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Covid-élményekből nyílt kiállítás Covid-élményekből nyílt kiállítás 
Bár az ötmérkőzéses győzelmi szériáját nem tudta 

folytatni a bajnokságban a DVTK, a Soroksár elleni 
döntetlennel a veretlenségi sorozatot nyújtotta hat-
meccsesre Kondás Elemér együttese az NB II-ben. A 
hétközi fordulóban elért iksszel hatodszor játszottak 
döntetlent a piros-fehérek ebben a kiírásban – eb-
ből négyet idegenben –, és továbbra is feljutó helyen 
állnak, miután növelték előnyüket az üldözőkkel 
szemben. Vasárnap újabb forduló következik, a kö-
zépmezőnyben álló Ajkát fogadja a Diósgyőr.

Cikkünk a 9. oldalon

Új sorozatba kezdett a DVTK Új sorozatba kezdett a DVTK 

ÚJRA EGYÜTT VÁRHATJUK ÚJRA EGYÜTT VÁRHATJUK 
A KARÁCSONYT A KARÁCSONYT 

Egy év kihagyást követően 
pénteken ismét elstartoltak 
a miskolci Adventi forgatag 
programjai a belvárosban.

Felkapcsolták pénteken az 
ünnepi fényeket a belvárosban 
és a város több pontján – ez-
zel hivatalosan is elkezdődött 
az adventi várakozás idősza-
ka Miskolcon. Ahogyan az is-

mert, tavaly a járványhelyzet 
miatt a klasszikus adventi ké-
szülődés elmaradt. 2020-ban 
az online térbe szorult az ad-
venti vásár, továbbá a gyer-
tyagyújtásokat is csak a Mis-
kolc Televízióban követhették 
nyomon az érdeklődők.

Idén viszont újra együtt ün-
nepelhet a város a járványügyi 
szabályok szigorú betartása 

mel lett. A virágóra már a hét 
közben ismét adventi koszorúvá 
változott, és a standok is kiépül-
tek a Szent István téren, ahol 
árusok kínálják porté káikat.

Az Adventi forgatag nevet 
viselő programsorozat pénte-
ken délután nyitófelvonulással 
kezdődött: a Miskolci Mazso-
rett, a Ködmön Táncegyüt-
tes, miskolci kórusok, a Zeni-

ta Alapítvány tagjai, valamint 
a Zrínyi Ilona Gimnázium 
drámatagozatos növendékei 
együtt vonultak át a Miskolci 
Nemzeti Színháztól a Szent Ist-
ván térre. Itt Veres Pál, Miskolc 
polgármestere rövid köszöntő-
je után felkapcsolta az ünnepi 
díszkivilágítást a belvárosban 
és a városháza épületén. 

Folytatás a 11. oldalon

Több mint 100 alkotás érkezett be a Co-
vid2020 elnevezésű pályázati felhívásra. A 
nevezők örültek a lehetőségnek, hogy a mű-
vészeten keresztül kiadhatják magukból a 
világjárvánnyal kapcsolatos élményeiket és 
gondolataikat. A szakmai zsűri az egyediség 
alapján emelte ki a fő- és a különdíjas alko-
tásokat, amelyek számos egyéb rajz, festmény 
és fotó mellett december 10-éig ingyenesen 
megtekinthetőek a Sub Rosa Caféban.

Cikk a 7. oldalon

Újabb kétszázmillió forintot folyósít a miskolci közle-
kedési vállalatnak a város, ezzel közel hárommilliárdra 
nő az éves önkormányzati támogatás – egyebek mellett 
erről is döntött a közgyűlés. 

A parázs vitát hozó, helyen-
ként személyeskedő megjegy-
zésekkel tarkított csütörtöki 
ülésen módosították a költ-
ségvetést: az MVK-nak meg-
ítélt forrás mellett támogatja a 
város a Népkertben megépülő 
futópályát is. Aztán: a grémi-
um elfogadta az éves képvi-
selői beszámolókat – bár azt 
csak a Velünk a Város politi-
kusai „vitték” a közgyűlés elé, 

az ellenzéki politikusok in-
kább a közösségi médiában 
osztották meg, milyen ered-
ményeket értek el az elmúlt 
egy évben. Az ifjúságpolitiká-
ban pedig újabb fontos lépést 
tett előre a miskolci önkor-
mányzat: tanácskozási jog-
körrel a diákpolgármester és 
a diákönkormányzat elnöke 
részt vehet a közgyűléseken.

Folytatás a 3. oldalon

Plusztámogatást Plusztámogatást 
kap az MVK kap az MVK 

A hagyományoknak megfelelően idén is adventi koszorúvá alakították a Szent István téri virágórát. Fotó: Mocsári László
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Fodor Zoltán önkormány-
zati képviselő csaknem 
négymillió forintból ho-
zott rendbe járdát a Jósika 
utcában pár hónapja, most 
pedig egy parkolót nyitott 
meg a másik oldalán, hogy 
átjárható legyen akkor is, 
mikor kamion állja el a 
kijáratot.

Évtizedek óta az Avasi 
Gimnáziummal majdnem 
szemben lévő boltba jár vá-
sárolni Fodor Zoltán önkor-
mányzati képviselő. – Már 
többször lettem figyelmes 
arra, hogy miután beállt a 
kamion az üzlet hátuljához, 
hogy kipakolják az árut be-
lőle, elzárta a parkolóból ki-
felé vezető utat. Ez feszült-
séget szült az autósokban. 

Ráadásul a nyerges kamion-
nal is nehéz volt megfordul-
ni, tolatgatni a szűk helyen. 
Arra gondoltam, az megol-
dás lehetne, ha a parkolót ki-
nyitnánk egy másik helyen a 
Mednyánszky László utcára 
– mondta.

A 3,6 millió forintos köz-
beszerzés még a nyáron el-
indult, aminek keretében a 
Jósika utcán is felújították a 
járdát. A folytatásban még 
egy elsőbbségadás kötele-
ző jelzőtáblát tesznek majd 
a parkolóból kihajtóknak, 
valamint a politikus tervezi 
azt is, hogy tavasszal felfesti 
a parkolót, mintegy kijelöl-
ve az autósok számára, hogy 
hova álljanak, hogy minél 
többen elférjenek.

Répássy Olívia

Figyelnek  Figyelnek  
a közlekedőkrea közlekedőkre

Utak, járdaszakaszok újultak meg, parkolókat alakítottak ki, eltakarították a szemetet, civilszer-
vezeteket támogattak egyebek mellett – ha járványtól sújtottan, nehéz gazdasági körülmények 
között is, de igyekeztek fejleszteni választókerületüket a miskolci önkormányzati képviselők. So-
rozatunkban négy héten át bemutatjuk, mi történt az elmúlt egy évben Miskolcon – a képviselők 
szemüvegén át.

Gazdusné Pankucsi Katalin 
(Fidesz) 15. sz. választókerület:

Bü k kszent-
lászlón felújí-
tották a 2019. 
évben, vis mai-
or pályázaton 
nyert pénzből 
a nagy esőzés 
következtében tönkrement pa-
takmedret, támfalakat és kapu-
beállókat. Kezdeményezésemre 
a patakmeder kotrását is elvé-
gezték, és kivágták a közlekedés 
szempontjából veszélyes fákat.

Miskolctapolcán kijavítot-
ták a balesetveszélyes hidat az 
Aradi sétányon, javításokat vé-
geztek több buszmegállóban. 
A Várhegy Utcai Tagóvodában 
1,6 millió forintért cseréltek le 
egy balesetveszélyes udvari ját-
szóeszközt, és szereztek be új já-
tékokat.

Komlóstetőn a Szeder utcá-
ban kialakítottak egy tíz férő-
helyes zúzalékos parkolót. Ki-
javították a Puskin utcai vasúti 
átjárót; megjavították a vízelve-
zető árkot a Ládi telep 7. szám 
előtt; a Szeder utcai játszótér-
re új fészekhintát telepítettek, a 
Szeder utca 50-52., valamint a 
Szeder utca 82-84. szám között 
járdát, a Szeder u. 8-14. sz. előtt 
a padokat javították ki.

Támogattam emellett a bükk-
szentlászlói és a komlósi csalá-

di napot, a szlovák nemzetiségi 
óvodát, valamint sport és közös-
ségi rendezvényeket.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz) 
14. sz. választókerület:

A közbenjárá-
somra helyeztek 
ki padot az An-
dor utcai kutya-
futtatóban, ami-
nek a kerítését is 
megjavították. 
A Gyula utcai játszótéren kéré-
semre kicserélték a hálót a foci-
kapukon, illetve kosárpalánkon.

Az illegális szemétlerakás 
felszámolása érdekében támo-
gattam a Remény Zarándokai 
Egyesület május 10-14. közötti 
szemétszedési akcióját.

Támogattam a József utcai 
Ifjúsági sporttelep rekonstruk-
cióját, valamint az Andor utcai 
Jura lakópark előtti csapadék-
víz-elvezető árok kialakítását és 
a vízelvezető folyóka építését a 
Miklós és az Andor utca keresz-
teződésében.

A Lyukóvölgy dűlőn a város-
gazdás keretem költségére csa-
padékvíz-elvezetőt építettek ki, 
valamint mélyítették a vízelve-
zető árkokat is.

A társadalmi szerepvállalás je-
gyében idén is támogattam több 
polgárőrszervezetet, a Diósgyőri 
Szurkolók Az Állatokért Egyesü-
letet, a Spider Mentőcsoport Tá-

mogatói Egyesületet, valamint a 
Tüskevár Alapítványt is.

Kovács László (KDNP) 19. sz. 
választókerület:

L a k o s s á g i 
kérésnek ele-
get téve parko-
lót építtettem az 
Árpád utca 84-
86. és a Csóka u. 
28. sz. mögött, a 
Hegyalja u. 104. előtti szakaszon 
pedig járda épült és a csapadék-
víz-elvezetést is megoldották. 
Kezdeményeztem a patkányir-
tást a Hegyalja és Árpád utcai 
lakótelepeken, fakivágást az Ár-
pád u. 42. szám mögött.

Ómassán kijavították a víz-
elvezető rendszert és új járda 
épült, megvalósult az ómassai 
vízelvezetés, út és járdaépítés, a 
Hegyalja utcai játszótéren új ut-
cabútorokat helyeztek ki, több 
homokozóban pedig a homok-
csere is megtörtént. A Cserje 
utca 20. szám mellett lépcső- és 
szegélykősor épült.

Lakossági kérésre javasoltam 
a közlekedési társaság felé az 
1-es, az 5-ös és a 15-ös autóbu-
szok menetrendjének visszaál-
lítását, illetve javítását; a Szinva 
patak medrének takarítását és 
kaszálását, valamint a Majláth és 
a Karabély utca aszfaltozását is.

Támogattam emellett a 
MESZEGYI működését, a Há-

mori Szolgáltatási Központ 
rendezvényeit, a Diósgyőri 
Kertbarátok Körét, a helyi pol-
gárőr-egyesületet és a diósgyőri 
Mária-búcsú megrendezését is.

Nagy Ákos (Fidesz) 11. sz. vá-
lasztókerület:

Választókerü-
letemben az el-
múlt két évben 
is folytatódtak a 
Miskolctapolcát 
érintő zúzalékos 
út felújítások: 
megújult a Bagoly utca útalapja.

A Győri kapuban rekonstru-
álták a Gállfy utcán található ol-
dalsó járdákat, a Géza és a Gállfy 
utcákon pedig körbekerítették a 
játszóteret. Itt szükséges egy 
gyalogátkelőhely kivitelezése is, 
mely reményeim szerint hama-
rosan elkészül, de tavalyi ígére-
temnek megfelelően a Hermann 
Ottó utca felé elkészült a járóla-
pos járda, valamint a Virág és 
Bokréta utcák között is felfestet-
ték a parkolókat.

A Bokréta utcai bölcsőde esz-
közbeszerzését több mint egy-
millió forinttal támogattam, 
miközben a Bársony utcai óvo-
dában elkezdtük egy KRESZ-
park kialakítását. Régi célunk 
volt a Bársony János Általános 
Iskola étkezőjének felújítása, 
melyet szintén sikerrel teljesítet-
tünk, és a Tündékert Óvódát is 
támogathattam egy hűtő beszer-
zésében.

Idén is támogattam a Győri 
Kapui Vigasságok nevű rendez-
vényt, melyet fogadóórával kö-
töttünk össze.                            MN

BESZÁMOLTAK A MUNKÁJUKRÓLBESZÁMOLTAK A MUNKÁJUKRÓL

Ezt a miniszterelnök jelentette be, miután az első hét 
olyan sikeres volt, hogy négy nap alatt csaknem ötszáz-
harmincezren kérték a koronavírus elleni vakcinát.

Sikeres volt a kormány ál-
tal meghirdetett oltási ak-
cióhét. Hétfőtől naponta 
újabb rekordot döntött az 
oltakozók száma: csütörtö-
kön 140 ezren kérték a vak-
cinát. A hét első négy nap-
ján már csaknem 530 ezer 
oltást adtak be a kórházi ol-
tópontokon. Közülük 435 
ezren már a harmadik, meg-
erősítő oltást vették fel, és 63 
ezer, eddig oltatlan ember is 
úgy döntött, hogy felveszi az 
első vakcinát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház-
ban ebben az időszakban 
több mint 13 ezer fő jelent 
meg védőoltásra – számolt 
be az M1 Híradójának pén-
tek délben Molnár Márta, 
az egészségügyi intézmény 
higiénés munkatársa, aki el-
mondta még, oltóközpont-
juk 24 oltóhellyel, maximá-
lis kapacitással működik, 

és mindennap reggel hét és 
este hét óra között várják az 
oltásra jelentkezőket.

– A legnépszerűbb most 
a harmadik, emlékeztető 
védőoltás, de örvendetes az 
is, hogy nálunk csütörtökig 
több mint háromezer ember 
jelent már meg, akik az első 
vakcinát kérték. Jellemzően 
ők azok, akik regisztráció és 
időpontfoglalás nélkül ér-
keznek – tette hozzá.

Az akcióhét sikere mi-
att döntött úgy a kormány, 
hogy egy héttel meghosz-
szabbítja azt – erről Orbán 
Viktor miniszterelnök be-
szélt pénteken a Kossuth rá-
dióban. A kórházi oltópon-
tokon tehát jövő hét végéig 
megemelt oltási kapacitással 
és időpontfoglalás nélkül is 
várják az érkezőket akár az 
első, az elmaradt második 
vagy a harmadik oltásra.

Tajthy Ákos

Folytatódik az oltási Folytatódik az oltási 
akcióhét akcióhét 

Eredményt hirdettek szer-
dán az épülő belvárosi tur-
bókörforgalom ötletpályá-
zatán.

A „Tervezzük együtt Mis-
kolcot!” mottó jegyében 
hirdetett ötletpályázatot a 
miskolci önkormányzat a Vö-
rösmarty és a Király utca ke-
reszteződésében, a NIF Zrt. 
által építendő turbókörfor-
galom központi látványele-
mének megtervezésére. Olyat 
szeretnének, ami méltókép-
pen fogadja a városba a 3-as 
főúton keresztül érkezőket, és 
miskolciak ötletein alapul.

A felhívásra több mint har-
minc pályázat érkezett be, 
technikáját és tematikáját te-
kintve változatos pályaműve-
ket láthatott a szakmai zsűri, 
melynek tagjai két kategóri-
ában három-három díjazott 
tervet választottak ki, egy he-
tediket pedig különdíjra java-
soltak.

Ötletelésre hívtak
A legjobb pályamunkák 

készítőit jutalmazta Miskolc 
önkormányzata, a Radio M 
Reklám és Marketing Kft., 
valamint a Miskolci Fürdők 

Kft. A díjátadót szerdán tar-
tották meg a polgármesteri 
hivatal alpolgármesteri tár-
gyalójában.

– Közös ötletelésre, ter-
vezésre hívtuk a miskolci-
akat – kezdte Szopkó Tibor 
alpolgármester. – Ez a turbó-
körforgalom fogadja majd a 
Miskolcra érkezőket, így egy-
általán nem mindegy, mi ke-
rül a közepére. Fontosnak tar-
tottuk tehát, hogy megtudjuk, 
mit szeretnének a miskolciak. 
Értékes ötleteket kaptunk, a 
közösség érdeke és vélemé-
nye tud majd itt megjelenni – 
hangsúlyozta.

Czifrusz Natália főkertész 
arról szólt, hogy nagy élmény 

volt látni, mit szeretne ott a 
városban a közösség. A Mis-
kolc iránti elköteleződés szin-
te minden pályaműben meg-
jelent.

Ezer szállal
Szunyogh László főépítész 

úgy fogalmazott, megtehet-
ték volna, hogy fűvel beültetik 
a körforgalmat, de úgy gon-
dolták, hogy ha már egy ilyen 
volumenű beruházás készül, 
nem szeretnék kihagyni az 
esélyt, hogy valamivel kiemel-
jék a csomópontok közül a Vö-
rösmarty és a Király utca talál-
kozását.

– Abban biztosak voltunk, 
hogy olyan ötleteket keresünk, 

amik ezer szállal Miskolchoz 
köthetők. Nagyon elégedett 
vagyok a beérkező pálya-
munkákkal – hangsúlyozta, 
hozzátéve: a miskolci kötő-
dés mellett a zöldfelületeket is 
előnyben részesítették.

Megtudtuk, hogy a profi ka-
tegória első helyezett pályá-
zatát „viszik” tovább, de több 
pályázatból is merítenek hozzá 
ötleteket.

A legtöbben Miskolc neve-
zetességeit, épületeit kíván-
ták megjeleníteni makettek 
formájában: Avasi kilátó, Pa-
lotaszálló, Tiszai pályaud-
var például. Szintén gyakori 
javaslat volt, hogy legyen ez 
egy zöld sziget a lakótelepen. 
Mindkét kezdeményezést el-
fogadták.

Kujan István

A LEGJOBB ÖTLETEKET DÍJAZTÁK A LEGJOBB ÖTLETEKET DÍJAZTÁK 
A díjazottak
Profi kategória:

1. helyezett: Cseh Noémi
2. helyezett: Tocsev János Miklós
3. helyezett: Drozsnyik István

Amatőr kategória:

1. helyezett: Szabó Kristóf
2. helyezett: Kovács Eszter
3. helyezett: Somogyvári Ákos

Különdíjas:  Kiss Viktória  

és családja

Átadták a díjakat. Fotó: Juhász Ákos



Összesen tizenhét előterjesz-
tést tárgyalt meg csütörtökön 
a város közgyűlése, a főbb 
javaslatok között szerepelt 
a költségvetés korrekciója, a 
képviselői beszámolók elfoga-
dása, illetve az önkormányza-
ti SZMSZ módosítása.

Folytatás az 1. oldalról'
Mielőtt megkezdődött vol-

na a munka, átvették megbí-
zóleveleiket a klímanagykö-
vetek. Bérczes Regina, Éliás 
András, Fábián László, Fe-
kete Tamás, valamint Szen-
ző Erzsébet korábban részt 
vett azon a közösségi gyűlé-
sen, ahol az ötven résztvevő 
klímakérdésekben gondol-
kozott együtt. Hét javaslatot 
fogalmaztak meg azzal kap-
csolatban, hogyan lehet óvni 
a környezetet, csökkenteni a 
légszennyezést.

Kétórás vita
A grémium azonnal a költ-

ségvetés módosításáról szóló 
előterjesztés megvitatásával 
kezdte meg a munkát. Bő két 
órán át tartott a vita, ami ke-
vésbé szakmai, mint inkább 
politikai síkon zajlott. Szopkó 
Tibor alpolgármester vezér-
szónokként azt hangsúlyozta, 
hogy a nehéz gazdasági körül-
mények, a bevételcsökkenés 
és a kiadásnövekedés ellené-
re is stabil gazdálkodást foly-
tat az önkormányzat. A mű-
ködőképességet megőrizték, a 
kötelező és az önként vállalt 
feladatokat is ellátják, a köz-
szolgáltatások biztosítottak, 
bizonyos mértékű fejlesztés-
re is van lehetőség. Az ellen-
zék ezzel szemben azt állítot-

ta, hogy „sodródik a város” 
(Soós Attila, Fidesz), és nem 
látják a jövőképet (Molnár Pé-
ter, KDNP). Soraikból többen 
is sorolták a kormányzati tá-
mogatásokat (fürdő- és vár-
fejlesztés, autópályaépítés), a 
várost vezető frakció azonban 
azt szeretné, ha a kormány 
nem venné el a miskolciak 
pénzét (Simon Gábor, Velünk 
a Város). Erdei Sándor (Ve-
lünk a Város) egyenesen úgy 
fogalmazott, hogy „az elő-
ző városvezetés folyamatosan 
hazudott a város állapotáról”, 
a költségvetési egyensúlyról. 
Tudták azt is – folytatta –, 
hogy nem fenntartható hosz-
szú távon a közösségi közle-
kedés, de „politikai okokból, 
tehát gyávaságból nem mertek 
hozzányúlni”.

– Adják vissza a miskolciak 
pénzét, mert az a miskolciaké! 
Elvett a kormány, amikor adni 

kellett volna, cserbenhagy-
ta Miskolcot, ahányszor csak 
módja volt rá. Közel 11 mil-
liárd forint veszteséget okoz-
tak Miskolcnak. Ennek issza 
ma a levét minden miskolci, 
akik jobb közszolgáltatásokat 
várnak – hangsúlyozta. Frak-
ciótársa, Mokrai Mihály pedig 
arra mutatott rá, hogy az 1,3 
milliárd forintos kormányza-
ti kompenzáció több mint fél 
milliárd forinttal kevesebb, 
mint amennyit korábban el-
vontak a várostól.

Ellentétes vélemények
Újabb vita az alpolgármeste-

rek, a tanácsnokok és az önkor-
mányzati képviselők munkájá-
ról szóló tájékoztatás kapcsán 
robbant ki: a Velünk a Város 
képviselői teljesítették a jegyző 
kérését, a Fidesz-KDNP poli-
tikusai azonban csak a közös-
ségi médiában osztották meg 

eredményeiket. Az ellenzéki-
ek főleg a várost vezető frak-
ción belüli vitákra helyezték a 
fókuszt, Szarka Dénes (Velünk 
a Város) azonban rámutatott: a 
NER-szemlélet a politikai pár-
beszéd hiányára, az (ön)cen-
zúrára, az elhallgattatásra, az 
egyszemélyi döntéshozatalra 
épít, ők azonban a konstruktív 
vitában hisznek.

– Nem kell mindenben 
egyetérteni ahhoz, hogy fenn-
tartható legyen a városvezetés 
– hangoztatta.

Végül döntött arról is a gré-
mium, hogy a diákpolgármes-
ter és a diákönkormányzat 
elnöke részt vehet a közgyű-
léseken tanácskozási joggal. 
Ezt a Velünk a Város részéről 
üdvözölték, hiszen „stratégiai 
partnerként tekintünk a fia-
talokra” – fogalmazott Szarka 
Dénes.

Kujan István
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Tanácskozott a grémium. Fotó: Juhász Ákos

A váltásra azért volt szük-
ség, mert Prokai Margit 
korábbi intézményvezető 
nyugdíjba vonult.

Varga Gábor személyében 
új vezetője lesz 2022 janu-
árjától a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár-
nak – erről zárt ülésen dön-
tött csütörtökön a miskolci 
közgyűlés. Az igazgatóvál-
tásra azért volt szükség, mert 
Prokai Margit korábbi intéz-
ményvezető – aki májustól 
már felmentési idejét töltötte 
– idén októberben nyugdíjba 
vonult. A könyvtárat azóta 
megbízott igazgatóként Cso-
ma-Simon Mária vezeti.

Varga Gábor 2000-ben 
kezdte meg könyvtáro-
si pályafutását a Miskol-
ci Városi Könyvtár Szabó 
Lőrinc Fiókkönyvtárában, 
majd 2002-től a Lévay Jó-
zsef Muzeális Könyvtárban 
dolgozott. A Miskolci Vá-
rosi Könyvtár és a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei Könyvtár 
2013-as összevonását köve-
tően osztályvezetői, 2016-tól 

városi hálózati igazgatóhe-
lyettesi pozíciót töltött be.

A kulturális intézmény je-
lenlegi szolgáltatási osztály-
vezetője a Miskolci Naplónak 
elmondta, ötéves vezetői prog-
ramjában nagy hangsúlyt kap 
a könyvtárhasználat komfor-
tosabbá tétele a könyvtári terek 
megújításának folytatásával, az 
önkiszolgáló kölcsönzés bőví-
tésével, a távolról elérhető szol-
gáltatások kiterjesztésével, az 
adatbázisok és a könyvtár által 
fejlesztett alkalmazások ottho-
ni használatával.

– Fontos feladatunk a 
könyvtárakban őrzött helyi 
értékek bemutatása, digitá-
lisan elérhetővé tétele, olyan 
szolgáltatások fejlesztése, 
amelyekkel a közoktatást tá-
mogatjuk. A 2022-es év jó 
alkalom lesz az összegzésé-
re és az elődök munkájának 
elismerésére is, hiszen jövőre 
ünnepeljük a megyei könyv-
tár fennállásának 70 éves, a 
Görgey utcai központi épü-
let átadásának 50 éves évfor-
dulóját – tette hozzá.

Tajthy Ákos
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MOLNÁR PÉTER,  
KDNP FRAKCIÓVEZETŐ

A költségvetés III. ne-
gyedéves korrekciója 
élénk vitát váltott ki. Mi 
elmondtuk: az a baj, hogy 
Miskolc idei költségveté-
sében nincs vízió, nincs 
jövőkép. Ezt sajnos már a 
városlakók is érzik. A tö-
megközlekedés katasztro-
fális állapotát, a végletekig megritkított járatokat 
viszont tapasztalják. Pedig az önkormányzat az 
iparűzésiadó-bevétel kiesésének kompenzálásá-
ra kormányzati támogatásként 1 milliárd 350 
millió forintot kapott. Ez egy szabadon felhasz-
nálható forrás. De augusztusban még plusz 350 
millió forint rendkívüli kormányzati támogatás 
is érkezett a város számlájára. Az MVK járato-
kon mégsem sűrítettek.

Elmondtuk: a központi költségvetés, vagy-
is a kormány finanszírozta és finanszírozza a 
nagy miskolci beruházásokat. Úgy mint a ta-
polcai élményfürdő 12,7 milliárd; a Diósgyőri 
vár rekonstrukciója 15,5 milliárd vagy az 
Y-híd 13,5 milliárd forint. A jelenlegi baloldali 
városvezetés már több mint két éve van hatal-
mon, de semmilyen eredményt, fejlesztést nem 
tudtak még felmutatni. És a költségvetési kor-
rekció sem hozott semmit. Ami fejlesztés zajlik 
a városban, azt még az előző vezetés kezdte el 
vagy lobbizta ki.

A KDNP és a Fidesz képviselői eleget tettek 
a beszámolási kötelezettségüknek a miskolci 
választópolgárok felé. A kiadvány, ami ezt tar-
talmazza minden képviselőnk közösségi olda-
lán elérhető, de a KDNP miskolci honlapján 
is olvasható.

SIMON GÁBOR,  
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ

Hosszú és szenvedé-
lyes, de gyakorlatilag 
politikai jellegű vita ala-
kult ki a város gazdasági 
helyzetéről. A költség-
vetésen egy kismértékű 
módosítást hajtottunk 
végre, amiben a legfon-
tosabb tétel, hogy újabb 
200 millió forintot adunk az MVK-nak, így 
idén már közel 3 milliárddal támogattuk a 
közlekedési vállalatot – ilyen soha korábban 
nem történt. A pandémia miatt csökkentek 
a jegyárbevételek, a kormány 2020 óta nem 
finanszírozza a közösségi közlekedést, és 
mindezek mellett megnőttek az áram-, a ben-
zin- és a gázköltségek. Mi magunk is tudjuk, 
hogy nem ideális a helyzet, de közgazdasági 
képtelenség, hogy kevesebb pénzből többet 
költsünk. Márpedig a kormány gyakorlatilag 
megsarcolja a miskolci önkormányzatot. Fon-
tos tétel még a korrekcióban, hogy megépül 
a népkerti futópálya, összesen több mint 80 
millió forint áll rendelkezésre. Megdöbbenve 
tapasztaltuk, hogy az ellenzéki képviselők sa-
ját választóikat sem tisztelték meg azzal, hogy 
a közgyűlés elé tárják az éves képviselői be-
számolóikat. Én mindenesetre beleolvastam a 
közösségimédia-oldalaikra feltöltött írásaikba 
– ezek inkább politikai deklarációk. A város-
vezetés újra támogatja a fiatalokat, pénz szű-
kében is bevezettük a babaváró támogatást, 
először volt külön a fiataloknak lakáspályázat, 
visszavezettük a Bursa Hungarica ösztöndíj-
rendszert, és újra van diákpolgármestere és 
diákönkormányzata a városnak.

NAGY ÁKOS,  
FIDESZ FRAKCIÓVEZETŐ

„A költségvetés kor-
rekciójának tárgyalá-
sa során egyértelművé 
vált, amit a miskolci-
ak régóta tudnak: az 
alkalmatlan balolda-
li vezetés harmadik 
évébe lépve sem képes 
lendületben tartani a 
várost. Ötletek hiányában tanácstalan-
ság, fejlődés helyett egyhelyben toporgás, 
melynek bizonyítéka az előterjesztés is, 
hiszen a tárgyalás után polgármester úr 
megjegyezte, hogy az ellenzék nem adott 
ötleteket arra, honnan lehetne pénzt sze-
rezni, miközben a város gazdálkodási ta-
nácsnokának véleményére a város veze-
tése nem is kíváncsi. A mi álláspontunk 
az, hogy az elvállalt városvezetői felelős-
ség éppen azt jelenti, hogy a baloldal ké-
pes a várost vezetni, és tehetetlenségében 
nem az ellenzéktől vár ötleteket. A Fi-
desz-KDNP miskolci képviselői ebben az 
évben is eleget tettek beszámolási kötele-
zettségüknek, ugyanakkor a VV képvise-
lői beszámolóinak áttekintésekor megálla-
píthattuk, hogy a Demokratikus Koalíció 
és a város vezetése között komoly ellentét 
feszül. Ezért arra kértük baloldali képvi-
selőtársainkat, hogy kezeljék az őket érin-
tő konfliktusokat, és belső csaták helyett 
inkább kezdjenek el a miskolciakért dol-
gozni, ha pedig nagy az egység köztük, fe-
lesleges műbalhékkal ne fárasszák a mis-
kolciakat, hanem energiáikat fordítsák a 
város szolgálatára."

HEGEDŰS ANDREA, 
VELÜNK A VÁROS  
FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES

A költségvetési korrek-
cióból kiemelném a Nép-
kert futópályája, vala-
mint a lakossági ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatás 42-
42 millió forintos támo-
gatását. Nehéz helyzetet 
örököltünk fideszes előde-
inktől a városi közlekedés 
finanszírozása terén is, melynek egyensúlyban 
tartását ezúttal 200 millió forinttal segítjük, de 
ez nem jelenti a végleges megoldást. Az elvont 
adóbevételek és támogatások még sok évig nehe-
zíteni fogják a város költségvetését, a kormány 
részéről érkezett 350 milliós „kompenzáció” csak 
tűzoltásra elég. A Lézerpont Stúdió megvásár-
lásával az előző városvezetés több évre vissza-
nyúló, felelőtlen mulasztása rendeződik. Azt kell 
mondanom, hogy a kilenc év elhibázott gazda-
ságpolitikáját nehéz a jelenlegi városvezetésnek 
két év alatt kompenzálni, de bizonyítottuk, hogy 
nekünk valóban Miskolc az első. A választópol-
gárok tájékoztatására a képviselők többsége el-
készítette az egyéves munkájáról a beszámolót, 
sajnálatos azonban, hogy a Fidesz-KDNP ezt 
nem érezte kötelességének. Konstruktív javasla-
tok helyett csak kritikai véleményük volt. Öröm-
teli, hogy a közgyűlés új tagokkal, a diákpolgár-
mester és a diákönkormányzat elnökével bővült. 
Ők tanácskozási joggal vehetnek részt a grémi-
um ülésein, gyakorolhatják az érdekérvényesí-
tést, ráláthatnak a közéleti szerepvállalás fele-
lősségteljes munkájára. Lehetőséghez szeretnénk 
juttatni őket, hogy városukért felelős felnőttekké, 
igazi lokálpatriótákká váljanak.

Varga Gábor kinevezett igazgató. Fotó: Magánarchívum



A korábbi iskolaépület több 
mint nyolcszázmillió forint-
ból újul meg teljesen.

Félidőhöz érkezett a Szent-
páli-iskola korábbi, Csengey 
utcai épületének felújítása. 
Ahogyan arról korábban be-
számoltunk, a kivitelező au-
gusztusban vette át a munka-
területet a várostól, és azonnal 
megkezdte a bontási munká-
kat. A beruházás azóta egy-
re látványosabban halad: az 
épület két homlokzatát hosz-
szabb ideje állvány takarja, a 
régi nyílászárókat már koráb-
ban kibontották. Az elmúlt he-
tekben pedig a tető bontása is 
megkezdődött.

– A belső terekben a bon-
tás már befejeződött, jelenleg 
a nyílászárók beépítésén dol-
goznak, valamint a tetőt fedő 
cseréppel kapcsolatban zajla-
nak egyeztetések a főépítésszel, 
hiszen az épület helyi védett-
ség alatt áll – mondta el a Mis-
kolc Televízió Híradójának ér-
deklődésére Miklós Viktor, a 
polgármesteri hivatal pályáza-
ti főosztályának vezetője, aki 
hozzátette, a megújuló épületet 
akadálymentesítik is, így a ki-
vitelező egy liftet is beépít.

Öt ütemben
A beruházással március kö-

zepére kell elkészülnie a kivite-
lezőnek és – amint azt a főosz-
tályvezető hangsúlyozta –, 
jelenleg úgy tűnik, az ütemterv 
tartható is lesz. „A kivitelezés a 

korábbi, 2017-ben megfogal-
mazott koncepcióterv alapján 
indult meg. Az eredeti elkép-
zelés szerint a teljes fejlesztés 
öt ütemből állna, ebből most 
az első kettő, a konkrét épület-
felújítás és a tetőtér beépítése 
valósul meg” – hangsúlyozta.

A megújuló iskolaépület 
földszintjén egy melegítőkony-
ha és étkező működik majd, 
az első és a második emele-
ten pedig a Miskolci Bartók 
Béla Zene– és Táncművészeti 
Szakgimnázium számára ala-
kítanak ki tantermeket. Végül 
a harmadik emeletre és a te-
tőtérben kialakított új helyi-

ségekbe a Miskolci Kulturá-
lis Központ irodái költöznek 
majd. Miklós Viktor elmondta, 
a polgármesteri hivatal tervei 
szerint rövidesen neki tudnak 
kezdeni a további három ütem 
tervezésének, így a most meg-
újuló, kétezer négyzetméteres 
terület további helyiségekkel, 
funkciókkal bővülhetne.

Csaknem százéves
Ahogyan arról korábban 

részletesen is írtunk, a lassan 
százéves épületet a Miskolci 
Ortodox Izraelita Hitközség 
építtette, és az 1920-as évek 
második felében kezdték el a 

tanítást a Polgári Leányiskolá-
ban, majd a Tanítóképzőben. A 
második világháború után vi-
szont egyik oktatási intézmény 
sem indult már újra, mivel di-
ákjaik és tanulóik túlnyomó 
része mártírhalált halt.

Ezt követően a Csengey utcai 
ingatlan minden valószínűség 
szerint üresen állt több mint két 
évtizeden át. Aztán 1969-től az 
1954-ben létrejött Miskolci Ke-
reskedelmi Tanulóiskola (ma 
Szentpáli István Kereskedelmi 
és Vendéglátó Technikum és 
Szakképző Iskola) használta azt 
egészen 2002-ig.

Tajthy Ákos
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Jelenleg a nyílászárók beépítésén dolgoznak. Fotó: Parai Roland

Idén tízéves Miskolc és 
Asan testvérvárosi kapcsolata. 
Ebből az alkalomból érkezett 
delegáció a dél-koreai város-
ból csütörtökön a városházá-
ra. Veres Pál a találkozón be-
szélt a többi közt a két város 
gazdasági, kulturális kapcsola-
táról. Hangsúlyozta, korábban 
már több asani szakmai cso-
port is ellátogatott Miskolcra, 
ahol többek között adóügyek-
kel, szennyvíztisztítással és 

geotermikusenergia-haszno-
sítással kapcsolatos kérdések-
ről tárgyaltak. A polgármes-
ter kiemelte, a városvezetés 
2012-ben a koreai üzleti kap-
csolatokról egyeztetett Asan-
ban, míg 2016-ban befekte-
tést tervező cégeket kerestek 
fel. Elhangzott az is, hogy a két 
város polgármestere is hama-
rosan találkozik majd, most 
ezt a tárgyalást is előkészítet-
ték. Fotó: Mocsári László

Jubileumot ünnepeltekJubileumot ünnepeltek

Hirdetés

Nagy konyhánk örökös da
rabja a mindenkit túlélő szál
kás, fekete, vizeslóca. Rajta 
egy mázos vödör és egy hor
padozó füles kanna. Mel
lette árválkodott egy puri
tán mosdólavór, dongalábú, 
rozsdálló vasállványon. Drága 
édesanyám oltalmazta, mon
dogatta, lány korában ezt a 
rózsával cirkázott vödröt sok 
ezerszer töltötte meg a kútból 
merített vízzel. Egy gangos la
kás első emeletén felnőve ne
héz elképzelni a kútra járást, 
de még az utcai csapnál való 
sorakozást is. Számomra már 
az is trauma volt, amikor cső
töréskor vízzel kellett tele spáj
zolni a vájd lingoktól a kádig 
mindent. Természetes volt, 
hogy egy csavarással bármikor 
vizet fakasztok a falból, mint 
valamikor Mózes a kősziklá
ból.

Nos, a miskolci Nagya
vas felsősoron már többször 
is megcsodáltam egy nagyra 
méretezett, fehérre mázolt, 
borháznak álcázott épületet. 
Röstellem, hogy idáig nem is 
tudtam, micsoda ipartörté
neti emlék rejtőzik itt, a város 
felett. Mint egy kastélynál, 
mindkét oldalán egy mere
dek, túlméretezett fokokkal 

teli lépcsősor vezet a tetőte
raszra. Egy kicsit a semmi
be, mert innentől csak a csu
pa gazos hegyoldal látható. 
Elölről impozáns látvány, 
igazából kilóg a környék 
pincéi közül. S ki gondolná, 
hogy ez a város első víztáro
zója, olyan, mint valamikor 
a faluhelyeken gomba mód
ra terjedő hidroglóbusok. A 
Pipiskedombnak becézett 
hegy üregében két egymás
tól elkülönülő, 750 köbmé
teres medencét vájtak ki a 
múlt század elején. Micsoda 
szentségtörés lehetett ez an
nak idején, a sok borospince 
szomszédságába egyszerre 
két vizes medencét álmod
ni. A ház előterében sok ha
talmas elzárócsap, vaslétrák 
a medenceszinti mélység
ben, és kékre mázolt vasaj
tók a tárolókban. Ebben a 
járványhelyzetben nem kuk
kanthattam be a tározókba, 
csak sejthettem, hogy olyan 
barlangi csónakázótóra ha
jazó látványban részesülhet
tem volna.

Viszont megtudtam, hogy a 
város első vízközműhálózatát 
1913 februárjában adták át. 
Előtte kiépítették a mostani 
tapolcai barlangfürdő mellet

ti gépház elődjét, amelyben a 
két szivattyút még 300 voltos 
motorral hajtották. Megjegy
zem, a világítás még 110 vol
tos feszültséggel ment. Ezek 
a gépek percenként 500 ezer 
liter víz felhozatalára voltak 
képesek. Ehhez Tapolcáról 
csaknem negyven kilométe
res, cirka félméteres átmérőjű 
csőhálózatot kellett lefektetni. 
S majdnem ugyanilyen hosz
szúságú szennyvízcsatornát 
is építettek.

Az első világháború idején 
mindössze 43 ezren lakták 
Miskolcot, és a 4843 ingatlan 
közül mindössze 840 lakásba 
vezették be a vizet. Nos, tud
juk, a múlt század derekán 
sem volt sokkal rózsásabb 
a helyzet, hiszen a belváro
si ódon házak szanálásáig, a 
panelprogram megjelenésé
ig egyáltalán nem volt ritka
ság, hogy az utcai tűzcsapok
ról hordták a vizet. Miközben 
ez az avasi tározó immár 
csaknem 110 éve rendületle
nül üzemel, forradalmakon, 
világháborúkon át. Minden 
tiszteletet megérdemel ez a 
műszaki alkotás, amely elő
deink munkáját dicséri.

Egyébként jelenleg már 
több mint félszáz ehhez ha

sonló víztározó gondoskodik 
a szomjoltásunkról, hogy mo
sakodhassunk, leöblíthessük 
a toalettet és kertet locsolhas
sunk vagy kocsit mossunk. 
Megtudtam, ezek a létesítmé
nyek 660 kilométer hosszú, 
bonyolult vezetékrendszerben 
vannak összekapcsolva, hogy 
egy nagyobb csőtörés esetén 
se kelljen vízkorlátozást be
vezetni.

Emlékeimben él, hogy a 
múlt században nem volt víz
óra a MIKes bérlemények
ben. A négyzetméterenként 
egyforintos lakbérbe ez is be
leszámított, mint a szemét
szállítás. Nem is spóroltunk 
vele. A dinnyét, a szódát és a 
sört is a csorgó csap alatt hű
töttük. Fagytalanítás helyett 
is inkább csurgattuk a vizet. 
Persze azt sem tudtuk, hogy 
mennyire ártalmas s mérgező 
az azbeszt és az ólomcsőveze
ték. Legalább egy fél évszázad 
kellett ahhoz is, hogy a teljes 
hálózatot lecseréljék.

Erre koccintsunk! Miskol
ci csapvízzel. Semmi kocká
zat. A laboratóriumi mérések 
szerint miénk az ország egyik 
legegészségesebb, legjobb 
csapvize. 

Szántó István

Jegyzet

Az első szomjoltó a PipiskénAz első szomjoltó a Pipiskén

Miskolci olvasónk levelében leírta, hogy 
a munkáltatója tanulmányi szerződést 
akar vele kötni olyan képesítés meg-
szerzése érdekében, mely a munkakör 
betöltésének feltétele. Kérdezi, hogy köteles-e vállalni a 
szerződés megkötését.

A tanulmányi szerződés-
ben a munkáltató vállalja, 
hogy a tanulmányok alatt 
támogatást nyújt, a munka-
vállaló pedig arra kötelezi 
magát, hogy a megállapodás 
szerinti tanulmányokat foly-
tatja, és a képzettség meg-
szerzése után a támogatás 
mértékével arányos időn – de 
legfeljebb öt éven – keresztül 
munkaviszonyát felmondás-
sal nem szüneti meg. A Mun-
ka Törvényköve rögzíti, hogy 
a tanulmányi szerződést kö-
telező írásba foglalni.

Tanulmányi szerződés ak-
kor köthető, ha a munkavál-
laló a munkáltató számára 
hasznosítható többlettudás 
érdekében, de egyébként 
nem kötelező képzésen kí-
ván részt venni.

Amennyiben a munkálta-
tó olyan képzettség megszer-
zését igényli, amely az adott 
munkakörre nézve jogszabá-
lyi előírás, azt a munkáltató 
kötelezéseként kell értelmez-
ni. Tehát ha a tanulmányok 
elvégzésére a munkáltató kö-
telezte a munkavállalót, nem 
köthető tanulmányi szerző-
dés. Munkáltatói kötelezésnek 

számít minden olyan képzés, 
amit a jogszabály alapján kell 
elvégeznie a munkavállaló-
nak. Nem köthető továbbá 
tanulmányi szerződés a mun-
kaviszonyra vonatkozó sza-
bály alapján járó kedvezmé-
nyek biztosítására.

A Munka Törvényköny-
ve nem részletezi, hogy a 
tanulmányi szerződésben 
mit köteles a munkáltató 
biztosítani. A legfontosabb 
támogatási forma, hogy a 
munkavállaló oktatáson és 
a vizsgákon megjelenhessen.

A felek a tanulmányi szer-
ződésben megállapodhatnak, 
hogy a munkáltató a kép-
zést anyagilag is támogatja, 
a tanulmányok költségeihez 
hozzájárul (pl. utazás, szállás, 
tandíj, tankönyv stb.) .

A munkavállaló a tanul-
mányok befejezése utáni idő-
re kötelezettséget vállal arra, 
hogy a munkaviszonyát nem 
szünteti meg. Ez a képzés idő-
tartamához igazodva alakul. 
A dolgozónak tehát meg kell 
fontolni, hogy hosszú távú el-
kötelezettséget vállal-e.

dr. Strassburger Gyula 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Tanulmányi  Tanulmányi  
szerződésszerződés



2017 után ismét Távhő Öko-
címke védjegyet nyert el a 
MIHŐ.

– Először 2017-ben ad-
tuk át a Távhő Ökocímkét, 
a Miskolci Hőszolgáltató 
Kft. (MIHŐ) pedig az elsők 
között nyerte el a védjegyet 
a megújuló energiaforrá-
sok példamutató használa-
táért – hangzott el Perger-
né Nagy Edittől, a Magyar 
Távhőszolgáltatók Szakmai 
Szövetségének energetikai 
és műszaki ügyekért felelős 
projektvezetőjétől.

Idén tíz hazai távszolgálta-
tó kapta meg az ökocímkét, 
mely a primerenergia-haté-
konyságról, a zöldenergia-fel-
használásról és a szén-dioxid 
kibocsátásának mértékéről 
nyújt tájékoztatást.

Az elismerést a szövetség 
azzal a céllal hozta létre, hogy 
a háztartási gépek már ismert 
energiacímkéihez hasonlóan, 
közérthető módon mutassa 

be a távhőrendszerek ener-
giahatékonyságát és környe-
zetre gyakorolt hatását. 

– Egy távhőrendszer ak-
kor jó, ha energiahatékonyan 
és környezetkímélő módon 
működik. Cégünk üzemelte-
ti az ország egyik legnagyobb 
távfűtési rendszerét, így egy-
általán nem mindegy, hogy a 
megújuló energia milyen rész-
arányt képvisel, mennyire kör-
nyezetbarát és energiatakaré-
kos – fogalmazott Bernáthné 
Barczi Judit, a hőszolgáltató 
koordinációs és kommuniká-
ciós főmunkatársa.

– Az elmúlt évtizedben 
megvalósult fejlesztéseknek 
köszönhetően Miskolc táv-
hőszolgáltatása ma már kö-
zel 60 százalékban geotermi-
án és biomasszán alapul. A 
MIHŐ jövőbeli célja az, hogy 
a megújuló energiaforrások 
felhasználási aránya növe-
kedjen – húzta alá a vállalat 
ügyvezetője, Korózs András.

B. D.

Hagyományteremtő cél-
lal rendezték meg szerdán 
a miskolci kukások napját, 
azaz a MaKukát.

Közel kétszáz miskolci diák 
nyüzsgött szerda reggel a Mi-
ReHu Nonprofit Kft. (MiRe-
Hu) telephelyén. A gyerekek 
a cég szemléletformáló prog-
ramjaira érkeztek.

A meghívott vendégek több-
sége méltatta a hulladékgaz-
dálkodási vállalat törekvéseit, 
mint mondták, napjainkban a 
fiatalok környezettudatos gon-
dolkodásra való nevelése ki-
emelt jelentőséggel bír. Veres 
Pál polgármester azt hangsú-
lyozta, hogy nem lehet elég ko-
rán kezdeni, és a mindenna-
pok részévé kell válnia annak, 
hogy odafigyelünk a környe-
zetünkre.

– Aki ilyen fiatalon elsajátít-
ja ezt a tudást, biztosan foly-
tatni fogja ezt a gyakorlatot 
felnőtt korában is. Talán keve-
sebb csomagolóanyagot hasz-
nál, szelektíven gyűjti majd a 
szemetet. Így tisztább és élhe-
tőbb lesz a környezetünk – fo-
galmazott a városvezető.

Vigyázni a bolygóra
Úsz Illés, az Információs és 

Technológiai Minisztérium 
államtitkári főtanácsadója rá-
erősített: amit itt tanulnak já-

ték közben a fiatalok, az az 
egész életükön át elkíséri majd 
a diákokat.

– Ahogy mi, úgy ti is vigyáz-
ni fogtok a bolygóra, hogy utó-
daink is boldogan élhessenek 
itt – fogalmazott.

Vásárhelyi Tibor, az NHKV 
Zrt. vezérigazgatója pedig ar-
ról beszélt, hogy a gyerekek 
igenis rá tudják venni a szülő-
ket arra, hogy például szelektí-
ven gyűjtsék otthon a szeme-
tet. Erre kérte is őket.

A hulladékgazdálkodási vál-
lalat korábban indított egy alko-
tói pályázatot, aminek most volt 
a díjátadója. Papp Máté verssel, 
Kertai Zsombor videóval, Ma-
gyar Violetta rajzzal, Fehérvári 
Kristóf kreatív rajzzal kartonlap-

ra pályázott és nyert. A fődíjat 
Bacsóka Szandra vihette haza, ő 
egy kukát tervezett, ami egyben 
egy guruló szék is.

Kalandjáték lesz
A MiReHu szemléletformáló 

tevékenységébe egy újabb elem 
épült be most, ez a hulladékfel-
fedező applikáció, ami ezen az 
eseményen debütált. A program 
tulajdonképpen egy, a telephe-
lyen végigvezető geocaching ka-
landjáték, aminek segítségével a 
gyermekek megismerkedhetnek 
a telephelyen végzett, az egyes 
hulladékok feldolgozására irá-
nyuló hulladékgazdálkodási te-
vékenységekkel. Ezzel élmény-
formában szerezhetnek olyan 
tudást, ami segíti őket a fenn-

tartható, környezettudatos élet-
mód felé fordulásban – mondta 
el érdeklődésünkre Ladányi Ro-
land, a MiReHu Nonprofit Kft. 
ügyvezetője.

A rendezvényt a Zöldforgó 
Élménynap, a BMH Nonprofit 
Kft., az NHKV Zrt., a MüMü, a 
Re-Placc és a Kezes-lábas játszó-
ház programjai színesítették. És 
az élménynappal párhuzamosan 
szakmai minikonferenciának 
is otthont adott a szervező Mi-
ReHu, ahol a résztvevők megis-
merhették a miskolci hulladék-
gazdálkodás múltját és a vállalat 
szemléletformálási tevékenysé-
gét, valamint bepillantást nyer-
hettek a hulladékgazdálkodási 
innovációs tevékenységekbe.

Kujan István
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Gyerekekkel és új applikációval Gyerekekkel és új applikációval 
ünnepeltekünnepeltek

Elismerés a MIHŐ-nekElismerés a MIHŐ-nek

Önkormányzati segítségről 
biztosította a Katowice utcá-
ban történt társasházi tűz-
ben érintett lakókat Szopkó 
Tibor alpolgármester.

A második emeleti lakás 
november 12-én éjjel gyul-
ladt ki. Összesen több mint 
nyolcvan embert menekítet-
tek ki a tűzoltók a négyeme-
letes, három lépcsőházból 
álló társasházból.

– Ilyen helyzetben az ön-
kormányzatnak szűkösek az 
eszközei, de mindezeket fel-
használtuk arra, hogy segít-
sük a károsultakat, még ha 
ez kis segítség is – ismertette 
Szopkó Tibor alpolgármester.

Az esethez a miskolci, a ka-
zincbarcikai és a tiszaújváro-
si hivatásos tűzoltókat riasz-
tották, továbbá a helyszínre 
érkezett a Katasztrófavédel-
mi Műveleti Szolgálat is. Az 
egységek több lakót kimene-
kítettek az épületből, majd el-
fojtották a lángokat.

– A rendeletben szabályo-
zott rendkívüli településtá-
mogatás maximális összegét 
igyekszünk odaítélni a káro-
sultaknak, amely jelen eset-
ben százezer forint – tette 
hozzá a politikus.

A kiégett lakásban élő férfi 
kérdésünkre elmondta: arra éb-

redt, hogy a lábán ég a takaró. 
Riadalmában a tüzet azonnal 
oltani próbálta, majd rohant a 
szomszédokat értesíteni. Más-
fél szobás lakását – hűtőjét és a 
mosógépét leszámítva – telje-
sen felemésztették a lángok, de 
az alatta és fölötte lévő lakáso-
kat is érintette a tűzvész.

– Az elmúlt időszakban 
megközelítőleg kilencven 
esetben riasztották a megye 
tűzoltóit csak a lakásban ke-
letkezett tűzesetek miatt – 
tudtuk meg Hudák Andreá-
tól, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság helyettes szóvi-
vőjétől. A balesetek okai kö-
zött jellemzően a konyhai 
tűzhelyen felejtett zsiradék 
meggyulladását (illetve an-

nak helytelenül, vízzel való 
oltását), az elalvás előtti ágy-
ban történő dohányzást, va-
lamint a felügyelet nélkül ha-
gyott mécsesek belobbanását 
találták a szakemberek. – 
Utóbbira az elkövetkezendő 
időszakban különösképpen 
oda kell figyelnünk – hang-
súlyozta Hudák Andrea, hoz-
zátette, a kiváltó tényezők kö-
zött a lakásfelújítások során 
vétett figyelmetlenségekkel 
és a gázkészülékek meghibá-
sodásával is számolni kell.

Azt, hogy a tüzet mi okoz-
ta, most pontosan még nem 
tudni, a szakemberek ottjár-
tunkkor is vizsgálódtak a ki-
égett lakásban, illetve a lép-
csőházban.

Bódogh Dávid

A projekt szempontjából 
jelentős mérföldkő, hogy 
megkapták a jogerős épí-
tési engedélyt, ami alap-
ján indulhat a beruházás 
– nyilatkozta lapunknak 
Herdon István vezérigaz-
gató.

A fejlesztést – aminek első 
üteme várhatóan 2022 végé-
re készül el – több ütemben 
valósítják meg. Először elké-
szül egy ötezer négyzetmé-
ter alapterületű ipari csar-
nok, kapcsolódó irodákkal. 
Az épület műszaki paramé-
terei multifunkciós hasznosí-
tást tesznek lehetővé. Herdon 
István, a Xanga Investment 
and Development Group 
vezérigazgatója kiemelte, a 
bérlői igényeknek megfelelő 
kialakítást követően a csar-
nok egyaránt alkalmas lesz 
termelő- és logisztikai tevé-
kenység végzésére. A fejlesz-
tés során szem előtt tarják a 
környezettudatosságot, vala-
mint energiahatékony meg-
oldások – geotermikus ener-
gia felhasználása, korszerű 
hőszigetelő rendszerek – al-
kalmazását.

– A beruházás bejelenté-
se óta sem állt meg a mun-
ka: megtörtént a terület adás-
vétele, majd feltérképeztük 

a talajmechanikai és infra-
strukturális adottságokat, le-
hetőségeket. Ezzel párhuza-
mosan – mivel befektetési 
alapkezelők vagyunk – elvég-
zünk egy sor értékelést, elké-
szültek az elemzések, ezekre 
támaszkodva összeraktunk 
a projekt megvalósításához 
egy konkrét tervet.

Ezt követően kiválasztot-
ták a kivitelezőt (mintegy tíz-
zel tárgyaltak több körön át), 
aminél a vezérigazgató el-
mondása szerint fontos volt, 
hogy a kivitelezés megfele-
lő minőségben és megfelelő 
áron készüljön el, és ennek az 
árnak tükröznie kell a majda-
ni bérlők piaci igényeit.

– Az első ütem megva-
lósítását követően a létesít-
mény 25-30 ezer négyzet-
méter nagyságúra bővíthető, 
ami egyrészt lehetővé teszi a 
már betelepült vállalkozások 

hosszú távú bővülését, illet-
ve további vállalatok betele-
pülését – nyilatkozta Herdon 
István.

A Déli Tudományos és 
Technológiai Parkban lévő 
földterület adásvételi szerző-
dését júniusban írta alá Ve-
res Pál polgármester, Dukai 
Zoltán, a Miskolc Holding 
Zrt. vezérigazgatója, vala-
mint Herdon István a Xanga 
csoport egyik tagvállalata, a 
MIA Rising Kft. nevében. A 
cégcsoport húsz éve fejleszt 
ipari infrastruktúrát, gyára-
kat, logisztikai központokat. 
A kiváló munkaerő, a város 
jó elhelyezkedése, a tradicio-
nális egyetemi képzések és a 
tudásháttér, valamint a jó inf-
rastruktúra miatt választot-
ták Miskolcot. A teljes beru-
házás összértéke meghaladja 
a 10 milliárd forintot.

K. I.

INDULHAT A XANGA  INDULHAT A XANGA  
BERUHÁZÁSA MISKOLCONBERUHÁZÁSA MISKOLCON

Katowicei lakástűz:  Katowicei lakástűz:  
támogatják a károsultakattámogatják a károsultakat

A Katowicze utcai lakástűz okát szakértők bevonásával 
vizsgálják. Fotó: Mocsári László

A legkisebbeket is programok várták a miskolci kukások napján. Fotó: Mocsári László

Újra megkapta az Ökocímke védjegyet a MIHŐ. Fotó: Juhász Á.
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Hirdetés

„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, hogy a fényről fogok írni. Mis-
kolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért Miskolc? 
című kötetében Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy miért sze-
reti Miskolcot.

Dajka István tizenhat éve
sen lépett be első egyesületébe 
azért, hogy majd egyszer meg
valósítsa álmait. A Miskolci 
Honvéd motoros szakosztá
lyának tagjaként kezdetben 
még nem tudta, milyen szak
ágat válasszon. Edzője úgy 
irányította, hogy mindenféle 
motorozásban kipróbálja ta
nítványa képességeit. Elindult 

terepversenyeken, gyorsasági 
pályán, és megismerkedett a 
salakmotorozással is.

Egy idő után úgy érezte, 
hogy hozzá legközelebb a sa
lakmotorozás áll. Gyors, lát
ványos és férfias. Olyan, mint 
a százméteres síkfutás. Az 
ember vesz egy nagy levegőt 
és fut, ahogy csak bír. A sa
lakverseny is ilyen. Egy ová

lis pályán négy kört kell meg
tenni úgy, hogy a végén a négy 
versenyző közül téged intsen 
le zászlójával elsőnek a start
mester. A motoron fék nincs, 
csak gáz. Persze az kevés, ha 
csak a gázt húzza a salakos, jó 
helyzetfelismerés, gyors dön
tés, kiváló kanyartechnika 
kell hozzá. És még valami. Itt 
nincs helye a félelemnek.

A salakmotorozás a legbát
rabb férfiak sportja.

Amikor 1958ban kiírták 
a magyar országos bajnok
ság menetrendjét, a résztvevő 
miskolciak között ott állt Daj
ka István neve. Már az első év
ben összesített ötödik helye
zésével bizonyította, kivételes 
tehetsége van a salakmoto
rozáshoz. Aztán a következő 
évben már a második helyet 
szerezte meg a debreceni pél
daképe, Vörös mögött. A kö
zönség kedvence lett szerény
ségével és sportszerűségével. 
Ezt azzal vívta ki, hogy ami
kor egyik nagy riválisa, Pász
tor bukott egy versenyen, a 
futam leintése után nem a de

póba sietett, hanem visszaka
nyarodott, és az éppen ápolás 
alatt álló vetélytárshoz sie
tett, megtudni, mi van vele, és 
együttérzése jeléül barátságo
san megveregette a vállát.

1961ben már nem talált 
legyőzőre. Persze ez egyálta
lán nem volt egyszerű, mert 
mindenki őt akarta már ak
kor legyőzni. Jobbak voltak a 
motorok is, erősebbek az el
lenfelek. Rosszul indult, mert 
az első fordulóban a debrece

ni versenyen megnyert négy 
futam után az utolsó, ötödik 
futamban vezető helyről el
esett. Ez azt jelentette, hogy 
összesítésben csak harmadik 
lett. Aztán a következő há
rom forduló mind a tizen
öt futamát, melyben elindult, 
megnyerte, így már igen nagy 
előnnyel vezetett a bajnokság
ban. Az utolsó, ötödik fordu
lóban már inkább a biztonsá
gos versenyzésre figyelt, hogy 
bukás és sérülés nélkül fejezze 

be a versenyt. Második lett, de 
összesítésben óriási előnnyel 
nyerte meg az országos baj
nokságot.

Amikor felállt a dobogó leg
tetejére, a nézők felállva tap
soltak. Miskolc ünnepelte fiát, 
aki megvalósította gyermek
kori álmait, és most könnyez
ve fogadja a szövetség orszá
gos elnökének gratulációját és 
lehajol, hogy nyakába akasz
szák az aranykoszorút.

Fedor Vilmos
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SALAKMOTOROS SALAKMOTOROS 

Dajka István búcsúja szeretett sportjától (jobbról a második, hár-
mas számmal). Fotó: Magánarchívum

Méltó utódok: Jakab János, Szőke János, Csató Sándor és Bernáth János. Fotó: Magánarchívum



Miskolcon lépett fel Sza-
lóki Ági, aki a Művészetek 
Házában három koncertet is 
adott. Két fellépés között be-
szélgettünk a háromszoros 
Fonogram, illetve Liszt Fe-
renc-díjas előadóművésszel.

Miskolci Napló: Mit hozott a 
Művészetek Házába?

Szalóki Ági: Két napra ér-
keztem Miskolcra, ahol három 
koncertet is adtam. Nagy do-
log az, hogy egyáltalán játsz-
hatunk, hiszen mi, zenészek 
különösen megszenvedjük ezt 
az időszakot. Az elmúlt két év 
gyökeresen átalakította az éle-
tünket. Sok év jövés-menés, 
koncertezés után egyszer csak 
otthon kellett hogy maradjunk. 
Mi azonban betartjuk a sza-
bályokat, be is vagyunk oltva, 
de most, hogy újra lehet kon-
certezni, még inkább érezzük 
azt, hogy mennyire szeretjük a 
munkánkat, és ünnep színpad-
ra lépni. És ünnep még inkább, 
amikor látjuk, hogy a közönség 
milyen szeretettel fogad ben-
nünket. Hétfő este az idősebb 
korosztálynak játszottunk san-
zonestet. Karády- és Piaf-da-
lokat énekeltem jazz-zenészek 
kíséretével. Másnap pedig két 
gyerekkoncertünk volt, kisis-
kolásoknak játszottunk, össze-
sen majdnem 600 tanuló hal-
lott bennünket. Nagyon meg 
kell dicsérjem őket, mert szé-

pen játszottak, énekeltek, és re-
mekül éreztük magunkat.

MN: Hálásabb közönség a 
gyereknézősereg?

Sz.Á.: Szeretek felnőtteknek 
is játszani. A gyerekekkel más-
hogy kommunikálok, velük ki-
fejezetten törekszem arra, hogy 
bevonjam őket, játsszunk. In-
teraktívnak mondjuk ezt, tehát 
megszólítom őket, és nekik is 
van lehetőségük ritmusjátékokat 
játszani, énekelni, mondókázni. 
Ez a koncert egy rendhagyó iro-
dalom- és énekóra egyben.

MN: Számos elismerést tud-
hat magáénak a Fonogramtól a 
Liszt Ferenc-díjig, ami a magyar 
állam által adományozható leg-
magasabb zenei kitüntetés. Mire 

a legbüszkébb? Egy anyuka leg-
többször nyilván a gyermekére.

Sz.Á.: A kisfiamra nagyon 
büszke vagyok, mert őbenne 
minden jóságot és szépséget 
meglátok. Nagyon szerencsés-
nek érzem magam, hogy meg-
adatott nekem ez, vágytam rá, 
most pedig itt van. Amit a szak-
mámban büszkeségként tartok 
számon, az az, hogy megalkuvás 
nélkül dolgozhattam az elmúlt 
25 évben, és ami a minőséget il-
leti, mindig konzekvensen tud-
tam működni. Tehát csak olyat 
csináltam, amit úgy éreztem, 
hogy szívből tudok… Ehhez az 
utamon csatlakoztak magas mi-
nőséget képviselő zenészek, és 
ezt át tudtuk adni gyerekeknek, 

felnőtteknek egyaránt. Huszon-
évesek ma már azok a fiatalok, 
akiknek először játszottunk, és 
büszke vagyok arra, hogy vala-
mi olyat tudtunk a puttonyukba 
tenni, ami valószínű, hogy hasz-
nukra válhat ahhoz, hogy ze-
nehallgatók és -értők legyenek. 
Mert a zene sokat ad hozzá az 
emberi személyiséghez, a lét tel-
jességéhez. Remélem, hogy ami-
kor már egész idős leszek, talán 
már leteszem a lantot, és nem 
fogok énekelni, akkor visszaiga-
zolást kaphatok az élettől meg a 
hallgatóimtól, hogy volt értelme 
annak, amit csináltam.

Soós Péter

„ÜNNEP SZÍNPADRA LÉPNI”„ÜNNEP SZÍNPADRA LÉPNI”

A miskolci Alliance Françai-
se Intézet szervezésében idén 
huszonkilencedik alkalom-
mal rendezik meg a Francia 
Filmnapokat november 25. és 
december 1. között.

A Művészetek Háza Uránia 
és Béke Art mozitermeiben 
tartandó eseményen össze-
sen tizenhárom francia filmet 
nézhetnek meg az érdeklődők. 
Az előadások mindegyike ere-
deti nyelven, magyar felirattal 
tekinthető meg. Hasonló al-
kalom még a pandémia előtt, 
2019-ben volt a városban.

– Tavaly kimaradt, és most 
is aggódunk, hiszen nagyon 
nehéz időszakban rendezik 
meg, ami a nézők számán 
valószínűleg látszódni is fog 
– fogalmazott Veres Pál pol-
gármester, hozzátette: fantasz-
tikus kuriózum ez az esemény 
Miskolc életében. A városve-

zető a harminc évvel ezelőtt 
indult programmal kapcso-
latban töretlen lelkesedést és 
érdeklődést tapasztal.

A neves rendezők és szín-
művészek fémjelezte produk-
tumok döntően magyarországi 
és miskolci premiereket takar-
nak, ennek ellenére például Ju-
lia Ducournau remekművével, 
a Titán című thrillerrel a Ci-
neFest berkein belül már talál-
kozhatott az itteni közönség is. 
A francia-belga pszichodráma 
idén júliusban Cannes-ban el-
nyerte az Arany Pálmát. Az 
egyhetes program keretében 
egyébiránt belga, kanadai, tu-
néziai és olasz koprodukcióban 
készült francia filmekkel is ta-
lálkozhatunk – többnyire ko-
média és bohózat formájában.

– Az elmúlt évtől eltekint-
ve 1992 óta minden novem-
ber utolsó hetében megtartot-
tuk a rendezvényt. Így emiatt 

idén dupla adag filmet tudunk 
felvonultatni, melyek közül 
a legtöbb vígjáték. Egy eny-
nyire rossz időszakban talán 
nem véletlen, hogy az embe-
rek vágynak a nevetésre, ezért 
is készülhetett ilyen sok darab 
ebből a műfajból – fejtegette 
Raymond Lardellier, az Allian-
ce Francaise igazgatója.

Az ünnepélyes megnyitót 
követően a Nicolas Benamou 
által írt és rendezett krimi-víg-
játékot, a Rejtély a Riviérán 
(Mystère à Saint-Tropez) című 
alkotást vetítették le. A cselek-
mény helyszínéül szolgáló kis 
falu a hatvanas évektől vált nép-
szerű nyaralóponttá, valamint a 
Côte d’Azurön játszódó kulti-
kus filmek visszatérő színterévé.

A XXIX. Francia Filmna-
pokról további információ a 
www.cinemis.hu honlapon 
érhető el.

Bódogh Dávid

Egy estnyi Olaszorszá-
got hoz el közönségének 
a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar. Az együttes júli-
us végi itáliai turnéjának 
műsorát adják majd elő a 
hazai közönségnek.

Minden idők legszebb 
operamelódiái csendülnek 
majd fel december 4-én 
este 7 órától a Művésze-
tek Házában. A Miskol-
ci Szimfonikusok olasz-
országi turnéműsorából 
kaphatnak ízelítőt az ope-
ra kedvelői, köztük Pucci-
ni és Verdi kiválóságaival. 
A Zenekar osztatlan sikert 
aratott a három olasz vá-
rosban előadott műsorral, 
és a muzsikusok is nagyon 

kedvelték ezt a koncertet, 
így az a döntés született, 
hogy az operaértő miskol-
ciaknak is bemutatják a 
programot.

A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar mellett olyan 
fantasztikus világsztáro-
kat hallhatunk majd, mint 
Burcin Sivagnesivagne, Da-
vide Ryu és Giuseppe Alto-
mare. Az est dirigense Lo-
renzo Castriota Skanderbeg 
lesz, akit már a miskolci 
közönség is láthatott a ze-
nekar élén. Hamisítatlan 
mediterrán hangulat várja 
tehát az opera kedvelőit, a 
műfaj őshazájából érkező 
legkiválóbb művészek tol-
mácsolásában.

MN
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Azért a Côte d’Azur az úrAzért a Côte d’Azur az úr

Operagála Operagála 
világsztárokkalvilágsztárokkal

Bíró Tibor, Raymond Lardellier és Veres Pál nyitotta meg az XXIX. Francia filmnapokat. 
Fotó: Mocsári László

Szalóki Ági zenésztársaival lépett fel a Művészetek Házában. Fotó: Horváth Csongor

Bővebben: .hu

A Miskolci Tükörkép Köz-
életi Egyesület pályázatot 
hirdetett Covid2020 cím-
mel: a műveken keresztül 
mutassák be az alkotók, 
hogy számukra mit jelent, 
ők hogyan élik meg a vi-
lágjárványt. Csütörtökön a 
beérkezett munkákat díjaz-
ták, egyúttal kiállítás nyílt 
belőlük.

A pályázatot kiíró szerve-
zet elnöke, Ujpál Zsolt Gil-
bert elmondta: a Covid meg-
változtatta az emberek életét, 
ők pedig lehetőséget szeret-
tek volna biztosítani arra, 
hogy az alkotáson keresztül 
bemutassák, ki miként élte 
meg az elmúlt időszakot. 
„A művészet lehetőséget ad 
arra, hogy a szavakon túl ér-
zések is megjelenjenek” – fo-
galmazott.

Összesen 107 pályamunka 
érkezett be 78 alkotótól, ezek 
között fotó, rajz, montázs és 
még zenék, versek és dalok 
is színesítették a repertoárt. 
A kiírás egyébként annyira 
megmozgatta az embereket, 
hogy miskolciról országos-
ra kellett bővíteni a neve-
zési kört, illetve a beküldési 
határ idő is kitolódott.

A nagy számokból adó-
dóan a pályaművek is sok-
színűek. A megosztottság 
azonban gyakran visszakö-
szön. „Egymás ellen fordul-

tunk és létrejöttek külön-
böző táborok. Ez rengeteg 
alkotáson visszaköszön. Mi 
nem cenzúráztunk semmit, 
mert a pályázati kiírás is ar-
ról szólt, hogy ki miként élte 
meg a járványt” – mondta 
Ujpál Zsolt Gilbert.

A kiállításmegnyitó ré-
szeként fődíjat és három kü-
löndíjat adtak át a szervezők 
– emellett emléklap ismer-
te el mindenki alkotását. A 
díjazottakban közös volt, 
hogy eltértek a szokványos, 
mindennapos megjelenítés-
től. „Színvonalasság, látvá-
nyosság és egyediség jelle-
mezte őket” – részletezte a 
Miskolci Tükörkép Közéle-
ti Egyesület elnöke, hogy 
milyen szempontok alapján 
ítélték meg a pályamunká-
kat.

A fődíjat Merényi Ádám, 
A jelen visszatekint a múlt-
ra című alkotása nyerte el. A 
minőségügyi technikusként 
dolgozó fiatalember azért 
jelentkezett, mert megfog-
ta a téma. A történész vég-
zettségű Ádám alapötle-
te az volt, hogy a középkort 
állította párhuzamba a mai 
élethelyzettel. „Ha visszate-
kintünk, többször törtek ki 
járványok Magyarországon 
és Miskolcon is. A rajzom-
mal arra szerettem volna fel-
hívni az emberek figyelmét, 
hogy a történelem ismétli 
önmagát” – mondta a díj-
nyertes műről.

A kiállítás ingyenesen 
megtekinthető a Sub Rosa 
Caféban november 25. és de-
cember 10. között.

Király Csaba

A művészeten keresztül fejezték A művészeten keresztül fejezték 
ki Covid-élményeiketki Covid-élményeiket

Merényi Ádám, A jelen visszatekint a múltra című alkotása
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Amennyiben felkeltettük érdeklődését a munka iránt,  
kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát  
az allas@alfi.hu e-mail-címre!

A KELET-ALFI-KER KFT.

ELADÓ-PÉNZTÁROST
KERES MISKOLCON MŰKÖDŐ ÉLELMISZERÜZLETÉBE.

Elvárás:
l Kereskedelmi végzettség 
l Vonalkódos pénztárgépkezelésben jártasság  
l Lelkes, elkötelezett hozzáállás 
l Megbízható munkavégzés

Előny:
l Csemegepultos tapasztalat 
l Lakhely Miskolcon vagy 20 km-es vonzáskörzetében

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l CNC marós l CNC esztergályos l lakatos l hegesztő  
l gépkezelő l műszakvezető l targoncavezető  

l összeszerelő operátor (2 műszakos, 8 órás munkarendbe)
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  

felvesszük Önnel a kapcsolatot. Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

Negyvenhatodik alkalommal 
tart lovagkort idéző lakomát az 
Aranykorona Történelmi Étte-
rem és Látványpince.

Egészben sütött húsok, ízletes 
köretek, tüzes nedűk, félhomály: 
mindezek mellett hagyományőr-
ző műsorok jellemzik az igazi lova-
gi lakomákat. Miskolcon, II. Lajos 
magyar lovagkirály kedvenc várá-
nak városában pedig bárki része-
se lehet egy élményekben gazdag 
gasztronómiai időutazásnak.

Az Aranykorona Történelmi Ét-
terem és Látványpince a közel-
múltban szervezte 46. tematikus 
estjét.

– Olyan visszatérő rendezvényt 
szerettünk volna létrehozni, amire 
a Miskolcon élők büszkék lehet-
nek. Ezt sikerült teljesítenünk, sőt, 
talán mondhatom azt, hogy túl is 
léptünk a célon: a lakomáink nem 
csak a miskolciakat vonzzák, de az 
ország számos pontjáról és kül-
földről is érkeznek hozzánk ven-
dégek – mesél a kezdetekről és a 

jelenről Varga Csaba, az étterem 
értékesítési vezetője, aki kiemel-
te: Belgiumból, az Egyesült Álla-
mokból, Szlovákiából, Romániá-
ból, Franciaországból is érkeztek 
már vendégek. „Nemrégiben ösz-
szeszámoltuk, eddig 2500-an vet-
tek részt a lakomáinkon. Ez a szám 
egyfajta garanciája is annak a mi-
nőségi élménynek, amit kínálunk” 
– tette hozzá.

Az ételkülönlegességek felho-
zatalát Kőrössy Kálmán világbajno-
ki ezüstérmes mesterszakács állít-
ja össze.

– Az esteken szerettük volna a 
lovagi kultúrát is megjeleníteni. Cé-
lunk, hogy a hozzánk látogatók ki 

tudjanak szakadni a hétköznapok-
ból, és valódi időutazáson vegye-
nek részt: amikor belépnek az aj-
tón, átkerülnek egy másik világba.

A lakomázók minden alkalom-
mal ugyanazt a magas színvonalú 
élményt kapják, ám mindig más 
köntösben.

– A következő alkalommal a 
lovagi erények megjelenítését 
tűztük ki célul. Károly atya hu-
moros tréfái után a Kard és Ke-
reszt Johannita Testvériség Mis-
kolc hagyományőrző egyesület 
lovagjainak harci előadása kö-
vetkezik, de lesz solymászbemu-
tató is, énekes produkció, vala-
mint tűzzsonglőrshow.

Az este fokozásaként az ételek 
szervírozását szárazjég felhaszná-
lásával tesszük még látványosab-
bá: ezeket korhű ruházatban viszik 
az asztalokhoz felszolgálóink – me-
sél a teljes élményről Varga Csaba.

Korhű öltözékben korhű étele-
ket szolgálnak fel. A következő re-
neszánsz lakoma dátuma 2021. 12. 
30., csütörtök, 17:30.

Kétezer-ötszáz vendég által Kétezer-ötszáz vendég által 
hitelesített időutazás hitelesített időutazás Kertépítés, parkfenntartás, 

vagy otthonunk dekoráció-
ja? A Dr. Park a megoldás!

A Dr. Park a kezdetek óta di-
namikusan fejlődik. Tevékeny-
ségüket kertépítéssel kezdték, 
majd a piaci kihívásokra rea-
gálva önálló ágazattá nőtte ki 
magát az építőipar, a takarítás, 
a külterület-gondozás. Jelen-
leg közel harminc főt foglal-
koztatnak.

Parképítés, parkgondozás, 
parkosításhoz szükséges nö-
vények beszerzése; díszkertek 
ápolása, kertgondozás; zöldte-
rületek meghatározott számú 
nyírása, kaszálék összeszedé-
se, elszállítása, gyepszellőzte-
tés – csak néhány tevénységi 
kör, melyet örömmel végez el 
partnereinek a Dr. Park. De fog-
lalkoznak öntözőrendszerek és 
kerti tavak kiépítésével, járdák, 
utak seprésével, hóeltakarítás-
sal, építkezések utáni kert- és 

parkkialakítással és játszóterek 
építésével is. Ezenkívül lehető-
ség van növénybérlésre, ren-
dezvények díszítésére is, akár 
intézményeknek, magánsze-
mélyeknek is. A cég foglalkozik 
térkövezéssel, térburkolással.

Újabb szolgáltatással bővül-
tünk: a Stiga márka-szakkeres-
kedése és -szakszervize lettünk. 
Így vásárolható nálunk fűnyíró, 
fűkasza, bozótirtó, fűrész, de 
hótoló és hómaró is – sorolta 
Konkoly Andrea, a cég ügyve-
zetője.

Ha a kertépítésről van szó, 
a Dr. Park részt vett a Tündér-
kert kialakításában. A cég olyan 
referenciamunkákkal rendel-
kezik, mint pl. az Avalon Nem-
zetközi Iskola játszóterének 
létesítése, az Avalonpark térkö-
vezése vagy a miskolctapolcai 
Ellipsum strandfürdő parkosí-
tása, térkövezése és gyerekme-
dencéinek burkolása, de több 
miskolci oktatási intézmény, 

vállalkozás és társasház építési, 
korszerűsítési munkáival is őket 
bízták meg az elmúlt években. 
A DVTK Stadion és Edzőköz-
pont parkfenntartási munkái, 
az MVM parkfenntartási, hóel-
takarítási munkáit is ők végzik.

2019 áprilisában Miskolcon, 
a Pesti út 58. szám alatt meg-
nyitották szaküzletüket is, ahol 
öntözéstechnikai megoldások-
kal, műfűvel, térkövek és díszkő, 
díszkavics széles választékával, 
szezonális és évelő növények 
beszerzésével és úgy általában 
minden olyan termékkel várják 
az érdeklődőket, ami a kertépí-
tésben szükséges lehet.

– Karácsony kapcsán az ad-
venti kertről is beszélgettünk 
– Fényfüzérekkel lehet ünnepi-
vé varázsolni az udvart is, mint 
ahogy a házat vagy a belső te-
reket. Minél több apró fényt 
használunk, annál ünnepibbé 
teszi hangulatunkat – mondta 
Konkoly Andrea.

Dr. Park – minden, ami kert! Dr. Park – minden, ami kert! 



Hat mérkőzés óta veretlen a 
bajnokságban a DVTK NB 
II-es labdarúgócsapata, rá-
adásul sorozatban ötöt meg 
is nyert.

Vasárnap a kiesés ellen küz-
dő Budaörs látogatott a di-
ósgyőri stadionba, s idei leg-
nagyobb arányú győzelmét 
aratta a DVTK: 5–0-ra ütötte 
ki a vendégeket. Az első talála-
tot Könyves Norbert szögletét 
követően Dejan Karan fejelte, 
majd a gólkirályjelölt maga 
vállalta a befejezést. A har-
madik szabadrúgásból Mol-
nár Gáboré volt, a negyediket 
pedig Horváth Zoltán szerez-
te. A mérkőzést ki más, mint 
Könyves zárta le, aki így 14 
diósgyőri bajnokiján 9 gólnál 
jár, s második a góllövőlistán 
– az egyébként volt diósgyőri, 
most a Csákvárt erősító Ta-
kács Tamás (10) mögött. Fájó, 
hogy a helyszínen csak 1421 
néző követte a rég látott gól-
fesztivált.

– Nem kezdtük jól a talál-
kozót, mert eladogattuk a 
labdákat, pontatlanok vol-
tunk. Viszont az első gól 
megnyugtatta a csapatot, on-
nantól kezdve sokkal higgad-
tabban játszottunk, rengeteg 
helyzetünk adódott. Volt le-
hetőség arra is, hogy néhány 
játékost le tudjak cserélni, 
illetve akadt egy kényszerű 
változtatás is. Szerettem vol-

na, ha betalálunk még, de na-
gyon örülünk, mert ez is fon-
tos győzelem volt. Bár nem 
gondolkozunk sorozatokban, 
azért mégis csak zsinórban 
az ötödik találkozóját nyerte 
meg az együttes, ennek kö-
szönhetően pedig feljöttünk 
a második helyre. Szeretnénk 
továbbmenni, és folytatni ezt 
a szériát – értékelt a lefújás 
után Kondás Elemér.

Kapott gól nélkül
A vezetőedző hozzátette: az 

is fontos, hogy kapott gól nél-
kül hozták le a találkozót, s 
azért szerette volna, ha rúgnak 
még egyet, mert akkor meg-
lenne a kettes meccsenkénti 
átlag.

Szerdán azonban Soroksá-
ron megszakadt a piros-fe-
hérek sorozata, Lipcsei Péter 
együttese büntetőből szerzett 
vezetést még az első félidőben, 
melyre Hegedűs János felelt. 
Bár nyomott a végén a Diós-
győr, nem sikerült fordítani.

– Az első félidőben rosszul, 
sok hibával játszottunk, azt 
mondanám, hogy sok volt az 
alibi, ráadásul számos techni-
kai és taktikai hibát követtünk 
el. Figyelmetlenek voltunk a gól 
előtt, meg is értemeltük, hogy 
megszerezzék a vezetést. A má-
sodik játékrészben váltottunk, 
akkor már teljesen más arcát 
mutatta a csapat. Támadáso-
kat vezettünk, ez alapján meg is 
nyerhettük volna a mérkőzést – 

mondta a soroksári találkozót 
követően Kondás Elemér.

Vasárnap jön az Ajka
Jelenleg a második a tabellán a 

gárda, három pontra lemaradva 
az éllovas Vasastól. Mivel viszont 
a közvetlenül mögöttük álló 
Kecskemét és Haladás is kikapott 
a hétközi fordulóban, sikerült 
rajtuk a döntetlennel is egy-egy 
pontot „hozni”. Az angyalföldiek-
kel egyébként rúgott gólok tekin-
tetében is vezetik a pontvadásza-
tot, mindkét csapat 32-szer talált 
be a 17 forduló során.

Vasárnap 17 órától ismét ha-
zai bajnoki vár a piros-fehé-
rekre: a 11. helyezett Ajkát fo-
gadják a 18. körben.

Soós Péter
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A szezon eddigi legnagyobb arányú győzelmét aratta múlt vasárnap a DVTK. Fotó: Juhász Ákos

Felmentette Földi Attilát a 
vezetőedzői feladatok ellátá-
sa alól a DVTK női kosárlab-
da-szakosztályának vezetése, 
miután értékelte a szezon 
kezdete óta eltelt időszakot.

A csapat irányítását továb-
bi intézkedésig Völgyi Péter 
sportszakmai igazgató veszi 
át – közölte a klub.

– Rendkívül nehezen hoz-
tuk meg a döntést, mivel Föl-
di Attila rengeteget és lelki-
ismeretesen dolgozott azért, 
hogy sikeresek legyünk, de 
sajnos az eredmények és a 
mutatott játék képe alapján 
szükség van a változtatásra 
– nyilatkozta a DVTK hon-
lapjának Völgyi Péter. – Na-
gyon nehéz lesz az eddig 
elhullajtott pontokat visz-
szaszerezni, különösen, hogy 
„brutális” sorozat következik: 
a következő két hétben két 
Európa-kupa-mérkőzés és 
a Szekszárd, majd a Sopron 
elleni bajnoki vár a csapatra. 
Tovább nehezíti a helyzetün-
ket, hogy Medgyessy Dóra já-
tékára ebben a bajnokságban 
már biztosan nem számít-
hatunk, ennek ellenére a já-
tékoskeretet továbbra is elég 
erősnek érzem ahhoz, hogy a 
bajnokságban és a kupában is 
a négy közé jussunk. Ezért a 
célért kell a stábnak és a játé-

kosoknak is mostantól meg-
kettőzött erővel dolgozni.

A csapat vasárnap hazai 
pályán szenvedett egypon-
tos vereséget (59–60) nagy 
meglepetésre a Vasas Aka-
démiától, így nyolc forduló 
után négy-négy győzelem-
mel és vereséggel mindössze 
a tabella hatodik helyén áll.

Az Európa-kupában há-
romszor győztek a piros-fe-
hérek, és egyszer kaptak ki, 
így vezetik csoportjukat. Csü-
törtökön az orosz a Nika Syk-
tyvkar ellen léptek pályára, a 
diósgyőriek az első félidőben 
nagyon jól játszottak, és ké-
nyelmes előnyre tettek szert. 
A fordulás után azonban fo-
kozatosan magára talált a há-
zigazda, és végül megérde-
melten győzött 82-68-ra.

Vasárnap Szekszárdra uta-
zik az együttes.                MN

DVTK: VERETLEN SZÉRIADVTK: VERETLEN SZÉRIATávozott a vezetőedzőTávozott a vezetőedző

Földi Attila. Fotó: Juhász Á.

Hirdetés

KÖZÖS ÉRDEKÜNK A LEJÁRÓ  KÖZÖS ÉRDEKÜNK A LEJÁRÓ  
HITELESSÉGŰ MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERÉJEHITELESSÉGŰ MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERÉJE

Hajlamosak vagyunk megfeledkezni a szükséges teendőkről, hiszen igen ritkán – nyolcévente - 
merül fel teendő a lakásokban található mellékvízmérők cseréjével kapcsolatosan.

A társasházakban lévő mellékvízmérők a vízhasználó tulajdonában állnak. Ez egy kötelezően 
hitelesítendő mérőeszköz, mely a hitelesítés évétől számított nyolcadik év december 31-éig 
érvényes, tehát eddig az időpontig használtható a vízdíjelszámolás alapjául. Ellentétben más 
közszolgáltatással a víziközmű-szolgáltatás esetében a lejáró hitelességű lakás mellékvízmérőinek 
cseréjéről az ingatlanhasználó feladata időben gondoskodni, melynek költsége is őt terheli. 

2021-ben a 2013-ban gyártott, és/vagy 2013-ban hitelesített mellékvízmérők cseréje 
szükséges. Társaságunk minden évben a lejáró hitelességű vízórával rendelkező fogyasztókat 
felkeresi mind személyesen, mind levél formájában.

Ha a lejárt hitelességű mellékvízmérő cseréjéről nem gondoskodik, akkor a Társaságunk 
működését szabályozó jogszabályi előírások alapján már nem veheti figyelembe vízdíjelszámolásra, 
ezért kénytelenek vagyunk a számlázásból kivenni. Ezt követően a hideg vizes mellékmérő 
fogyasztását a társasháznak kell megfizetnie. A meleg vizes mérőkön nyújtott szolgáltatás 
önkormányzati rendelet alapján terület alapú, úgynevezett meleg vizes fix átalány kibocsátásával 
kerül számlázásra. Mivel ezen intézkedések következtében számlázott tételek a valódi fogyasztási 
értékek többszörösét is kitehetik, ezért kérjük, időben szíveskedjenek gondoskodni mellékmérőjük 
cseréjéről. 

A lakásokban lévő vízmérő cseréjét elvégeztethetik vízvezetékszerelő szakemberrel (csak 
plombabontási jegyzőkönyv szükséges), vagy MIVÍZ Kft.-t is megbízhatják. Amennyiben más 
vízvezetékszerelő szakemberrel kívánják a cserét elvégeztetni, a plombálást akkor is Társaságunktól 
kell megrendelni. Fontos, hogy plombabontási jegyzőkönyv készüljön, amelyben rögzíteni kell 
a felhasználási hely címét, kódját, a felhasználó nevét, partnerkódját, a mérő gyári számát, a 
mérőállást és a csere dátumát. A jegyzőkönyvön szerepelnie kell még a felhasználó, a szerelő és a 
közös képviselő aláírásának. Az ilyen módon elkészült jegyzőkönyvet a plombálást végző MIVÍZ-es 
szakembernek át kell adni.

A Táraságunk által végzett mérőcsere díja 2013 óta változatlan, és tartalmazza a plombálás 
költségét is. A mérőcserét Társaságunk abban az esetben tudja vállalni, ha a mérőhely 
hozzáférhető, a cseréhez bontás, átalakítás nem szükséges, legalább a mérő előtt található 
működő elzáró, valamint a belső hálózat megfelelő állapotú, tehát a vízmérőcsere biztonságosan 
elvégezhető. A munkavégzésre és a beépített új vízmérőre társaságunk 1 év garanciát vállal.

Mellékvízmérő-csere megrendelésével kapcsolatban kérjük, bizalommal keresse kollegáinkat az 
alábbi elérhetőségeken: 

• kozmuszerviz@miviz.hu
• 46/519-307 KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!

3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Tel.: +36 46 519 300
titkarsag@miviz.hu
www.miviz.hu



Miskolci Napló10 Hirdetés 

Az akció érvényes: 2021. 11. 27-től 2021. 12. 03-ig 
Palmolive szappan, 90 g, 1655 Ft/kg 179 Ft 149 Ft
Signal fogkrém, 75 ml 349 Ft 299 Ft
Cif Nature mosogató, 450 ml, 664,44 Ft/l 429 Ft  359 Ft
FFP2 szájmaszk 499 Ft 299 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 399 Ft/tekercs 499 Ft 399 Ft
Flóraszept fertőtlenítő tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Silan öblítő, 800-925 ml, 673,75-582,70 Ft/l 639 Ft 539 Ft
Biopon mosópor, 1,17 kg, 768,37 Ft/kg 999 Ft 899 Ft
Bref WC-illatosító, 3x50 999 Ft 899 Ft
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml, 594,64-554,99 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs 1199 Ft 999 Ft
Szavó penész elleni szer, 500 ml, 1998 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Ariel mosókapszula, 13 db-os, 99,92 Ft/db 1499 Ft 1299 Ft
Active mosószer, 4,5 l, 333,11 Ft/l 1699 Ft 1499 Ft
Szőnyeg 160x230 cm 16 999 Ft 12 999 Ft

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

Feltétel: szakirányú műszaki végzettség, 
műszakirajz-olvasási készség. 

Szakmai önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
munkatársakat  

CNC-MARÓS,  
SZIKRAFORGÁCSOLÓ   

munkakörbe, betanítással.

Tel.: +36 20 488 6007 (H-P: 7-15 h)

LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 
ÉS DIÁKOTTHON 

Pályázatot hirdet titkárságvezető iskolatitkár  
munkakör betöltésére. 

A részletes pályázati kiírás elérhető az intézmény honlapján, a 
Hírek között. (www.levaygimnazium.hu) 
Szertettel várjuk az érdeklődők jelentkezését!

További felvilágosítás kérhető az igazgato@levaygimnazium.hu 
e-mail-címen vagy a +36 30 925 6935 számú telefonon.MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu



Az ünnepi díszbe öltözött 
szerelvény január 6-áig 
közlekedik.

Vasárnap ismét kigördül a 
remízből a mézeskalács házi-
kó jelmezbe öltözött 202-es pá-
lyaszámú Tátra villamos – írta 
hétfő este a Facebook-oldalán a 
Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

A megújult belső dekoráci-
ót első alkalommal november 
28-án, vasárnap délután te-
kintheti meg a miskolci uta-
zóközönség, amikor első útjá-
ra indul a villamos.

– Érvényes jeggyel és bér-
lettel a teljes adventi időszak-
ban lehet majd utazni a jár-
művön, egészen január 6-áig 
– írja az MVK.      

MN

Egy év kihagyást követően 
pénteken ismét elstartoltak 
a miskolci Adventi forgatag 
programjai.

Folytatás az 1. oldalról
Az Adventi forgatag prog-

ramjaival kapcsolatosan a vá-
rosi intézmények összefogását 
méltatta Fedor Vilmos polgár-
mesteri megbízott. „Idén több 
mint 30 szervezet fogott össze, 
hogy létrehozza, megszervezze 
az adventi rendezvénysoroza-
tot. Köztük vannak a színház 
művészei éppúgy, mint a Mis-
kolci Kulturális Központ dol-
gozói. Az idei ünnep viszont 
arról is szól, hogy vigyázunk 
egymásra” – utalt Fedor Vil-
mos a világjárvány jelenleg is 
tomboló negyedik hullámára.

– Sajnos a járvány terjedé-
se egyelőre nem látszik las-
sulni, éppen ezért különösen 
fontos, hogy az ünnepek ideje 
alatt is mindenki tartsa be az 
érvényben lévő járványügyi 
szabályozást – hangsúlyoz-
ta a polgármesteri megbízott, 
aki azt kérte a programokra 
látogatóktól, hogy mindenki 
viseljen maszkot, ha lehetősé-
ge van rá, továbbá tartsa be az 
ajánlott védőtávolságot, gyak-
ran mosson kezet, használjon 
kézfertőtlenítőt, és lehetőleg 
kérje az elérhető védőoltások 
valamelyikét.

A programokról szólva el-
mondta még: idén is jár majd 
az adventi villamos, koncer-
tek várják a közönséget, és 
kórusok foglalják dalba a ka-

rácsony örömét. Az ünnep 
közeledtével pedig újra fel-
hangzik a Csendes éj, ame-
lyet kilenc nyelven, kórussal 
adnak elő miskolci művé-
szek. Lesz ajándékgyűjtés 
nehéz sorsú gyermekeknek, 
de az állatmenhelyeknek is 
gyűjtenek a különböző jóté-
konysági szervezetek és a vá-
ros.

A négy adventi vasárnapon 
idén is élőben közvetíti a gyer-
tyagyújtásokat a Miskolc Te-
levízió, és ugyancsak élőben 
követhetik azt a minap.hu Fa-
cebook-oldalán. A programo-
kat hétről hétre közöljük la-
punkban, illetve megtalálják 
őket az advent.miskolc.hu ol-
dalon.

Tajthy Ákos
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KEZDŐDIK AZ ADVENTI KEZDŐDIK AZ ADVENTI 
PROGRAMKAVALKÁDPROGRAMKAVALKÁD

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

November 29., hétfő: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 09:00 
Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Highlights (sportmagazin) (12) 
19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (köz-
életi magazin) (12) 20:00 Híradó 
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 
(12) 20:20 A Fili karnagya (12) 21:15 
Képújság (12)

November 30., kedd: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 09:00 
Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Sportpercek (12) 19:00 Híradó ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:20 Bársonyos kisváros (12) 20:00 
Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-je-
lentés (12) 20:20 A kamerás embe-
rek (12) 21:15 Képújság (12)

December 1., szerda: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 09:20 
Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Egészségpercek (12) 19:00 Hír-
adó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 19:25 Kilátó (közéleti ma-
gazin) (12) 20:00 Híradó ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Basszuskulcs (ism.) (12) 21:00 
Képújság (12) 

December 2., csütörtök: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése (12) 09:00 
Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Promenád (kulturális magazin) 
(12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 

Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Acéllá-
bos (gasztronó-
miai magazin) (12) 20:00 Híradó 
ism. (12) 20:15 Időjárás jelentés 
(12) 20:20 A szenátor fodrásza (12) 
21:15 Képújság (12)

December 3., péntek: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 09:00 
Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Fogadóóra (12) 19:00 Híradó ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Gazdasági Navigátor (12) 
20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjá-
rás jelentés (12) 20:20 A vajdaság 
virágai (12) 21:15 Képújság (12) 

December 4., szombat: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése (12) 10:00 
Képújság (12) 18:00 Krónika (heti 
hírösszefoglaló) (12) 18:25 Basz-
szuskulcs ism. (12) 19:00 Króni-
ka ism. (12) 19:25 Gazdasági Navi-
gátor ism. (12) 20:00 Krónika ism. 
(12) 20:25 Acéllábos ism. (12) 21:00 
Highlights ism. (12) 21:25 Képúj-
ság (12)

December 5., vasárnap: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése (12) 10:25 
Képújság (12) 16:00 Adventi gyer-
tyagyújtás – Élő közvetítés a 
Szent István térről 17:00 Hívőszó 
19:00 A Miskolci Szimfónikus Ze-
nekar adventi koncertje (12) 20:00 
Kilátó (hétfői adás ismétlése) (12) 
20:30 Kilátó (szerdai adás ismétlé-
se) (12) 21:00 Fogadóóra ism. (12) 
21:25 Képújság (12)

November 27., szombat
17:00 Season Finale – filmvetítés (20 

000 nap a Földön) és Jazzbois-kon-
cert, Avasi Sörház

18:00 Bödőcs Tibor: Kolera a Vackor 
csoportban – stand-up comedy est, 
Generali Aréna

19:00 L’art pour l’art: Ember a falvédő-
ről, Művészetek Háza

19:30, 20:30 és 21:30 Szaunaprogram, 
Miskolctapolcai Barlangfürdő

22:00 Szinglik éjszakája Tóth Andival, 
6ix9ine Club

November 28., vasárnap
9:00 Szülésfelkészítő beszélgetés, Fő-

nix Családbarát Közösségi Tér (Vá-
rosház tér 16.)

16:00 Adventi gyertyagyújtás, Szent 
István tér

17:00 DVTK – Ajka, NB II. 18. forduló, 
DVTK Stadion

17:00 Napfény-Holdsugár – a Szinva-
völgyi Néptáncműhely műsora, Mű-
vészetek Háza

November 29., hétfő
16:30 Ingyenes jógaovi, Ady Endre 

Művelődési Ház
November 30., kedd
10:00 Adventi vers- és prózamondó ta-

lálkozó, VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház

11:00 Ingyenes baba-mama klub, Ady 
Endre Művelődési Ház

11:00 Ásványkarkötő-készítő work-
shop, Főnix Családbarát Közössé-
gi Tér

18:00 DVTK Jegesmedvék – MAC HKB 
Újbuda, Miskolci Jégcsarnok

18:00 Ingyenes felnőtt társastánc, Ady 
Endre Művelődési Ház

December 1., szerda
11:00, 14:00, 16:00 és 18:00 Varázsvi-

lág Éjszakája – Mikulás és mesehő-
sök előadása, Avalon

17:00 Iyengar jóga, Herman Ottó Múzeum

17:00 Ingyenes varrótanfolyam – vé-
dettségi kártyával, Ady Endre Mű-
velődési Ház

19:00 DVTK – Fatum-Nyíregyháza, 
röplabdamérkőzés, Generali Aréna

19:00 Iash-hangfürdő, Herman Ottó 
Múzeum

December 2., csütörtök
17:00 Kulisszatitkok – beszélgetés Sza-

lay Edit ötvösművésszel, Feledy-ház
18:30 DVTK – Ormanspor, kosárlab-

da-mérkőzés, DVTK Aréna
19:00 Zorán-koncert, Művészetek Háza
December 3., péntek
20:00 Triász-koncert – unplugged 

rock, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
December 4., szombat
Máig látogatható Horváth János fes-

tőművész és Kosztics László fafara-
gó szobrászművész kiállítása a Mű-
vészetek Háza galériájában.

Adventi túra Bükkzsérc és Eger kö-
zött, további információ és jelent-
kezés: bfte.hu

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 és 18:00 Va-
rázsvilág – Mikulás és mesehősök 
előadása, Avalon

16:00 Mikulás – Egyszervolt meseze-
nekar és táncház is, a görömbölyi 
Szolártsik téren

17:00 DVTK Jegesmedvék – Gyergyói 
HK, Miskolci Jégcsarnok

19:00 Olasz operagála, Művésze-
tek Háza

20:00 Ismerős Arcok akusztikus koncert
December 5., vasárnap
8:30 VI. Avalon-Nomád Mikulás-fu-

tás, Avalon
9:00-14:00 Régiségvásár, Széche-

nyi utca
10:30 Ciróka babakoncert – 0-3 éve-

seknek, védettségi igazolvánnyal, 
Zenekari székház

16:00 Adventi gyertyagyújtás, Szent 
István tér

17:30 DVTK – Sopron, kosárlab-
da-mérkőzés DVTK Aréna

PROGRAMAJÁNLÓ 

NOVEMBER 27., SZOMBAT 19:00 
DÉJÀ VU, Szemere Berta-
lan-bérlet, Nagyszínház
19:00 HAZATÉRÉS, Nagy At-
tila-bérlet, Kamara
NOVEMBER 30., KEDD 19:00 PRO-
DUCEREK, bérletszünet, Nagy-
színház
DECEMBER 1., SZERDA 17:00 BÁL 
A SAVOYBAN, Latabár ifjú-
sági bérlet, Nagyszínház
DECEMBER 2., CSÜTÖRTÖK 19:00 
BOLHA A FÜLBE, Móricz 
Zsigmond-bérlet, Nagyszínház
19:00 KASIMIR ÉS KAROLINE, 
Latinovits Zoltán-bérlet, Kamara

DECEMBER 3., PÉNTEK DÉJÀ VU, 
Földes ijfúsági bérlet, Nagy-
színház

19:00 HAZATÉRÉS, a novem-
ber 25-i előadás pótlása, jegyek 
érvényesek az új időpontra, Ka-
mara

DECEMBER 4., SZOMBAT 10:00 HA-
MUPIPŐKE, bérletszünet, 
Kamara

19:00 BOLHA A FÜLBE, Sze-
mere Bertalan-bérlet, Nagy-
színház

19:00 KASIMIR ÉS KAROLI-
NE, Balikó Tamás-bérlet, Ka-
mara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Művészetek Háza, Uránia-terem:
November 25-28., csütörtök-vasár-
nap, naponta 15:30 A rózsák királynője, 
20:00 30 nap maximum | November 26-
28., péntek-vasárnap, naponta 17:45 
Kutyabaj | November 27., szombat 
14:00 Jackie | November 28., vasárnap 
14:00 Meseautó | November 29-decem-
ber 1., hétfő-szerda, naponta 15:30 
Előzmények törlése, 17:45 Aline – A szere-
lem hangja, 20:00 Mamahotel

Művészetek Háza, Béke-terem:
November 25-28., csütörtök-vasár-
nap, naponta 16:00 A beszéd, 18:00 ‚85 
nyara, 20:15 Titkok és igazságok | No-
vember 27. és 28., szombat és va-
sárnap, naponta 14:00 Sütimanók – Ide 
süss! | November 29-december 1., 

hétfő-szerda, naponta 16:00 Tunéziai te-
rápia, 18:00 A világ dicsősége, 20:15 Titán

MOZIMŰSOR Cinema City: 
November 25-december 1., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban – 
007 Nincs idő meghalni, Addans Family 
2. (csak hétvégén), A farkas és az orosz-
lán, A Gucci-ház, Ainbo: A dzsungel her-
cegnője (csak hétvégén), Aline – a sze-
relem hangja, Bébi úr: családi ügy (csak 
hétvégén), Dűne, Elk*rtuk, Encanto, Hi-
bás Ron, Mancs őrjárat: A film (csak hét-
végén), Nagykarácsony, Örökkévalók, 
Post Mortem (csak szombaton), Rejtély a 
riviérán, Richard király (csak szombaton), 
Spencer, Szellemirtók: Az örökség, Vadlo-
vak – Hortobágyi mese (csak hétvégén), 
Venom 2. – Vérontó

MOZIMŰSOR

Vasárnap indul az adventi villamosVasárnap indul az adventi villamos

AZ ADVENTI VILLAMOS MENETRENDJE
Munkanapi menetrend 
tanulmányi időszak-
ban (11.29-12.21., illetve 
2022.01.03-06.):
Tiszai pályaudvarról: 09:50, 
11:20, 12:45, 14:15, 15:45, 
17:10, 18:52.
Felső-Majláthról: 10:40, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
18:10, 19:40.
Munkanapi menetrend 
tanszünetben (12.22-12.31. 
között)

Tiszai pályaudvarról: 09:52, 
11:16, 12:47, 14:15, 15:45, 
17:10, 18:52.
Felső-Majláthról: 10:30, 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
18:10, 19:40.
Szombat:
Tiszai pályaudvarról: 10:04, 
11:28, 12:40, 14:10, 15:40, 
17:10, 18:40.
Felső-Majláthról: 10:41, 
12:05, 13:25, 14:55, 16:25, 
17:55, 19:25.

Vasárnap:
Tiszai pályaudvarról: 09:40, 
11:10, 12:40, 14:10, 15:40, 
17:10, 18:40.
Felső-Majláthról: 10:25, 
11:55, 13:25, 14:55, 16:25, 
17:55, 19:25.

Kiegészítő információk:
december 24-én a szomba-
ti menetrend szerint, de rövi-
debb üzemidővel közlekedik, 
az utolsó indulása a Tiszai pá-
lyaudvarról: 12:40, Felső-Maj-

láthról: 13:25; december 25-én 
vasárnapi menetrend szerint 
közlekedik; december 31-én 
délután nem közlekedik: utol-
só indulások: Tiszai pu.: 12:47; 
Felső-Majláth: 13:30; január 
1-jén a vasárnapi menetrend 
szerint jár, de rövidebb üzemi-
dővel; az első indulása a Tiszai 
pályaudvarról: 14:10, Felső-
Majláth ról: 14:55; december 
5-én, és január 2-án a régiség-
vásárok ideje alatt nem közle-
kedik.

AZ ADVENTI FORGATAG 
HÉTVÉGI PROGRAMJAI
November 27., szombat
Szent István tér
15:30-16:00 - A Fráter György Katolikus 

Gimnázium kórusának előadása
16:00-16:40 - A Miskolci Csodamalom 

Bábszínház zenés gyermekműsora
17:00-18:00 - A Miskolci Nemzeti 

Színház zenés adventi műsora
Művészetek Háza
19:00 - L’ART POUR L’ART: Ember a fal-

védőről
Béke Art moziterem
13:00 - Sütimanók – Ide süss!
November 28., vasárnap
Szent István tér
16:00 - Ünnepi köszöntő és az adventi 

koszorú első gyertyájának meggyúj-
tása: Szopkó Tibor alpolgármester

A Tapolcai Kerek Kórus előadása
Adventi villamos érkezik
Művészetek Háza – Béke Art mo-

ziterem
13:00 - Sütimanók – Ide süss!
Miskolci Csodamalom Bábszínház
10:30 - Holle Anyó

Hamarosan újra kigördül a remízből. Fotó: Mocsári László
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Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. Régi és új felvételünkön a miskolci 1-es postá-
nak is otthont adó Postapalota látható. Miskolc postatörténete a 
18. század végén kezdődött, az első miskolci postahivatal a mai 
Kazinczy és Batthyány utca sarkán álló épületben volt. A végleges 
postaépületet, vagyis a mai Postapalotát 1936-ban kezdték építeni 
a Kazinczy–Debreczenyi–Horváth Lajos utcák által határolt terüle-
ten. A terveket Wälder (Walder) Gyula (a Zenepalota tervezője) és 
Reisch Adolf készítették, a kivitelező Árva Pál építési vállalkozó volt. 
A miskolci Postapalotát 1937. október 14-én adták át. A Kazinczy ut-
cai front földszintjén helyezték el a postahivatal helyiségeit, az első 
emeleten a főnöki lakásokat, valamint a szétosztók és a kézbesítők 
helyiségeit, a második emeleten a telefonközpontot alakították ki. 
A Postapalotát a második világháború után felújították, többször 
bővítették, az utolsó átalakítást 1995 és 1996 között hajtották vég-
re: egy újabb emeletet húztak rá, mintegy 1100 négyzetméterrel 
növelték meg a hasznos területet. (Tajthy Ákos szövege, Horváth Cson-

gor fotója, a régi felvétel forrása: Fortepan/Kotnyek Antal)

GazdikeresőGazdikereső

Huszonhat facsemetét ültettek el múlt szombaton a Kilián-délen a helyi a közösség tagjai. Ezzel azokat a példányokat pótol-
ták, amelyeket korábban ki kellett vágni, mert elöregedtek vagy megsérültek valamilyen okból. Az akciót Bartha György önkor-
mányzati képviselő szervezte, aki elmondta, a helyiekkel egy már megkezdődött zöldítési programot folytattak. A korai juhar-, 
oszlopos juhar-, törökmogyoró-csemetéket a Könyves Kálmán, a Gagarin, az Iván, a Benedek Elek és az Irinyi utcákon ültették 
el. Több mint harminc éve él Kilián-délen Kutas Tamás, aki szerint a terület mindig is zöldövezetnek számított. „A fák hozzám 
hasonlóan kezdenek kiöregedni, és frissíteni kellett őket” – magyarázta, hogy miért volt szükség az akcióra. Fotó: Juhász Ákos

FÁKAT ÜLTETTEK  FÁKAT ÜLTETTEK  
A KILIÁNIAK A KILIÁNIAK 

Ezen a héten Pralinét (5882), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új 
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Hegyalja u.
Fajta: keverék
Kor: 1-1,5 év
Neme: nőstény
Szín: rajzos
Súlya: 19,20 kg
Magasság: 54 cm

Praliné kicsit félénk, de ked-
ves jellemű. Szívesen barátkozik 
a hozzá közeledő emberrel, játé-
kos, fiatal eb. Korából és szemé-
lyiségéből adódóan jól tanítható, 
remek társ válna belőle egyedül-
álló ember és család számára is.

Hirdetés

Könyvújdonságok a Géniusztól 
1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mail-
ben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. január 3. 
E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfej-

tések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt 
a Géniusz Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfej-
tései: Mulat a Manézs, Anyám titkos könyve, Szerdán habcsók, 
A füredi földesúr. Nyertesek: Ipacs Katalin (Miskolc) és dr. Kóczi 
Rozália (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában november 
21-én, vasárnap 17 órától a miskolc-szirmai görögkatoli-
kus templomból közvetítenek. A szent liturgiát bemu-
tatja: Galambvári Péter parókus.

Jézus születésének ünne-
péig reggel 6 órakor tartják 
a roráte (hajnali) miséket a 
Mindszenti templomban.

Adventi gyertyagyújtás 
lesz november 27-én, szom-
baton délután 5 órakor a 
Szent Imre-templomban. A 
sekrestyében már kapható 
jövő évi naptár és kalendá-
rium.

November 27-én, szom-
baton délután 4 órakor 
bűnbánati istentiszteletet 
tartanak a Deszkatemp-
lomban.

Advent első vasárnap-
ján, 28-án a negyed 12 órai 
szentmisét mutatják be a 

Minorita templomban Ke-
lemen Didák boldoggáava-
tásáért. Hétfőtől minden 
katolikus templomban ro-
ráte szentmiséket mutat-
nak be hétköznapokon a 
helyben meghirdetett idő-
pontokban, de a Mindszen-
ti, a Minorita és a diósgyőri 
templomokban 6 órai kez-
dettel.

A Görögkatolikus Misz-
sziós Iroda karácsonyi ado-
mánygyűjtést szervez. De-
cember 15-éig a Szeles utca 
35. szám alatt várnak játé-
kot, ruhát, mesekönyvet, 
karácsonyi édességet vagy 
apró ajándékot a szervezők.

HARANG-HÍREK

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Az utóbbi időkben eleget pihent, 
ezért most újult erővel láthat munkához. Ez most terápia is ön-
nek, szinte mindenről és mindenkiről meg tud feledkezni munka 

közben, ami aggodalomra, bánatra adna okot. A munkaterápia búfeledtető.

Bika (április 21 – május 20) A hete alakulását bízza a sorsra. 
Nem mintha nem lenne most amúgy is a sors kezeiben, de vég-
re érezhetően is történhet valami igazán jó önnel. Az események 

magukkal ragadják, talán elsőre úgy tűnhet, a vesztére.

Ikrek (május 21 – június 21) Ön a kapcsolatok embere, most 
mégis, mintha hiányt szenvedne a társaságban. Nem igazán ért 
szót mostanság senkivel sem. Lehet, hogy a megfogalmazás a 

gond? Ügyeljen nagyon a pontosságra, akkor lesz igazán meggyőző és sikeres!

Rák (június 22 – július 22) Rá kell ébrednie, korai volt az öröm. 
Minden másként alakul, mint remélte. Talán túl korán akarta el-
engedni az ügyeket, pedig rá kell jönnie, ön nélkül semmi sem ha-

lad úgy, mint az irányításával. De lehet, hogy másként is jó. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Szívesen tenné a dolgát, 
ha hagynák a többiek. Most mindenki abban akadályozza, hogy 
a tervek szerint haladhasson. A kollégáknak is lenne mit tenniük, 

de folyton önre akarják hárítani a munka nehezét. Ne hagyja magát!

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Önt boldogsággal tölti 
el, amikor hasznosnak érezheti magát. A hét elejét ráadásul csa-
ládias, jó hangulatban töltheti a munkahelyén. Otthon is harmó-

nia várja, de ha mégsem, akkor annak az okát magában kell most keresnie.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Igyekezzen rokonszen-
ves vonásait kimutatni. Kellő diplomáciai érzékkel, ami önben meg-
van, sikerül felülemelkednie a válságos helyzeteken. A hét második 

felében már egészen biztosan jobban fogja érezni magát, mint a hét elején.

Skorpió (október 24 – november 22) A hét elején a lazább 
életfelfogású Skorpióknak kedveznek a bolygók. Ha ön nem az a 
kényszeres típus, és minden eseményt könnyedén és rugalmasan 

vesz, akkor még a nehézségeket is a javára fordíthatja.

Nyilas (november 23 – december 21) A hét elején minden 
azon fog állni vagy bukni, hogy az elmúlt időben mennyire volt 
pontos és kielégítő a munkája. Bárhogyan is tette, a hét ennek 

ellenértékét mutathatja meg. Elkeseredés helyett változtasson inkább!

Bak (december 22 – január 20) Szokásos programjai zajlanak, 
ami túlságosan monotonná teheti a hét első napjait. Habár sze-
reti a biztonságot, az önben zajló belső átalakulási folyamatok 

miatt most mégis untatja a rutin. Próbálkozzon valami apró változtatással!

Vízöntő (január 21 – február 19) Lehet, hogy nem úgy ala-
kul a hét, mint azt előre eltervezte, de ettől még ne veszítse el 
a jókedvét! Hosszú távon jók a kilátások, a pillanatnyi kudarcok 

inkább csak elgondolkodtatják, de semmiben sem akadályozhatják önt.

Halak (február 20 – március 20) Próbálja meg élvezni ezt a 
hetet, de azért igyekezzen hasznossá is tenni magát! A bolygóál-
lások hozzásegítik, hogy a könnyedségét, a szeretetét, a kiegyen-

súlyozottságát a környezetére árasztva eredményes lehessen.

Ha jogi problémájuk, kér-
désük van, küldjék el szer-
kesztőségünk címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9. A borítékra írják rá: 
„Mindenkit érhet jogeset”. 
E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írás-
ban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET 
JOGESET
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