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Áldot t  karácsonyt kívánunkminden kedves olvasónknak!

Továbbra sem kért 
bocsánatot a Jobbik, 

és Jakab Péter, a párt mis-
kolci frakcióvezetője a miskolci 

nyugdíjasoktól, akik a közelmúltban 
tüntetést is rendeztek emiatt a párt helyi 

irodája előtt. A városi közgyűlés nyilatkozatot 
fogadott el a Salkaházi Sára Program védelmében, 

amelyben sajnálatát fejezte ki a Jobbik magatartása, meg-
nyilvánulásai miatt. Politológusok szerint az ügy a párt orszá-

gos népszerűségére is hatással lehet.

NyugdíjAsoK jobbiK

Jegesmedvék a MikulásGyárban

Lévay József centenáriumi emlékprogram

KoNtrA



Mint arról lapunkban is hírt ad-
tunk, Jakab Péter, a Jobbik miskol-
ci frakcióvezetője októberben tett 
sértő kijelentéseket a nyugdíjasokra, 
a Salkaházi Program kapcsán. Az-
óta sem kért bocsánatot a miskolci 
szépkorúaktól, noha erre többször 
felszólították. 

Jakab Péter október 20-án egy köz-
leményében azt írta: „A Fidesz elűzi 
a fiatalokat, idős szüleiket pedig Fásy 
Ádámmal meg évi tízezer forinttal 
akarja megvásárolni a Salkaházi Prog-
ramon keresztül.” A kijelentés kiverte a 
biztosítékot a nyugdíjasoknál. Nem csu-
pán a jobboldali érzelmű idős miskol-
ciakban, hanem a más értékrendet val-
lókban is megbotránkozást keltett Jakab 

Péter véleménye. A Salkaházi Program 
facebook oldala megtelt felháborodott 
kommentekkel: MÁR EZT IS  SAJNÁL-
JÁK TŐLÜNK? (…) SZÉGYELLJÉTEK 
MAGATOKAT, MILYEN EMBEREK 
VAGYTOK? NEKTEK NINCSENEK 
NYUGDÍJAS SZÜLEITEK? 

Soós Attila, a Fidesz frakcióvezetője 
november 19-én a városi közgyűlésben 
felszólította Jakab Pétert, hogy kérjen 
bocsánatot a nyugdíjasoktól. Ezt a job-
bikos politikus akkor és azóta sem tette 
meg. Ezért a novemberi, illetve a decem-
beri közgyűlésen a többségi Fidesz-KD-
NP frakció tiltakozásul kivonult az 
ülésteremből, amikor Jakab Péter szót 
kapott.  

Egy nappal a novemberi testületi ülés 
után nyugdíjasok tüntettek a Jobbik 

miskolci irodája előtt. „Ne légy irigy, Ja-
kab!”; „Nem csak a 20 éveseké a világ”; 
„Jakab, kérjen bocsánatot!”; „Ennyit 
mondj: bocsánatot kérek” Ilyen felira-
tú táblákkal demonstráltak a miskolci 
idősek. Ez sem késztette bocsánatké-
résre Jakab Pétert. Helyette a jobbikos 
politikus arról beszélt, nincs elég mun-
kahely Miskolcon, s a Fidesz kérjen bo-
csánatot a nyugdíjasoktól. A napokban 
jelent meg a Nézőpont Intézet közvéle-
mény-kutatása, amelyben 10 százalé-
kos zuhanást mértek a Jobbik népsze-
rűségében országosan. Miskolcot külön 
nem vizsgálták, de nem valószínű, hogy 
az országos trendekkel ellentétes lenne a 
párt megítélése a városban. Két szó biz-
tosan kellene, hogy megállítsák a folya-
matot: Bocsánatot kérek.
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Miskolc képviselő-testületének 
decemberi ülésén Fidesz-KDNP 
többség nyilatkozatot fogadott el a 
Salkaházi Sára Program védelmé-
ben, amelyben sajnálatát fejezte ki 
a Jobbik magatartása, megnyilvá-
nulásai miatt. Az ellenzéki pártok 
képviselői jelen voltak a szavazás-
kor, de egyikük sem voksolt.  

„Mi, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának képviselői, akik 
a város lakosságának felhatalmazá-
sából Miskolc nyugdíjas közösségéért 
felelősséggel tartozunk, ezen ünnepé-
lyes nyilatkozattal ismételten hitet te-
szünk a Salkaházi Sára Miskolc Prog-
ram megvédése mellett. Egyben 
őszinte sajnálatunkat fejezzük ki azon 
politikai megnyilvánulások miatt, 
amelyekkel a Jobbik miskolci veze-

tése a programot illette – olvasható a 
nyilatkozatban, melynek elfogadását 
csak a Fidesz-KDNP frakció képvise-
lői támogatták. Az ellenzék jelen volt 
a szavazáskor, de nem voksolt. Kovács 
László (KDNP) képviselő a vita során 
egyebek mellett elmondta: a város ve-
zetői és a Fidesz-KDNP frakció tag-
jai találkoztak nemrégiben nyugdí-
jas klubok képviselőivel. Olyanokkal 
is, amelyek nem jobboldali értékren-
det képviselnek. Ez is jelzi, hogy nem 
pártpolitikai okokból tartják fontos-
nak a miskolci idősek támogatását. A 
képviselő kihangsúlyozta: a miskolci 
nyugdíjasokat nem lehet 10 ezer fo-
rinttal megvenni, az egyre több tarta-
lommal megtelő Salkaházi Program 
pedig nem csak a „bulizást” jelenti, 
mint ahogy azt Jakab Péter jobbikos 
frakcióvezető sugallja.

Elítélte a közgyűlés 
a Jobbikot Ilyen még nem volt

Veszélyes vizekre evezett-e a Jobbik, komoly mértékben csökkenthe-
ti-e népszerűségét a hetek óta hömpölygő „nyugdíjas-ügy”? Lehet-e 
országos botrány a miskolci konfliktusból? Hogyan hat a Jobbik 
megítélésére mindez? Politológusokat kérdeztünk. 

– Mivel a társadalom vi-
szonylag homogén, jól körül-
határolható rétegéről van szó, 
ráadásul az elmúlt években 
több kutatás is rámutatott, 
hogy az idősebb generá-
ció nagyobb hajlandó-
sággal vesz részt a válasz-
tásokon, azt gondolom, 
nem szerencsés, ha a Jobbik olyan 
témákat keres, amely ambivalens 
megítélés alá esik ennek a korosz-
tálynak a részéről – nyilatkozta Feke-
te Sándor politológus. Mint mondta, 
a Jobbik alapvetően a fiatalok pártja 

és így is definiálja önmagát. Azon-
ban hiba lenne csak a harminc év 
alatti generációra építeni egy po-
litikai kampányt, ezért a Jobbik-

nak sem érdeke, hogy hosz-
szú távon benne maradjon 
ebben a kutyaszorítóban. 
– Szerintem a közeljövő-
ben megpróbálnak kitöré-

si lehetőségeket találni. Ez most még 
lokális probléma, de országos kive-
tülése is lehet, tehát a párt országos 
vezetősége számára is fontos, hogy 
megoldást keressen a problémára – 
hangsúlyozta a politológus. 

Fazekas Csaba politoló-
gus véleménye szerint, s Job-
bik népszerűsége, megítélése 
szempontjából ez az ügy 
rövidtávon mindenkép-
pen kellemetlenül ala-
kult. – Hosszabb távon 
azonban nem gondolom, 
hogy jelentősen befolyá-
solná a párt egészének, vagy akár 
Jakab Péternek a politikusi meg-
ítélését – tette hozzá a politológus, 
aki szerint a Jobbik most abban az 
önmaga által kialakított szerepben 

tetszeleg, hogy megvédi a ki-
szolgáltatottakat, a kisem-
bereket. Ezt a populista at-
titűdöt a továbbiakban is 

tudja alkalmazni. – A 
Salkaházi Program kap-
csán kialakult és elmér-
gesedett vita a Jobbik és 
a Fidesz közötti versen-

gés egyik hadszíntere, de nem az 
egész ütközet, s nem az egész csa-
ta. Azt gondolom, hogy ennek lesz 
még folytatása – hangoztatta Faze-
kas Csaba. 

Beszorult a Jobbik egy szerepbe?  

NINcs BocsáNat  
– továBBra Is hallgat a JoBBIK  

– Magyarország települései közül első ízben városunkban hívtuk életre a kezdeményezést, mely a nyugdíja-
soknak évente egyszeri, szerény anyagi juttatás formájában megköszöni életük munkáját. Felháborítónak tart-

juk azt a hangnemet, alpári stílust, ahogyan a Jobbik egyik helyi vezetője, Jakab Péter nyilatkozott és nyilat-
kozik már hetek óta a miskolci nyugdíjasokról, a Salkaházi Program résztvevőiről. Megvesztegethetőnek, 
megvehetőnek titulálja őket folyamatosan, azt a látszatot keltve, mintha ők nem lennének megbecsült pol-
gárai ennek a városnak. Azt gondoljuk, a város elkötelezett vezetőiként feladatunk és kötelességünk a mis-

kolci polgárok – köztük természetesen a nyugdíjasok – emberi méltóságának a védelme. Továbbra is az a 
véleményünk, az a minimum, hogy Jakab Péter bocsánatot kérjen kijelentéseiért a miskolci nyugdíjasoktól – nyilatkozta 
kérdésünkre Soós Attila, a Fidesz frakcióvezetője. 

Simon Gábor, a Magyar Szocialista Párt frakcióvezetője a miskolci közgyűlésben, megkeresésünkre röviden 
úgy reagált, a helyi nyugdíjasoktól a Jobbik és a Fidesz egyaránt bocsánatot kérhet, mert „politikai eszköznek pró-
bálják őket felhasználni ahelyett, hogy érdemben segítenének rajtuk”. 

Molnár Péter KDNP-frakcióvezető szerint viszont, „azok után, amiket és ahogyan Jakab Péter mondott, illene, 
hogy bocsánatot és elnézést kérjen a miskolci nyugdíjasoktól”. – Azzal, hogy egyszerű „szavazatvásárlásnak” titu-

lálta a Salkaházi Programot, a résztvevőket, a lehetőségekkel élő miskolci nyugdíjasokat bántotta meg. A kultu-
rális rendezvényeken nagyon jól érzik magukat a szépkorúak, szeretik, várják ezeket. Örömmel veszik, hogy a 

városvezetés törődik velük, megkérdezi a véleményüket. Aki ezt a programot leértékeli, vagy támadja, azokat 
is megsérti, akik részt vesznek benne – hangoztatta a KDNP-s politikus. 

– Én azt mondtam a közgyűlési vitában, hogy nem ott van gazdasági fejlődés, ha valahol 
ingyen buli van a sportcsarnokban. Az a gazdasági fejlődés, ha az emberek meg tudnak élni 
a fizetésükből. Ebből rakta össze a Fidesz azt, hogy én bulizó nyugdíjasokról beszélek, ami 
nem igaz – nyilatkozta megkeresésünkre Jakab Péter jobbikos frakcióvezető. Kérdésünkre, 
szerinte is beszorult-e pártja egy olyan szerepbe, amit nehéz lesz levetkőzni úgy fogalmazott: 
„a Fidesznek valamiért az az érdeke, hogy ma minden a Salkaházi Sára Programról szóljon”. 
– Nyílván, ha ők erről akarnak kommunikálni, mi semmilyen vita elől nem futunk el, de azt 
gondoljuk, Miskolc szempontjából sokkal fontosabb a munkahelyteremtés és a rendvédelem 
kérdése – hangoztatta a Jakab Péter, aki szerint „annak kell bocsánatot kérnie, aki bűnöket 
követett el a nyugdíjasokkal szemben”, tehát véleménye szerint a Fidesznek kellene 
ezt megtennie. 

Válaszolnak a miskolci közgyűlés frakcióvezetői

BocsáNatot Kell-e KérNIe a NyugdíJasoKtól  
a JoBBIKNaK és JaKaB PéterNeK?
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Esztergályos, programozó, lo-
gisztikai ügyintéző vagy gyár-
tósori gépbeállító – csak néhány 
szakma azok közül, amit kita-
nulhatnak az Andrássy Gyula 
Szakközépiskolába jelentkező di-
ákok. Azt, hogy kinek, melyik a 
legmegfelelőbb, nemrégiben pá-
lyaválasztási napon is el lehetett 
dönteni. A nyílt napot az iskola 
harmadik alkalommal szervezte 
meg, a Bosch-sal közösen.

A rövid elméleti tájékoztató után 
az Andrássy Gyula Szakközépis-
kola tanműhelyivel ismerkedtek 
a diákok. Itt testközelből láthat-
ták, hogyan működik egy eszterga, 
gyalu vagy a különböző marógé-
pek. Nemcsak Miskolcról, hanem 
a megye számos általános iskolájá-
ból is érkeztek tanulók. 

Az Andrássy Gyula Szakközép-
iskolában a legkorszerűbb okta-
tási eszközökkel tanítanak, a leg-
felkészültebb szakemberek. Jövő 
szeptemberben összesen öt osztályt 
indítanak. Molnár Péter, a Miskol-
ci Szakképzési Centrum Andrássy 
Gyula Szakközépiskola megbízott 
tagintézmény-vezetője elmondta, 
három gépész, egy informatikus il-
letve egy gyártósori gépbeállító osz-
tály indulhat majd jövő szeptember-
ben. – Nagy az érdeklődés, nagy az 
igény, hiszen mindenki tudja, min-
denki látja, hogy a műszaki képzé-
sek felértékelődtek – emelte ki.

A gyártósori gépbeállító osztály 
a Bosch támogatásával indul el, 
így az itt végzett diákok jó eséllyel 
tudnak elhelyezkedni ennél a cég-
nél vagy más, szintén a régióban 
működő nagyvállalatnál.

Felértékelődtek a 
műszaki képzések

Több tucat diák töltheti majd gya-
korlatát a Takata miskolci gyá-
rában annak az együttműködési 
megállapodásnak köszönhetően, 
amelyet nemrégiben írtak alá a cég 
és a Miskolci Szakképzési Centrum 
vezetői. 

A Takata 60 ezer négyzetméteres 
miskolci gyárát kevesebb, mint 1 év 
alatt építették fel. A termelést már 
2014. októberében megkezdték, s a 
mai napig több mint 650 
munkatárs csatlakozott a 
cég miskolci csapatához. 
A létszámot ezer főre kí-
vánják bővíteni a közeljö-
vőben.

Kersten Bachmann, a 
Takata Safety Systems 
Hungary Kft. ügyvezető 
igazgatója a megállapo-
dás aláírásánál kiemelte: 
versenyképességük szem-
pontjából nagyon fontos a 
tudás, a megfelelően kép-
zett munkaerő. Cégüknél 
a diákok a legmodernebb 
technológia felhasználá-
sával fejleszthetik tudásu-
kat és karrierlehetőséget is láthatnak 
maguk előtt.

Az együttműködés többek között 
érinti a szakmai és nyári gyakorlato-
kat, aktív részvételt a duális képzés-
ben, közös részvételt autóipar kiállí-
tásokon, szakmai előadásokon. Éves 

szinten körülbelül 40-50 diák tölthe-
ti a Takatánál gyakorlati idejét. 

Kovács János, a Miskolci Szak-
képzési Centrum főigazgatója el-
mondta, alapvetően az autóiparhoz 
kapcsolódó képzéseket – CNC-tech-
nológus, elektronikai, villamosipari 

ágazat, illetve mű-
szeripar, mechani-
kai területek – érinti 
az együttműködési 
megállapodás, az 
ezeken a területe-
ken tanuló diákokat 
várják a Takata mis-
kolci gyárában. Ki-
sebb részben jöhet-
nek informatikusok 
és gépipari területen 
tanuló diákok is.

Kriza Ákos polgármester az 
együttműködés kapcsán a szakkép-
zési rendszer átalakításának fontos-
ságát emelte ki. Ennek az kell legyen 
a célja, hogy rendelkezésre álljon a 
piaci igényeknek megfelelő, szakkép-
zett munkaerő. 

Együttműködés a takatával
Újabb karrierlehetőség a szakképzett miskolci diákok számára

Miskolcon újabb fejezetéhez érke-
zett az okos utastájékoztatás: a vá-
ros közösségi közlekedése elérhető 
a Google térképén, a járatok valós 
idejű menetrendjével – tájékozta-
tott a miskolci közlekedési társaság.

A Google Maps olyan térkép ala-
pú utazástervező, amelyet a világ 
minden táján ismernek, használnak. 
Platformfüggetlen, nem csak az in-
terneten keresztül érhető el, hiszen 
a legtöbb okostelefon esetében ez 
már egy eleve beépített alkalmazás. 
A fejlesztés eredményeként a Google 
rendszerében a felhasználók által már 
jól ismert felületen két pont között a 
gyalogos vagy az autós lehetőségek 

mellett Miskolc esetében felkínálja a 
program a közösségi közlekedést is és 
tervezi az utazást a valós idejű menet-
rend alapján. A felhasználó megtud-
hatja, hogy az általa kiválasztott idő-
pontban útja során mely közlekedési 
eszközöket veheti igénybe – busz, vil-
lamos –, mekkora menetidőre kell 
számítania, melyik a leggyorsabb út-
vonal célja eléréséhez, valamint ki-
választhatja a preferált közlekedési 
módot, illetve a kevesebb átszállással 
vagy gyaloglással járó opciókat is be-
állíthatja. Magyarországon Miskolc a 
második város Budapest után, ahol a 
Google bevezeti ezt a szolgáltatást az 
MVK Zrt. valós idejű utazási adatait 
használva.

miskolc közösségi  
közlekedése google térképen

Szétszedtek egy kiürített lakást isme-
retlenek a Tizenegyedik utcában. A 
szomszédok azt mondják: gyakori, 
hogy ellopják az üres, de még le nem 
bontott lakásokból a gerendákat, aj-
tótokokat. 

A Tizenegyedik utcában már hetek-
kel ezelőtt kiürítette az önkormányza-
ti bérlakást az illetékes MIK Zrt. Ha-
tan laktak benne jogszerű szerződéssel, 

őket más bérlakásba költöztették át. Az 
épület üresen állt, hamarosan lebontot-
ták volna. De csak volna.

– Valakik beelőztek minket a múlt 
héten – mondta el Kottman Dezső, a 
MIK Zrt. munkatársa. –  A tetőt meg-
bontották, kivették a gerendákat, s 
ezzel életveszélyessé tették az épüle-
tet. Azért kellett összedönteni a házat, 
mert egyébként bárkire ráomolhatott 
volna.

A környéken élők azt mondják, na-
gyon hamar és szervezetten szedték 
szét az épületet. Elsősorban a faanya-
got lopták ki a házból.  - Az egyik nap 
még egyben volt az egész ház, másik 
nap már romokban – mondta Olajos 
István, aki gyakran jár a Tizenegye-
dik utcában. Kertész András, az egyik 
szomszéd arra panaszkodott, hogy tőle 
is sűrűn lopnak, volt, hogy az ajtót vit-
ték el a házáról. – Úgy látszik, vannak, 
akiknek mindent szabad, s itt már ők a 
többség – mondta a férfi.

A nyomortelepek felszámolása 2014 
nyarán indult el Miskolcon. A Számo-
zott utcákból 210 lakásból költöztetnek 
ki bérlőket. Akik fizették számláikat, 
azoknak új bérlakást ajánl a MIK Zrt. A 
telepfelszámolás tavasszal folytatódik.

„Csináld magad” telepfelszámolás
már a helyiek is bontják a számozott utcákat? 

Kertész András: „Volt, hogy az ajtót 

vitték el a házról!”



Gálaesttel köszönte meg a napok-
ban Vereckei Csaba, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság vezetője a migrációs 
helyzet kezelésében részt vevő 
borsodi rendőrök munkáját, akik 
kiválóan látták el szolgálati felada-
taikat Magyarország déli határain. 

A kezdeményezést több szerve-
zet is támogatta, a gálaestet decem-
ber 14-én tartották, 
a Miskolci Nemzeti 
Színházban. A ren-
dezvényen elsőként 
Aranyosi Péter humo-
rista lépett színpad-
ra, majd a Miskolci 
Nemzeti Színház mű-
vészeiből álló prózai 
betéttel bővítetett Al-
legra vonósnégyes tol-
mácsolta a szeretet és a 
zene harmóniáját. Bel-
lus István humorista 

újfent a rekesz izmokat vette cél-
ba, majd negyedik fellépőként a 
Készenléti Rendőrség zeneka-
ra szórakoztatta muzsikájával a 
közönséget. Kovács Gábor ope-
raénekest Nagy Nándor kísérte 
zongorán. Az estet a Musical 
Műhely Miskolc társulatának 
tagjai zárták, lendületes pro-
dukciójukkal. Magyarország 
határait védő, megyei rendőrö-
ket valóban változatos, szóra-
koztató és egyben lélekemelő 
műsorral ajándékozták meg. 

Kicsit nyomasztó hangulatban köszöntött ránk idén az advent. Miköz-
ben az ünnepre készülünk, fél szemmel mindig a híradásokat figyeljük, 
történt-e valahol újabb terrorcselekmény, vajon hány ezer migráns érke-
zett aznap Európába. Féltőn, óvón fordulunk szeretteink felé, ugyanakkor 
mi is támaszt keresünk azokban a tradicionális értékekben – családban, 
hitben, közösségben – amelyek ebben az időszakban még inkább előtérbe 
kerülnek. 

A nyugati, brüsszeli vezetők nem félnek. Azt mondják. Továbbra is tárt 
karokkal várják a migránsokat, kvótákat osztanak, kicsit kifordított bibli-
ai idézettel élve, odatartják a másik orcánkat is. Értjük: nem a sajátjukat, 
hanem a miénket, európai polgárokét, potenciális járulékos veszteségekét. 
(„Járulékos veszteség”- nek szokták nevezni egy-egy harci cselekmény, be-
vetés során a vétlen, civil áldozatokat.) 

A földrész elözönlésének forgatókönyve valószínűleg már rég ki van dol-
gozva, kell az olcsó munkaerő, még mindig túl sok nemzetállami határ van 
– a lelkekben is – a tőke szabad áramlásának útjában. El kell hát söpörni 
ezeket, ha nem így, akkor úgy. 

Internacionalizmus, globalizáció, migránsözön. A kotta változhat, de 
a dallam a régi. Évtizedek, ha nem évszázadok óta. Ők valószínűleg min-
denki másnál jobban tudják ennek a potenciális veszélyeit, de úgy gondol-
hatják, az ő szempontjaik szerint ennyi járulékos veszteség belefér. 

Szerintünk viszont nagyon nem, erre a saját keserves történelmi tapasz-
talataink tanítottak meg. A hozzánk hasonlóan hányatott történelmű kis 
népeket általában különösebb nehézségek nélkül bedarálták az aktuáli-
san regnáló birodalmak. Utódaik, csatlósaik, követőik máig sem bocsátják 
meg, hogy minket igazából soha nem sikerült. Moháccsal sem, Trianon-
nal sem, szovjet megszállással sem. S amikor hirtelen nagyon elkezdenek 
ránk acsarkodni, az mindig csalhatatlanul jelzi, hogy érzik: Magyarorszá-
gon megint előtérbe került a magyar gondolkodás. Mint például 1956-ban, 
amikor az egyik birodalom tankokkal rontott ránk, a többi pedig álnok 
tétlenséggel nézte ezt. Viszont legalább szépeket mondtak, mert hát a de-
mokrácia mégis kötelez. A 301-es parcella halottai pedig nyugodjanak bé-
kében.

Hogy milyen is a magyar gondolkodás, azt vagy nagyon hosszan lehet 
elemezni, vagy pedig egyáltalán nem. Mármint nekünk, magyaroknak. Az 
ilyen dolgokat általában a kívülállók érzik igazán, mint ahogy bennünk is 
keletkeznek bizonyos képzetek, ha szóba kerül mondjuk a német, az angol, 
az amerikai, az olasz vagy éppen az orosz gondolkodás. Definiálás helyett 
nekünk „élni” kell a magyar gondolkodást, amelynek legfőbb sajátossága 
– az idegenek számára veszélye – egyfajta tradicionális, értékelvű önálló-
ság, amelyen egy idő után mindig megtörik az idegen érdek és az idegen 
befolyás. 

Most is magyarul gondolkodó kormányunk van, most is acsarkodnak 
ránk, és teljesen világos, hogy csakis magunkra számíthatunk. Ha enge-
dünk az idegen befolyásnak, divatnak, érdeknek – magunkat gyengítjük. 
Nagyon sokat szokták idézni Kennedy amerikai elnök szavait: „Ne azt kér-
dezd, mit tehet érted a hazád – inkább azt kérdezd, mit tehetsz te az ha-
zádért!” 

Tudatosulnia kell bennünk – mindannyiunkban – hogy Magyarország 
mi vagyunk! Ha az országot védjük, magunkat, szeretteinket védjük.

Szepesi Sándor

Az úgynevezett „málenkij robot” 
áldozataira, az elhurcoltakra em-
lékeztek a napokban Miskolcon. 
A Vörös Hadsereg által elfoglalt 
magyar területekről, az utcákról 
vittek el ártatlan embereket a Szov-
jetunióba kényszermunkára. A 
„kis munka” azonban hosszú éve-
kig tartó fogolytábort, embertelen 
bánásmódot és sokaknak a halált 
jelentette.

– A megyéből általában a német 
ajkú lakosságot vitték el, nagyobb 
részt, civil áldozatokról beszélhe-
tünk – mondta el a rendezvényen 
Stumpf Andrásné, a területi Német 

Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke. Tircsi 
Richárd (képünkön), az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának osztály-
vezetője kiemelte: a sok 
ezer család tragédiájáról 
ma sem szabad megfe-
ledkezni, emlékezni kell, 
hogy többé ne fordulhas-
son elő hasonló. A ma-
gyar kormány idén feb-
ruárban málenkij robot 
emlékévet hirdetett meg, 
hogy az emberek jobban 
megismerjék a korábban 
eltitkolt eseményeket. 

Hirdetés

Közélet Miskolci Napló4

JELENTKEZZEN

N Á L U N K !
Miskolc területén kiadvány, 
reklámújság terjesztéshez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

Feladat ellátása reggeli órákban, 
több napon hétvégén is!

Megfelelő munkavégzés esetén 
tisztességes bérezés!

Jelentkezni: Folyamatosan

Szeretné kiegészíteni jövedelmét?
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!

rikkancsmiskolc@gmail.comE-mail:    

06-30-352-8040Telefon:

Munkatársaink hétköznap telefonon 15 és 17 óra között érhetők el.

AjáNdéK gálA A HAtároKAt  
védő rendőröknek

Magyarul gondolkodni

Az áldozAtokrA emlékeztek
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Pro Caritate-díjat vehetett át nem-
régiben Budapesten Jakubinyi 
László, a Szimbiózis a Harmonikus 
Együtt-létéért Alapítvány kurató-
riumi elnöke a fogyatékos embe-
rek világnapja alkalmából tartott 
gálaesten. 

Balog Zoltán emberi erőfor-
rás miniszter a rendezvényen el-
mondta: a világnap azokra az em-
bertársainkra hívja fel a figyelmet, 
akiknek az életéből fontos dolgok, 
képességek hiányoznak. Segítség-
re, ránk van szükségük, hogy en-
nek ellenére teljes életet élhessenek. 
- Segítsünk fogyatékkal élő társa-
inknak és vegyük észre azt, amit 
tőlük kaphatunk. Hiszen a fogya-
tékkal élők is tudnak adni, akár 

többet is, mint az ép emberek – tet-
te hozzá a miniszter.

A gálaesten Balog Zoltán átadta 
a Pro Caritate-díjat, amely a szoci-
ális ellátás fejlesztéséhez való hoz-
zájárulásért, a gyermekvédelem, a 
fogyatékos és megváltozott mun-
kaképességű emberek rehabilitáci-
ója érdekében végzett kiemelkedő 
szakmai, közszolgálati, karitatív te-
vékenységért adományozható. Ilyen 
elismerést vehetett át Harangozó Ju-
dit, a Semmelweis Egyetem Közössé-
gi Pszichiátriai Centrum pszichiáter 
főorvosa, Simó Judit, a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Köz-
hasznú Nonprofit Kft. vezető szakér-
tője és Jakubinyi László, Szimbiózis a 
Harmonikus Együtt-létéért Alapít-
vány kuratóriumi elnöke.

Telt ház előtt rendezték meg szerdán a szépkorúak ka-
rácsonyát Miskolcon, a Művészetek Házában. A már 
hagyománnyá vált rendezvényen a Nemzeti Színház 
művészei mellett miskolci óvodások is felléptek. A 
programon csaknem 600 szépkorú vett részt.

Az ünnepi hangulatot a Napraforgó Óvoda nagycso-
portosai alapozták meg, akik karácsonyi dalokkal és ver-
sekkel készültek. Igazi karácsonyi műsor Diótörő nélkül 
sem létezhet, Csajkovszkij klasszikusát a Művészetek 
Házában is balett-táncosok keltették életre. A már ha-
gyománnyá vált rendezvényt az önkormányzat szervezi 
a városban élő idősek számára. A vendégeket a város ne-
vében Kiss János alpolgármester köszöntötte, aki - kará-
csonyhoz közeledve - az egymásra való odafigyelést, és 
főként az idősekkel való törődést hangsúlyozta. - A fe-
lelősség, hogy oda kell figyelnünk az idősebb generáci-
ókra, Miskolc városára is vonatkozik. Mi érezzük ezt a 
felelősséget és sok erőfeszítést teszünk annak érdekében, 

ez az elkötelezettség eredményes legyen - hogy városunk 
szépkorúi a mindennapok során is érezzék törődésünket, 
odafigyelésünket. Nem csak karácsonykor, hanem egész 
évben – emelte ki köszöntőjében Kiss János. Az ünnepi 
műsort a Miskolci Nemzeti Színház művészei versekkel 
és karácsonyi klasszikusokkal színesítették.  

Egymillió forintot adományozott a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézetének a Szerencsejáték Service Non-
profit Kft. A támogatást új hangszerek vásárlására fordítják. 

A szerdai átadóünnepségen elhangzott, az intézet 2015-ben is 
több remek eredményt ért el, nemzetközi színtéren is öregbítet-
te Miskolc és az egyetem hírnevét. – Egymillió forinttal támo-
gatjuk a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetet, amelynek szak-
mai munkája a régió határain túl is magas minőséget jelent a 

zenei életben – emelte ki Zsiga Marcell, a Szerencsejáték 
Service Nonprofit Kft. ügyvezetője. A Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében több mint kétszáz 
hallgató tanul. Az intézmény hangszerállománya mára el-
használódott, a márkás és jó minőségű hangszerek viszont 
nagyon drágák.  – Elavult a hangszerparkunk, folyamato-
san újítani kellene, és nagyon régen volt már újabb beszer-
zésünk – nyilatkozta Sándor Zoltán igazgató. Mint mondta, 
nagyon jól jött most számukra ez az egymillió forint. 

December 12-én dup-
la könyvbemutatót tartottak 
a Miskolci Nemzeti Színház 
nézőtéri társalgójában. Szőcs 
Géza Kossuth- és József Atti-
la-díjas költő, valamint Orbán 
János Dénes József Attila-díjas, 
Magyarország babérkoszorúja 
díjjal kitüntetett író új kötetei Farkas Wellmann 
Endre költő, szerkesztő mutatta be.

Szőcs Géza: „Hat-százhat - Utazás tréfás rí-
mekben Magyarországon és a világ körül” című 
kötetét elsősorban „gyerekeknek” ajánlották, „6 
éves korúaktól százhat éves korig”. Mint elhang-
zott, a kötetben olvasható kis versek százegyné-
hány olyan helyszínhez kapcsolódnak, melyek 
többnyire valóságosak, de akadnak köztük kép-
zeletbeliek is. - Előre kell bocsátanom, hogy „áb-
rázolás-szerűen” ezek a szövegek egyetlen hely-

színt sem jelenítenek vagy 
idéznek meg – hangsúlyozta a 
szerző.  

A másik bemutatott könyv 
Orbán János Dénes (OJD) „A 
Swenneborg kávéház” című 
kötete volt. - A szerelem és a 
halál Da Vinci kódja? Bölcsész-

kalauz túlvilági stopposoknak? A sokszor kiát-
kozott és sokszor megdicsőült irodalmi fenegye-
rek, OJD újabb pimasz feladványa a szakmának 
és az olvasóknak. Tudjuk, hogy az álmok révén 
kapunk ízelítőt a túlvilágról? Egyáltalán, észre-
vettük, hogy meghaltunk? A Swedenborg kávé-
házban a szép halállal randevúzunk, aki levetíti 
nekünk életünk álomszerű filmjét, úgy, ahogyan 
szerettük volna megélni. És ahogyan halálunk 
után fogunk létezni: forrón, izgalmasan, egy 
őrült szerelemben – hangzott el a recenzióban. 

Pro Caritate-díjat vehetett 
át Jakubinyi László

„Utazás tréfás rímekben”
Dupla könyvbemutató a színházban

Dr. Kriza Ákos 
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

Áldott, békés karácsonyt  
és boldog új esztendőt kívánok!

Gyarmati Zsófia 4. osztályos tanuló rajza

TámogaTás a zeneművészeTi inTézeTnek

„FonTos, hogy érezzék TörődésünkeT, 
odaFigyelésünkeT”

szépkorúak karácsonya
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A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatának 
ünnepi nyitvatartása

2015. december 21. (hétfő) 8.00 – 20.00 óráig
2015. december 22. (kedd) 8.00 – 15.30 óráig
2015. december 23. (szerda) 8.00 – 15.30 óráig
2015. december 30. (szerda) 8.00 – 20.00 óráig

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy pénztárunk  
minden nap 15 perccel korábban zár, mint az ügyfélszolgálat.

2015. december 12-én szombaton, december 28-án hétfőn, 
december 29-én kedden és december 31-én,  
csütörtökön az ügyfélszolgálat zárvA tart.

2016. január 4-én, hétfőn 8.00 órától 15.30 óráig várjuk ügyfeleinket,  
pénztárunk is a szokott rend szerint 8.00 órától 15.15 óráig tart nyitva.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt kíván 

a MIHŐ  
Miskolci Hőszolgáltató Kft. 

Jövőre megkapják a három százalékos béreme-
lést, de a korábban elmaradt prémiumokat és 
a karácsonyi jutalmat is kifizetik a Miskolci 
Hőszolgáltató Kft. dolgozóinak. Ezt is bejelen-
tették kedden a társaság évértékelőjén, ahol az 
elmúlt év fontos fejlesztéseinek ismertetése mel-
lett, átadták a „Miskolc város távhőszolgáltatá-
sáért” díjakat. 

Nyíri László, a MIHŐ Kft. ügyvezető igazga-
tója az elmúlt év legjelentősebb beruházásának 
nevezte, hogy az Avas egyes üteme, a Miskolcta-
polcai Strand és több belvárosi épület után, idén a 
Semmelweis és Szent Ferenc Kórházak is rácsat-
lakoztak a távhő-szolgáltatásra. Ráadásul úgy, 
hogy az egészségügyi intézményeknek ez nem 
járt költséggel. 

Nyíri László szerint cégük egyik legnagyobb 
eredménye, hogy a green city elveihez igazodva, 
mára Miskolcnak csaknem felét zöld energiával 
fűtik. – További beruházásaink is szépen sikerül-
tek, eredményesek voltak. Expanziót csináltunk, 

megfelelően karbantartottuk a rendszerünket, 
nem volt nagy volumenű szolgáltatás-kiesésünk 
– mint ahogy jelentősebb ügyfélpanasz sem. 
Ami pedig volt, azt igyekeztünk határidőn be-
lül és minőségi módon elhárítani – összegezte a 
MIHŐ Kft. ügyvezetője. A rendezvényen elhang-
zott, hogy a dolgozók a korábban elmaradt pré-
miumok és karácsonyi jutalom kifizetése mellett, 
január elsejétől a három százalékos béremelést is 
megkapják.

A 2015-ös év értékelése mellett, a társaság leg-
eredményesebb dolgozóit is kitüntették. Három 
olyan munkatárs részesült elismerésben, akik 
hosszú ideje járulnak hozzá a cég sikeres műkö-
déséhez. Így „Miskolc város távhőszolgáltatásá-
ért” elismerést vehetett át Komlósi András, aki 
34 éve erősíti a MIHŐ Kft. csapatát. Annak ide-
jén hőközpontosként kezdte, 15 éve pedig műszaki 
előadóként dolgozik a cégnél. „Miskolc város táv-
hőszolgáltatásáért” díjat kapott Bereznayné Péntek 
Zsuzsanna, a MIHŐ Kft. marketing főmunkatár-
sa, illetve Lénárt József, hőközpont gépész is. 

SikereS éVet zárt  
a Miskolci Hőszolgáltató

Európai Strukturális

és Beruházási Alapok

BAGOLYVÁR: 
SZOLGÁLTATÓHÁZ 
FELSŐ-MAJLÁTHON

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közlekedés Operatív Program 
támogatásával többfunkciós, emelt szintű közlekedési csomópontot hozott létre Felső-
Majláthon. A fejlesztés a „Miskolc, felső-majláthi végállomás emelt szolgáltatást nyújtó 
megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával” 
elnevezésű projekt keretében valósult meg. 

A „Zöld Nyíl” projektben meghosszabbított villamospálya felső-majláthi végállomásán 2015. 
szeptemberében kezdődtek meg a Bagolyvár felújítási munkálatai. A város az ott lakók 
kérésének megfelelően az épületet eredeti formájában állította helyre azzal a céllal, hogy 
egy, a mai kor követelményeinek megfelelő, a városi közösségi közlekedést és a bükki 
turizmust is kiszolgáló szolgáltatóházat létesítsen. 
Az eredetileg erdészeti irodaháznak készült Bagolyvár belső átalakításával többfunkciós 
épület jött létre. Ebben kap helyet a Miskolci Közlekedési Vállalat jegy- és bérletpénztára, 
továbbá az utasok kényelmét szolgáló váróterem, amelyben – a szabadtéri peronokhoz 
hasonlóan – valós idejű információkat nyújtó utastájékoztató rendszer működik. Ide kerül 
a városi kerületi rendészet irodája, és megnyílik egy turisztikai célú kerékpárkölcsönző is, 
amelyhez 15 darab kölcsönözhető kerékpárt szereztek be. Az épület melletti területen a 
P+R parkoló szomszédságában ezért B+R parkolót is kialakítottak, amely a kerékpáros és 
a közösségi közlekedés között teremt összeköttetést. 
A megújuló energiával fűtött Bagolyvárban a lakossági szolgáltatások bővítésére is 
lehetőség nyílik új irodahelyiségek kialakításával.

Projekt adatok:
Pályázati konstrukció KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0007

Projektgazda: Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Elszámolható költség: 509.686.889.- Ft, 
a támogatási intenzitás: 100 %

Kivitelezők: 
Gerixon Kft. (építkezés), 

Titán Service Kft. 
(geotermikus rendszer), 

T-Systems Magyarország Kft. 
(utastájékoztató rendszer), 

Neuzer Kft. 
(kerékpárkölcsönző)
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Apróhirdetés
Sötét színű, drótszőrű, törzskönyves ma-
gyar vizslácskák kaphatók anyától Miskolcon. 
Telefon: 46/304-175.

Jó volna egy szerető nagymama, aki segít a 
gyerekek ellátásában. Mi erre vállalkozunk. 
Ingyenes segítségünket csak kérnie kell. Hív-
jon bátran. Tel.: 30/905-8113.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 
Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, 
alumínium), garázskapuk cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástech-

nikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, Bemu-
tatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to nozás, 
lambéri ázás, filagóriák, elő tetők, kerítések, 
kerti házak és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc és környéké-
re, nem csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.

www.miskolczoo.hu l facebook.com/miskolczoo

2015. december 19. és 2016. január 3-a között ked-
vezményes jegyárakkal, ünnepi nyitvatartással 
és különleges programokkal várjuk látogatóinkat:
•  december 19-én bemutatkozik Siba és Völund,  

a kárpáti hiúz pár
•  december 23–27. között élő Betlehem  

a Tanyaházban
•  december 27-én bemutatásra kerül  

Assim, a perzsa leopárd
•  december 27-én a hagyományos  

Állatok Karácsonyán állatbemutatók,  
állatsimogatók és ünnepi látványetetések

A téli szünet ideje alatt a gyermekek és nyugdíja-
sok féláron válthatnak belépőt:
• gyermek és nyugdíjas belépő: 900 Ft helyett  450 Ft
• felnőtt belépő: 1200 Ft helyett 1050 Ft
•  családi belépő (2 felnőtt + 1 gyermek részére):  

2800 Ft helyett 2550 Ft
•  a család további gyermekei részére:  

700 Ft helyett 450 Ft

Az üNNepeK AlAtt iS miNdeN NAp  
VÁrJuK lÁtogAtóiNKAt! 
• december 24-én 9–15 óráig (pénztárzárás: 14 óra)
• december 31-én 9–15 óráig (pénztárzárás: 14 óra)
• január 1-jén 11–17 óráig (pénztárzárás: 16 óra)

A további napokon téli rend szerint: 9–17 óra kö-
zött tartunk nyitva (pénztárzárás: 16 óra).  

töltsük együtt 
az ünnepeket!

üzemeltető: 

tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Régió Park Miskolc Kft. ügyfélszolgálatán  

2015. december 1-jétől megkezdtük  
a 2016. évre szóló parkoló bérleteink értékesítését.

Árainkról bővebb információ a www.regiopark.hu weboldalon található.

Ügyfélszolgálat: Miskolc, Széchenyi u. 20.

Békés, boldog  
karácsonyt  

és sikerekben  
gazdag új évet  

kíván a Régió Park  
Miskolc Kft.

miSKolCi elAdó iNgAtlAN
A miK miskolci ingatlangazdálkodó zrt. felújítási kötelezettség-

gel, kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + 
versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti 2016. ja-
nuár 6-i beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlant:

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a MIK 
Zrt. honlapján www.mikzrt.hu, ügyfélszolgálati irodájában (Miskolc, Szé-
chenyi u. 60.), valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefon-
számokon kérhető. 

Cím 
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

minimális  
ajánlati ár (Ft)

Győri kapu 12/A. 
(épület és földhasználati jog) 216 13 000 000

deCemBeri NyitVAtArtÁS  
éS A HullAdéKSzÁllítÁS reNdJe  

A mireHuKöz NoNproFit KFt.-Nél

tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a sze-
métszállítás az ünnepnapokon is a megszokott 
rend szerint történik. Az ügyfélszolgálati iroda, 
a hulladékudvarok és a hulladéklerakó ünnepi 
nyitva tartásról az alábbiakban tájékoztatjuk 
önöket.

Ügyfélszolgálati iroda ( Miskolc,József A. u. 53. )
December 24. (csütörtök): 8.30–14.00
December 25–27. (péntek–vasárnap): ZÁRVA
December 28–29. (hétfő-kedd): 8.30–16.30
December 30. (szerda): 8.00–20.00
December 31. (csütörtök): 8.30–14.00
Január 1–3. (péntek–vasárnap): ZÁRVA

Ügyfélszolgálati iroda ( Miskolc, Erenyő u. 1. )
December 24. (csütörtök): ZÁRVA

December 25–27. (péntek–vasárnap): ZÁRVA
December 28–30. (hétfő–szerda): 8.00–16.00
December 31. (csütörtök): ZÁRVA
Január 1–3. (péntek–vasárnap): ZÁRVA

Hulladékudvarok
December 24. (csütörtök): ZÁRVA
December 25–27. (péntek–vasárnap): ZÁRVA
December 28–30. (hétfő–szerda): 10.00–18.00
December 31. (csütörtök):  8.00–14.00
Január 1–3. (péntek–vasárnap): ZÁRVA

Hulladéklerakó (Hejőpapi)
December 24–27. (csütörtök–vasárnap): ZÁRVA
December 28–30. (hétfő–szerda): 6.00–20.00
December 31. (csütörtök):  6.00–14.00
Január 1–3. (péntek–vasárnap): ZÁRVA 

ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Ügyfélszolgálati iroda:  3527 Miskolc, József Attila út 53.
Telefon: 46/ 200-178, 46/200-179. Fax: 46/200-177
Postázási cím: 3501 Miskolc, Pf. 509.  
E-mail: info@mirehukoz.hu

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. ezúton szeretne minden kedves Ügyfelének  

kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztend/ôt kívánni.

40–70%
Miskolc, Széchenyi u. 76. (A Centrummal szemben a főutcán)

Miskolc, Búza tér 12. (A Kertész Áruház melletti udvarban

Arany és ezüst ékszer

Ak
ci
ó

az Aranydollár Ékszerboltban

engedménnyel

arany

ezüst
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1914. július 29-én Tarnay Gyula főis-
pán vezetésével a törvényhatósági bi-
zottságban rendkívüli ülést tartottak. 
Időközben a monarchia elrendelte a 
részleges mozgósítást, majd július 31-
én az általános mozgósítást. 

A szövetséges Németország július 31-én 
kihirdette a „Kriegsgefahrzustand”- ot, a 
háborús veszély állapotát. Augusztus l-jén 
Németország Oroszországnak, augusztus 
4-én Anglia Németországnak üzent ha-
dat. Az európai hatalmak augusztus fo-
lyamán sorra beléptek a háborúba. 

Indulás a frontra
Az általános mozgósítás híre augusz-

tus l-jén jutott Miskolcra. Miskolc népe 
hatalmas szimpátiatüntetésekkel vála-
szolt az eseményre. A tisztikar a Pan-
nóniában ismét hatásos összejövetelt 
rendezett: hazafias dalok éneklésével, 
Bottlik József vármegyei főjegyző gyúj-
tó hatású beszédével, a tisztek kardjuk 
megcsókolásával és esküjükkel fokoz-
ták az eufóriát. Kint a tömeg között egy 
postás hatalmas halmaz behívókkal ér-
kezett. A tömeg körülvette, és egyesével 
olvasták fel a behívottak nevét. Minden 
név után üdvrivalgásban törtek ki az ösz-
szesereglett emberek. Az ünneplés haj-
nalig tartott. Nagy Ferenc polgármester 
az általános mozgósítás hírére éjszakai 
szállást rendezett be magának a városhá-
zán, hogy ellenőrizni és irányítani tudja 
azokat a munkálatokat. Az események 
Miskolc megszokott életét teljesen felbo-
rították. A Borsod megyéből és Miskolc-
ról behívottak napokra ellepték a várost. 
Az általános mozgósításkor behívottak 
augusztus 27-én indultak útnak. A Ti-
szai pályaudvar felé menetelő honvéde-
ket, étellel, itallal kínáló tömeg kísérte. A 
pályaudvaron, a rokonokon kívül több 
ezer ember búcsúzott a katonáktól. Még 
aznap a város több pontjára kikerültek 
az első országos veszteséglisták. A kato-
naság – 65. gyalogezred, 10-es honvéd 
gyalogezred – frontra indulása után sem 
ürült ki a város. Az első világháború éve-
iben folyamatosan 20-25 ezer fővel volt 
több Miskolc lélekszáma, mint békeidő-
ben. Ez a szám, egyrészt az átmenő ka-
tonaságból, a galíciai menekültekből, és 
mivel Miskolcon hadikórházakat is be-
rendeztek, a frontokról Miskolcra hozott 
sebesültekből állt. A férfiak többségének 
hadba vonulásával, az itthon maradt csa-
ládok és a menekültek ellátása hatalmas 
erőfeszítéseket igényelt Miskolctól. 

Háborús veszteségek
A különböző jótékony egyletek, a Vö-

röskereszt, és maga a törvényhatóság 

segélyezési, ellátási akcióit Nagy Ferenc 
polgármester szervezte és koordinálta. 
Elsőként a miskolci izraelita szent egy-
let, a Chevra Kadisa jelentette be, hogy 
részt vesz a jótékonysági akciókban. 
Már 1914. augusztus 6-án nyilatkoza-
tot bocsátottak ki, miszerint az egylet a 
háború egész időtartama alatt, napon-
ta 100 gyermeknek – valláskülönbség 
nélkül – fél liter tejet és fél kiló kenye-
ret oszt ki, valamint a háború sebesült-
jei számára 16 ágyat ajánl fel az izraelita 
kórházban. 

A Vöröskereszt augusztus végén tuda-
kozó irodát nyitott a Luther udvarban, 
ahol a legfrissebb sebesült és veszteség-

listáknak köszönhetően bárki érdeklőd-
hetett fronton lévő ismerőse, rokona fe-
lől. 1914 szeptemberében már tragikus 
hírek is érkeztek a frontokról. Halmay 
Béla városi főjegyző, tartalékos hadnagy 
levélben értesítette Miskolc városát, hogy 
a mellette harcoló Gombár István váro-
si árvaszéki elnök az oroszok ellen vívott 
csatában, Kolikovnál elesett. Gombár az 
elsők között halt meg a miskolci polgá-
rok közül. A háborús helyzetben Miskolc 
város feladatai tehát átalakultak, néhány 
területre szűkültek le. A tervek, mellyel 
Nagy Ferenc polgármester munkához 
látott, új irányt vettek: „átmentem Mis-
kolc eddigi eredményeit, emberi, anyagi, 
kulturális javait, gazdasági erőit a háború 
utánra, úgy, hogy a városépítést, a nagy 
terveket ne a nulláról kelljen kezdenem”. 

Közellátás
A polgármester szervezőképességé-

nek köszönhetően a világháborús évek-
ben Miskolc közellátása, az országban 
az elsők között volt. A közellátás egyik 
alappillére a városi kertészet lett. 1911-
1912-ben, illetve 1913-ban, az első és má-
sodik Balkán háború idején, a Miskol-
con élő bolgárok nagy része hazament 
harcolni. A nevükhöz, munkájukhoz 
fűződő kertészetek, melyek Miskolc élel-
miszerellátásában jelentős helyet foglal-

tak el egy ideig „gazda nélkül maradtak”. 
1913-ban Nagy Ferenc polgármester a 
közélelmezési mizériák végleges kikü-
szöbölésére 30 holdon, a Liebermann-fé-
le tagon saját városi kertészetet rendezett 
be. A következő évben, már 50 holdon 
gazdálkodtak, 1918-ra, pedig már 130 
hold volt Miskolc saját kertészetének te-
rülete. A világháború kitörésekor, a vá-
rosnak üzleti alapon működő, saját ke-
zelésű, mezőgazdasággal foglalkozó 
birtoka volt, amit egyből fel tudott hasz-
nálni az élelmiszerszükségletek egy ré-
szének fedezésére. 1917-ben a városnak, 
már saját népruházati (alsó- és felsőruha, 
cipő stb.) gyára volt, ami a lakosság téli 

ellátásában játszott fontos szerepet. 
A törvényhatóság, városi ellenőr-
zéssel létrehozta a miskolci köz-
élelmezési vállalatot, mely ezeket 
a szerteágazó élelmiszeripari, köz-
szükségleti cikkeket gyártó egysé-
geket összefogta. Akár az élelmi-
szert, akár a ruházatot maximált 
áron értékesítették és az így befolyt 
összeget visszaforgatták a város el-
látásába, készletek felhalmozásá-
ba, illetve újabb termékeket gyártó 
üzemek létesítésébe. 

Az egyes üzemegységek élén 
szakemberek és nem hivatalno-
kok álltak, akik jobb módú keres-
kedők, iparosok, pénzügyi embe-
rek lévén társadalmi munkában 
végezték feladatukat (pl. a közélel-
mezési vállalat könyvelője az a Froh-
mann Emil, aki polgári foglalkozását 
nézve a Magyar-Osztrák Bank miskolci 
igazgatója volt). A városvezetés tudatos 
közellátási programja és a város társa-
dalmának összefogása lett az oka an-
nak, hogy ezt a modellt az első világ-
háború éveiben a követendő példaként 
emlegették kormányzati szinten is. 

Országos hírű lett a „miskolci modell”
A háború alatt a közellátás tanul-

mányozására több város küldöttsége is 

megfordult Miskolcon. 1918-ban Lőcs 
Rezső, Arad polgármestere miskolci ta-
pasztalatairól így számolt be a Miskolczi 
Naplónak adott interjújában: „Arad vá-
ros közélelmezésének mostani átszer-
vezésénél nem országos körutat akar-
tam tenni, hanem egyenest Miskolcz 
városának közélelmezési intézményeit 
akartam látni, melyeknek jó híréről az 
egész magyar sajtóban a legszebb kom-
mentárok kerülnek forgalomba. [...] 
Nem udvarolni akarok, és nem sablont 
mondani akkor, mikor Miskolc pol-
gármesterének hivatalában eltöltött két 
óráról azt mondom, hogy többet tanul-
tam a hivatali szobában két óra alatt, 

mint odahaza tanultam volna egy esz-
tendő alatt. [...] És Miskolcnak egy na-
gyon fontos segítsége is van a közélel-
mezés rendben tartásához a polgárok 
segítségén kívül, ez pedig a pénz. A vá-
ros közélelmezési vállalatának forgalma 
8 millió 200 ezer korona. Ez egy olyan 
összeg, ami nálunk Aradon valósággal 
hihetetlennek fog tűnni. Hihetetlennek 
fog feltűnni azért, mert nekem össze-
vissza 500.000 koronát bocsátottak ren-
delkezésemre, hogy az aradi közélel-
mezést szervezzem.” A város jó anyagi 

helyzetét bizonyította, hogy 1917-ben, a 
kárpátaljai orosz betörés során lerom-
bolt falvak közül Újszomolnok újjáépí-
tésének költségét Miskolc teljes egészé-
ben vállalta. A falu hálából felvette a 
Miskolcfalva nevet.

Miskolc közélelmezésének kitűnő 
megszervezése ezekben a nehéz időkben, 
nemcsak a városi lakosság életkörülmé-
nyein tudott jelentősen javítani (a hábo-
rú alatt, időszakosan volt csak hiány né-
hány élelmiszerből), hanem mellesleg – a 
maximált árak ellenére is – jövedelmező 
vállalkozásnak bizonyult. A hadiözve-
gyek és hadiárvák segélyezése Miskolc 
részéről jelentős erőfeszítést igényelt. A 
jótékonysági akciók, a városban működő 
gyárak, üzemek, vállalatok és magánsze-
mélyek felajánlásai azonban enyhítettek 
a törvényhatóság gondjain. 

Közbiztonság, egészségügy
A háború első napjaiban, a közélel-

mezésen és segélyezésen túl a város 
közbiztonságának megszervezése volt 
az égetően fontos feladat. Az általános 
mozgósításkor – három rendőr kivéte-
lével – az egész rendőri állomány behí-
vót kapott. A város rendvédelmi intéz-
mény nélkül maradt. A polgármester 
a helyi katonai állomásparancsnokság-
hoz fordult és fegyveres katonákat kért 
a rendőri feladatok ellátására. Később 
a polgárőrség megszervezésével és ön-
kéntesek rendőri szolgálatra állításával 
a létszámot sikerült a város közbizton-
ságára nézve kellő számban helyreál-
lítani. A közegészségügy terén a város 
szintén kitűnő munkát végzett. A kér-
dés rendezése annál is égetőbb volt, 
mert Miskolc katonai kórházaiban a 
világháború során számos vérhassal és 
kolerával fertőzött beteget hoztak. Az, 
hogy a járványok nem törtek ki a kór-
házakból, nagymértékben Szabó Ár-
min főorvosnak Pfliegler Imre tb. főor-
vosnak volt köszönhető. Természetesen 
Miskolc polgársága is megszenvedte a 
világégés négy évét, de életkörülményei 
mindenképp jobbak voltak, mint az or-
szág más városaiban élőknek. 

SoMorjaI LeHeL

KarácSoNy a froNtoN – vILágHáborúS feLvéteLeK

Miskolc az I. világháború éveiben (2. rész )
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Halálának közelgő centenáriuma al-
kalmából, négy miskolci intézet – a 
Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézete, a B.-
A.-Z. Megyei Levéltár, a Herman Ottó 
Múzeum valamint a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár Lévay 
József Muzeális Könyvtára - fogott 
össze annak érdekében, hogy felmér-
jék és közzétegyék mindazt, ami Lé-
vay József személyéhez, munkásság-
hoz kötődik és Miskolcon fellelhető.

Az emlékprogram nyitányaként nem-
régiben sajtótájékoztatót tartott Kiss 
Gábor alpolgármester, Porkoláb Tibor 
docens, Vass Róbertné, a Miskolci Egye-
tem Irodalomtudományi Doktori Isko-
lájának doktorandusza, Békési Gábor 
irodalmi muzeológus, valamint Varga 
Gábor, a Lévay József Könyvtár vezetője.

Kiss Gábor alpolgármester, a Mis-
kolci Értéktár Bizottság elnöke szerint, 
még pont időben vagyunk ahhoz, hogy 
méltó módon megemlékezhessünk Lé-
vay József halálának centenáriumáról. 
A 2018-ig tartó időszak pedig kiváló al-
kalmat teremt nemcsak a tudományos 
munka elvégzésére, de arra is, hogy mi-
nél alaposabban bemutassuk, megis-
mertessük Lévay Józsefet, az embert, a 
polgárt, a szerzőt. 

Az emlékprogram keretében jele-
nik meg Porkoláb Tibor Lévay-könyve: 
„Kultusz és felejtés – Lévay József iro-
dalmi és társadalmi státusza” címmel. 
A szerző emlékeztetett: ilyen összegző 
igényű munka – először és utoljára – 
1906-ban, tehát több mint száz éve je-
lent meg Lévayról (Zsigmond Ferenc: 
Lévay József élete és költészete). Lévay 
kiváló, országos hírű szónok volt. Élet-

művének súlypontját szónoki művei-
ben találjuk meg. A ME BTK Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete 
most vállalkozik egy ilyen – textológi-
ai és filológiai szempontból gondozott 
– szövegkiadás elkészítésére. A Lévay 
– országos és helyi megemlékező ese-
ményeken elhangzott – emlékbeszédeit 
és emlékódáit összegyűjtő és szakszerű 
jegyzetekkel ellátó kötet a centenárium 
évében (2018), a városi és megyei önkor-
mányzat támogatásával jelenne meg.

A megyei levéltárban a kutatásokat 
Vass Róbertné végzi. Itt elsősorban Lé-
vay köztisztviselői, tanári és közéle-
ti tevékenységének emlékei találhatók 
meg. A Herman Ottó Múzeum Törté-
neti Tára tradicionális lelőhelye a Lé-

vay József-ereklyéknek, hiszen a mú-
zeum papszeri épülete adott otthont 
a két világháború közötti években a 
Lévay emlékszobának. Békési Gábor-
tól, a Herman Ottó Múzeum Törté-
neti Tárának irodalmi muzeológusá-
tól megtudtuk, ma is ott található a 25 
éves főjegyzősége alkalmából, 1890-ben 
a vármegyétől kapott aranytolla, kü-
lönböző személyes használati tárgyai 
(szemüveg, tollszár, itatós tapper stb.), 
bútorai (szekrénye, íróasztala), de az 
1911. évi kultikus miskolci Lévay-ün-
nep emléktárgyai is. A fennmaradt do-
kumentumok közül a legértékesebbek a 
költő eredeti verskéziratai, amelyekből 
negyvennél többet őriz az intézmény. 
Hasonlóan pótolhatatlanok a magánle-
velezésének darabjai. Ezek az emlékek 
mind bekerülnek a Lévay-adattárba.

Az emlékprogram keretében ugyan-
is közös adatbázist hoznak létre Lé-
vay-adattár címmel. Varga Gábor, a 
Lévay József Muzeális Könyvtár veze-
tője kifejtette, az online felületen elér-
hető adattár összegyűjti, rendszerezi és 
publikálja a miskolci közgyűjtemények-
ben fellelhető, Lévay Józseffel kapcsola-
tos dokumentumokat. Egységes szer-
kesztési elvek szerint megtalálhatóak 
lesznek Lévay József autográf kéziratai, 
Lévay-kötetek, Lévayról készült fest-
mények, fotók, plasztikák, Lévay tárgyi 
hagyatéka, Lévayval kapcsolatos doku-
mentumok és Lévay József Könyvtárá-
nak jegyzéke is.

Az emlékprogram első eseményeként 
Lévay-kiállítás nyílt a II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtárban.

Itt születtem...
Itt születtem, itt lakom én,
Hol a Sajó kanyarog,
Hol a földet ezer éve
Túrják a jó magyarok.

Jutalmazza néha bőven
A hű munka sikere;
Néha izzadás fejében
Soknak szűk a kenyere.

Nem csügged, nem zúgolódik,
Csak türelmesen sóhajt:
A mit elvesz egy sovány év,
A másik megadja majd.

De midőn a hegytetőről
A szép völgyet nézdelem,
Eszembe sem jut az ínség,
Az áldatlan küzdelem.

Elterítve csak azt a sok
Szépet és jót látom ott,
Melyet az ég jó kedvében
E vidékre halmozott.

Csak azt érzem, hogy a végzet
Hűn ápol itt engem is,
Adott egy kis enyhe fészket,
Pár gyümölcsfát nékem is.

S mint harmatcsepp tükörében
A napot szemlélgetem.
Szülőföldem szerelmében
A hazámat szeretem.
(1902)

Lévay József emlékére 1921 nyarán az 
Avastetőn platánfát ültettek, de ez ma már nem lelhető 
fel. 1929-ben került az első márványtábla a Hunyadi utcai 
házára, de onnan nyoma veszett. A ma látható és olvasha-
tó táblát 1932-ben avatták fel. Lévay József legendás avasi, 
Jézuskútja sori pincéjét ma már szintén nem tudtuk azo-
nosítani, pedig járt ott Arany János és Tompa Mihály is. 
Innen „indultak”, aztán a Toronyalja utcán élték éveiket a 
„gyászoló poharak”, amelyek ma a rimaszombati múzeum 
gyűjteményében találhatóak. A Lévay-kultusz ápolásá-
ban fontos szerepet töltött be az 1923-tól működő egyesü-
let, amely 1978-tól újjáalakult Lévay József Közművelődési 
Baráti Körként, majd napjainkban, mint Közművelődési 
Egyesület működik.

Az 1925-ben megnyitott múzeumi Lévay emlékszoba – 
kortársak elmondásai alapján – a költő Hunyadi utcai szo-
báját idézte, ez alapján állította össze Leszih Andor. Nagy 
segítség volt, hogy a költő végrendeletében pontosan rög-
zítette milyen ingósága, tárgya hová kerüljön, kié legyen. 
(Még gyászjelentését is saját kezűleg írta, s ugyancsak meg-
hagyta temetését is, amely a lehető legegyszerűbb volt.) Így 
került a múzeumba Borsod vármegyétől kapott aranytolla, 
a megyei tisztikart ábrázoló fényképalbuma, egy ezüstko-

szorú, amelyet 1911-ben kapott, amikor a Kisfaludy Társa-
ság irodalmi ünnepélyt szervezett tiszteletére. Ide kerültek 
oklevelei és számos kitüntetés, emlékérem. A könyvtárát 
a református főgimnáziumra hagyta (amelynek 1852-1865 
között tanára volt, s amely 1935-től, majd új alapító okira-
ta szerint 1993. május 20-tól ismét az ő nevét viseli, mint 
Miskolci Lévay József Református Gimnázium). A kézira-
tok, levelezések számos helyre elkeveredtek, amelyről az 
1990-es évek elején Lévay utolsó élő leszármazottja (Lévay 
Borbála ágán) Török István (1900-1994) készített írásos 
anyagot, s adott szóbeli tájékoztatást. Ugyancsak tőle nagy-
számú tárgy került a múzeumba, s egy jegyzék is, hogy Lé-
vay relikviák a megye és az ország területén hol, kiknél lel-
hetők fel. A Lévay emlékanyag 1975-től a diósgyőri Déryné 
házban, majd 1988-tól Sajószentpéter múzeumában volt 
látható. Az ezredforduló után – a gimnázium alapításá-
nak évfordulójához kötődve – ismét a Herman Ottó Mú-
zeum vállalkozott a töredékes bemutatásra, 2011-ben pe-
dig a gimnázium által szervezett nagyszabású tudományos 
konferencia elevenítette fel „Lévay és kora” címen munkás-
ságát. Ez egyfajta tisztelgés is volt Lévay díszpolgárságának 
centenáriumán.

Lévay József az ember,  
a polgár, a költő
– centenáriumi emlékprogram

1911-ben a Kisfaludy Társaság irodalmi ünnepélyt 
szervezett Lévay tiszteletére

Lévay József szobrának avatása, 1934-ben



Miskolci NaplóEgyház, kultúra10
A miskolci papság az irgalmasság évének közös nyitó szent-

miséjét szombaton, 19-én, 10 órakor mutatja be a selyemréti 
Szent István templomban. Ezen a napon a Diósgyőri vár Szent 
Hedvig kápolnájában is lesz szentmise 14 órai kezdettel.

Ugyancsak szombaton, 18 órakor a minorita templomban 
Szent Borbála, a bányászok védőszentje tiszteletére mutatnak 
be misét. A millenniumi teremben vasárnap, 20-án, 16 órától 
mocorgós szentmise lesz a kisgyermekes családoknak. 

December 20-án fáklyás levonulás lesz az Avas-déli plébánia 
rendezésében. Az Avas-tető végállomásnál lesz a gyülekező, 16 
órakor indulás, a végén betlehemes játék a templomon kívül, 
a görög oldalon. December 21–22–23-án adventi lelkigyakor-
latos beszédek lesznek az Ige templomában a 18 órai liturgiák 
keretében. Kedden görög liturgia lesz. 

A mindszenti templom énekkara december 26-án 17 órakor 
hagyományos karácsonyi zenés áhítatot tart. A bevételt a temp-
lom restaurálására ajánlják fel. Másnap, 27-én, 17 órától „Jelenti 
magát Jézus” címmel népzenei koncert lesz a templomban.

A Szent Anna templomban december 27-én 16.30-kor ka-
rácsonyi hangversenyt tart a templom Laudate énekkara. A 
minorita templomban 28-án, hétfőn a 18 órai szentmisét Ke-
lemen Didák boldoggáavatásáért mutatják be. Az év végi há-
laadás 31-én minden templomban a helyben meghirdetett idő-
pontban kezdődik, általában az esti szentmisék előtt.

Advent harmadik vasárnap-
ján Kiss János alpolgármester 
gyújtotta meg az öröm gyer-
tyáját Miskolc adventi koszo-
rúján, a Szent István téren.

A helyszínen ezúttal is na-
gyon sok miskolci osztozott 
az öröm, a karácsonyvárás 
pillanataiban. Az ünnepségre 
középiskolás fiatalok műso-
ra varázsolt adventi hangula-
tot, majd Kiss János alpolgár-
mester meggyújtotta a város 
adventi koszorúján a harma-

dik, rózsaszín gyertyát, az 
öröm gyertyáját. - Az öröm 
rózsaszín gyertyája azt üzeni, 
hogy az öröm és a boldogság 
nem kész holmi, amit boldog-
ság-kereskedők árulnak. Az 
öröm és a boldogság valódi 
emberi erény – emelte ki kö-
szöntőjében Kiss János. - Az 
ide vezető út azonban csak az 
isteni erények segítségével nyí-
lik meg, vagyis ha úgy szere-
tünk, ahogy a szívünk diktálja, 
miközben hisszük és reméljük 
az élet csodáit – hangoztatta 

Miskolc alpogármestere. Az 
ünnepi alkalomra ezen a va-
sárnapon is megtelt a Városház 
tér. Legtöbben azt mondták, 
otthon is gyertyát gyújtanak és 
várják, hogy a szentestén vég-

re együtt legyen az egész csa-
lád. Már nem kell sokat várni 
az ünnepre. Miskolc negyedik 
adventi gyertyáját december 
20-án Kriza Ákos, polgármes-
ter gyújtja majd meg.

Betlehemi történet, pályaművekbe álmodva 
Idén is meghirdette hagyo-
mányos pályázatát a Mis-
kolci Gráciák Egyesülete, 
betlehemi jászolok készí-
tésére.  

Szalmából, kukoricacsu-
héból, faháncsból, de még 
mézeskalácsból is készültek 
pályamunkák, kikötés volt 
ugyanis, hogy csak termé-
szetes anyagokkal dolgoz-
hattak a gyerekek. - Csodála-
tos munkák érkeztek. Voltak 
olyan alkotások, amelyek 
már történetet meséltek, s 
nagyon komplexen, átfogó-
an közelítették meg a bibliai 

történetet. Minél többször 
néztük meg, annál nehe-
zebb volt dönteni - nyilat-
kozta Pelczné Gáll Ildikó, a 

Miskolci Gráciák Egyesület 
elnöke. Első helyezett lett az 
Avastetői-Széchenyi István 
Általános Iskola pályamű-

ve, második – megosztva – a 
Balázs Győző Református Lí-
ceum valamint a Kossuth La-
jos Evangélikus Óvoda, Ál-
talános Iskola, Gimnázium 
és Pedagógiai Szakközépis-
kola munkája, harmadik – 
szintén megosztva - a Fráter 
György Katolikus Általános 
Iskola és a diósgyőri Nagy 
Lajos Király Általános Isko-
la diákjainak alkotása. Kü-
löndíjat kapott a miskolci Él-
tes Mátyás Óvoda, Általános 
Iskola és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intéz-
mény, valamint a Miskolcta-
polcai Általános Iskola.

 Dandé András re-
formátus lelkész sze-
rint egy kisded születé-
se a szülőknek nemcsak 
a mindennapok válto-
zását hozza el, hanem 
szemléletbeli változást 
is teremt.– 2006 kará-
csonyán lett három hó-

napos Ábel fiam, az első gyermekünk. Egészen 
közel hozta hozzánk Jézus születésének csodá-
ját. Jobban átéltük azt, amit ésszel nem nagyon 
tud felfogni az ember, hogy a hatalmas Teremtő 
emberré lett egy kisgyermek képében. A bölcső 
a legelső királyi méretű ágy. A mi királyunk egy 
csöppségben jött közénk. Akkor ő volt az Isten 
ajándéka – hangoztatta a lelkész. – Nézzünk 
a tükörbe ilyenkor. Ki vagyok? Mit jelent szá-
momra az ünnep? Kik a szeretteim? Van-e iga-
zán közünk egymáshoz? Aztán pedig adjunk, 
feltétel nélkül. És itt nem arra gondolok, ami 
a kereskedők éves bevételét jelenti. Szánjunk 
időt a szeretteinkre, ilyenkor ne intézzük el a 
kapcsolattartást egy SMS-el, legyünk jelen az 
életükben – hangsúlyozta Dandé András. A 
lelkész szerint nincs olyan kilátástalan mély-
ség, amelyből a Teremtő ne tudna minket fel-
állítani. Ahhoz, hogy az ünnep igazán ünnep 
legyen, bele kell kuporodnunk az Isten ölébe, 
mint egy gyermeknek. A kegyelmet mindenki 
megkapja, csak meg kell érnie rá.  A reformá-
tus egyház több épülete is megújult az elmúlt 
évben Miskolcon. Új fűtési rendszert kapott a 
Deszka templom, befejeződött a Miskolc-szir-
mai Református Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése. Külső szigetelést és új kerítést 
kapott a Jókai Mór Református Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola. A Diósgyőr-Vas-
gyári Református Egyházközség gyülekezeti 
ház és templom telkét az EMMI megvette az 
önkormányzattól, használói számára. Az egy-
kor tíz-tizenöt főből álló gyülekezet mára tíz-
szeresére gyarapodott.

A miskolci görög-ka-
tolikus egyházmegye 
életében történelmi je-
lentőségű volt az elmúlt 
év. Kívül-belül megú-
jult a Búza téri székes-
egyház, kerítés épült, 
amely egy szépen kiala-
kított udvart ölel kör-

be.  Áprilistól új közösségi terek várták a diá-
kokat a Görög Katolikus Általános Iskolában. 
Megszépült a tornaterem, új sport- és tanesz-
közöket is vásároltak a nevelők. Nyáron újjáé-
ledt az Akropolisz szabadtéri színpad a Görög 
Katolikus Lelki Központ gondozásában. Márci-
usban Ferenc pápa egyházmegyei rangra emel-
te a Miskolci Apostoli Exarchátust. Júniusban 
szent liturgián iktatták be tisztségébe a miskol-
ci görög-katolikus egyházmegye első püspökét, 
Orosz Atanázt.

Lapunknak elmondta, évtizedek fejlődésének 
az eredménye, lezárása mindez. A felújított 
székesegyház különleges színfoltja lett a város-
nak. A 2015-ös év óriási jelentőségű számukra, 
fordulópontot jelent a miskolci görög-katoliku-
sok életében. Orosz Atanáz szerint karácsony 
szent ünnepe idén is a szolidaritás üzenetét 
hordozza. – Az újszülött kisded a Teremtő le-
ereszkedését jelképezi, az emberek közé. Ezzel 
ad reményt azok számára, akik esetleg nem 
találják a kivezető utat reménytelennek tűnő 
helyzetükből. A püspök kiemelte, különösen 
aktuális napjainkban a békesség üzenete, hi-
szen a világ számos pontján háborúznak em-
berek. Advent idején a görög-katolikus papok a 
megbocsátást állítják a középpontba, azt tart-
ják a legfontosabbnak, amit most az emberek 
a saját életükben, saját portájukon tehetnek a 
békességért. – Az irgalmasság cselekedetei na-
gyon fontosak. Az éhezőknek ételt, a szomja-
zóknak italt, a szűkölködőknek ruhát adjunk, 
a betegeket pedig látogassuk meg – hangsúlyoz-
ta Orosz Atanáz.

A római katolikus 
egyház életében sem telt 
eseménytelenül Miskol-
con az elmúlt év. Jelen-
leg is tart a mindszenti 
templom felújítása, s a 
minoritába is visszatér-
hettek a hívek, az au-
gusztusi tűzeset utáni 

adakozásoknak, helyreállításnak köszönhetően. 
Felújították a diósgyőri Szent Ferenc Római Ka-
tolikus Általános Iskolát és a hejőcsabai Gárdo-
nyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvodát. 
Új Mária oltárral gazdagodott a martin-kert-
városi Jézus Szíve templom. Új helyen kezdhet-
te meg a tanévet a katolikus Kisboldogasszony 
Óvoda. Palánki Ferenc püspököt nemrégiben a 
Debrecen-nyíregyházi egyházmegye megyéspüs-
pökévé nevezték ki, utóda Lipcsák János atya lett 
a mindszenti plébánia vezetői posztján. Mint 
mondta, a karácsony sajátos helyet foglal el az 
emberek életében, szívében. Egyik ünnep sem áll 
olyan közel hozzánk, mint ez. Időtlen ünnep, át-
repít múlton, jelenen és jövőn. – De miért is a sze-
retet ünnepe ez? – tette fel a kérdést Lipcsák atya. 
– Azért, mert a Teremtő csecsemőként jött kö-
zénk. Lemondott isteni hatalmáról és a legkiszol-
gáltatottabb emberi mivoltunkban nyilvánult 
meg nekünk. – Mi sem az ajándékokra, az étel-
re és a szokásainkra figyeljünk ilyenkor, hanem 
inkább az elmélyedésre, a lélek szavára – inti az 
ünneplőket az atya. – A karácsony ízét nem a sü-
tőből fogjuk megérezni, hanem a bensőnkből. Az 
is nagyon fontos, mennyire vagyunk képesek be-
fogadni a szeretetet, hiszen szeretetet adni köny-
nyebb, mint elfogadni. Ha valaki szeretettel for-
dul hozzánk, gyanakodni kezdünk, vajon milyen 
hátsó szándéka van? A Teremtőnek nincsenek 
hátsó szándékai, akkor is adja a szeretetét, ha 
nem kérjük. S ezzel tehetjük mi is igazán széppé 
a karácsonyunkat. Próbáljuk meg átvinni, átad-
ni a szeretetet, - sokszor elég egy mosoly, egy ked-
ves szó, egy érintés. 

– A karácsony az 
öröm ünnepe - de mi-
ről szól valójában? Hó-
pehely, fenyőfa, apró 
ünnepi fények, kandal-
ló tüze, ajándékok és 
együtt a család. Való-
jában miért lett az Is-
ten emberré? Mit akart 

a teremtő azzal, hogy elküldte a fiát a világba? 
– tette fel a kérdést Sándor Frigyes evangélikus 
lelkész. Elmondta, ez emberi természetet sok-
szor nem látjuk szépnek és jónak, a hírekből 
hallható emberi cselekedetekből nem ez a kép 
rajzolódik ki. Jézus egy teljesen más emberképet 
mutatott. Ezért tudták nehezen elviselni régen, 
és még ma is sokszor ez a helyzet. Mert ő más-
képp gondolkodott.

A házasságtörő asszonyt megkövezték abban 
az időben, de mikor Jézus a földön járt, egy bű-
nös asszony mellé állt és azt mondta: az vesse 
rá az első követ, aki bűntelen közületek! – A 
Teremtő Jézus természetét akarta beleoltani az 
emberbe – hangoztatta a lelkész. – Ha ezt meg-
értenénk, egy teljesen más világot élhetnénk. Ha 
ezt megértenénk, nem három napot jelentene a 
karácsony. A jó hír, a karácsony üzenete pedig 
az, hogy van megoldás az ember számára: a 
nyitottság és az akarat. Akarjunk Jézus termé-
szetével élni! Sándor Frigyes szerint a karácsony 
fő üzenete: Dicsőség mennyben az Istennek, bé-
kesség földön az embernek.

Az elmúlt évben látványos változáson esett át a 
belvárosi evangélikus templom, amely nyolcvan-
millió forintból újult meg. Kicserélték a nyílászá-
rókat, térkő borítja a Luther udvar egy részét, a 
torony óraszerkezetét pedig megjavították. Vigh 
Roland lett a Kossuth Lajos Evangélikus Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógi-
ai Szakközépiskola igazgatója, beiktatták az is-
kolalelkészt, Gerlai Pált. Heti rendszerességgel 
továbbra is várják az érdeklődőket a bibliaórák-
ra és a vasárnapi istentiszteletekre.

Miskolci egyházi vezetők az elmúlt évről, karácsony ünnepéről

A Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulóinak ünnepi koncertje a Szent Anna templomban

Egyházi hírek Az öröM és A boldogság 
vAlódi EMbEri EréNy



Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló 
mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett 
a sziporkázó tűzre. A szűzdohány füstje kék 
felhőbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba 
végiben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant 
a láng. Mi gyerekek a mennyezetig érő, gyer-
tyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk el-
fogódottan, és izgalomtól elmeredt szemmel, 
és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt 
fölhalmozott ajándékokra, hűségesen énekel-
tük a Mennyből az angyal összes verseit. Ének 
után Apám fölolvasta a betlehemi csillag tör-
ténetét a Bibliából, elmondtuk közösen a ka-
rácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a játé-
koknak, akár karámba szorított birkanyájnak 
az éhes farkascsorda. Kis idő múltával Nagy-
apánk megszólalt ott a kandalló mellett a maga 
érdes vénember-hangján: Aztán tudjátok-e – 
kérdezte - , hogy miképpen keletkezett tulaj-
donképpen a karácsony? Akkor született Jézus 
Krisztus – felelte Margit húgom okosan új ba-
baháza előtt térdepelve, s Nagyapánk bólintott 
rá. Ez igaz – mondta - , mert hogy Ő volt az Úr-
isten legnagyobb karácsonyi ajándéka az em-
beri világ számára. De maga a karácsony már 
régen megvolt akkor. Ha ideültök mellém a 
tűzhöz, elmondom, hogyan keletkezett. Hát az 
úgy volt – kezdte el, miután nagyot szippantott 
a pipájából -, hogy réges-régen, amikor Noé 

apánk unokái megépítették volt a Bábel tor-
nyát, s annak ledőlte után nem tudták megér-
teni egymást többé, mert az önzés összezavarta 
a nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre 
jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen 
a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a 
szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másik-
nak szebb háza van. Aki rest volt megművelni a 
földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzá-
ja termett, s mikor az irigykedés 
már igen-igen elhatalma-
sodott az embereken, 
akkor megszületett 
belőle a gonosz-
ság. A rest lopni 
kezdett, a tol-
vaj gyilkolni, s 
a kéregető rá-
gyújtotta jóte-
vőjére a házat. 

Addig-addig, 
hogy egy napon 
aztán az Úristen 
odafönt az égben 
megsokallotta az em-
berek gonoszságát, s rá-
jok szabadította a sötétséget és 
a hideget. A nap eltűnt az égről, a vizek 
befagytak, s a rablógyilkos számára nem ter-
mett többé semmi az elrablott földön. Nagy 
fázás, éhezés és pusztulás következett ebből 
az egész emberi világra. Mikor pedig már kö-
zeledett erősen az idő, amikor minden emberi 
életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az 
Úristen odaintette maga mellé kedvenc angya-
lát, a Világosságot, és ezt mondta neki: „Eridj 
le, hű szolgám, s nézz körül a földön, melyet 
gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj 
meg minden embert, asszonyt és gyermeket, s 
akiben még megtalálod egy csöpp kis nyomát 
a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében. 
Én pedig majd az utolsó előtti napon alánézek 
a földre, s ha csak egy kicsike világosságot is 
látok rajta, megkönyörülök az emberi világon, 
s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam 
rája.” Ezt mondta az Úristen, s a Világosság an-
gyala alászállott a földre, hogy teljesítse a pa-
rancsot. 

A föld sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, 
zimankós téli éjszaka, olyan. Az emberek ta-
pogatózva jártak az utcákon, s akinek még volt 
egy darabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt 
vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megosz-
sza mással. Egy birkabőr bundáért meggyilkol-
ta apját a fiú, s akinek még tűz égett a kemen-
céjében, az fegyverrel őrizte szobája melegét 
a megfagyóktól. Az angyal nagyon nagyon 
elszomorodott, hogy hasztalan járta az em-
beri világot, mert nem talált benne sehol egy 
fikarcnyi jóságot sem. Lassanként kiért a vá-
rosból, s ahogy a dűlőúton haladt fölfele a he-
gyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott 
a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát 
vonszolt magával kínlódva. Kiéhezett, sovány 
ember volt, s csak szakadt rongyok borították a 
testét, de mégis húzta, vonszolta magával a ter-
het, bár majdnem összeroskadt a gyöngeség-

től. „Minek kínlódsz ezzel a fával? – kérdezte 
meg az angyal. – Hiszen ha tüzet gyújtanál be-
lőle magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhet-
nél mellette.” „Jaj, lelkem, nem tehetem én azt 
– felelte az ember. Asszonyom s kicsi fiacskám 
van otthon, akik fagynak meg, s olyan gyöngék 
már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell 
vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok.” 
Az angyal megsajnálta az embert, és segített 
neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos 
nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a 
sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember 
élt. Az ember tüzet rakott a kemencében, s egy-
szeriben meleg lett tőle a kicsi ház, s míg egy 
sápadtra éhezett asszony s egy didergő kisfiú 
odahúzódtak a tűz melege mellé melegedni, az 
angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szí-
vében, mert jóságot talált abban. 

„Édesanyám, éhes vagyok . . .” – nyöszö-
rögte a gyermek, s az asszony benyúlt rongyai 
közé, elővett egy darab száraz kenyeret, letörte 
az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek. 
„Miért nem eszed meg magad a többit? – kér-
dezte az angyal. – Hiszen magad is olyan éhes 
vagy, hogy maholnap meghalsz.” „Az nem baj, 
ha én meghalok – felelte az asszony, csak legyen 
mit egyék a kicsi fiam.” S az angyal ott nyom-
ban meggyújtotta a második gyertyát is, és oda-

helyezte az asszony szívébe. A gyermek leha-
rapott egy kis darabot a kenyér 

sarkából, aztán megszólalt: 
„Édesanyám, elhozha-

tom két kis játszó-
társamat a szom-

szédból? Ők is 
éhesek, s nincs 
tűz a házuk-
ban. Megoszt-
hatnám velük 
ezt a kis kenye-
ret meg a helyet 

a tűznél!” Az an-
gyal pedig megy-

gyújtotta a harmadik 
gyertyát is, és odaadta 

a kisfiúnak, aki boldogan 
szaladt ki a gyertyával a sötét éj-

szakába, hogy fénye mellett odavezesse kis 
társait a tűzhöz és a kenyérhez. S pontosan ek-
kor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen 
alátekintett a földre, s a nagy-nagy sötétségben 
meglátott három kis pislákoló gyertyalángot. És 
úgy megörvendett annak, hogy az angyal még-
is talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak 
hármat, hogy azon nyomban megszüntette a 
sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s 
megkegyelmezett az emberi világnak. 

S azóta minden esztendőnek a vége felé az 
Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, 
hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel 
a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden 
este korábban szakad alá, és minden reggel ké-

sőbben távozik, hideg támad, és befagynak a vi-
zek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfoj-
tani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, 
s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkö-
vettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a leg-
rövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll 
közénk jóságot keresni, egyszerre mind megy-
gyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úris-
ten ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbo-
csássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő 
rosszat. Ez a karácsony igazi meséje – fejezte be 
Nagyapánk ott a kandalló mellett azon a régi-ré-
gi karácsonyestén - , én pedig azért mondottam 
el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, 
és emlékezzetek reá. Mert ez a mi emberi vilá-
gunk újra építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben 
egyik ember nem értheti meg a másikat, jelsza-
vakból, hamisságokból, elfogultságokból és elő-
ítéletekből s jönni fog hamarosan az irigység is, 
a rosszindulat, meg a gonoszság, melyek miatt 
az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az embert. 
Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, s 
ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok sza-
kad majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a 
szívetekben égő gyertya menthet meg egyedül a 
pusztulástól.
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Juhász Gyula

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Cseh Károly

Szenteste  
Estefelé,
mikor harangok szavába fullad
utcákon, tereken a balkáni, vásári lárma,
ódon kistemplom
tornya dereng a ködben:
szárba szökkent,
zsenge Luca-napi búza;
s olyan finoman remeg.
 mint az iránytű,
 itt a legmélyebb sötétben,
hol hidegen pernyéllik a hó,
 és pelyhe úgy kavarog,
 mintha túlélő legyek
 járnák boszorkánytáncuk;
itt remeg,
itt fluoreszkál egyre fénylőbben:
szenteste már
sarjadó vetés zöldjét igézi.  

WaSS albert:  KarácSonyI meSe (réSzlet)

ÜnnepI IdézeteK
„Karácsony táján - a magányos szobák még magányosabbak (...), de az emlékek élőbbek 

és kedvesebbek, olyanok, mint az elmúlt idők és elmúlt barátok halk, puha ölelése”. (Fekete 
István)

„Amikor az embernek igazi karácsonyfa áll az otthonában, alatta az ajándékokkal, semmi 
se tűnik túl szomorúnak vagy túl keménynek. Valahogy azt sugallja, hogy a világban mindig 
marad fény és remény. Szerencsés, akinek van valakije, akivel megoszthatja ezt az élményt”. 
(Nora Roberts)

„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled 
a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel”. (Müller Péter)

„A karácsony nem csak egy nap, nem lehet csak egy nap, nem múlik a huszonnegyedik óra 
leteltével. Mert a karácsony egy érzés. A szeretet érzése”. (Csitáry-Hock Tamás)

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az 
egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda 
nélkül élni”. (Márai Sándor)

 „Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a világot. Egy pillanatnyi 
béke megmentheti, és meg is fogja menteni a világot. Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé te-
heti, és tökéletessé is fogja tenni a világot”. (Sri Chinmoy)

„Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll 
tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágya-
kozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart”. (Pilinszky János)
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december 16–31-ig

Valamennyi Coop üzletünkben az ünnepi  
előkészületekhez, sütéshez-főzéshez ajánljuk

a deCember 16-31-ig tartó akCiónkból:
búza finomliszt (bácskai, szatmári) 1 kg 109 ft 
porcukor 0,5 kg, egységár: 278 Ft/kg 139 ft
bovita gesztenyepüré 200 g, egységár: 1345 Ft/kg  269 ft
Coop pudingpor vanília, 40 g                                                       29 ft 
Coop rum aroma 30 ml 89 ft
Vanillin cukor 250 g, egységár: 556 Ft/kg  139 ft

kijelölt üzleteink adVenti Vasárnapon,  
deCember 20-án is nyitVa tartanak.

legyen Vásárlónk az ünnepek előtti napokban is!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

bulgárföldi  
háztartási bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

kellemes  
kARÁCsONYI  
üNNepeket  
és bOldOg  
új évet kívÁNuNk!

Bonyhádi edények  
széles választékban kaphatók!
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A Miskolc Holding Zrt. tAgjA

A MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálatának  
ünnepi nyitvatartása:

2015. december 12., szombat: 7.00–13.00 
2015. december 21., hétfő: 8.00–20.00

2015. december 23., szerda: 8.00 –15.30
2015. december 28., hétfő: 7.00–13.00
2015. december 29., kedd: 7.00–13.00

2015. december 30., szerda: 8.00–20.00
2015. december 31., csütörtök: 7.00–13.00

 
A többi munkanapon a megszokott  

nyitvatartási rend érvényes.
A munkaszüneti napokon  

az ügyfélszolgálati iroda zárva tart.
 

MiVÍZ kft. ügyfélszolgálati iroda – 
 Miskolc, szemere B. u. 5.

telefon: 06-46/519-366;  
06-46/519-388

E-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu

több mint 100 éve  
bükki forrásból

Bükki forrásból

Boldog karácsonyi  
ünnepeket és sikerekben  

gazdag új esztendőt  
kívánunk!

w w w.miskolcholding.hu
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Egyikük még kisgyermekként, két és félévesen, másikuk pedig a felnőtté 
válás és sportsikereinek kezdetén ment el. A két történetben sok minden 
közös, többek között az is, hogy mindketten leukémiások voltak. Egy 
német kislány és a DVTK tavaly elhunyt fiatal kapustehetsége, Rakaczki 
Bence élete között állít párhuzamot az a könyv, amelyet Rakaczki Péter, 
Bence testvére fordított magyar nyelvre. 

Kislány a kezében virággal, a fején 
szalmakalappal – ez látható a könyv 
borítóján. Annika 1982-ben halt 
meg vérrákban, vagyis Rakaczki 
Bencéhez hasonlóan leukémiás volt. 
A könyv az ő életét írja le.

Rakaczki Péter, öccse halála után 
pár nappal talált rá a 
könyvre, amelyet a be-
teg kislány édesany-
ja írt. Mint mond-
ta, azért fordította 
le a könyvet, mert 
ez is jelzi, hogy 

„Bence nem volt és most sincs egye-
dül”.   – Sok sorstársa van, gyermek 
és felnőtt – mondta Rakaczki Péter. 
– Remélem, hogy ez a könyv hozzá-
juk is eljut és erőt merítenek belőle. 
A könyv az adventi vásárra kitelepült 
DVTK sátrában és a DVTK Shopok-
ban is megvásárolható. Bevétele a 

Bonta Zoltán Emlékére- Leuké-
miás és Daganatos Gyerekek 
Gyógyítására létrehozott Gyó-
gyászati Alapítványt és a Ra-
kaczki Bence Alapítványt tá-
mogatja.

DVTK MiKuláS a SporTcSarNoKbaN
Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal ren-

dezték meg nemrégiben a DVTK Mikulás ünnepséget a Gene-
rali Arénában, ahol a DVTK összes szakosztályának fiataljai 
képviseltették magukat. A csarnokban több mint ezer gyerkőc 
gyűlt össze. Együtt várták a Mikulást az asztaliteniszező, a 
birkózó, a jégkorongozó, a futszalos, a labdarúgó, a kosaras és 
a sakkozó gyerekek. A játékos vetélkedők után ki-ki megkapta 
saját ajándékát is a DVTK Mikulásától.

„bence nem volt és 
most sincs egyedül”

A Miskolci Vízmű Kft. és az ÉRV Észak-magyarországi 
Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatója 

Felsőzsolca város közműves ivóvíz- 
ellátásával kapcsolatos változásról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata alapján ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy

2015. december 30-tól Felsőzsolca település közigazgatási területének közműves  
ivóvízellátója és víziközmű-szolgáltatója az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

RendkíVüli VíZóRa leolVasás
a MiVíZ kft. és az ÉRV ZRt. 2015. december 28. és 29. napján valamennyi felsőzsolcai  
felhasználási helyen leolvassa a vízmérők óraállását. kérjük, az adatszolgáltatás és a 
számlázás érdekében biztosítsák szakembereink részére az ivóvízmérők leolvasását.

Amennyiben a jelzett napokon nem tartózkodnak ingatlanukban, kérjük, hogy meghatalmazott 
képviselőjük útján biztosítsák a vízmérők leolvasását. A MIVÍZ Kft. ezután elszámoló számlát készít. 

További információ:
MIVÍZ ügyfélszolgálat Miskolc, Szemere B. u. 5.

Telefon: 46/519-366; 46/519-388. E-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu

2015. december 30-ától a felsőzsolcai közműves ivóvízellátással kapcsolatban  
az ÉRV Zrt. ügyfélszolgálata illetékes, továbbá a közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó  
hibabejelentéseket az ÉRV Zrt. diszpécserszolgálata fogadja az alábbi elérhetőségeken:

Miskolc, szentpéteri kapu 80.
Telefon: 48/514-550; 46/712-074; 46/703-612

e-mail: bejelentes104@ervzrt.hu

Köszönjük segítő közreműködését!

áldoTT, boldog kaRácsonyT És eRedMÉnyekben gaZdag  
új esZTendőT kíVánunk!

December 14-én hétfőn a címvédő 
DVTK Jegesmedvék otthonába láto-
gatott az Újpest csapata, ahol a mér-
kőzés hosszabbításában végül az ak-
tívabb Jegesmedvék szerezték meg a 
pluszpontot. (DVTK Jegesmedvék – 
Újpesti TE 4-3) A Macik nemrégiben 
a fővárosba utaztak, de ezúttal nem 
mérkőzésre mentek, hanem rászoru-
ló gyerekeknek segítettek a Mikulás-
Gyárban. Egy héttel később Miskol-
con, a Jégcsarnoknál folytatódott a 
MikulásGyár programsorozat.

„Gyertek  
velünk tovább!”

Utolsó csoportmérkőzését is meg-
nyerte szerdán az Aluinvent DVTK 
az Európa Kupában, így hibátlan 
eredménnyel jutott tovább. a leg-
jobb 16 csapat közé, ahol várhatóan 
az összesített tabella 14./15./16. he-
lyezettje ellen játszhat januárban. 
„Gyertek velünk tovább!” - hangzott 
a lányok csatakiáltása, majd elkez-
dődött a közös örömünnep. (Kosár-
labda női Európa Kupa, G-csoport 
6. forduló Aluinvent DVTK Miskolc 
– Mapei DIKE Napoli 68-64 (25-13, 
16-20, 15-14, 12-17))

Hazai pályán továbbra 
is veretlenül
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A Diósgyőr hazai pályán 2-0-ra legyőz-
te a sereghajtó Békéscsaba együttesét 
december 12-én, idei utolsó mérkőzé-
sén. Ezzel megszakította hat mérkőzés-
ből álló nyeretlenségi sorozatát. 

A klub hamarosan bejelentette, hogy 
december 14-től Bekő Balázs vezetőedző 
távozik Diósgyőrből. A döntés azért vált 
elkerülhetetlenné, mert a csapat őszi 
eredményei jelentősen elmaradtak az el-
várásoktól. - A féléves teljesítménynek 
szólt a váltás és nem az ultimátumnak. 
Alapvetően az nem egy ultimátum volt, 
hanem lehetőség arra, hogy ha a csapat a 
bajnokságból hátralévő 5 – 6 mérkőzést teljesíti, akkor továbbra is Bekő 
Balázzsal dolgozunk együtt. Ez nem teljesült, így a féléves teljesítményt 
vettük figyelembe és ennek alapján hoztuk meg a döntést - mondta el 
Árki Gábor, a DVTK sportigazgatója. Az eddig lejátszott bajnokikon a 
csapat 5 győzelem és 5 döntetlen mellett 9 vereséget jegyez és 20 pontot 
szerezve a 9. helyről várj a folytatást.

Eredeti Forma 1-es autót láthatnak a 
Miskolctapolcára látogatók az Ava-
lon Parkban. A park mélygarázsá-
ban kiállított AT&T Williams autó a 
legmodernebb Forma 1-es versenya-
utó, mely hazánkban megtekinthe-
tő. Korábban csak a kilencvenes évek 
egyik járműve volt hazánkban. 

A most Magyarországra érkezett au-
tót olyan nagyszerű Forma 1-es piló-
ták vezették, mint Rubens Barrichello, 
Nico Rosberg és az autóval a 2010-es 
Brazíl nagydíjon pole pozícióból in-
duló Nico Hülkenberg. A versenyau-
tó egyébként több szempontból is kü-
lönleges és magyar vonatkozása is van 
- tudtuk meg Czollner Gyula, Forma-
1-es szakkommentártól.  A klasszikus, 
tisztán benzines hajtású korszakból 
való, V8-as Cosworth motorral sze-
relt autót a Williams csapat használta 
2010-ben.

Rubens Barichello ezzel futotta a 
300. Forma 1-es futamát. Az autó a 
legjobb eredményét Magyarorszá-
gon érte el, amikor Nico Hülken-
berg a 3. helyen végzett vele. A HELL 
ENERGY Magyarország Kft. úgy 
döntött, hogy megvásárolja a 2009-

2010-es Forma 1-es szezonban tá-
mogatott AT&T Williams csapat 
versenyautóját, hogy Miskolctapol-
cán az idén megnyílt Avalon Park-
ban kiállítva minden vendég és au-
tó-motorsport rajongó közelről is 
megtekinthesse.

Negyven évvel ezelőtt nyerte meg az NB 
II- es bajnokságot és jutott fel az NB I-be a 
MEAFC férfi kosárlabda-csapata. A miskol-
ci kosárlabda történelmébe örökre beíródott 
a sorsdöntő mérkőzés.

Nemrégiben a MEAFC és MAFC II. kosár-
labda-mérkőzésén emlékeztek meg a jeles al-
kalomról és köszöntötték a bajnoki csapat egy-
kori játékosait.

A mérkőzés lényegében a 13. percben eldőlt, 
amikor – 69:44-es állásnál – 25 pontra nőtt az 
előny – írja egy korabeli lap a 40 évvel ezelőtti 
meccsről. A Miskolci Egyetem kosárlabda-csa-
pata hatalmas eredményt ért el ’75-ben, hiszen 
csaknem 25 évet vártak, hogy felkerülhessenek 
az NB I-be.  Az egykori csapat még két évig 
szerepelt az NB I-ben. A MEAFC jelenlegi já-
tékosai méltó képviselői elődjeiknek: ők 9 év 
után jutottak fel idén az NB I/B-be.

Nagy egyéniségek, emlékezetes mérkőzések

Távozik Bekő Balázs 
Diósgyőrből

Egy igazi Forma 1-ES autót 
lEplEztEk lE miSkolctapolcán

A MIK ZRT. MISKOLC M.J.V. 
FORGALOMKÉPES 
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A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 21. hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 

Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Kormányhivatali Mozaik, 
vendég: Demeter Ervin kormánymegbízott 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 
19.22 ProgramPont 19.30 Mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 
ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

December 22. kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Mis-
kolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Mérkőzés 21.00 Miskolc 
Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

December 23. szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Helyzetkép 21.00 Mis-
kolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 Programpont 21.30-05.00 Képújság

December 24. csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Böjte Csaba ün-
nepi gondolatai 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.30 Fehéragyar, ameri-
kai film 21.30-05.00 Képújság

December 25. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Gaszt-
rokaland 18.20 Szinvavölgyi Néptáncműhely fellépése a Művészetek Házában 20.30 Brer 
nyuszi karácsony, amerikai rajzfilm 21.30–07.00 Képújság

December 26. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 18.00 Ad-
venti gyertyagyújtás a miskolci Szent István téren 19.00 A vadon szava, amerikai film 
22.30–07.00 Képújság

December 27. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 10.30 Képújság 18.00 
Adventi gyertyagyújtás a miskolci Szent István téren 18.30 Hívőszó 19.00 Adventi gyer-
tyagyújtás a miskolci Szent István téren 19.30 Akik csizmában halnak meg, amerikai film 
20.30-05.00 Képújság 

December 28. hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéle-
ti magazin (Orbán Viktor interjú áprilisból) 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 
19.22 ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmedvék – UTE jégkorong mérkőzés 21.00 Miskolc 
Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

December 29. kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Mis-
kolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmedvék – FTC 
jégkorong mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 
21.30–05.00 Képújság

December 30. szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló (az 
év legjobb pillanatai) 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 
19.30 Tudomány a hétköznapokban 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 
ProgramPont 20.30–05.00 Képújság

December 31. csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Élő vizek forrása 
– a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 
20.22 ProgramPont 20.30–05.00 Képújság

január 1. péntek 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Zorro, 
olasz-francia film 20.00 Valdez lovai, spanyol-francia-olasz film 

január 2. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hírpont 
18.10 No Comment 18.30 Ez Miskolc! turisztikai magazin 19.00 Hírpont ism. 19.10 Élő 
vizek forrása – a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje 21.00 Ötfős hadsereg – olasz 
western 23.00 Képújság

január 3. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hírpont 
18.10 HívőSzó (ism.) 18.40 Logan futása, amerikai sci-fi 20.40 Képújság

Január 4. hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéleti magazin 
19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Dobozfilmek 20.00 
Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30-05.00 Képújság

január 5. kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 Miskolc Ma 
ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 
21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

január 6. szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló 19.00 Miskolc 
Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Tudomány a hétköznapokban 
20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30–05.00 Képújság

január 7. csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Te-
levízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.30 Mérkő-
zés 21.00 Miskolc Ma 21.20 Időjárásjelentés 21.22 Programpont 21.30-05.00 Képújság

január 8. péntek 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 
hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.30 Egészségmagazin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 
Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Ez Miskolc!, turisztikai magazin (ism.) 20.00 
Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30–07.00 Képújság

január 9. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hírpont 
18.10 No Comment 18.30 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.10 No Comment 19.30 
Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment 20.30 Állig fegyverben ameri-
kai film 22.30–07.00 Képújság

január 10. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Krónika, 
heti hírösszefoglaló 18.30 Miskolci Napló (szerdai ism.) 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 
Tudomány a hétköznapokban (ism) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 20.30-05.00 Képújság 

Szent István tér
December 19. 16 óra. Hahó Együttes mű-

sora; 17 óra. Zsolca Táncegyüttes mű-
sora, táncház.

December 20. 15:30 óra. Élő Betlehem, 
állatsimogató; 16 óra. A betlehemi 
láng átadása. Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere meggyújtja a negyedik 
gyertyát a város adventi koszorúján. 
A Fráter György Katolikus Gimnázi-
um és a Szent Benedek Gimnázium és 
Szakképző Iskola szolgál. 

Diósgyőr-Vasgyári Református Egy-
házközség, gyülekezeti terem

December 19. 16 óra. Ünnepváró csa-
ládi délután. Délelőtt 11 órától a 
Református Nevelőszülői Hálózat 
gyermekeit és családjaikat várják a 
betlehemes bábszínház előadásra. 
PROGRAMOK: „Jer, pajtás Betlehem-
be” - a Csodamalom Bábszínház bet-
lehemes játéka. Adventi könyvbörze. 
Lelki feltöltődés, az ünnepekre ké-
szülve. Testet melengető forró italok, 
és karácsonyi édességek. 

Minorita templom 
December 20. 14.30 óra. A Miskolci Gráciák 

Egyesületének ünnepsége, a betlehemi 
láng fogadására. A láng Betlehemből, 
a Születés-templomából érkezik hoz-
zánk, és advent negyedik vasárnapján 
14.30 órakor a Minorita templomban 
rendezendő megemlékezés és műsor 
után veszik át a Gráciák. Ezt követően 
gyertyával gyertyát gyújtva adják to-
vább a lángot, jelképezve az ünnepet, 
a szeretetet és a békét. A rendezvény-
re melyre szeretettel hívják és várják a 
kedves híveket.

Deszka templom
December 19. 18 óra. Adventi orgonahang-

verseny. Elhangzanak: J. S. Bach, J. C. 
Bach, Mozart, Gounod, Buxtehude, és 
Händel művei. Előadják: Ács Gabriel-
la énekművész, Tóth-Vajna Gergely és 
Tóth-Vajna Zsombor orgonaművész.

Művészetek Háza 
December 27. 19 óra. BALÁZS FECÓ: ÉV-

SZAKOK ELŐADÓI EST Vendégek: Szűcs 
Antal Gábor & Gál Péter, Farkas Zsófi

December 28. 10 óra. PÓDIUM SZÍNHÁZ: 
LIZI KARÁCSONYA – zenés mesejáték. 
Igazi kikapcsolódás lesz ez az előadás 
mind a gyerekeknek, mind a szülők-

nek, ahol újraélhetik, mesésebbé te-
hetik karácsonyi élményeiket. 

December 29. 19 óra. MODERN ART ORC-
HESTRA ÉS HAJÓS ANDRÁS KONCERT. 
Az együttes 2005 októberében, a zene-
karvezető Fekete-Kovács Kornél kezde-
ményezésére alakult a magyar jazz és 
klasszikus zenei élet legkiválóbb fiatal 
muzsikusaiból, akik közül az elmúlt évek-
ben többen zeneszerzőként is elismerést 
vívtak ki maguknak. Az est vendége és 
egyben műsorvezetője Hajós András.

December 30. 19 óra. A FÖLD HANGJAI 
KONCERT – HORGAS ESZTER ÉS FALUSI 
MARIANN KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. A mű-
vészek Föld körüli utazásra viszik közön-
ségüket, ismert világslágerek és általuk 
komponált művekkel. Közreműködik: a 
ClassJazz Band, Cseke Gábor - zongora, 
szintetizátor, Dajka Krisztián – gitár, 
Hárs Viktor – basszus, Gyenge Lajos – 
dob, Pusztai Csaba – ütőhangszerek. 

2016. január 2. 19 óra. GENERÁL 2016 ”A 
DAL NEKED SZÓL” Karácsony James, 
Horváth Charlie, Novai Gábor és Várko-
nyi Mátyás fél évszázaddal a legendás 
zenekar születése után ismét összeáll-
tak egy kis örömzenélésre, a rajongok, 
a fanok, vagy csak egyszerűen a rock-
zene híveinek határtalan örömére.

Miskolci Galéria
December 22. 11 óra. A Kövesi-gyűjte-

mény festménykiállítás megnyitója. 
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 
November 26-tól december 31-ig. Lévay-ki-

állítás. A Lévay József (1825–1918) költő, 
műfordító tiszteletére rendezett kiállítás 
a könyvtár I. emeletén tekinthető meg.

Petőfi Sándor Könyvtár
December 19. 9 óra. Karácsonyi családi dé-

lelőtt. Hópelyhes fejtörők, Mikulás-bin-
gó, ünnepi kézműveskedés a család 
apraja-nagyja számára. A részvételhez 
előzetes jelentkezés szükséges.

December 1-től 31-ig. Könyvekbe bújt 
karácsony. Ünnepi hangulatú me-
sék, versek, illusztrációk kavalkádja a 
gyermekrészleg tárlójában.

December 1-től 31-ig. Könyvötletek a 
karácsonyfa alá. Válogatás a Nap-
hegy Kiadó gyermekkönyveiből, a 
gyermekrészlegen.

Ifjúsági Ház
December 19. 19.30 óra. ILLÉS KARÁ-

CSONY. Házigazda: a Miskolci Illés 
Emlékzenekar.

Belvárosi liget
Minden pénteken 7-13 óráig. Miskolci 

biopiac – bioélelmiszerek közvetle-
nül a termelőktől. 

December 22-től látható a 
Miskolci Galériában a hí-
res Kövesi-festménygyűj-
temény.

Kövesi István a szocializ-
mus évei alatt gyűjtötte össze a 
magyar festészet 1870 és 1970 
közti korszakának kiemelke-
dő alkotásait. A gyűjtemény-
ről sokáig senki nem tudott, 
az újlipótvárosi hentes laká-
sában őrizte a több mint 230 
festményt, amelyből 115-öt 
vásárolt meg a Magyar Nem-
zeti Bank Értéktár Program-
ja. Az alkotásokat Miskolcon, 

a Herman Ottó Múzeum-
ban helyezik letétbe. A Köve-
si-gyűjteményből készült ki-
állítás december 22-én nyílik 
meg a Miskolci Galériában és 
június 25-ig lehet megtekinte-
ni. Ezt követően restaurátor-
hoz kerülnek a festmények, 
2017 végétől pedig állandó ki-
állításba kerülnek, a Herman 
Ottó Múzeumban. –  A képek 
valószínűleg örökre Miskol-
con maradnak, de a magyar 
törvények öt éves letétet enge-
délyeznek. Ez azt jelenti, hogy 
öt év után meg kell majd újíta-
ni a letéti szerződést. 

MiskolcoN  
A KöVESI-gyŰJTEMény!



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti  
a lakosságot, hogy 2015. december 23-án és december 31-én,  
az ünnepek miatt változik az ügyfélfogadás rendje. 

Ezeken a napokon a Polgármesteri Hivatal Városház tér 8. 
szám alatti, valamint a Petőfi út 39. szám alatti ügyfélszol-
gálati irodái nem a megszokott rend szerint, hanem 8.00 és 
12.00 óra között tartanak nyitva. Előre is köszönik az ügyfe-
lek türelmét és megértését.

Változik az ügyfélfogadás rendje

2015. december 19. | 51. hét | XI. évfolyam 51. szám
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keresse A százéVes MúltrA  
VIsszAtekINtő MIskolcI 

kAleNdárIuMot

a Lapker Zrt.  
pavilonjaiban, 599 Ft-os áron.

A nyereményjáték fődíja  
egy kétszemélyes, kétéjszakás üdülés
a gyulai Hőforrás Hotel és Üdülőpark jóvoltából.

december 20. vasárnap kAkAÓkoN-
cert Beavató kamarakoncert 11:00 | Né-
zőtéri társalgó Jegyvásárlás

PrIMAdoNNák - operettgála két rész-
ben 19:00 | NagYszÍNHáz Bérletszünet 
Jegyvásárlás

VáNyA bácsI színmű két részben - for-
dította Makai imre 19:00 | JátéKszÍN Jegy-
vásárlás

december 22. kedd IllAtszertár víg-
játék két felvonásban 19:00 | NagYszÍN-
Ház Bérletszünet Jegyvásárlás

december 23. szerda IllAtszertár 
vígjáték két felvonásban 19:00 | NagYszÍN-
Ház Bérletszünet Jegyvásárlás

december 26. szombat dIÓtÖrő mese-
balett 17:00 | JátéKszÍN Jegyvásárlás

IllAtszertár vígjáték két felvonásban 
19:00 | NagYszÍNHáz Bérletszünet Jegy-
vásárlás

december 27. vasárnap dIÓtÖrő mese-
balett 11:00 | JátéKszÍN Jegyvásárlás

lúdAs MAtyI mesejáték két részben 
15:00 | KaMara Bérletszünet Jegyvásárlás

My FAIr lAdy musical két részben 19:00 
| NagYszÍNHáz Bérletszünet Jegyvásárlás

kIléPő 19:00 | JátéKszÍN Jegyvásárlás
December 28. hétfő MoMo zenés játék fel-

nőtteknek gyerekekről, gyerekeknek felnőt-
tekről Michael Ende regénye alapján 10:00 | 
KaMara Bérletszünet Jegyvásárlás

dIÓtÖrő mesebalett 14:00 | JátéKszÍN 
Jegyvásárlás

My FAIr lAdy musical két részben 17:00 
| NagYszÍNHáz Bérletszünet Jegyvásárlás

december 29. kedd dIÓtÖrő mesebalett 
14:00 | JátéKszÍN Jegyvásárlás

eGy csÓk és Más seMMI zenés komé-
dia két részben 19:00 | NagYszÍNHáz Bér-
letszünet Jegyvásárlás

A NAGy GAtsby romantikus pop art 
táncjáték két részben 19:00 | KaMara Bér-
letszünet Jegyvásárlás

december 30. szerda EgY CsóK és Más 
sEMMi zenés komédia két részben 19:00 | 
NagYszÍNHáz Bérletszünet Jegyvásárlás

december 31. csütörtök PrIMAdoN-
Nák - operettgála két részben 15:00 | NagY-
szÍNHáz Bérletszünet Jegyvásárlás

január 2. szombat
My FAIr lAdy musical két részben 19:00 

| NagYszÍNHáz Bérletszünet Jegyvásárlás

december 3. vasárnap dIÓtÖrő mese-
balett 11:00 | JátéKszÍN Jegyvásárlás

lúdAs MAtyI mesejáték két részben 
15:00 | KaMara Bérletszünet Jegyvásárlás

eGy csÓk és Más seMMI zenés komé-
dia két részben 19:00 | NagYszÍNHáz Bér-
letszünet Jegyvásárlás

A NAGy GAtsby romantikus pop art 
táncjáték két részben 19:00 | KaMara Szig-
ligeti (Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

január 5. kedd lúdAs MAtyI mesejáték 
két részben 15:00 | KaMara Bérletszünet

január 6. szerda dIÓtÖrő mesebalett 
11:00 | JátéKszÍN Jegyvásárlás

A NAGy roMulus történelmietlen tör-
ténelmi komédia két részben 17:00 | NagY-
szÍNHáz Latabár ifj. bérlet Jegyvásárlás

PIllANtás A hídrÓl színmű két rész-
ben 19:00 | KaMara Bérletszünet Jegyvá-
sárlás

január 7. csütörtök FelolVAsÓ szíN-
házI est - Az olAszlIszkAI 16:00 | 
JátéKszÍN Kortárs Magyar Drámairoda-
lom

A NAGy roMulus történelmietlen tör-
ténelmi komédia két részben 18:00 | NagY-
szÍNHáz Herman ifj. bérlet Jegyvásárlás

A NAGy GAtsby romantikus pop art 
táncjáték két részben 19:00 | KaMara Ma-
dách (Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

január 8. péntek úJéVI koNcert 19:00 
| NagYszÍNHáz a Miskolci szimfonikus 
zenekar hangversenye

PIllANtás A hídrÓl színmű két rész-
ben 19:00 | KaMara Bérletszünet Jegyvá-
sárlás

január 9. szombat úJéVI koNcert 
10:30 | NagYszÍNHáz a Miskolci szimfo-
nikus zenekar hangversenye

lúdAs MAtyI mesejáték két részben 
14:00 | KaMara Babszem bérlet Jegyvásár-
lás

úJéVI koNcert 19:00 | NagYszÍN-
Ház a Miskolci szimfonikus zenekar hang-
versenye

boldoGtAlANok színmű 19:00 | Já-
téKszÍN Jegyvásárlás

a Miskolci neMzeti 
Színhá z műSora 
december  20.  – január 9. 
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A nyuszika rohan az erdei tisz-

táson, találkozik a medvével:
- Hová rohansz ilyen nagyon 

nyuszika?
- Ne is kérdezd medve! Kitört az 

erdőben a kommunizmus, inter-
nálják az összes farkast!

- Hülye vagy nyuszika? Te nem 
is vagy farkas!

- Á, medvekoma! Tévedtek ezek 
már nagyobbat is...!

***
Hányan dolgoztak régen a tra-

bantgyárban?
Ketten: egyikük hajtogatta, a 

másik meg ragasztotta.
***

Ki találta fel a limbózást?
- Egy skót, aki egy fizetős nyil-

vános WC-be próbált bejutni.
***

Egy férfi bemegy az orvoshoz, 
hogy nagyon remeg a keze.

- Mondja uram, Ön sokat iszik? 
- kérdezi a doki.

- Hát..., szeretnék, de állandóan 
kilötyögtetem!

***
A férj későn keveredik haza a 

kocsmából. A felesége felkérdezi:
- Hol voltál mostanáig?!
- Miért, nem látszik?
- Nem.
- Akkor még visszamegyek...

***
- Doktor úr, véletlenül a Viag-

ra helyett a feleségem vastablettáit 
szedtem be!

- És mi a gond? 
- Azóta mindig észak felé mutat!

***
Hogy mondják oroszul azt, hogy 

„Ajándék lónak ne nézd a fogát”?
- Szuvenira nyihaha nyet ku-

kucska protyeza.
***

- Mi lesz egy krokodilból, ha ba-
bot eszik?

- Motorcsónak!
***

Főnök a felvételizőhöz: hát 
uram, ahhoz képest, hogy semmi-
féle szakirányú képzettséggel nem 
rendelkezik, meglehetősen magas 
a fizetési igénye! - Persze, - vágja 
rá jelentkező, - maga el sem tud-
ja képzelni, milyen nehéz úgy dol-
gozni, hogy az ember maga sem 
tudja, hogy mit csinál!

***
A férj az anyósát szidalmazza, 

mire a felesége rászól:
- Ne szídd az anyámat, mert el-

válok!
- Nem a te anyádat szidom, ha-

nem az én anyósomat!
***

A kórházi főorvos telefonál a 
járműboltba:

- Hány sportmotort adtak ma el?
- Nyolcat - hangzik a válasz.
- Akkor nem értem, hol a fené-

ben lődörögnek még ketten?! – 
morogja a sebész.

***
A nyuszika és a róka találkozik:
- Te, neked meg miért ilyen rö-

vid a füled?
- Romantikus alkat vagyok.
- Ezt hogy érted?
- A madarak csicsergését hall-

gattam, és nem vettem észre a fű-
nyíróét.

***
Elhalálozik a családfő. A teme-

tésen a pap egy nagyon szívhez 
szóló beszédet mond, külön hang-
súlyozva, milyen remek apa, férj 
volt az elhunyt. Mire az özvegy: - 
Fiam, nézz már bele abba a kopor-
sóba! Lehet, hogy nem jó temetés-
re jöttünk?

***
A skót meztelen nőt nézeget a 

képeslapon, közben időnként bele-
kortyol az előtte levő pohár szóda-
vízbe majd felsóhajt: - Ez nem me-
het így tovább! Minden pénzemet 
nőkre és piára költöm!

„Tradicionális ételek a modern kö-
zétkeztetésben” címmel rendezett 
szakácsversenyt a Magyar Kony-
hafőnökök Egyesülete, valamint a 
Közétkeztetők és Élelmezésvezetők 
Országos Szövetsége.

A három elődöntő során két mis-
kolci közintézmény konyhájának 
csapata is eredményesen szerepelt, 
és tovább jutott a legjobb 12 közé. 
A Szemere Bertalan Szakközépisko-
la szakács párosa, Lipták László és 
Businszky Alfréd menüje: tejszínes 
medvehagyma krémleves pirított 
tökmaggal, lecsóban párolt miskol-
ci húsgolyók, kaliforniai paprikában 
sült cukkinis tócsnival, túrós köles-
felfújt kápiás szilvamártással. A Köz-
ponti Konyha két szakácsa, Dutkó 
István és Tóth Csaba is tradicionális 
ételeket gondoltak újra: Waldorf sa-

látát, Csáky rostélyost és túró gom-
bócot készítettek. A háromfogásos 
menüket mindössze 420 forintból 

kellett összehozniuk a versenyzők-
nek, a döntőt februárban rendezik 
Budapesten.

PikáNs tárkoNyos halleves
Hozzávalók: 50 dkg afrikai harcsafilé, 2 kö-
zepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagy-
ma, 2 kisebb burgonya, 4 ek (lm) tejföl, 2 dl 
száraz fehérbor, 1,5 l víz, 2 babérlevél, 0,5 
citrom frissen facsart leve, petrezselyem, 

szárított tárkony, ízlés szerint só, frissen őrölt fehér bors.
Az apró kockára vágott vöröshagymát némi zsiradékon 

megpároljuk, majd hozzáadjuk a megpucolt, felkockázott 
burgonyát és ezt is megdinszteljük. Hozzáadjuk a zúzott 
fokhagymát, néhányszor átforgatjuk, majd lehúzzuk a tűz-
ről. Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a tárkonnyal, hozzáad-
juk a babérlevelet, az aprított petrezselyemzöldet, felöntjük 
a fehérborral, visszatesszük a tűzhelyre, és forrástól számí-
tott 15-20 percet főzzük. A halat apró kockára vágjuk, és ha 
a burgonya puhára főtt, ezt is a leveshez adjuk. További 15 
percet főzzük. Ha a hal is megpuhult, a tejfölt elkeverjük né-
hány merőkanál forró leveslével, a citrom levével, a leves-
hez öntjük, összeforraljuk. Citromkarikával, frissen aprított 
petrezselyemzölddel megszórva forrón tálaljuk.

szabolcsi töltött káPoszta
Hozzávalók: 60 dkg darált sertés lapocka, 
15 dkg darált füstölt sertéstarja, 15 dkg rizs, 
2 kis fej vöröshagyma, őrölt bors, 1,5-2 csa-
pott ek só, 2 ek pirospaprika, 1 tk őrölt kö-
mény, 1 fej édes káposzta, 0,5 dl ecet, 0,5 

ek só, 500 ml paradicsomlé, 600 ml a káposzta főzővizéből.
A hagymát kockázzuk fel, némi zsiradékon fonnyasszuk 

meg, keverjük hozzá a rizst, és néhány percig pirítsuk. Húz-
zuk félre, adjuk hozzá a paprikát és a sót, borsot, köményt. A 
káposztát a torzsánál vágjuk be, és forró, ecetes, sós vízben 
főzzük fedővel letakarva. A darált húst keverjük át az ujja-
inkkal, és keverjük bele a paprikás hagymát. Jól dolgozzuk 
össze, és tegyük félre. A káposztafejet addig főzzük, amíg 
nagyjából átpuhul. Vegyük ki a főzővízből, és egyenként vá-
lasszuk le a leveleket. Vágjuk ki a levelek közepéről a vastag 

szárat úgy, hogy egyben maradjon a levél, és töltsük meg az 
előkészített töltelékkel. A maradék káposztát szeleteljük fel, 
szórjuk sütőtálba, tegyük bele a töltelékeket. Öntsünk rá fél 
liter paradicsomlevet és valamivel többet az ecetes sós főző-
vízből. Előmelegített sütőben takarékon pároljuk másfél-két 
óráig, majd vegyük le a fedőt, hogy sűrűsödjön a lé, szikkad-
janak a káposzták és kissé megpiruljon a tetejük.

kolbászhússal töltött dagadó
Hozzávalók: 90 dkg-os sertés dagadó, 25 
dkg darált sertés hús, 1 jó púpos tk só, 0,5 
kk őrölt bors, 1 tk házi fokhagymakrém, 1 
tk fűszerpaprika, 1 kk csemege paprikak-
rém, 0,5 dl olaj, 1 csapott kk só, 0,5 kk őrölt 

bors, 1 kk házi fokhagymakrém, 2 ek zsír. 
A dagadót alaposan megtisztítjuk és egy éles késsel felszúr-

juk. A töltelékhez a darált húst elkeverjük a sóval, borssal, 
fokhagymakrémmel, paprikával és paprikakrémmel. A töl-
teléket a dagadóba nyomkodjuk, a nyílást cérnával bevarrjuk. 
Egy kis tálban az olajat elkeverjük a sóval, borssal, fokhagy-
makrémmel és ezzel jól bedörzsöljük kívülről a dagadót. Egy 
tepsit kikenünk zsírral, belefektetjük a húst. Lefedve 200 fo-
kon kb. 1 órát puhítjuk, majd a fedőt eltávolítva 180 fokon to-
vábbi 35 percet pirítjuk. A pirítás alatt párszor meglocsoljuk a 
szaftjával. Ha megsült, kiemeljük a zsírból és hagyjuk kihűl-
ni, ekkor egy éles késsel szépen szeletelhető lesz.

kávés-citroMos keksztekercs
Hozzávalók (tésztához): 40 dkg darált 
keksz, 2 dl feketekávé, 10 dkg cukor. Krém-
hez: 10 dkg vaj, 1 citrom leve, 10 dkg cukor. 

A tészta hozzávalóit egy tálban 
gyúrjuk jól össze, majd nyújtsuk 

téglalappá. A krém hozzávalóit keverjük habosra egy tál-
ban, majd kenjük a tésztára. Tekerjük fel és rakjuk a hű-
tőbe, hogy kellemesen lehűljön. Kávészemekkel, citrom-
héjjal, citromszelettel díszítve tálaljuk. 

horoszkóP
Kos (március 21 - április 20) Sok mindennek szeretne a végére 
járni az óévben, de valaki mindig eltereli a figyelmét. Ne bosszan-
kodjon ezen, hiszen az év végi ünnepek éppen arról szólna, hogy 

odafigyeljünk egymásra. Szerelmével egyébként sem árt most különösen oda-
figyelni egymásra, és a kimondatlan dolgokra. Valami van a levegőben, amit 
közösen kell megoldaniuk. Munkahelyén ne feledje: az ördög a részletekben 
lakik, és ha nem figyel rá, elszabadulhat a káosz. Figyelje kollégái reakcióját, 
az sokat elárul.

Bika (április 21 - május 20) Úgy érzi, valami hiányzik, valami 
befejezetlenül maradt az óesztendőben. A hátralévő időszakban 
talán még lesz lehetősége rá, hogy a végére járjon a dolgoknak, 

és megszabaduljon egy tehertől. Partnerével néhány kisebb félreértés okozhat 
gondot az év végén, év elején, de nem adódnak akkora gondok, amit közösen 
nem tudnak megoldani. Tartsanak ki egymás mellett, és higgyenek maguk-
ban. Karrierjében komoly kihívások kerülnek most felszínre, mindenki számít 
Önre, ne okozzon csalódást.

Ikrek (május 21 - június 21) Egész évben keményen dolgozott, 
most itt az ideje, hogy lazítson egy kicsit. Hagyjon magának időt a 
pihenésre, és figyeljen jobban az egészségére is. Ha a kapcsolata 

igazán fontos az Ön számára, akkor a karácsonyi időszakban időt is kell szánnia rá. 
Sok nyomasztó problémára találhatnak most együtt végleges megoldást. Mun-
kájában ne kapkodjon, fogadja el, hogy itt vannak az ünnepek, s talán nem lesz 
mindenre ideje, amit szeretne. A legfontosabb dolgok így is elrendeződnek majd.

Rák (június 22 - július 22) Valakinek a közelsége most megnyug-
tatja és erőt ad Önnek, így bármilyen nehézséget képes lesz  leküzde-
ni, hogy nyugodtan várja az új esztendőt. Ne feledje azonban, hogy 

a támogatást illik majd vissza is adni. Szerelmével, végre tiszta víz kerül a pohárba, 
kirajzolódik a jövő, bár lehet, hogy ennek néhány hosszas beszélgetés lesz az ára az 
ünnepi időszakban. Munkahelyén ne csak feladatokat osszon az év végi hajrában, 
vegyen részt a megoldásokban is, így mindenki lelkesedése nagyobb lesz.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ha odafigyel, akkor nem 
csak megérti, hogy kinek mire van szüksége, de lehetőséget is ta-
lál a vágyak beteljesítésére. Az év vége közeledtével meglesz az a 

különös képessége, hogy kicsit jobb hellyé tegye a világot maga körül. Partne-
rével ez az időszak a megbocsátásról és az elengedésről szól. Akár együtt, akár 
külön utakon kezdik az új évet, mindenképpen könnyebb lesz a lelkük. Mun-
kájában jó nyomon haladt, de az év végi események kicsit megakaszthatják a 
lendületét. Ne pánikoljon, legyőzi az akadályokat

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) A legjobb, ha őszin-
tén beszél valakivel, mert ez az egyetlen útja annak, hogy olyan 
megoldásokat találjanak, melyekkel mindketten elégedettek 

lesznek. Ne kapkodjanak el semmit, de legyenek őszinték egymással. Partne-
rével kellemes, békés hangulatban töltik az ünnepeket, lehet, hogy nem ez lesz 
a legszenvedélyesebb időszak az életükben, de most értékelik majd a csendes 
békét. Munkahelyén se hagyja, hogy mindent a nyakába varrjanak, dolgozott 
eleget év közben, megérdemli a pihenést. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Nem lehet mindenre előre 
felkészülni, de azért nem árt, ha hagy egy kis időt magának, és meg-
próbálja rendezni a sorait. Inkább szánj több időt valamire, minthogy 

elégedetlen legyen a végeredménnyel. Közel érez magához valakit, és tudja, hogy 
ez a kapcsolat meg is szilárdulhat. Munkahelyén igyekszik mindent kézben tartani, 
de egyre több felé kell figyelnie. Lehet, hogy lesz olyan feladat, amivel zátonyra fut, 
de a többséget komoly sikerrel és eredménnyel zárja majd az év végére.

Skorpió (október 24 - november 22) Ne erőltessen semmit, 
és ne próbáljon mindent egy lépésben megoldani. Hagyja, hogy 
a dolgok maguktól formálódjanak, talán éppen egy kis csend az, 

amire év végén szüksége van. Ha partnerével lesz, ne felejtse el, nem csak ki-
mondania kell, amit érez, de meg is kell hallgatnia a másikat. Minden kapcsolat 
két emberen múlik. Munkájában most legyen türelmes, ha valaki most talán 
nem úgy teljesít, ahogy szokott. Megvan rá a maga oka, hagyjon neki egy kis 
időt, hogy összeszedje magát év végére.

Nyilas (november 23 - december 21) Úgy érzi, kicsit elcsú-
szott a terveivel, de ha nem hagyja, hogy ez rányomja a bélyegét 
a hangulatára, akkor gyorsan visszaszerezheti az irányítást. Sem-

mi nem állíthatja meg, sikerrel zárja az évet. Családjában tartsa tiszteletben, 
ha valakinek egy kis csendre van szüksége, és használja ezt az időt arra, hogy 
Ön is rendezze a sorait. Az év végén amúgy is érdemes átgondolni a dolgokat. 
Karrierjében most jó, ha előre tervez, de azt se felejtse el, hogy először a jelen 
feladatait kell lezárni. Tartson helyes sorrendet.

Bak (december 22 - január 20) A szerettei körében van, és úgy 
érzi, nem is vágyik másra. Minden gondot, amit most lehet, te-
gyen félre egy kicsit, és próbálja meg élvezni az ünnepi időszakot. 

A karácsony bűvöletében a szerelem is megtalálhatja, úgy érzi majd, talán nem 
is szabadna ennyire boldognak lenni. Pedig kiérdemelte ezt, élvezze ki minden 
pillanatát. Munkájában ne szorongjon fölöslegesen olyan dolgok miatt, ame-
lyek nem az Ön hibájából alakultak ki. Csak azért vállaljon felelősséget, amely 
fölött megfelelő kontrollja is van.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem minden alakul a tervei 
szerint, de ez most nem nyomasztja, megtanulja elfogadni, hogy 
nincs minden az ellenőrzése alatt. Ez az egyik legfontosabb lecke, 

amit az óévben még megtanulhat. El kell fogadnia mások döntéseit, és tiszte-
letben kell tartania őket, akkor is, ha esetleg nem találkoznak a saját elképze-
léseivel. Ezzel a hozzáállással sok kellemetlen helyzetet megspórolhat magá-
nak. Munkahelyén ne kapjon egyik dologból a másikba, inkább fordítsa teljes 
figyelmét egy bizonyos dolog felé.

Halak (február 20 - március 20) Ne felejtse el, miről is szólt igazából 
az elmúlt év, és szánjon időt azokra, akik fontosak Önnek. Ne kapkod-
jon, és ne most próbáljon mindent megoldani, inkább próbálja meg 

élvezni a meghitt pillanatokat. Ha mindketten nyitottak és elfogadóak a partneré-
vel, akkor rengeteg szép, közös pillanatot tartogat a közelgő ünnep. Ehhez azonban 
az kell, hogy odafigyeljenek egymás rezdüléseire. Munkahelyén legyen figyelmes a 
kollégáival, ez segíthet, hogy a jövőben is hatékonyan dolgozzanak együtt. 

Miskolci szakácsok az élvonalban

Lipták László és Businszky Alfréd

hagyományos receptek karácsonyra

hUMor l hUMor l hUMor

Plasztikai sebésznél:
„– Egy rövidebb répát szeretnék 
doktor úr.”
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Karácsonyi énekek
1

2

3

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben ismert karácsonyi énekek címe-
it rejtettük el. Az utolsó rejtvényt lapunk következő számában láthatják majd. 
Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
2016. január 13-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket 
beküldők között egy-egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki.
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Hirdetés

20
KülöNleges KarácsoNyi dallaMoK cseNdülteK fel 

december 10-én este Pál dénes előadásában,  
a diósgyőri vár lovagtermében.

ebben az évben a brunszvik teréz tagóvoda  
apróságai KészítettéK a díszeKet  
a vologda városrész karácsonyfájára. 

luca-naPi hagyományok a diósgyőri várban.

a havasszéPe se idén is megrendezte mikulás  
a jégen elnevezésű nyílt naPját.

harangok és hóPelyhek kerültek a fenyőfára az Újgyőri főtéren,  
a nyitnikék óvodásai jóvoltából.

a szeder Úti óvoda és az általános iskola  
diákjai idén is hatalmas karácsonyfát  

állítottak, díszítettek .

az ünnePvárás egyik legnéPszerűbb miskolci 
attrakciója az adventi villamos.


