az Avalon Park pedig
adománnyal járult hozzá a cél
eléréséhez. Múlt héten a Fényi
Gyula Jezsuita Gimnázium di-
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ákjai ragadtak vödröket és talicskákat a B.-A.-Z. Megyei
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésének köszönhetően; most a Miskolci
Szakképzési Centrum intézményeinek tanulóit mozgósították.
– Jelenleg a Kandó, a Berzeviczy és a Szentpáli diákjai segítik a támfal építését – mondta a helyszínen Jernei Péter, az
önkéntes ház irodavezetője,
aki hozzátette, az elején kissé
szkeptikus volt a fiatalok munkamoráljával kapcsolatban, de
ez hamar változott.
– Le a kalappal előttük: lelkesen dolgoznak, és nem csak
a fiúk, a lányok is, pedig ez nehéz fizikai munka. Úgy hittük, ha 10-15 diákot be tudunk
vonni, az már nagyon jó eredmény. Ehhez képest nagyjából
harmincan vagyunk most itt.
Ez persze a pedagógusok lelkes
közvetítésének is köszönhető.
Bájer Máté

Pénteken az MSZC tanulóit mozgósították. Fotó: Mocsári László

Adventi vásár 2019-ben a Szent István téren. Fotó: Mocsári László
kel. Tapintásuk puha, mégis
strapabírók, időtállók” – írja.
Kovács Bence kézzel készített
fali dekorokat kínál. „A termékeket Miskolcon és 10 kilométeres körzetében ki tudjuk
szállítani. Amennyiben a miskolci rendeléseteket december
15-éig leadjátok, még ott lehet
a karácsonyfa alatt” – hívja fel
a figyelmet a vasaroljmiskolcit.
hu oldalon, ahova várják további kereskedők jelentkezését is.
Mindeközben
felkereshető a Vásárolj Miskolcit! nevű
Facebook-csoport is, ami már
március óta teszi könnyebbé
az eladók és a vevők egymás-

ra találását. Itt van könyv, notesz, festmény, szobor, terítő, sál,
kanál, bögre, kerámiatál, bor,
sör, kenyér, tészta és csokoládé.
Megjelenik a felületen előadó,
fényképész, kutyasuli, nyelviskola, gravírozó, reklámgrafikus,
bádogos, ajtós és asztalos is.
Van, aki hímző- és szövőszettet
kínál, videokazettát digitalizál,
gyertyát készít akár természetes
méhviaszból, garázs- és kertkaput javít vagy beépít. Továbbá
van, aki babakelengyébe segít
be hordozókendő, takaró és hálózsák varrásával. Azt javasolják, kerüljön helyi étel, miskolci
éttermek által elkészített menü
az ünnepi asztalra.

Dávid Örs szerint minden
lehetőséget meg kell ragadni,
hogy megmutassák termékeiket.
– Cégünk, a Keleti Blokk Ruhaipari Manufaktúra 2002 óta
gyárt egyedi tervezésű ruházatot, köztük pólókat, pulóvereket,
sapkákat és táskákat. Ezek sajátossága, hogy helyi ihletésű dizájn található felirataink és mintáink között, ez itt már egy saját
márkának minősül. Széles korosztály vásárolja meg anyagában és nyomtatási technikában
is magas minőségű darabjainkat
– mondta a tulajdonos, aki szerint az adventi vásárnak kiváló
pótlása mindkét felület.
Répássy Olívia

Látogatóban a polgármesternél
Antal Attila Zalántól kapott a napokban levelet
Miskolc polgármestere.
A 12 éves kisfiú egy képeslapot szeretett volna kapni karácsonyra, de Veres Pál
úgy gondolta, hogy meglepi
Attilát, és vendégül látta a
hivatalban. Az ötödik osztályos tanuló kissé megilletődve érkezett édesanyjával
a találkozóra, de végül jót
beszélgett a polgármesterrel. Kiderült, hogy kedvenc
tantárgya az informatika, és
elárulta, érdekli a politika is.
Így karácsony közeledtével
a képeslap mellett néhány
apró ajándékkal is meglepte
Veres Pál.

Kézbesítik a Salkaházi támogatást
Megemelt összeggel, a tervek szerint kezdődött meg a
Salkaházi Plusz program keretében nyújtott támogatás
folyósítása csütörtökön. Ezt
azok a miskolci nyugdíjasok
kaphatják, akik igényelték
vagy év végéig igénylik az
önkormányzatnál.
A járványügyi helyzet
miatt a megszokottnál később nyílt lehetőség a kérelmek benyújtására, mégis
több mint 32 ezer igénylés
esetében állapított meg jogosultságot az önkormányzat. Veres Pál, Miskolc polgármestere Nagy-Miskolc
programjában a korábbi tíz-

ezer forint emelését ígérte,
így az idén 10 százalékkal
magasabb összeg jut a miskolci időskorúaknak, annak
ellenére is, hogy a koronavírus-járványhelyzet több
százmillió forintos védekezési költségei és a kormányzati elvonások súlyosan
érintették a város költségvetését.
A megemelt összeg kézbesítése csütörtökön kezdődött. December 16-áig 32
500, 60. életévét betöltött
nyugdíjashoz érkezik meg
a pénz postai utalványon.
Azok, akiknél a jogosultsági feltételek még az év végéig teljesülnek, vagy akik va-

lamilyen oknál fogva eddig
még nem nyújtották be a
támogatási kérelmüket, ezt
december 31-éig még megtehetik. A határidő után azonban a lehetőség jogvesztő,
így már nem lesz mód annak
megállapítására.
Támogatásra
jogosult,
aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül
(öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj stb.), betöltötte
vagy december 31-éig betölti
hatvanadik életévét, miskolci lakóhellyel rendelkezik,
és jövedelmeinek összege
(nyugdíja és egyéb jövedelme összesen) nem haladja
meg a havi 285 000 forintot.
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A dubaji gokart-vb-n képviseli Magyarországot
A miskolci fiatal csupán
néhány éve gokartozik, ám
ezalatt olyan sikereket ért el,
melyekről sokan évtizedek
alatt is csak álmodnak.
Nánási Zoltán képviselheti Magyarországot februárban
a 2021-es, dubaji gokart-világbajnokságon. Ebben az évben
hazánk egy kvótát kapott a világversenyre, ezt nyerte el ő. „A
dubaji vb-n ráadásul sem magyar csapat, sem juniorversenyzőnk nem indul. Lesz ugyan még
egy magyar nemzetiségű versenyző, ő azonban olasz színekben fog versenyezni” .
A miskolci fiatal egyébként
a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Karának hallgatója, és gokartba körülbelül
hat éve ült először.
– A technikai sportok világába egy csoporttársamnak köszönhetően csöppentem bele,
aki szabadidejében egy miskolci gokartpályán dolgozik. Egyszer meghívott, próbáljam ki, és
mivel mindig is szerettem a versenysportokat, tulajdonképpen
sokat nem is kérettem magam.
Aztán az első körök után an�nyira megtetszett a gokartozás,
hogy elkezdtem rendszeresen
kijárni, próbálgattam magamat.
Később úgy gondoltam: versenyeken is megmérettethetném
magam, persze ekkor még csak
hobbicsapatokban, hobbiversenyeken. Hobbiként gondoltam
erre az egészre – teszi hozzá.

Megvan a tehetség
Rövid idő alatt kiderült:
rosszul gondolta. Minden tehetsége megvan ugyanis ehhez
a sporthoz. „Már a legelső versenyen a harmadik helyre juttattam a csapatomat, köszönhetően annak, hogy nekem
sikerült teljesítenem a legjobb
időt. Később aztán egyéniben
is kipróbáltam a versenyzést,
és többnyire így is dobogós helyeken végeztem” – meséli.
2016-ban, vagyis egy évvel
azután, hogy Zoli versenyezni kezdett, az egyik szövetség
hivatalos versenypályaként ismerte el a Miskolci Gokart
Arénát. Ez azért bizonyult fontos momentumnak a fiatal életében, mert innentől kezdve az
ott elért eredmények a világranglistára is felkerültek.
– Ha már házhoz jött ez a
lehetőség, eldöntöttem, hogy
mindenképp jó lenne kijutni
a szövetség világbajnokságára,
amit 2017-ben Párizsban rendeztek meg. Ez szerencsére sikerült is – idézi fel első komolyabb sikerét.
2018-ban aztán úgy döntött:
egyéniben is kipróbálná magát,
ezért innentől kifejezetten olyan
versenyeken vett részt, amelyeken elegendő pontot gyűjthet
ahhoz, hogy kijusson az egyéni
vb-re. Azon a versenyen Nánási
Zoltánon kívül még három magyar pilóta mérette meg magát,
közülük a miskolci fiú végzett a
legjobb helyen, ő 14. lett.

Nánási Zoltánnak minden tehetsége megvan a gokarthoz
– Ezen annak idején én is meglepődtem, hiszen tisztában voltam vele, hogy olyan profi versenyzőkkel kell megküzdenem,
akik gyermekkoruk óta gokartoznak, míg én húsz is elmúltam,
mikor elkezdtem versenyezni.
Ennek ellenére is sikerült, sőt annak idején azt mondták, a helyezésem valószínűleg egy jó ideig
a legjobb magyar eredmény lesz
ebben a kategóriában.
Korántsem meglepő tehát,
hogy Nánási Zoli úgy döntött: elindul a dubaji vb-n. A
koronavírus-járvány azonban
– ahogyan mindent érint a világon – a versenyzők felkészülése elé is súlyos akadályokat
görgetett. „A tavalyi, körülbe-

lül hatvan versennyel szemben
idén mindössze hét versenyt
rendeztek meg. Panaszra azonban nincs okom, mert ezek közül ötöt megnyertem, egyszer
pedig második lettem. Ezzel
az eredménnyel kvalifikáltam
magam az egyéni világbajnokságra” – meséli.
Miskolc is támogatja
A fiatal számára külön öröm,
hogy a jövő évi világversenyen
szülővárosának, Miskolcnak
az önkormányzata is támogatja. – Szerettük volna, ha a
polgármesteri hivatalban tudnak az eredményemről, ezért
e-mailen keresztül küldtünk
egy portrét nekik, melyben a

versenyzői múltam és eddigi
eredményeim is szerepelnek.
Nagyon nagy meglepetés volt,
hogy rövid időn belül felvették
a kapcsolatot velem, behívtak
egy személyes megbeszélésre, ahol kiderült, szeretnének
betekintést nyerni egy egyéni
technikai sportoló világába,
főleg így, nemzetközi szinten.
A megállapodás értelmében a
támogatásért cserébe én Miskolcot népszerűsítem majd:
a ruhámon és a sisakomon is
rajta lesz Miskolc logója – meséli Zoli, aki fontosnak tartja megemlíteni Porcs Dániel
sportreferens és Borkuti László önkormányzati képviselő
nevét, mert nélkülük nem ta-

lál egymásra a versenyző és az
önkormányzat.
Kiemelte még: a felkészülést,
vagyis a vezetéstechnikát és a
pálya megismerését Janecskó
Adrián gokartedző segítségével fogja elvégezni, és bár a járvány miatt itt is nehezített a pálya, biztos benne, hogy sikeres
munkát végezhetnek együtt.
Nánási Zoltán hozzátette:
tervei szerint a gokartnak és a
versenyzésnek a későbbiekben
is fontos szerep jut majd az életében, viszont nagy hangsúlyt
fektet jelenlegi tanulmányainak befejezésére is, sőt, még
tovább képezi magát, hogy az
életben megállja a helyét.
Tajthy Ákos

Idén a tűzoltás volt az elsődleges

Festés, takarítás, virágosítás

Az 5. önkormányzati választókerület képviselője,
Szarka Dénes értékelte a
2019 októbere óta elvégzett
munkát lapunk számára.

Az önkormányzat 2. számú
választókerületének képviselője, Cseléné Figula Edina számolt be lapunknak
az eltelt egy év munkájáról.

Az elmúlt egy év lehetőségeit és tevékenységeit alapvetően
két negatív tényező befolyásolta. Az egyik a város költségvetésének állapota, amely az előző városvezetés felelőtlen és
pazarló gazdálkodása miatt a
vártnál is rosszabb volt, a másik a 2020 tavaszán megérkező,
és az év hátralévő részét meghatározó koronavírus-járvány.
A két negatív tényező egymást
erősítve kényszerítette abba a
helyzetbe a képviselőket, hogy
az újat teremtő tervek megvalósítása helyett munkájuk
javát leginkább tűzoltásra, a
legszükségesebb fejlesztések
végrehajtására korlátozzák.
A pandémiával kapcsolatos korlátozások bevezetéséig
igyekeztünk a választókerületre vonatkozó terveket társadalmasítani, amelyben a Dialóg
Egyesület Avasi Közösségi Kávézója vállalt vezető szerepet.
Ezen párbeszédeknek köszönhetően a lakossági fórumaim,
fogadóóráim és a beérkező javaslatok alapján ugyanakkor a
forráshiányos helyzet ellenére
is sikerült számos ötletet megvalósítani.
Parkolóhelyeket festettünk
fel az Áfonyás és a Gesztenyés

Egy évvel ezelőtt, amikor
választóimtól pontosan 2019
támogató szavazatot kaptam,
az öröm mellett olyan más
érzések is a szívembe költöztek, mint hála, felelősség,
energia, tenni akarás, béke,
az összetartozás érzése. Sajnos ez az év minden tervet
és elképzelést felülírt. A járványhelyzet nem tervezett
kiadásai, a kormányzati forráselvonások és az előző városvezetéstől örökölt tízmilliárdos hiány miatt át kellett
alakítani a város költségvetését. Mindezek ellenére is folyt
és folyik a munka.
Szirmán akadálymentesítettük a járdát az orvosi rendelő előtt, szélesítettük egy
parkoló kapuját, a Martinkertvárosban a buszmegálló
akadálymentesítését, csatornafedelek cseréjét végeztük
el. Kitakarítottuk a Balaton
utca 17. szám előtti területet,
rendbe tettük a Latorca utcai orvosi rendelő előtti parkolót. Nagy mennyiségben
javítottuk az útfelületeket
kátyúzással, a közterületeken segítőkész lakók közbenjárásával virágosítottunk. A
polgárőrség támogatásával,

Közösségi szemétszedés az Avason. Fotó: Juhász Ákos
utcákban, járdákat javítottunk
a Szentgyörgy úton, a Középszer és a Gesztenyés utcákban,
lépcsőket hoztunk helyre a Középszer utcán és a Szentgyörgy
úton. Előreléptünk a fásítás terveztetésével az Áfonyás utcán,
illetve több önkéntes akciót,
szemétszedést szerveztünk.
A
választókerületemben
élők közösségi közlekedést
érintő választói javaslatait továbbítottam az MVK részére,
amely ezeket figyelembe véve
sűrítette a Középszer utcai
buszjáratot, megváltoztatta a
35-ös buszjárat útvonalát, továbbá folyamatban van a 35R
járat sűrítése. Mindezek ismeretében még kiábrándítóbb az
a fejlemény, hogy az egyre súlyosbodó járványhelyzet idején a Fidesz-kormány a miskolciak életét megkönnyítő
alapszolgáltatás fejlesztése he-

lyett annak elsorvasztásában
érdekelt: félmilliárd forint támogatást vont el városunk közösségi közlekedésétől.
A járvány okozta válsághelyzet 2020 tavaszán a képviselői keretek befagyasztására
kényszerítette a városvezetést,
ami több, tervezett támogatás
elhalasztásával járt, de a miskolciak egészségének megvédése érdekében ez elsődleges,
elkerülhetetlen
intézkedés
volt. A rendelkezésemre álló
képviselői alapomból támogattam többek között az Avasi
Judo Egyesület működését és
lakóközösségek kertépítését,
illetve saját forrásaimmal kiegészítve a válsághelyzet alatt
maszkokat, kesztyűket és kézfertőtlenítőket juttattam el a
körzet háziorvosi rendelőibe,
és mindazoknak, akik ezekből
igényeltek.

önkéntesekkel kifestettük a
martinkertvárosi óvoda kerítését, ahogy a játszóterét is
– kedves és ügyes helyiek segítségével.
Számos fogadóórát, lakossági fórumot, bejárást tartottam a Városgazda és a
Miskolc Holding munkatársaival. Egyeztetéseket szerveztem a Magyar Közút Zrt.
képviselőivel, az „Y-híd” miatt számos megbeszélésen és
civil fórumon vettem részt.
Több, már korábban betervezett munka nem valósulhatott meg márciusban, mivel a körzet pénzügyi keretét,
a képviselői alapot zároltuk,
hogy a város járványügyi védekezését segíthessük. A csapadékvíz elvezetésének megoldása, az utak állapotának
javítása, a járdák rendbetétele, gyalogátkelő elkészíté-

se még előttünk álló feladat.
Sikerült azonban előrelépni
az Iskola téri játszótér elkerítésében, a Bornemissza és
a Magyar László utcákra kerülő fekvőrendőr kihelyezésében – a kiviteli árajánlatok
hamarosan rendelkezésünkre állnak.
Tavaly advent idején 200
gyermek mikulásvonatozását
szerveztük meg. Kihelyeztük
a martinkertvárosi és szirmai karácsonyi díszeket, adventi koszorút készítettünk a
lakosság segítségével, és adományfákat állítottunk mindkét városrészben. A négy
adventi hétvégén együtt készülhettünk a karácsonyra az
egyházak, az egyesületek és a
nyugdíjas klubok segítségével.
Köszönöm azoknak, akik továbbra is segítik a munkámat,
mellettem voltak és vannak!

Bejárást tartott Veres Pál és Cseléné Figula Edina Martinkertvárosban, illetve Szirmán
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MESÉK A HALNÁRÓL – „GYÖNYÖRŰ TŰZIJÁTÉK,
FILMBE ILLŐ ZAJ”
A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján állandó izgalmas élmény
volt Miskolcon, hogy hallani és látni lehetett a halnán történő esti
salaköntés zaját, fényét. Az égbolt vörösen izzott, a hang pedig...
pokoli, filmbe illő zajhatás volt. Kinek milyen emlékei vannak a
jelenségről? Így került fel a kérdés és felhívás a Diósgyőri sínek
nevű Facebook-csoportba. A közös emlékezésbe sokan kapcsolódtak be hasonló kis történetekkel, az internetes közösségi oldal
több csoportjában is folytatódott a „mese a halnáról”.
Takács Józsefné: – A férjem ott
dolgozott, ők robbantottak szét.
Tóth Sarolta: – Én kiskorom
ban azt hittem a zajra, hogy óriá
sok kalapálják a gyárban a vasat.
Miskei Gia: – Hatkor, kettő
kor és tízkor „fújt” a gyár, mű
szakváltást jelezve, este pedig
ilyenkor lángolt fel a „fáklya”. Az
esti öntés és csapolás a közel la
kóknak durva élmény lehetett...
Nekem csak a szüleim indulá
sát vagy hamarosan hazatértét
jelezte.
Tóth Sarolta: – Jujj, de utál
tam, amikor fújt, mert tudtam,
hogy akkor kelni kell, mert ha
marosan suli. Persze most már
hiányzik.
Miskei Gia: – A kettest vár
tam, mert az oviban nem kellett
tovább az alvást tettetni.
Szilasné Jósvai Júlia Katalin: –
Nekünk az ablakunkból látni le
hetett azt a kéményt, ami lángolt
időnként, eleinte féltem tőle, de
idővel megszerettem.

Gyógyvíznek hívtuk. Lehet, az is
volt. (A Gyár utca és a halna között volt a Tenkes patak, és abba
folyt bele a forró víz, amivel a salakot hűtötték. Erős kénes szaga
volt. – a szerk.)
Durbák György: – Gyerekko
romban, az ötvenes évek első
felében a Glószban laktunk a
második emeleten, mindig ro
hantam a konyhaablakhoz bá
mulni a salaköntést!
Balthes József: – Gyönyörű volt.
Jurás László: – Gyerek voltam,
de az Avas túloldalán, a Népkert
felől is lehetett látni a vöröslő
eget. Még ha felhorkant a nép a
stadionban, annak a hangja is el
ért a belvárosba.
Simon János: – Lehetett látni a
Mexikóvölgyben is, ahogy öntik
ki a forró salakot!
Szabó Irma: – Nem volt min
dig „szívderítő” egy-egy ürítés,
mert ha valaki véletlenül belee
sett, az természetesen menthe
tetlen volt! Ezeket nem használ

Németh Tibor: – Emlékszem,
hogy amikor vittük ki a Nádas
rétre a hulladékot a Kamazzal,
idegesítettek a menet közben fel
ugrálók – akik húzogatták ki a
vasat a billencsből. Valaki kita
lálta, és működött, hogy a tör
melék tetejére egy kis frissen
kiöntött salakot a bagerral ra
kassunk. Mire leértünk a nádas
réti hulladéktelepre, pont annyi
ra lehűlt, hogy aki lendületből
felugrott, már ugrott is le, csak a
cipőtalpa fent maradt a forró sa
lakon. Hát ez is felejthetetlen él
mény volt.
Paulon Rozália: – Mi közvet
len a halna alatt laktunk. Leír
hatatlan, hogy akkor gyerekfejjel
mit éreztünk. Féltünk is, meg él
veztük is a látványt.
Kovács Ferenc: – Jártunk a Ten
kesre fürdeni, ami a halna alatt
volt. Amikor öntötték a salakot,
az egész Gyár utcát, Musz
kás
oldalt és környékét bevilágította.
Főleg télen volt szép, amikor a hó
is rózsaszínnek látszott.
Balajtiné Zsuzsa: – Én is jár
tam gyerekként oda fürdeni a
nagyszülőkkel. Jó meleg víz volt.

ták fel a vasgyártására, hanem
a halnára kerültek, amit a né
metek vettek meg. A halna tar
talmazott még annyi vasércet,
amiért a németeknek érdemes
volt megvásárolniuk.
Kovács Ferenc: – Nem sűrűn
estek bele.... Amit a halnára ürí
tettek-öntöttek, az salak volt.
Miskolci László: – Na és a szál
ló „ökörnyálra” – vagyis a salak
öntéskor keletkező finom szá
lakra – már nem is emlékszel,
ami a szellő fuvallatára betakar
ta a környező városrészt?
Nagy István: – A kétezres évek
elején (2005 – a szerk.) volt egy
hatalmas robbanás. Gyerekként
a Gépész utcai játszótéren ül
tünk nyáron, mikor eldurrant,
valószínűleg víz került alá. Na az
kemény volt... Biztos sokan em
lékeztek rá.
Kohr Ádám: – Meteorzápor
volt a Vasgyárban...
Harangozó Irénke: – Így volt.
A Thököly utcában laktunk, és
mindig vörösen izzott, a 10 eme
letesből lehetett látni.
Steinbinder Lívia: – Gyerek
korom emléke még a „nagyka

lapács” hangja és a gyár fújása
háromszor. De jó ezekre vissza
gondolni. A salak kiöntése pe
dig forró olajba víz cseppenése,
sercegő és hangos! Az egész csa
ládom dolgozott ott, sőt, egész
Miskolc.
Szemán Miklós: – Négyszer,
reggel 5-kor is!
Miskolczi Annie: – A gyár fú
jását meddig lehetett hallani?
Tóth Gábor: – Arnótig biztosan!
Vargáné Kovács Éva: – „Gyár
búgott fel, 10 óra, Nagykovács
mű-sziréna, Zúgja-búgja itt az
éj, Aludj város, aludj nép... Csu
csukálj, aludj el, aludj el” – így al
tattam a gyerekemet.
Nics Éva: – Úgy hívták: dudál
a gyár. Leginkább egy hajókürt
re hasonlított.
Hanyecz Zsuzsanna: – Mi „fúj
a gyár”-nak mondtuk.
Kozma István: – Akkor volt
az igazi, amikor vihar után a tó
csákba is jutott, és repkedtek a
fejnagyságú kövek!
Vincze Tibor: – Sohasem volt
pánik! Ez vele járt a kohászattal.
Bárcsak üzemelne még!
Fedor Béla Károly: – 197273 között dolgoztam az LKM
nagy
olvasztó gyáregység vil
lanyszerelő ügyeletén. Sűrűn
kellett kijárni a halnára, mert
a granulálógép állandóan be

tojt. Nos, annak volt még iszo
nyú hangja, amikor a forró sa
lakot elkezdték önteni egy nagy
forgóventilátor-szerű dobra, és
közben locsolták vízzel! Zen
gett tőle a környék. Egy több 10
KW-os motor pörgetett egy óri
ási dobot, amire ráeresztették a
forró salakot. Ezt használták az
építkezéseken hőszigetelő ada
léknak.
Vanyó András: – A salakot ez
zel granulálták, a víztől szétrob
bant a folyékony salak. Amióta
nincs, a cement minősége sokat
romlott. Az egyik alapanyaga

volt a hejőcsabai cementnek.
Tóth Gábor: – Ugyanezt a ko
hósalakot és a granulátumot –
mi grancsinak hívtuk – hordtuk
ÉPFU-s sofőr koromban, példá
ul a Bánkútra vezető út építésé
hez, illetve felújításához.
Szegedi János: – Ráláttam
részben. Szép vörös volt... de rég
is volt.
Soltész Ágnes: – Miskolciként
én is hallottam és láttam a vörös
égboltot.
Simon Sándor: – Mi 1990-ig
laktunk a Chlepkó Ede (ma Aba
utca) 47. alatt a IV. emeleten, és a
fák még nem takarták ezt a lát
ványt. Egy darabig, pontosan
nem emlékszem, meddig, a sala
kot granulálták, ami úgy történt,
hogy az üstből vékony sugárral
öntötték ki a salakot, és oldalról
nagynyomású vízzel spriccelték
azt. A látvány olyan volt, mint
egy tűzijáték.
Siffmann Jenő: – Nem csak a
salakot, de a rossz minőségű va
sat is kiöntötték.
Visnyei László: – Valamikor
1993-94 -ben a nyaralásból vis�
szatérve valami nagyon szokat
lan volt a Szinva jobb oldalán
számomra. Este 10 körül esett le
a tantusz, amikor a csapolás so
rán a vöröses fény nem világítot
ta be a szobát. Lebontották a ko
hókat. Nem voltam érdekelt, de
ez volt számomra az igazi rend
szerváltás.
Vincze Tibor: – Egy csapolás
nál szebb dolog a világon nincs!
Főleg ha tudod, hogy abban a
dologban a te „kezed” munkája
is benne van!
Gazsi György: – De sok kohó
salakot hordtam a Nádasrétre
innen! Kamazzal hordtuk, taka
rórétegnek.
Somosváriné Éva: – A Herman
Ottó és Bokréta utca sarkáról
is látni lehetett! Én ott laktam s
annyira természetes volt felnéz

ni minden nap, hogy kiöntöt
ték-e már a salakot, mint hogy
feljött-e már a hold?
Szenczi Imre: – Az 50-es évek
elején a halna tövében laktunk,
a Kertész-telepen. Akkor még
nem volt elkerítve az LKM, sok
szor közelről néztük a salakön
tést.
Varga Ferenc: – A hetvenes
években a Békeszállón laktunk.
Mondhatni, a halna alatt. A
hang és a látvány, ami a salakön
tést kísérte, valóban sci-fibe illő
volt. Nem tudom, hányan tud
ják, de a halna alatt, az Üveggyár
mellett volt egy kis oázis, amit az
ott élő gyerekek csak Tenkesnek
hívtak. Valószínű, hogy az izzó
salakot vízzel locsolhatták, és
az gyűlt össze az aljban. Ez a té
len-nyáron kristálytiszta meleg
vizű remek kis fürdőhelyet adott
nekünk, nem mellesleg gazdag
élővilágot hozott létre. Sokat jár
tunk oda. Szép emlék.
Láng András: – Én is jártam
oda fürdeni a 60-as években,
mert a nagyszülők a Szövő utcán
laktak. Esténként lementünk,
egy törölköző és egy szappan
kellett csak.
Kiss László: – A 80-as évek
ben, az Avason lakva fedeztük
fel, milyen jó széliránymérő az
orrunk. Ha salak szaga volt –
gyerekkorunk széntüzeléséből
emlékeztünk rá –, akkor nyu
gatról, a kohászat felől fújt a szél.
Ha porszaga-íze volt – néha még
a fogunk alatt meg is reccsent –,
akkor délről, dél-keletről, Hejő
csaba, a Cementmű felől fújt a
szél. Ha valami bűzösebb „illat”
terjengett – mezőkövesdi emlé
keket haloványan idézve –, ak
kor északról, Sajóbábony, Ka
zincbarcika felől fújt a szél.
Balogh Ákos: – Megvan még
a gőzkürt, ami fújt a műszak
váltáskor? Emlékül fújhatna
megint rendszeresen. Gyerek
ként vártam a 10 órát, hogy hall
jam. A Bodótetőről olyan jó volt
nézni a gyár fényeit, hallani a
munka zaját. Most ugyanez egy
sötét folt...
Trifonov Levente: – én még a
Petneházy bérházaknál is hal
lottam gyerekkoromban a kür
töt, a 90-es években.
Amos Oszkár: – Minden
nap 5, 6, 14 és 22 órakor „fújt
a GYÁR”. A Hámor Rt.-t ipari
gőzzel régebben ellátó kazánház
„hangszerelte” a műszak kezde
tét, illetve a végét jelző dudaszót.

Az a kazánház tudomásom sze
rint már régen nem üzemel. A
nosztalgiafújáshoz nagynyomá
sú gőz vagy sűrített levegő kel
lene...
Ötvös Zoltán: – A Ruzsin ut
cán laktam, közvetlen előttünk
öntötték a salakot a halnán. Vö
rös fény és az a fura szag. Gye
rek voltam, nagyon szép volt,
télen különösen. Egy szilárd
darab áttörte a betonkerítést, de
nem lett baj.
Kovács Jánosné: – A Bársony
Jánoson laktunk. Arra emlék
szem, hogy anyukám, mikor
mosta az ablakot, vöröses volt a
víz!? Szállt ránk rendesen a salak!
Emődi Marika: – Danyi hal
na volt a neve. A tál ürítésekor a
hangja olyan volt, mint amikor a
forró olajba vizet öntünk, a szaga
büdös volt. Gyermekként akkor
nem foglalkoztunk vele, meg
szoktuk. A kihűlt salakot töb
ben átnézték, és vashulladékot
szedtek, majd a Gyár utcán lévő
MÉH-be vitték, ezzel is pótolták
a jövedelmüket. 1996-ban még
üzemelt, de akkor már el volt
kerítve, és a közelben már nem
voltak lakóházak. Az LKM 9-es
kapujánál lévő Diósgyőri állo
máson volt még négy lakóház,
az egyikben élt az édesanyám.
Akkor már csak heti egy-két al
kalommal ürítették a salakot, hi
szen akkor már nem igazán volt
termelés a gyárban.
Csobádi Zoltán: – Gyerekko
romban én Boldváról, kábé 15
kilométerről láttam este a vö
röslő égboltot Miskolc irányá
ból, amikor öntötték a salakot,
de még az ózdit is lehetett látni a
hegyek mögül az égbolton.
Régi fotókat keresünk
Olyan fényképeket keresünk, amelyeket évtizedekkel ezelőtt az esti
égboltot
sárgás-vörösre
színező salaköntésről készítettek a közelben élők a
Győri kapu térségében. Az
olvasók által meglelt és a
Miskolci Napló szerkesztőségéhez eljuttatott fotókat a dósgyőri kohászat
két és fél évszázados jubileumát ünneplő cikksorozatunk következő részének
illusztrálásánál szívesen
használjuk majd. A fotókat az info@mikom.hu
e-mail-címre várjuk.

6 Várostörténet

Miskolci Napló

MISKOLCI KÓRHÁZTÖRTÉNET 2.

A VÁROS ELSŐ KÖZKÓRHÁZA

A következő hetek kórháztörténeti áttekintésével
azoknak a fehérköpenyes
ismeretleneknek szeretnék
tisztelettel adózni, akik a különböző idők krízishelyzeteiben vállukra vették az ápolás, gyógyítás súlyos terhét.

1848. május 20-án Klauzál Gábor miniszter felkérte az ország
vármegyéit, hogy készítsenek egy
összeírást a különböző településeken megtalálható olyan kórházakról, amelyek fekvőbeteg-ellátást végeznek. Katona Mihály
megyei főorvos válaszában arról
tájékoztatott, hogy a vármegyében nem található ilyen intézmény, holott ekkor már a kórháztörténeti sorozatunk előző
részében bemutatott ispotályok
mellett a katonai nosoconium és
a megyei rabápolda is működött.
Azt azért gyorsan tegyük
hozzá, hogy ezekben az intézményekben enyhén szólva sem
voltak ideális körülmények. A
különböző ápoldák, ispotályok
inkább amolyan karitatív módon
működtek, a szegény, nincstelen
betegeket ápolták, míg a módosabbakat otthonukban gyógyították a „kirendelt” orvosok, ami
valahol érthető is. Az ispotályok
ugyanis sötét, áttetsző hártyával
ellátott kis ablakokkal rendelkező, dohos helyiségekből álltak, ahol még olajmécses vagy
gyertya szolgáltatta a világítást.
Hogy milyen közegészségügyi
állapotok uralkodtak városunk-

ban az 1850-es évek elején, azt
jól példázzák Henszelmann Aladár főorvos sorai: „a vagyontalan,
hajléktalan betegekkel nem törődnek, kocsmákban, lebujokban
húzódnak meg, s ott is múlnak ki.
Az elmebetegek felügyelet nélkül
szaladgáltak, s utcai botrányokat
rögtönöztek. […] Sokszor megtörtént, miről egy régi irat tanúskodik, hogy a kocsma mögötti
szemétdombon találtak egy-egy
embert meghalva”.
Ezen állapotokon kívánt segíteni az a dr. Schnirch Emil,
aki 1854-ben került Miskolcra.
Ő járta ki azt, hogy a már emlegetett Tetemvár téri (ma Petőfi
tér) katonai kórházat bővítsék és
korszerűsítsék, így az ötszobás,
húszágyas kóroda 1856 februárjában hivatalosan is a város első
közkórházává avanzsált. Vezetője az a miskolci születésű Popper József lett, aki Schnirchhez
hasonlóan Bécsben tanulta ki a
gyógyítás tudományát. Ebben az
évben már 185 beteget láttak el

Dr. Popper József

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 14., hétfő: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 09:20
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin), 19:00 Híradó
ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20
Honvéd7 (honvédelmi magazin),
19:35 Testközelből (ism.), 20:00
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 Mérkőzés (DVTK-Lipótszentmiklós jégkorongmérkőzés),
22:00 Képújság
December 15., kedd: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 09:10
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15
Időjárás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 Mérkőzés (DVTK-Győr kosárlabda-mérkőzés), 21:00 Híradó ism., 21:15
Időjárás-jelentés, 21:20 Mérkőzés (MTK-DVTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés), 22:50 Képújság
December 16., szerda: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 09:20
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Egészségpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:25 Retro TV,
20:00 Híradó (ism.), 20:25 Mérkőzés (MVLC-UVSE vízilabda-mérkőzés), 21:45 Képújság
December 17., csütörtök: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 8:50
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Promenád
(kulturális magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés,

19:25 Egy nap a világ (útfilm-sorozat), 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 Mérkőzés
(DVTK-Detva jégkorong-mérkőzés), 22:00 Képújság
December 18., péntek: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 09:00
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci Napló, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Testközelből
ism., 19:45 Köztünk élnek ism.,
20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Mérkőzés (DVTK-Vasas kosárlabda-mérkőzés), 22:00
Képújság
December 19., szombat: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése, 10:00
Képújság, 18:00 Krónika (heti hír
összefoglaló), 18:20 Játékszünet,
18:25 Egészségpercek (ism.), 19:00
Krónika (ism.), 19:25 Szépséges
sebhelyeink (dokumentumfilm),
20:20 Bóta Café – vendég: Oroszlán Szonja (szórakoztató talk
show), 21:20 Képújság
December 20., vasárnap: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése, 10:20
Képújság, 16:00 Hívőszó, 17:00
Mikulástúra (dokumentumfilm),
17:45 Adventi gyertyagyújtás,
17:50 Adventi üzenet, 18:00 Krónika (ism.), 18:20 Promenád (ism.),
19:25 Adventi hangverseny, 20:25
Magyarország kincsei (dokumentumfilm), 21:20 Képújság

az intézményben, de a zsúfoltság
csökkentése érdekében a szomszédos házat is megvásárolta a
város, ahol az elmebetegeket helyezték el, így 14 ággyal bővült a
kórház.
A megnyitást követő évben
egy nem várt, impozáns vendége lett a kórháznak. Mikor Ferenc József 1857-ben Miskolcra
látogatott, a fogadására igyekvő gróf Szirmay István hirtelen
rosszullét következtében leesett a lováról. A helyszínen tartózkodó Schnirch Emil gutaütést (agyvérzést) állapított meg
nála, a grófot a tetemvári kórodába szállíttatta. A hivatalos
program végeztével a császár
azonnal utánasietett a kórházba, ahol komoly kritikával illette a romos állapotban lévő épületet. Az uralkodó szomorúságát
még az is fokozta, hogy a grófot
nem sikerült megmenteni. Talán e fájó emlék lehetett az oka
annak, hogy az uralkodó második, egyben utolsó miskolci látogatása alkalmával újfent felkereste a kórházat 1881-ben, ami
ekkor már a mai Hősök tere 3.
szám alatt található MÁK-épület elődjében, az ún. Fáy-kúriában volt elhelyezve. 1858-ban
ugyanis a kórház kiköltözött a
tetemvári romos épületből, hogy
az új helyén a korábbinál jobb
körülmények között folyjon a
gyógyítás. Itt már 16 szobában
összesen 60 ágy állt rendelkezésre, így négy év elteltével mintegy
ezer fővel több beteget tudott a

A Fáy-kúriában üzemelt a város első közkórháza

közkórház fogadni. Az eközben
már egy nagyszebeni kitérővel
Budára költöző Schnirch közbenjárásának köszönhetően egy
30 ágyas tébolydával bővült az
intézmény, így a közkórház ágyszáma a korábbi 20-ról 116-ra
emelkedett 1877-re.
Ám sajnos ez sem volt elég.
„Újból szíves tudomásukra hozom, hogy a közkórházban a betegellátás és a gyógyító munka emberhez méltatlan
körülmények között történik.
Zemplén, Sáros, Gömör-Kishont, Heves, Nógrád, Borsod
vármegyék szegény emberei
tolonganak ezerféle betegségükkel a kapunk előtt. Nem
ágyat, de szalmazsákot sem tudunk alájuk tenni, a puszta földön, leterített szalmán feküsznek. Az ápoló személyzet éjt
nappallá téve talpon van. Díjazásuk alig éri el a cselédbért.
Kérem az új kórház felépítésére vonatkozó ígéret fogana-

tosítását, az ápoló személyzet
béremeléséhez és a XIX. század színvonalához megfelelő
betegellátás megteremtéséhez
szükséges anyagi fedezet biz-

Dr. Schnirch Emil

tosítását”. E kérésekkel fordult
Popper József a megyehatósághoz 1874-ben, néhány hónappal azt megelőzően, hogy
a tífuszjárvány Miskolcot is
elérte, nem kímélve sem beteget, sem azok orvosait, ápolóit.

Két orvos és nyolc ápoló lett a
betegség áldozata, annak ellenére, hogy Popper és csapata
emberfeletti munkát végezve
igyekeztek megfékezni a tífusz pusztítását, amiért később
Ferenc József lovagkereszttel
tüntette ki a kórházigazgatót.
Amíg a járvány a betegekkel, addig a négy évvel későbbi
árvíz a létesítménnyel volt kíméletlen. Az épületben komoly
károk keletkeztek. Ezt követően
merült fel komolyabban egy új
kórház építésének a lehetősége.
A terveket maga Popper József
készítette 1881-ben, ám az építési terveket és annak költségvonzatát csak 16 évvel később
hagyták jóvá, így az időközben
elhunyt Popper József azt már
nem élhette meg, hogy a Népkert mellett megvásárolt telken
elkezdték lerakni az új Miskolczi
Erzsébet Közkórház alapjait.
Nagy Attila
történész

Jegyzet

MESTERSÉGÜK CÍMERE A TŰPÁRNA
Már szombaton kiszúrom,
rendezkednek a kirakatban.
Hatalmas posztóvászon feszül
az üvegre, hogy ne leskelődjünk. Vasárnap van premier.
Mire lehull a lepel, már többen tapasztjuk az orrunkat
az üvegre. Rögtön kiszúrom a
négyszáz forintos, drapp télikabátot. Akciós. S mintha rám
öntötték volna. A kacskakezű, ortopéd babán is mutatós.
Kétszer is visszafordulok megnézni, hogy megigézzem, rászóljak, te az enyém leszel.
A miskolci állami áruház
semmiben se különbözik egy
falusi szatócsbolttól. Bár a Széchenyi és a Kossuth utca sarkán lévő üzlet a szokásosnál
is tágasabb, kétszintes, de a
padló itt is kenceficézett, bűzlik a fáradt olajtól. A lengőajtótól jobbra kerékpárok és egy
Pannónia motor. Oldalkocsival. Mintadarab, előjegyzésre.
Fenn hosszan elnyúló rövid- és
divatárus pult, mögötte a mosolycsekkes jutalomra utazó
kék köpenyes eladókkal. A pincerészben csillárok, termoszok,
üvegtarsolyos kávéfőzők és varázsszemes világvevő rádiók.
Ezekkel a Szabad Európát is
fülelhetjük. Az örökösen vibráló, szemet bántó neon fényében
kitestesedik a szocialista kereskedelmi kultúra puritánsága.

Benn semmi dekoráció.
Csak a reszortfelelősök névtáblái olvashatók. A főutcai
kirakatok viszont hivalkodóak. A rendszer hiánygazdálkodása, az áruválaszték szegénységének ez a látványos
cáfolata. Miskolc főutcája kirakatváros, nincs bolt vitrin
nélkül. A szokásos hétvégi
korzózás nem más, mint a
helyi kereskedések mustrája.
Murai Gáborné, Juditka két
év alatt végzi el a kirakatrendező iskolát. Szívesen nosztalgiázik, állítja, nem is munka
ez. Művészi passzió. A boltosok elé teszik az eladnivalót,
s neki nincs más dolga, mint
ízlésesen, csábítóan feltálalja.
A városban nem sok a dekorációs műhely, de valamennyi a
Baross Gábor utcában, a tüzérlaktanyában telepszik meg.
Külön műhelye van az iparcikkeseknek, az élelmiszer-kereskedőknek, de szabad az
átjárás s a szellemi export-import. Izgalmas helyek, itt futnak össze a szakma óriásai,
élükön Nagy Ferenccel, akit
mindenki utánozni próbál.
Itt van Geller Tivadar Mezőcsátról, Faragó Zoltán és még
sokan mások. Mesterségük címere a tűpárna a karjukon,
amelyet úgy viselnek, mint a
jegyellenőrök a karszalagot.

Szerszámuk a kis kalapács és
a fogó. A láthatatlan damil is
fontos, de a tapéta- és a színes
festékeket és a ritka dekorációs anyagokat még az utazóügynököktől veszik. Az asztalos az igazi háttérember, egy
skicc, és máris megfabrikálja,
amit megálmodtak. Óriási a
művészi szabadságuk. Ők a
kereskedelmi vállalatok sztárjai. Mindenki a kegyeiket lesi,
hiszen ez az egyetlen reklámforrásuk. Az ő kreativitásuk a
forgalmat is befolyásolja.
Van persze nemszeretem
feladat is. Muszáj április és
november elejére politikai dekorációt varázsolni. Egy Lenin vagy/és Marx és Engels,
úgy kell az édességbolt vitrinjébe, mint a „drótos tótnak”
a hanyatt esés. A húsvéti és
a karácsonyi díszletezés viszont már kihívás, aprólékos
tervezést igényel. Mire kitalálják a flakonos műhavat s
a bólogató mikulást és a fejét
rázó tapsifülest, máris kön�nyebb a dolguk.
A kirakatrendzés kötetlen
szabadfoglalkozás, sőt több,
mint hivatás. Ám a megélhetéshez több is kell, így aztán
a Vendégül lát Borsod eszemiszom programjainak díszleteit, a stadionreklámokat és a
villamosok tetején futó hirdeté-

seket is ők készítik. Később már
a privát üzletek kirakatainak a
rendezését is bevállalják.
A városháza kereskedelmi
osztálya figyel a belvárosra,
hiszen ez egyben a település
reklámarca, rendre meghirdetik köztük a vetélkedőt. Juditka nem egyszer elviszi az
első helyezettnek járó trófeát.
A nagy porcelánüzletes kirakata elnyeri a szigorú zsűri
tetszését. Indoklás: mozgalmas, szemet gyönyörködtető,
de nyoma sincs a zsúfoltságnak. Persze az ítészek nem
tudják, hogy micsoda balettozással jár egy ilyen kompozíció megalkotása a porcelánfigurák között.
Hétfőn reggel első vagyok
az állami áruházban. Kérem
a kinézett kabátomat. Sajnálkoznak, ez az egyetlen,
s csak két hét múlva lesz kirakatrendezés. Beletörődöm
- még van másik -, mi mást
tehetnék. Majd valaki beoson
a rejtekajtón, és a kabát hátára tűzi: eladva. Biztos, ami
biztos, névre szólóan. Majd
- mintha megsejtenék a csalódottságomat - másnap telefonálnak, arra járt a kirakatrendezőjük, s megszánt, majd
kioperálta a vitrinből. A művészeknek szívük is van…
Szántó István
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8 Gasztronómia
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Rendhagyó menüsor egy rendhagyó ünnephez
Egy különleges karácsonyi
menüt állított össze számunkra Antal Gábor, a Civita executive chefje, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség miskolci régiós
elnöke.
A cél: finom, ízeiben különleges, de alapanyaiban egyszerű
ételeket ajánlani olvasóinknak,
amelyek elkészítéséhez nem
kell komoly konyhai tapasztalat, viszont biztosan megdicsérik
majd a vendégek.
– Nem tipikusan karácsonyi
menüsort állítottam össze, mert
ez sem egy tipikus karácsony
lesz – vezetett be minket Antal
Gábor a kreatív folyamatokba.
– Főleg olyan hozzávalókra építettem a recepteket, amik a téli
szezonban is megtalálhatóak,
könnyen beszerezhetők. Az is
szempont volt a menüsor ös�szeállításában, hogy ne kelljen
órákat tölteni egy térdig érő bevásárlólistával az áruházban a
különböző alapanyagokra vadászva. A fő alkotóelemek: sütőtök, kacsa, alma, cékla, túró és
polenta (puliszka).
– A szárnyashús mindig is a
magyar konyha kedvelt alapanyaga volt. Bár a karácsony általában halas ünnep, szerintem
nem árt a változatosság. Aminek
mindenképp meg kell jelennie
az asztalon, az az alma: édeskés
ízével kihagyhatatlan kelléke az

ünnepi ételeknek. Használhatnánk helyette körtét is, de annak
a kilónkénti ára jelenleg egy adag
jobb minőségű kacsamell árával vetekszik. Fontos hozzávaló
a cékla is, ami teli van vassal, ennek – csakúgy, mint a burgonyának – szintén most van az időszaka. Lényegesnek tartom azt is,
hogy valamilyen immunerősítő
is gazdagítsa az ételünket: ehhez
én a gyömbért és a zsályát választottam. A méz is a szervezet számára hasznos kategóriát erősíti,
emellett könnyen hozzáférhető
élelmiszernek számít.
Leves: Gyömbéres sütőtök
krémleves zsályachipsszel
– Ez egy végtelenül egyszerű étel: a sütőtököt felkarikázzuk, megborsozzuk, megkenjük mézzel, reszelünk rá egy
kevés gyömbért, majd berakjuk az előmelegített sütőbe, és
megsütjük a szokott módon.
Vízzel elkevert mézzel szoktam kenegetni addig, amíg
meg nem sül. Ezután hagyom
kicsit hűlni, majd kikaparom
a tököt a héjából, és berakom
egy edénybe. Összevágok egy
kisebb vöröshagymát, olajon
megdinsztelem egy lábasban,
enyhén megsózom, majd ráteszem a sütőtököt. Ha van
otthon egy kis húsleves, némi
alaplé, akkor azzal felhúzzuk.
Ha nincs, akkor a víz is megteszi. Mindezt kicsit összeforral-

juk, majd, amikor lekapcsoltuk
már a gázt a leves alatt, reszelünk bele egy kevés gyömbért
az ízlésünknek megfelelően.
A zsályát megmossuk, majd
egy sütőpapírral bélelt tepsibe
tesszük, megkenjük olvasztott
vajjal, majd 180 fokos sütőben
ropogósra sütjük, a leves tetejére téve tálalunk.
Főétel: Rosé kacsamell
zöldborsós burgonyapüré
vel és almás céklasalátával
Antal Gábor szerint ez az
étel rendkívül egyszerű és ízgazdag fogás lesz az ünnepi
asztalon.
– Bár elhagyható, de javaslom, vegyünk egy kis üveg szójaszószt. Ez teszi teljessé az ízvilágot. A tisztított kacsamell
bőrös oldalát be kell vagdosni.
Ehhez én ki szoktam hűteni,
úgy könnyebb az irdalás. Ezután meglocsoljuk szójaszósszal,

Hirdetés

DECEMBER 14-ÉTŐL ÁTMENETILEG ZÁRVA TART A MIHŐ KFT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJA
A koronavírusvédelmi intézkedések részeként, az ügyfeleink és munkatársaink egészségének,
biztonságának megóvása érdekében, a Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. sz alatt lévő MIHŐ Kft.
ügyfélszolgálati irodájában a személyes ügyfélfogadás 2020. december 14-étől, hétfőtől szünetel.
Kérjük, hogy december 14-étől válassza a teljes kapacitással működő online ügyfélszolgálatot, a
telefonos ügyfélszolgálatot, illetve eljuttathatja hozzánk megkeresését írásban, e-mailben, vagy
postacímünkre. Számlái befizetéséhez sem szükséges kimozdulnia, javasoljuk az online átutalást.
Online elérhetőségek: ugyfel@miho.hu
Telefonos ügyfélszolgálatunk várja hívását: 46 501 740
Írásbeli kapcsolatfelvétel: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Amennyiben nem rendelkezik netbankkal, javasoljuk a számlavezető pénzintézeténél
a netbank-előfizetés megkötését vagy a csoportos beszedési megbízás kezdeményezését.
Távhőszámláit befizetheti továbbá a MIHŐ Kft. honlapjáról az Online ügyintézés/Elektronikus
számlázás menüpontban, ismertebb nevén a www.miszamla.hu felületen.
Tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre, a biztonságos ügyintézés érdekében
a postai sorban állás helyett javasoljuk a fenti befizetési módokat.
A MIHŐ Kft. folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyezettel kapcsolatos fejleményeket,
további intézkedést – szükség esetén – ennek ismeretében tesz.
Fogyasztóink közreműködését köszönjük.

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
E-mail: ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

és addig hagyjuk állni, amíg
szobahőmérsékletű nem lesz:
ha így sütjük, nem sokkolódik a
hús. Egy serpenyőben zsírt melegítek, majd a lecsöpögtetett
mellett a bőrös felére fordítva
elkezdem sütni, majd átforgatom, és minden oldalról kérgesítem. A sütőt 180 fokra felmelegítem, majd a kacsamellet
– méretétől függően – 6-10 percig sütöm ott is. Amikor készen
van, kiveszem és letakarva 15
percig hagyom pihenni. Tálalás
előtt vékony szeletekre vágom.
Addig nekilátok a zöldborsós
burgonyának.
A fagyasztott zöldborsót
megfőzzük sós-borsos vízben.
A burgonyát is feltesszük főni.
Amikor készen van, klasszikus
krumplipürét készítünk: langyos tejjel és vajjal összetörjük,
habosra kavarjuk. Közben só-

val, borssal, reszelt szerecsendióval ízesítjük. A zöldborsót
botmixerrel pürésítjük, és egy
nagyobb lukú szitán átnyomjuk, majd fokozatosan adagolva a krumplipüréhez keverjük.
Az almás céklát én primőr
céklából készítem, de az áruházakban lehet kapni főtt céklát vákuumcsomagolásban. A
levét leöntjük, majd nagylukú
reszelőn lereszeljük. Az almát
megpucoljuk, és ezt is lereszeljük. Fél liter jeges vízbe két evőkanál 20 százalékos ecetet és
négy evőkanál kristálycukrot teszünk. Ezt homogénre kavarjuk,
majd ráöntjük az almás céklára
és hűtőben tartjuk tálalásig.
Desszert: Polentás túró
desszert epervelővel
A fagyasztott epret egy csészébe téve vastagon cukroz-

zuk meg, majd hagyjuk állni.
Ha teljesen kiolvadt, botmixerrel leturmixoljuk. Ezután
a túrót elkeverjük tojássárgájával, cukorral, vaníliás cukorral és mazsolával. Ha ez
kész, kimérek négy deci tejet,
mézzel édesítem, édesre cukrozom, reszelek bele kevés citromhéjat, és hagyom főni.
Amikor langyos, hozzáteszek egy deci kukoricadarát,
és nagyon lassú tűzön (25-30
perc alatt) készre főzöm. Egy
erre alkalmas üvegpohár aljára teszem a kész, besűrűsödött
polentát, ráhalmozok egy adag
túrókrémet, majd nyakon öntöm a hideg epervelővel. Így
három különböző hőmérsékletű réteget kapunk, ami kellően édes és savas egyszerre: nagyon ütős!
Bájer Máté
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Új edzővel az MTK-hoz
Új vezetőedzővel folytatja a DVTK labdarúgócsapata, amely vasárnap az
MTK ellen lép pályára.
Feczkó Tamás állásába került a múlt heti, Ferencváros
elleni vereség, illetve az azt
megelőző vereségszéria. A
klub előbb azt jelentette be
kedden, hogy Feczkó Tamás
távozik, majd nem sokkal
később már meg is nevezték
az utódját, a 43 éves, Szlovákiában született Geri Gergelyt. A szakember Nyitráról
érkezik, ahol bár a csapat jól
szerepelt, összekülönbözött
a klubvezetéssel, és december 2-án saját kérésére távozott.
– Az első megkereséskor az jutott eszembe, hogy
ez egy óriási kihívás és bizonyítási lehetőség, hiszen

a Diósgyőr egy nagy múltú
klub – nyilatkozta Geri Gergely. – Egy dolgot ígérhetek,
kemény munkát. Mindent
meg fogunk tenni, hogy sikeresek legyünk. Megnéztem
a játékosállományt és a csapat néhány mérkőzését, de
a személyes találkozás sokkal fontosabb a játékosokkal, így nagyon várom már
az első edzést. A munkámat
a DVTK korábbi játékosa, a
legutóbb az SBTC csapatát
irányító Rubint Richárd segíti
majd másodedzőként.
Az új vezetőedzőnek nincs
sok ideje az ismerkedésre, hiszen az OTP Bank Liga küzdelmei a hétvégén folytatódnak. A DVTK vasárnap
délután 5 órakor az MTK
ellen harcolhat a pontokért a budapesti Hidegkutistadionban.

„Mi vagyunk a bajnokok”

9

Az idei utolsó versenyen, a
veszprémi lőtéren rendezett
Mikulás Rallyn még négy
versenyzőpáros is esélyes volt
a bajnoki címre, de a pontelőnnyel érkező Hadik András
és navigátora, Kertész Krisztián taktikus versenyzéssel
megnyerte az összetettet.
A célnál bajnokot hirdettek,
a sportág vezetése biztosította a miskolci párost, hogy ők
nyerték a bajnokságot, azonban a hivatalos állásfoglalásra
még várni kell.
– Nem kellett nyernünk a bajnoki címhez, tizenegy pontos
előnnyel érkeztünk Veszprémbe,
ennek megfelelően alakítottuk
a stratégiánkat. A híres-hírhedt
lőtéri murvafutamon bármi
megtörténhet. Óvatosabban, de
az előttük lévők eredményeire figyelve versenyeztünk. Most
pedig várjuk, hogy milyen döntés születik a bajnoki címről… –
vegyes érzésekkel, visszafojtott
örömmel, és némileg feszült várakozással nyilatkozott lapunknak Hadik András.
„Egyértelműen az volt a cél,
hogy megnyerjük a magyar bajnokságot. Ez sikerült is: a célban kihirdették a bajnokot, de
most meg kell várnunk a végleges eredménylistát, csak akkor örülhetünk igazán.” Ez talán
napokon belül várható – tette
hozzá a DVTK SE pilótája, aki

Visszafojtott örömmel nyilatkozott lapunknak Hadik András. Fotó: Mocsári László

legnagyobb riválisát, Turán Frigyest a zárószakaszon szerzett
egy ponttal előzte meg a végelszámolásnál. A futamot Turán
nyerte a cseh Cais és a harmadikként befutó Bútor Róbert
előtt. Hadikék negyedikek lettek.
A végeredmény mégsem hivatalos egyelőre, szabályértelmezési
problémák miatt kérdéses, hogy
Hadik vagy Turán zárta-e az
élen az országos ralibajnokságot.
A bajnokságot eredetileg
ugyanis nyolcfutamosra tervezték, ezt azonban a világjárvány
miatt hatra csökkentették. Nyolc
verseny esetében az alapkiírás
szerint legalább három helyszínen rajthoz kell állni ahhoz,
hogy a bajnoki értékelésbe beleszámítson egy páros eredmé-

nek a szabálynak az értelmezése
némi „zűrzavart” hozott. A gondot az okozza, hogy kérdéses: a
két futamon való részvétel a Mikulás Rally előtti eseményekre
vonatkozik, vagy a most vasárnapi versennyel együtt értelmezendő. Egy párosnak, Bútoréknak ugyanis – akik épp Hadikék
előtt végeztek vasárnap – a Mikulás Rally volt a szezonban a
második versenye.
A drámai végjáték után tehát úgy tűnik, a fehérasztalnál
fog eldőlni a bajnoki cím sorsa.
Lapzártánkkor még tart a szabályok és a kiegészítőhatározat
értelmezése, a szövetség türelmet kért a versenyzőktől és a
szurkolóktól.
Kujan István

nye. A bajnoki cím sorsát érintő
„zavart” az kelti, hogy a ralisport
szakági bizottság külön határozatot hozott a külföldi, valamint
a „beugró” versenyzők értékelésére vonatkozóan. (A szakági bizottságnak mások mellett egyébként tagja Turán is…)
A minimumot két futamra csökkentették, tehát legalább
kettő versenyen el kellett indulni ahhoz, hogy az utolsó bajnoki
futamon valaki pontot kapjon.
A szövetség ezt a döntést annak
érdekében hozta meg, hogy a
bajnoki címre esélyes négy páros között a pályán dőljön el a
végső győzelem sorsa, és a külföldi, valamint a „szabadkártyás”
indulók ne tudjanak beleszólni ebbe a küzdelembe. Nos, en-
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MISKOLCON IS ELINDÍTOTTA
5G SZOLGÁLTATÁSÁT A VODAFONE
A Vodafone Magyarország 5G hálózatának fejlesztése
2020-ban a pandémia ellenére is folytatódik. A szolgáltató Miskolc belvárosában és az egyetem környékén is elindítja kereskedelmi 5G szolgáltatását 3 bázisállomással. A
fejlesztésnek köszönhetően a város lakói, diákjai és vállalkozásai is megtapasztalhatják az újgenerációs mobilhálózat képességeit.
Újabb, az 5G hálózat fejlesztését érintő mérföldkövet
jelentett be a Vodafone: december 11-étől Miskolcon is elérhetővé válik a szolgáltató kereskedelmi 5G szolgáltatása. A
miskolci 5G szolgáltatás 3 bázisállomás felkapcsolásával indul el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei megyeszékhely
egyetemén és belvárosában.
A Vodafone Magyarország
2019-ben a hazai szolgáltatók közül elsőként indította
el mindenki számára elérhető kültéri, kereskedelmi 5G
szolgáltatását Budapest belvárosában a 2016-ban vásárolt 3500 MHz-es frekvenciakészletének köszönhetően. A
fejlesztések 2020-ban, a pandémia ellenére sem álltak le:
a most bejelentett fejlesztés
is a Vodafone Magyarország
2020-as 5G hálózatfejlesztési terveinek része. Ennek első
lépéseként 2020 áprilisában
a Vodafone Magyarország to-

vábbi frekvenciákat szerzett
5G mobilszolgáltatásai számára az NMHH által lebonyolított
frekvenciaaukción. A megszerzett frekvenciáknak köszönhetően folytatódhattak a
szolgáltató 5G fejlesztései. Októberben bejelentették, hogy
Budapesten és környékén közel 200 bázisállomáson kapcsolják fel az 5G-t, mellyel a
főváros szinte teljes területén
elérhetővé válik az újgenerációs mobilhálózat. A miskolci 5G
felkapcsolás pedig a nyáron
bejelentett fejlesztések része,
ugyanis a szolgáltató ekkor jelentette be, hogy Budapest és
Siófok után további nagyvárosokban is elindítja kereskedelmi 5G szolgáltatását.
„Miskolc és a Vodafone
Magyarország
kapcsolata
nagyon régre nyúlik vissza,
hiszen 2009-ben nyitottuk
meg a miskolci ügyfélszolgálati központunkat és számos
közös fejlesztést végeztünk

el itt azóta a városvezetéssel.
Azt gondolom, hogy Miskolc
a régióban betöltött oktatási
és ipari szerepe miatt eddig
is nagyon vonzó helyszín volt
a magyarországi és külföldi
vállalatoknak, bízunk benne,
hogy 5G szolgáltatásunk elindításával elősegíthetjük digitális megoldások további
elterjedését és Miskolc folyamatos fejlődését.” – mondta
el Király István, a Vodafone Ma-

gyarország vállati szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese.
Az 5G elsősorban az ipar
számára fog áttörést hozni, így a helyi vállalkozások

versenyképességét is jelentős mértékben növelni fogja.
Emellett a műszaki és gyakorlati oktatásban is áttörést hozhat, hiszen a diákok
akár virtuális környezetben
is gyakorolhatják segítségével az egyes munkafolyamatokat biztonságosan és költséghatékonyan.
„Az 5G alapú szolgáltatásoknak egyértelműen kulcs
szerepe lesz Miskolc gazdasági fejlődésében. A technológia
hozzájárul a jelenlegi koronavírus okozta helyzet kezeléséhez, az egészségügyi hálózat
működtetéséhez és a járvány
utáni időszak mihamarabbi
gazdasági helyreállításához.
Hosszú távú célunk, hogy a jelenlegi informatikai szolgáltatási portfóliónkat kiterjesszük
speciálisan a SMART projektek számára biztosítandó új
alapszolgáltatásokkal. Mindez a szervezeti hatékonyság
növekedése mellett mérhető társadalmi haszonnal jár,

ami növeli az Miskolcon élők
komfortérzetét, elégedettségét.” – mondta el a fejlesztések kapcsán Veres Pál, Miskolc
polgármestere.
A magyarországi nagyvárosok között Miskolc vezető
szerepet tölt be a több mint
9000 hallgatót számláló Miskolci Egyetem, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi
Kórház és Egyetemi Oktatókórház, valamint az egyre bővülő autóipari és elektronikai
gyártó nagyvállalatok és modern ipari parkok révén. Éppen ezért volt kiemelt célja a
városvezetésnek az új 5G infrastruktúra mielőbbi meghonosítása Miskolcon.
„Az 5G kiemelkedő tulajdon
ságai végtelen új lehetőséget
nyújtanak akár a gyártás, akár
a versenyképesség-növelés te
rén a Miskolcon befektetni szán
dékozó nagyvállalatoknak és
természetesen azoknak is, akik
már megtelepedtek városunk
ban.” – tette hozzá Veres Pál.

499-3/2020
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NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!

Fájdalommentes Arteriograph
érdiagnosztika Miskolcon

Elköltözött a TÉGEL babaáruház,
új helyen várja a kismamákat
19 év után váltottak.
Novembertől a Korona
Üzletházban várja régi
és új vásárlóit a TÉGEL
babaáruház. Új helyen, de
a megszokott kínálattal
és minőséggel közel 20
éve a várandós kismamák
és kisgyermekes szülők
áruháza.
A József Attila u. 27. szám
alatt lévő TÉGEL babaáruház
október 22-vel bezárt, és
november 6-ától új helyen
várják a kismamákat és a kisgyermekes szülőket. A régi
épület számukra már nem
felelt meg a mai minőségi
kereskedelem folytatásához,

ezért váltottak komfortosabb, tágasabb, világosabb,
áttekinthetőbb és melegebb
üzletre.
Faktum Bútor bemutatóteremmel, széles választékkal,
minőségi
termékekkel,
vonzó árakkal és kedves,
szakértő eladókkal várják a
várandós kismamákat az új
TÉGEL babaáruházban:
Miskolc, Győri kapu 24/c
– Korona Üzletház földszint
Nyitvatartás:
hétfőtől
szombatig 9:30-18:00 óráig
Telefon: 06 30 278 3657
Web: www.tegel.hu
Ahogy a szlogenjükben is
szerepel: „A legkisebbeknek a
legjobbat” kínálják!

a Pátria Üzletházban lévő
Alma Gyógyszertárban
szerdánként 8-12 óra között!
Előjegyzés telefonon:

000 Ft
46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 121031-0/2020

SZAKKÉPZÉSBŐL
AZ EGYETEMRE

Új képzéstípussal várja
leendő diákjait a Miskolci
Szakképzési Centrum.

Jövőre indul ugyanis az
oklevelestechnikus-képzés,
amely jelentősen megkön�nyíti a technikumban tanulók szakirányú továbbtanulását a Miskolci Egyetemen.
A képzés nagy előnye, hogy
a diákok az ötödik érettségi
tantárgynak számító technikusi vizsga sikeressége
esetén többletpontszámmal
kerülhetnek be a szakirányú
felsőoktatásba.
Az oklevelestechnikusképzésben végző tanulók
lehetőségei még jobbak,
mert tanulmányaikat egyetemi kredittel kezdhetik
meg, ami azt jelenti a gyakorlatban,
hogy hamarabb
kaphatják
kézhez diplomájukat is. Az okle-

A Kärcher Hungária Kft.
új munkatársat keres
az alábbi pozícióra:
ELADÓ
FELADATOK:
· bejövő-kimenő hívások szakszerű kezelése
· postai adminisztrációs folyamatok kezelése
· árukészlet beérkeztetése és hozzá kapcsolódó
adminisztratív feladatok
· precíz pénztárkezelés
· érkező érdeklődők, vásárlók
szakszerű kiszolgálása, tanácsadás
· árukészlet folyamatos ellenőrzése
· vásárlói igény felmérése
· a centerben található eszközök, áruk időszakos
tisztán tartása
· egyéb adminisztrációs feladatok
ELVÁRÁSOK:
· középfokú végzettség
· 1-3 év hasonló területen szerzett tapasztalat
· Microsoft Office alapszintű ismerete (excel, word)
· precizitás, pontosság
· megbízhatóság és rendszerszemlélet
· monotonitástűrés és rugalmasság
· kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
· céges dress code betartása
· hétvégi munkavégzés (szombat) vállalása
ELŐNY, ha ebben is jó:
· műszaki affinitás
· SAP-ismeret
· angol nyelv alapfokú ismerete
AMIT KÍNÁLUNK:
· változatos szakmai kihívások
· dinamikus, inspiratív közeg, jó munkahelyi légkör
· termékoktatások
· stabil munkahely
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80/A (Stop Shop)

Ha a pozíció felkeltette
az érdeklődését,
és a kritériumoknak
megfelelve szeretné
megpályázni, akkor küldje
magyar nyelvű szakmai
önéletrajzát fizetési igény
és a munkavégzés helyének
megjelölésével
a hr@kaercher.hu
email címre.

velestechnikus-képzés jövő
ősztől elsőként az informatikai, gazdálkodási és turizmus-vendéglátás területén
lesz elérhető. A képzés tudatosan tervezhető karrierépítési utat, életpályát kínál
a most pályaválasztás előtt
állók számára. Az oklevelestechnikus-képzésben
azonban nemcsak a mostani nyolcadikosok, hanem
az ágazati alapoktatást követően a hagyományos
szakképzésben tanuló középiskolások is bekapcsolódhatnak majd.

85-15/2020

AJÁNDÉKOZZON
SZÉPSÉGET!
Karácsonyi
ajándékcsomagjainkat
keresse üzletünkben
vagy webshopunkban
a „Karácsonyi ajándéknak”
menüpontban!

GINOP-6.2.3.-17-2017-00028

WEBSHOP ÉS INFORMÁCIÓ:

CAPELLI.HU

TÖBB MINT 9000 TERMÉK

3530 Miskolc, Nagyváthy u. 1.
TEL.: 06 20 32 66 575

2020. december 12. | 50. hét | XVII. évfolyam 49. szám
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KÖRNYEZETBARÁT
ÉS ENERGIATAKARÉKOS

MISKOLC TISZTA LEVEGŐJÉÉRT

Egyre többen tartják fő szempontnak házuk építésénél,
hogy egészséges környezetben, energiatakarékos lakásokban, környezetkímélő módon
élhessenek majd. Az ökoházakat nekik találták ki.

Miskolc önkormányzata a város levegőminőségének javítása érdekében részt
vesz a HungAIRy projektben. A projekt megvalósításában számítunk a miskolciak
közreműködésére is, hiszen a kibocsátott légszennyezés jelentős része lakossági
tevékenységhez köthető, mint például a fűtés, a kerti hulladékok égetése, a gépjármű-közlekedés.
Háromfordulós rejtvényünk kérdései is a légszennyezés problémaköréhez kapcsolódnak.
Eheti kérdésünk: A kerti hulladék égetése Miskolcon is tilos. Mit tehetünk
ehelyett?
A megfejtéseket 2020. december 16-áig várjuk a hungairy@miskolc.hu címre.
A rejtvény helyes megfejtői között egy fanedvességmérő műszert sorsolunk ki. A
sorsolás időpontja 2020. december 17. A nyertest emailben értesítjük.
Előző heti rejtvényünk megfejtése: nedvességtartalom. A nyertes: Petykó Tivadar, Miskolc. A száraz, tüzelésre alkalmas
faanyag nedvességtartalma 20 százalék alatt van.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg.

Együttműködésben a Miskolci Szakképzési
Centrum és a Miskolci Egyetem
2020. november 26-án közös sajtótájékoztatón jelentette be a Miskolci Szakképzési Centrum és a Miskolci Egyetem együttműködésüket az oklevelestechnikus-képzés megvalósításában. Gyakorlati feladataik az oktatási feladatok összehangolása, a tananyagfejlesztés, valamint a tehetséggondozás, amelyhez az együttműködés megkötését követően azonnal hozzá
is láttak. Mindkét intézmény közös célja vonzó karriert és kiszámítható életpályát kínálni a továbbtanulás előtt álló fiataloknak.
A hazánkban egy pilotprogram részeként a csak néhány városban elinduló oklevelestechnikus-képzés a Miskolci Szakképzési Centrum két iskolájában lesz elérhető, ugyanakkor a jövőben akár más területek és más iskolák is
csatlakozhatnak a képzéshez. Jelenleg a „Berzében” gazdálkodás-menedzsment és turizmus-vendéglátás területen, a
„Kandóban” pedig az informatika területén indulhat meg
a képzés. Molnár Péter, a Centrum főigazgatója úgy
fogalmazott: az egyetem és a Centrum együttműködése „a jövőnek szól, és a diákok az egyértelmű
nyertesei”.

Az ökoházat még nem definiálták pontosan, az elterjedt felfogás szerint azonban elég, ha valamelyik zöldépítési alapelvnek
megfelel. Ha például nap- vagy
szélenergiát használnak a ház
energiaellátására, akkor már ökoházról beszélhetünk. Az alapanyagai lehetőleg természetesek. Alkalmas a környezetet óvó, a meglévő
forrásokkal észszerűen gazdálkodó, azokat a legkevésbé felélő életmódra. Ehhez gyakran hagyományos elveket, technológiákat
alkalmaznak.
Az ökoházaknál nincsenek kémények, semmilyen káros anyagot nem bocsátanak ki, és megtermelik saját energiaszükségletüket,
így kisebb ökológiai lábnyomot

hagyunk magunk után. – A lakások fűtéséhez és hűtéséhez napelemekkel biztosítjuk az energiát
– mondja Kovács Attila, az Eisenvögel Kft. ügyvezetője. – Nincs tehát
rezsiköltség sem, egyedül a vízszolgáltatásért kell fizetni. Ez így
nagyon energiatakarékos és környezetkímélő.
A modern technológiákat alkalmazó miskolctapolcai cég betonelemgyártással foglalkozik, de
már megépült az új üzemük, ahol
főleg zsalukövet – a tervek szerint naponta 8-10 ezer darabot –,
valamint beton díszítőelemeket,

csiszolt követ fognak gyártani lakossági felhasználásra, várhatóan
januártól. A csarnok már megépült, várják a gépeket, hogy
megkezdhessék a termelést. Az új
technológiákat Németországból
hozták be, igyekeznek hazánkban
is meghonosítani azokat. – Nagy
az érdeklődés az ökoházak iránt,
ezt mi magunk is tapasztaljuk.
Akik szeretik a természetet, fontos számukra az, hogy környezettudatosan éljenek, azok számára
nagy öröm, hogy lakást, házat is
ezen szempontok szerint tudnak
vásárolni, építtetni.

Ha Ön Miskolcon, ezen belül is
Miskolctapolcán minőségi, újépítésű otthont keres
és nem szeretne minden hónapban a rezsiköltség utalásával foglalkozni, úgy kérem, álljon meg egy pillanatra
ennél a hirdetésnél, mert megtalálta az Ön számára tökéletes otthont.
Eladásra kínálunk ugyanis egy négylakásos ökotársasházat, melynek nincs havi közüzemi díja és környezetbarát módon élhető,
nincs károsanyag-kibocsátás.
Néhány fontos információt hadd említsünk meg a lakásokkal kapcsolatosan:
· Alapterületük egyenként 115 m2
· Az alsó lakások kertkapcsolatosak, felsőkhöz pedig nagyméretű terasz tartozik
· Az ingatlan közlekedési szempontból frekventált helyen található
(városi buszjárat megállója a közelben)
· A lakások teljes energiaellátását napkollektorok biztosítják (világítás, fűtés stb.)
· A lakások minden helyiségébe minőségi alapanyagok kerültek beépítésre
· Minden lakás teljes mértékben klimatizált
· Teher- és költségmentes ingatlanok
A társasházhoz nagy alapterületű telek is tartozik, mely sík területen helyezkedik el. Csendes, nyugodt lakókörnyezet veszi körül az ingatlant. A közelben ABC,
buszmegálló, óvoda és uszoda is található. Szintén az ingatlan közelében épült Miskolc város legújabb strandfürdője, az Ellipsum Élmény és Strandfürdő is.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmét, hívjon, és nézzük meg együtt ezt a gyöngyszemet!

Érdeklődni a +36 20 449 8807 telefonszámon lehet.
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2020. 12. 12-től 2020. 12. 18-ig

Star kéztörlő, két tekercs
Silky antibakteriális nedves kendő, 10 lap
Amodent fogkrém, 100 ml
Garden légfrissítő, ut., karácsonyi illatok
Paclan színvédő kendő
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 lap
Well Done mosógél, 4 l
Star WC-papír, 24 tekercs
Silan öblítő, 2775 ml
Fonott kosár, „L” méret
Old Spice ajándékcsomag (tusfürdő+stift)
Tomi Kristály mosópor, 3,51 kg
Szennyestartó
Sisalia szőnyeg, 60x110 cm
Loretto szőnyeg, 60x110 cm
Loretto szőnyeg, 160x230 cm

199 Ft
299 Ft
319 Ft
499 Ft
399 Ft
999 Ft
999 Ft
1099 Ft
1499 Ft
1999 Ft
1999 Ft
2699 Ft
4999 Ft
2299 Ft
2499 Ft
14 999 Ft

159 Ft
199 Ft
299 Ft
399 Ft
369 Ft
799 Ft
899 Ft
999 Ft
1299 Ft
1199 Ft
1499 Ft
2199 Ft
2999 Ft
1799 Ft
2199 Ft
12 999 267-19/2020
Ft

TERJESZTŐKET KERESÜNK
a Miskolci Napló szombati terjesztéséhez!
Remek, teljesítményarányos kereseti lehetőség!
További információ:

+36 70 199 1904, +36 70 199 1906

Apróhirdetés
Varrónő
ruhaátalakítást, méretre szabást stb.
vállal: 70/540-5848.
Mozgáskorlátozott személy mellé keresünk
gondozónőt bentlakással, kéthetes váltással. Tel.:
20/213-3467.

12 Mozaik

Miskolci Napló

A VÍZ PUSZTÍTÓ EREJE

A MESEVÁR OVIBAN JÁRT
A MIHŐ MIKULÁSA
Nagy puttonnyal és több ajándékcsomaggal érkezett meg a Mikulás a MIHŐ Kft. munkatársaival együtt a Mesevár Tagóvodába kedden. A kicsik csillogó szemmel várták a nagyszakállút, aki megállapította: csak jó gyerekek járnak az intézménybe.
Az ablakoknak szorítva sok kis arc sorakozott, a Mikulás pedig mindenkivel pacsizott az üvegen keresztül. Az ovisok egy csoportja tisztes távolból adott rövid műsort a vendégeknek, az ajándékokat pedig az óvoda vezetője vette át, hogy majd fertőtlenítés után az óvó nénik kiosszák a gyerekek között. A Mikulás elsősorban készségfejlesztő eszközöket hozott az ovisoknak,
de természetesen kis édesség, szaloncukor is lapult a csomagokban. A hőszolgáltató és a Mesevár Tagóvoda kapcsolata nem
új keletű, a jószomszédi viszony több évtizede tart, november elején például a MIHŐ csapata segített összeszedni a lehullott
faleveleket az intézmény udvarán. Fotó: Mocsári László

Lezárult a miskolci önkormányzat és cégünk, a MIKOM Nonprofit Kft. által hirdetett fotópályázat, melyben a csapadékvíz
pusztító erejét, az árvíz és belvíz természeti következményeit
megörökító alkotásokat vártunk.
A pályázatra több kiváló pályamű érkezett, ezeket lapunk
szakemberei a versenykiírás
alapján elbírálták. A győztes Szilágyi Zoltán alsóhámori árvizet megörökítő fotója

lett, második helyen Margitics
Gyula Felsőmajláthi zöld híd
című képe, míg a harmadikon
Kozák István Egy élet munkája című képe végzett. Fotó: Beregi László
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Lazac hollandi mártással és zöldségekkel

Ha karácsony, akkor finomabbnál finomabb ételek
az ünnepi asztalon. Ahhoz,
hogy a bűntudatot megús�szuk, választhatunk egészséges és egyáltalán nem vagy
kevésbé hizlaló ételeket. Ehhez kívánunk ötletet adni az
alábbi recepttel.

A burgonyát sós vízben addig
főzzük, amíg majdnem teljesen
puha lesz. Ekkor belerakjuk a
zöldborsót, a felszeletelt répát
és a rózsáira szedett karfiolt.
5-6 percig főzzük, majd leszűr-

jük az egészet. A vajat és az olívaolajat felmelegítjük, üvegesre
pároljuk rajta a felaprított hagymát és fokhagymát, majd rádobjuk a megfőtt zöldségeket.
Megszórjuk a felaprított kaporral, az egészet összeforgatjuk, és
elzárjuk.
A lazacot sózzuk, borsozzuk, és közepesen magas hőfokon 3-4 percig pirítjuk a bőrével lefelé. Ekkor megfordítjuk,
és ízléstől függően 5-7 percig
pirítjuk a másik oldalát is.
A hollandi mártáshoz a tojássárgáját egy tálba tesszük,

Hozzávalók 2 főre:
400 g friss, bőrös lazac
(2 szelet)
2 ek olívaolaj

2 ek olívaolaj
1 fej hagyma (kicsi)
1 gerezd fokhagyma
1 szál kapor (kicsi)

A zöldségek a körethez:
200 g burgonya
100 g zöldborsó
1 db répa (kicsi)
0,25 fej karfiol
20 g vaj

A hollandi mártáshoz:
2 db tojássárgája
200 g olvasztott vaj
só, bors
2 csipet currypor
3-4 csepp citromlé

amit vízgőz fölé rakunk. Nagyon figyeljünk, hogy az
edényben a víz maximum
1-2 cm legyen, és éppenhogy
csak gyöngyözzön, így nem
fog megsülni a tojás. Fokozatosan kezdjük hozzáönteni a vajat, kis adagokban. Ha
hozzáadtunk egy kis vajat, akkor vegyük le a vízgőz fölül,
és pár másodpercig keverjük

csak simán a gőz nélkül, így
biztos, hogy egyenletesen fog
elkészülni. Ha az összes vajat
felvette, és szép krémes állagú, levesszük a tűzről, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a
curryvel, és pár csepp citromlevet is nyomunk bele.
A lazacot tányérra tesszük,
leöntjük a mártással, és a párolt zöldséggel tálaljuk.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, 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.

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

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2021.
január 20. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu.
A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz
könyváruház biztosítja.Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Felhőszakadás, Jack Courtney kalandjai, Tom Hanks szerint a világ, Ki vagy te, Bogyó és Babóca – Csengettyűk. Nyertesek: Ipacs Katalin (Miskolc) és dr.
Gyurkó István (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Ne csak várjon a nagy lehetőségre, és tervezgesse, mit tesz, ha eljön – menjen is elébe
az alkalomnak! Ez az év is tartogathat még meglepetéseket.
Jobb, ha hagyja, hogy a dolgok a maguk módján alakuljanak.

Rák (június 22 – július 22) Nem érdekli a nyüzsgés és a rohanás, úgy döntött, hogy kiszáll a mókuskerékből, végre az
otthonára és a családjára figyel. Vannak fontosabb dolgok is,
mint a munka, de azért a kötelességeit se hanyagolja el!

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Nehéz hét elébe néz,
sok feladatot és felelősséget kell vállalnia, de végül minden a helyére kerül. Fontos, hogy egyik lényeges teendőjéről se feledkezzen meg. Egy jól sikerült projekt önbizalmat ad a folytatáshoz.

Bak (december 22 – január 20) Egyszerre figyel több dologra is, és így elaprózódhat a figyelme, elterelődnek a gondolatai,
és talán nem vesz észre néhány fontos részletet. Pedig lehet,
hogy a jövő héten már késő lesz ezekre gondolni.

Bika (április 21 – május 20) Úgy érzi, az utolsó energiatartalékait használja fel minden területen. Ha egy kis pihenésre van
szüksége, akkor pihenjen, ez az időszak erről kell hogy szóljon.
Fogadja el a helyzetet, Ön is jobban jár majd.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Aki nagyon akar, az bármiben talál hibát. Amikor Önt kritizálják, először gondolja át,
van-e alapja a dolognak. Vegye észre, ha valaki csak sértett, és
Önön akar bosszút állni! Ne támasszon irreális elvárásokat!

Skorpió (október 24 – november 22) Apró lépésekben halad
a célja felé, és ha egy kicsit türelmetlen is, közben pontosan tudja, hogy így jó. A héten nem erőlteti meg túlságosan magát, és a
környezetére sem tesz túl nagy terhet. Jó utat választott.

Vízöntő (január 21 – február 19) Egyre jobban sürgeti valami
vagy valaki, de még nem áll készen arra, hogy meghozza a döntést. Idővel pedig lépnie kell, különben kellemetlen helyzetben
találhatja magát. Ne hagyja, hogy az átmeneti kudarcok elkeserítsék

Ikrek (május 21 – június 21) Nem mindenki képes a békés
egymás mellett élésre, mégis erre kell törekednie. Ha jó példát mutat, ebben az időszakban talán végre mások is Ön mellé
állnak. Mérlegelje a kockázatokat, mielőtt döntést hoz!

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ha egy pillanatra megáll, hogy körbenézzen, észre fogja venni, mennyi nagyszerű dolog
veszi körül. Ha az év vége felé kissé el is fáradt, alapjában úgy érzi,
minden befektetett energiát megért az, amije van.

Nyilas (november 23 – december 21) Vegyen egy nagy levegőt, és ne akadjon most fent olyasmin, amivel nyilvánvalóan csak
bosszantani akarják! Ne feledje, kutyaugatás nem hallik az égig,
nem kell minden rosszindulatú emberrel foglalkoznia.

Halak (február 20 – március 20) Nem szeret nyomás alatt
lenni, és ha valaki sietteti, lehet, hogy a teher alatt olyan döntést hoz, amit később megbán. Szerencsére a hibák Önt soha
nem ijesztik meg, azonnal elkezd a javításukon dolgozni.

