Kossuth nyomdokain

Csoportelső a DVTK

A miskolci Czipa András 2019-ben megnyerte a
Miskolc Város Ifjú Szónoka versenyt még a Fényi
Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda
tanulójaként, 2020-ban második lett a határokon
is átívelő Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyen, míg idén diadalmaskodott az országos
megmérettetésen – már a Miskolci Egyetem jogászhallgatójaként. A színészettel és joggal is szemezgető tehetséges fiatalember a retorika, az érvelés erejéről is mesélt a Miskolci Naplónak.

A török Orman Genclik ellen lépett pályára az Európa-kupa hatodik fordulójában a DVTK női kosárlabdacsapata. Az első félidőben még visszafogottabban
teljesítettek a piros-fehérek, de a szünet után fokozatosan lendültek bele a játékba, és végül – felőrölve ellenfelüket – tíz ponttal nyerni tudtak. Ezzel eldőlt, hogy csoportelsőként jut tovább a diósgyőri együttes az Ek-ban
– ahol már a sorsolást is megtartották, egy cseh csapattal vív majd meg a DVTK a 32 csapatos rájátszásban. A
párharcot hazai pályán kezdjük december 15-én.
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

A harmadik oltás
felvételére buzdítanak
A kormány minden eszközével arra fogja biztatni az
első két oltáson már túlesetteket, hogy vegyék fel a harmadik adag vakcinát is.

Újabb egy héttel meghos�szabbítják az oltási akcióhetet, és minden lehetséges módon megkísérlik elérni, hogy a
már oltottak felvegyék a harmadik oltást is – a többi között
erről beszélt a csütörtöki kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely emlékeztetett: mindkét eddigi oltási
akcióhét rendkívül sikeres,
csak az első, hétnapos periódusban 108 ezer ember kapta
meg az első dózisát, 725 ezren pedig a harmadik adagot
is. Mindeközben felkérték az
operatív törzset arra is, hogy
dolgozzák ki azt a rendszert,
amiben oltási akciónapokat

rendezhetnek minden településen.
– A harmadik oltás felvétele
létfontosságú, ugyanis a szakemberek szerint 4-5-6 hónap
után csökken az oltóanyag által biztosított védettség mértéke. Mivel mi gyorsan oltattunk, június 10-éig 3 millió
700 ezer ember volt, akinek
a védettsége december 10-én
jelentősen csökkentettnek tekinthető. Személyesen is meg
fogjuk őket keresni a megadott e-mail-címeken keresztül, és arra fogjuk kérni őket,
hogy vegyék fel a harmadik
oltást – jelentette ki.
A kormány kérésére az
operatív törzs vizsgálja azt is,
hogy a védettségi igazolvány
érvényessége a harmadik oltáshoz kötődjön. Erről csak
később várható bejelentés, de
a kormány határozott szándéka ez.
Tajthy Ákos

KÖZÖS FELADAT A FOGYATÉKKAL
ÉLŐKET SEGÍTENI
Absztrakt karácsonyfát állított
pénteken a Miskolci Fogyatékosságügyi Szakmai Műhely a
Városház téren található Széchenyi-szobor mellett.
A borsodi megyeszékhely
több figyelemfelkeltő akciónak
adott otthont pénteken. Ezek
egyike volt a „Tedd fel a szíved!”, amely során a résztvevők hivatalosan úgy avatták fel
az említett szabadtéri alkotást,
hogy szívekkel díszítették azt.

Fogyatékossággal élők segédeszközei adják a karácsonyfát
megformázó külsőt, belül pedig
egy világító szív helyezkedik
el. Az üzenet az, hogy a látható
külső, a fogyatékosság alatt egy
ugyanolyan érző szív lakozik,
mint bármelyik embertársnak.
Az avatáson Veres Pál polgármester azt emelte ki, hogy a
társadalom fejlettségét mutatja
az is, miként bánnak az emberek fogyatékossággal élő társaikkal. „A legapróbb gesztus

Mindenki imádja az adventi villamost

Idén tizedik alkalommal indult útjára az ünnepi díszbe
öltöztetett adventi villamos
Miskolcon.

A kívülről már jól ismert mézeskalács házikó a jubileum alkalmából belül arany díszítést
kapott, ebben a ragyogó pompában fogadják az utasokat A
szépség és a szörnyeteg mese
szereplői: Belle, a Szörnyeteg,
Kanna mama, a gyertyatartó és
Csészike.
Ahogyan az elmúlt években
mindig, múlt vasárnap is sokan voltak kíváncsiak a szerelvényre már az első útján, és az
érdeklődés azóta is folyamatos.
Munkatársaink a héten a miskolciakat kérdezték, mit gondolnak az adventi villamosról.

Nem túlzás kijelenteni: kizárólag pozitív véleményekkel találkoztunk. Gál Krisztina például
arról számolt be, hogy családja
számára már hagyomány, hogy
fiával minden évben utaznak
ezen a különleges hangulatú

járművön. „Ő nagyon jól érzi
magát rajta, ezért én is kiváló
programnak tartom mindig” –
mondta.
Migléczi László korábban
az MVK-nál dolgozott, mint
mondta, annak idején még

a régi sárga villamost szerették volna ünnepivé varázsolni. Mint hozzátette: örül neki,
hogy végül az adventi villamos
formájában megvalósult a régi
ötlet.
Lellák Márk Dávid is méltatta az MVK ötletét: „Kitalálója
tökéletesen ismeri a kicsik ízlését, a plüssöket, játékokat ők
imádják, de a díszítés a felnőtteknek is kellemes hangulatot
kölcsönöz.”
Hogy még többen gyönyörködhessenek a szerelvényben,
az MVK a vasárnapi régiségvásár miatt elrendelt vágányzár
ideje alatt, reggel hét és délután
három óra között kiállítja a jubileumi adventi villamost a Városház téri villamosmegállóba.
MN

is azt üzenheti, hogy teljes értékű emberként bánunk velük”
– fogalmazott, majd hozzátette, legfontosabb feladatunk segítséget nyújtani az akadályok
leküzdésében.
A felavatott installáció jól példázza ezt az együttműködést,
hiszen a felhasznált segédeszközöket a szakmai műhely tagszervezetei gyűjtötték össze. Az
alkotó, Bakos Szél Kata képzőművész háláját fejezte ki, amiért elkészíthette az installációt.

Barnóczki Gábor, a Vakok és
Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei
Egyesületének elnöke a Fogyatékos Emberek Nemzetközi
Napjának üzenetét foglalta ös�sze, míg a Szimbiózis Alapítvány elnöke, Jakubinyi László
arról beszélt, hogy közösen tudunk segíteni.
A Fogyatékos Emberek Világnapja kapcsán készült ös�szeállításunkat az 5. oldalon
olvashatja.
MN

Hirdetés

Legyen irodája az Ön sikerének,
otthona a család kényelmének titka!
Cím: 3530 Miskolc, Corvin u. 1.
Tel: +36 46 615-562
E-mail: iroda@iroda2000.hu, web: www.iroda2000.hu
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ÚJ PARKRA VILÁGÍT A HÚSZ ÉV
UTÁN „ELŐTŰNT” KANDELÁBER
A Nagy Imre utcai körfor
galom rendbetétele után egy
miskolci cégcsoport a Tudo
mány és Technika Háza előt
ti parkot is örökbe fogadta.
Az Expert Holocor Ingatlanhasznosító Miskolc fogadta
örökbe a Nagy Imre utcai körgyűrű területét. Itt tavaly nyáron
látványos változás ment végbe.
– Elég sok ingatlannal rendelkezünk a körforgalom
környezetében, most készülünk egy nagyobb fejlesztésre a kavicsos parkolóban is
– mondta lapunknak Hajdú
László, az Expert Társaságok
többségi tulajdonosa. – Fontos
volt számunkra, hogy minél
rendezettebb hatást keltsen a terület. Úgy gondoljuk, fontos a
mikrokörnyezetünk, aminek a
megszépítését – ha módunkban
áll – segítenünk kell. Reményeim szerint sokaknak hasonló a
szemléletük, és a mi példánkból
tudnak ötleteket meríteni.
A Nagy Imre utcai körforgalom esetében gyakori problémát okozott a szemetelés és az
utcabútorok, betoninstallációk
állapota.
– Virágládákat és padokat tettünk ki, helyre raktuk a térköveket, növényeket telepítettünk,
kandelábereket festettünk, ezzel
kicsit kulturáltabb lett a terület kinézete. Úgy vélem, igazán
remek kis tere lehet ez a város-

Kilenc nemzetiség
otthona lesz
Az intézmény jövőjéről
egyeztettek a város vezetői
és a miskolci kisebbségi ön
kormányzatok képviselői
csütörtök délután a Nemze
tiségek Házában.
Kulturált környezet fogadja a parkban sétálókat. Fotó: Mocsári László

nak a jövőben, aminek a további fejlesztési lehetőségein gondolkodunk: jó lenne valamilyen
attrakciót is létesíteni itt.
A Nagy Imre utca esetében
a terület szépítésére szánt ös�szeg – Hajdú László szerint –
egynéhány millió forint volt. A
Tudomány és Technika Háza
esetében ennek az összegnek a
többszöröséről beszélhetünk,
ahol egy másik társaságuk, az
Expert Indotek Ingatlanok volt
az örökbefogadó.
– Volt egy pont, amikor úgy
éreztem, elvesztettük a Népkert
melletti, egyébként gyönyörű
fekvésű területet. Ezt a Miskolci
Városgazda Kft.-vel partnerségben újítottuk meg. Olyan bokrokat vágtunk le, amik kilenc és
fél méterre is felnyúltak – némelyik lakhelyként is szolgált az ide
húzódó hajléktalanoknak. Amit

levágtunk – hét-nyolc teherautónyi zöldhulladékot –, azt elszállította a Városgazda a rengeteg
szemét mellett. Egy olyan négykarú kandeláber is előbukkant,
ami egykor a köztérvilágításért
felelt, és amit körbenőttek a fák
és cserjék. A lámpa most ismét
világít, jelezve a megújulást.
A Tudomány és Technika
Háza melletti parkos rész rendbetétele komoly feladat volt.
– A teraszelemeket gyakorlatilag újra kellett építeni: betonozni, hálózni, ellátni külső
borítással, helyükre tenni a via
color burkolatot. Nagy területet ültettünk be növényekkel.
Tíz darab adománypadot is elhelyeztünk. Végül kitettük az
örökbefogadást jelző táblákat is:
szerettük volna, ha a könyvtárba
igyekvők, az itt andalgó szerelmesek és összességében az erre

Megújult a vasgyári ravatalozó
A rekonstrukció jövőre a
Szentpéteri kapui temetőben
folytatódhat.
Több mint tízmillió forintos beruházással újult meg
teljesen a Vasgyári temető
ravatalozója. A létesítményt
szerdán délelőtt adták át.
Az eseményen először Varga László (MSZP) ország
gyűlési képviselő elmondta:
többen jelezték, hogy a temetők, ravatalozók állapota
leromlott.
Osváth Zoltán, a Városgazda ügyvezetője úgy fogalmazott, büszkeséggel tölti el,
hogy a vasgyári ravatalozó
megújult, azonban ez csak a
munka első lépése.

A város a tavaly felavatott II.
János Pál pápa térrel a településrészi városközpont kategóriájában nevezett. Az elismerésről
neves kertészeti szakemberekből álló zsűri döntött.
A bő egy év alatt átépített –
a környékbeliek által „kis szilvamagnak” nevezett – terület
egy csaknem háromszázmillió forintos TOP-támogatás
révén szerzett merőben új arculatot. A tér lépcsőzetes sül�-

MISKOLC MEGHATÁROZÓ FOTO
GRÁFUSA TÁVOZOTT KÖZÜLÜNK
A Herman Ottó Múzeum
hoz és a Miskolci Galé
riához szorosan kötődő
fotóművésztől, Farkas
Gyulától búcsúzik az intéz
mény.

A megújult épületet megáldották az egyházak képviselői. Fotó:
Juhász Ákos

Badány Lajos, Miskolc alpolgármestere hozzátette, a
felújítások a következő év első
felében a Szentpéteri kapui
temetőben folytatódhatnak.
– Nemsokára egy kétszázmillió forintos forrásból kezdődhet el a munka a

város egyik legnagyobb temetőjében. Ennek keretében
megújul ott is a ravatalozó,
új, korszerű fűtésrendszert,
ügyfélvárókat és vizesblok
kokat is kialakítanak –
mondta a városvezető.
Tajthy Ákos

Díjazták a „kis szilvamagot”
Miskolc nyerte az idei Virágos
Magyarország környezetszé
pítő verseny Magyar Tájépíté
szek Szövetsége díját.

sétálók látják, hogy a park rehabilitációja egy nagyfokú összefogásnak köszönhető. A munkában számos magánszemély és
társaság nyújtott önzetlen segítséget, közreműködésüket emléktábla fogja megörökíteni. A
változás varázslatos, egy kicsit
olyan, mintha idetermett volna
a kis park a semmiből – holott itt
van évtizedek óta.
Hajdú László hozzátette, a
park még nem nyerte el az elképzeléseknek megfelelő állapotát.
– A terület folyamatos gondozást igényel. Emellett vannak
további tervek: egyedi díszvilágítást is terveztettünk például,
aminek a fénye a fákra és bokrokra vetül majd. Ez még azonban engedélyeztetés alatt van.
Valamint tavasszal további növényeket is szeretnénk elültetni.
Bájer Máté

A város kilenc nemzetisége
azt beszélte át, hogy milyen
programokkal tudnak beépülni a kulturális életbe. A
házat működtető Roma Polgárok Demokratikus Mozgalmának vezetője, Dancs
Mihály hangsúlyozta: egy, a
rendszerváltás óta fennálló
hiányosságot kívántak pótolni a néhány hete átadott
Nemzetiségek Házával.
Az állami és önkormányzati támogatással alapított
közösségi hely és kiállítótér november közepén nyílt
meg, hogy a kulturális-művészeti programokon túl
a közösségépítés, a hagyományőrzés és a tehetséggondozás otthona legyen.
Az egyeztetést Ignácz Dávid jegyző nyitotta, aki az
önkormányzat
nyugdíjba
vonuló nemzetiségi referen-

lyesztést kapott a patak medre
felé, így a zöldterület közvetlen kapcsolatba került a vízfelülettel.
– Sokan „második Szinva teraszként” emlegetik a teret. Azt
gondolom, hogy mind a diósgyőriek, mind a város egyéb területein lakók nagyon szeretik
– állapította meg Czifrusz Natália városi főkertész. – Egyik
oldalon a templom, míg a másikon a tízemeletes bérházsor
határolja, ami nagy kontrasztot ad ugyan a térnek, de ez
nem rontja az értékét.
– Az volt a gondolatom, hogy
valamilyen attrakcióval meg
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kellene állítani a Lillafüredre
igyekvőket; hogy a Miskolcra
érkezők ne csak átszaladjanak
a diósgyőri városrészen, erre
szolgál a szökőkút vízjátéka –
árulta el a tér koncepciójának
kidolgozója, Dobos Sára.
A szakembereknek a teraszírozás során figyelembe kellett
például venniük a Szinva különféle áradási helyzeteit. Az
alapos körüljárással véghezvitt
projekt esetében a tájépítész
különleges és ihletett csapatmunkáról számolt be, mintha
egyfajta áldás övezte volna a
tervezői álom beteljesülését.
B. D.

sének, Donát Erikának mondott köszönetet eddigi munkájáért.
– Miskolc egy befogadó
város, és magában hordozza
azt az alapvető tulajdonságot, hogy összefogja a nemzetiségeket – húzta alá Veres
Pál polgármester. – Szükség
volt a városban egy olyan közösségi térre, ami a nemzetiségek rendelkezésére állhat
kulturális tevékenységeikhez vagy épp irodai munkavégzéseikhez. Komoly összefogással sikerült felújítani az
épületrészt. Úgy hiszem, ha
a cél közös, akkor ez a kilenc
közösség meg fogja találni az
összhangot.
Varga Andrea alpolgármester biztosította a megjelenteket: segíteni fogják az
elmaradt vagy csak korlátozott körülmények között
megtartott kisebbségi programok bepótlását. Végül közös gondolkodásra, a város
kulturális stratégiájának előkészítésében való részvételre
invitálta a nemzetiségieket.
Bódogh Dávid

Farkas Gyula gyémántdiplomás tanár, fotográfus
és utazó emlékét immár az
általa készített több ezer kép
és a múzeum gyűjteményeiben őrzött személyes tárgyai,
fotói és a munkáit bemutató
kiállítások őrzik. Tanárként
és utazóként meghatározó, ikonikus alakja volt több
mint hat évtizeden keresztül
a város kulturális életének
– az útjain készített fotóival
ismeretterjesztő előadások
százain keresztül „nevelte”,
tanította a világra nyitott érdeklődőket.
Szendrőben született 1932.
október 20-án. Iskoláit a
miskolci Lévay József Gimnáziumban kezdte, majd a
közgazdasági középiskola
után az Egri Pedagógiai Főiskolán orosz–földrajz szakos
tanárként végzett.
Már kisgyermekként a fotózás felé fordult érdeklődése, mellyel egy életre eljegyezte magát; ez lett első
számú hobbija az utazás és
idegenvezetés mellett. Közel
130 ezer fekete-fehér és színes papírképpel és 40 ezer

színes diával, Európáról és
Magyarországról 80 összeállított ismeretterjesztő előadással rendelkezett. Totói 85
különféle újságban, folyóiratban, útikönyvben jelentek meg 40 év alatt, külföldi és belföldi útikalauzok
jelzik munkásságát. Éveken
keresztül rendszeresen szerepelt bel- és külföldi fotókiállításokon, pályázatokon,
ahol több oklevelet, plakettet
nyert fényképeivel.
Nagy szeretettel és hozzáértéssel szervezte az országjárók és idegenvezetők
képzését és továbbképzését.
Népszerűek voltak a szabadegyetemi sorozatok, melyek a megye több városába
és falvába vitték el a földrajzi
ismereteket. Szükségét érezte, hogy az ifjúság és a felnőtt
lakosság széles rétegei minél

közelebb kerüljenek a tudományos ismeretekhez. Részt
vett több földrajzi vetélkedő kérdéseinek összeállításában, megszervezésében,
lebonyolításában. Harminc
éven keresztül rendszeresen járt diavetítéses előadást
tartani Tapolca és Lillafüred
üdülőibe. Negyvenöt év alatt
közel hétezer előadást tartott a megyében és az ország
egész területén, mintegy 140
ezer ember hallhatta.
Élete során számtalan kitüntetésben, díjban részesült,
ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy 2008-ban Miskolc városa Pro Urbe díjjal
tüntette ki.
Kiállításai közül kiemelkedik a közelmúltban megrendezett „Miskolcról a Miskolciaknak” című fotókiállítása,
amely Miskolc ötven évének
változásait mutatta be.
2021-ben a Herman Ottó
Múzeum Fotótárába került
több mint 500 Farkas Gyula-fotó, melyekben a művészeti képek mellett városunk
elmúlt 70 évének fontosabb
eseményei is szerepelnek.
Búcsúztatása
december
10-én, reggel 9 órakor lesz
a Szentpéteri kapui temetőben.
Emlékét őrizni fogja a
Herman Ottó Múzeum és a
Miskolci Galéria.
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Emlékeztek,
ünnepeltek, díjaztak
Egy év kihagyást követően ismét miskolci székházában tartotta a Kamara
napja alkalmából rendezett
díjátadóját, egyben hatvankettedik küldöttgyűlését a
BOKIK.
Előbb azonban a kamara
és a város vezetői a Szentpáli
szakképző iskola képviselőivel
koszorúkat helyeztek el Lapis
Imre néhai kamarai alelnök
nyughelyénél, Szentpáli István
egykori városvezető sírjánál,
valamint a BOKIK-székházon
lévő emléktáblájánál.
A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 1994. november
29-én alakult, a hagyomány
szerint ez a nap a „Kamara
Napja”. Az ünnepségen Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
előadásában rámutatott, világszerte akadoznak az ellátási láncok, mindeközben munkaerő-, kereslet-, nyersanyag-,
energia-, tőke- és pénzhián�nyal kell számolnunk már a
közeljövőben. Ehhez itthon
még hozzáadódik a leértékelődő forint. Meglátása sze-

rint a hazai vállalkozásoknak
azonban nem szabad kizárólagosan az államtól, a jegybanktól és az iparkamarától
várniuk a megoldást.
A küldöttgyűlésen kimagasló vállalkozói teljesítményükért elismeréseket is átadtak, a díjazottak névsorát a
minap.hu-n közöltük.
– Fontos, hogy legyen egy
olyan csapat és szervezet,
amely képes erősen és hatékonyan képviselni az üzleti érdekeket, ami ebben a rengeteg
problémát és gondot felvonultató világgazdasági szituáció
ban nem könnyű és sokszor
nem is egyértelmű – hívta fel
a figyelmet Bihall Tamás, a
BOKIK elnöke. – Közel két
ezren vagyunk kamarai tagok, és öröm számomra, hogy
amikor javaslatokat kapunk a
kitüntetendő személyekre és
cégekre vonatkozóan, akkor
mindaz óriási merítést képez
a kamarai közösségben. A kitüntetettek között vannak néhányan, akik nem kamarai tagok, de reméljük, rövidesen ők
is azok lesznek – összegezett a
kamaravezető.
Bódogh Dávid
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Együtt ünnepelhetünk
Aktuális

Városszerte több közösségi téren gyújtották meg a hit
gyertyáját elmúlt vasárnap.
Miskolc újra együtt élheti meg
a várakozás időszakát, a karácsony közeledtét.
Újra nagyobb közösségekben
ünnepelhetnek a miskolciak is,
a korábbi korlátozások, szigorítások után – igaz, még mindig maximálisan figyelemben
tartva a járvány miatti ajánlásokat – szabadabban várhatjuk
a karácsonyt. Az első adventi
hétvégén rendezett programok
felszólalói is döntően erre építették beszédeiket.
– A fájdalom és a reménynélküliség sötétséget okozhat szívünkben, de Istenben megtaláljuk azt a célt, ami újra erőt ad a
hétköznapokban – fogalmazott
Holló Gábor atya az első adventi gyertya meggyújtása előtt a
Szent István téren. Szopkó Tibor
alpolgármester pedig lassításra,
a hit megélésére kérte a miskolciakat.
– Éljük meg hitünket akár
vallási értelemben, akár önmagunkban, egymásban, egy város közösségének az erejében –
hangsúlyozta, majd a Segítsünk
közösen egy mosolyért kezdeményezés elindítójával, Osváth
Tiborral közösen meggyújtották az adventi koszorú első
gyertyáját.
Nem sokkal korábban Diósgyőrben, a II. János Pál
pápa téren hagyományteremtő céllal szintén meggyújtották az adventi koszorú első
gyertyáját. Marosi Balázs atya
arról beszélt, hogy egész évben szeretnénk érezni, amit
advent időszakában: a meghittséget, az őszinteséget, a
békét. Varga Andrea alpolgár-

AZ M30-AS FIZETŐSSÉ TÉTELE
ELLEN SZÓLALTAK FEL
Szilágyi Szabolcs és Simon
Gábor szerint az M30-as
miskolci szakaszainak fizetőssé tételével a kormány
nemcsak az itteni autósokat sarcoltatja meg, de saját
elveinek is ellentmond.

– A sorozatos elvonásokat
követően újabb, ezúttal karácsonyra időzített „ajándékkal”
lepte meg a kormány a miskolciakat – kezdte a csütörtöki sajtótájékoztatót Szilágyi Szabolcs,
a megye 1-es választókerületének összellenzéki képviselőjelöltje. – A napokban érkezett
a hír ugyanis: január 1-jétől az
M30-as Miskolcot elkerülő szakasza is fizetőssé válik. Szilágyi
Szabolcs ezt nem tartja helyes
iránynak.
– Európa számos országában
rengeteg város körül ezek az elkerülőutak ingyen használhatóak. Így csillapítják az adott
város belső forgalmát. Emellett persze kímélik az autósok
pénztárcáját is. Annak nyilván
örülünk, hogy a Miskolc-Kassa
autópálya megvalósult, azt viszont elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a város körüli elkerülőszakaszt fizetőssé teszik. Ezért
azt javasoljuk, hogy legalább az
Y-híd befejezéséig maradjon

díjmentes az említett útszakasz,
de még jobb lenne, ha az illetékesek megvizsgálnák annak a
lehetőségeit, hogyan maradhat
a továbbiakban is ingyenes az
elkerülő használata.
Simon Gábor, a Velünk a
Város frakcióvezetője azt is elmondta, véleménye szerint miért fontos a díjmentesség megőrzése.
– Felháborítónak tartom,
hogy a Fidesz-kormány ismét a
miskolciakat akarja megsarcolni, hiszen ugyanezt tette korábban a helyi tömegközlekedéssel
is – fejezte ki ellenérzéseit, hozzátéve, az M30-assal kapcsolatos döntésnek komoly hatásai
lesznek az egyéni közlekedésre. – A miskolciak érdekei ellen
való intézkedés, hogy az északi
és a déli kereskedelmi központunk közötti ingyenes autóút-

szakaszt meg akarják szüntetni.
Azért is felháborító ez a döntés, mert például az M0-ás pálya esetében is ingyenesek bizonyos szakaszok, amelyeknek
elkerülő funkciójuk van.
A várost irányító frakció vezetője azt is elmondta, miért
tartja diszkriminatív eljárásnak
Miskolccal szemben a mostani
döntést.
– A megyében is épül elkerülő szakasz: Sajószentpéteren.
Ennek szükségességét a kormány – többek közt – a következőképpen indokolta: csökken a belterületi szakaszok
forgalma, kisebb lesz a belterületi környezetterhelés, gyorsabban elérhetővé válnak az úti
célok. A miskolci autósok megsarcolása pedig szöges ellentétben áll ezekkel – fogalmazott
Simon Gábor.
Bájer Máté

Fellobbant a láng a hit gyertyáján. Fotó: Mocsári László

mester pedig arról beszélt, ha
kinyitjuk a szívünket egymás
iránt, ha az egymásra figyelést tartjuk fontosnak, akkor
az advent időszaka mindenkit a béke érzésével tölt el, és
lassan ünneplőbe öltöztetjük
a szívünket.
Bükkszentlászlón
viszont
már évek óta hagyomány, hogy
a közösségi házban összegyűlve a családok együtt készítik el
adventi koszorúikat, a program
egyszerre szól az ünnepről, a
közös várakozásról, és a baráti
kapcsolatok erősítéséről. A terület önkormányzati képviselője, Gazdusné Pankucsi Katalin
azt mondta, örömmel szokta
látni, hogy tucatnyi koszorú készül el ilyenkor, amit ő képviselői keretéből támogat.

Szintén ragaszkodott hagyományaihoz a Jobbik, felállították idén is a kettőskeresztet a
Centrumnál, melynél helyi politikusaik és szimpatizánsaik
együtt gyújtották meg mécseseiket vasárnap délután. Ünnepi
köszöntőjében Szilágyi Szabolcs
önkormányzati képviselő arról
beszélt, hogy számos hagyomány épült advent köré, de ezek
mind a várakozásról szólnak;
arról, hogy „várjuk és vágyunk
az Úr eljövetelére”.
– Kihívást jelent, hogy a karácsony megőrizhesse a tradicionális értékeket, amiket évszázadokon át közvetített a
keresztény családok felé: a csodák eljövetelét, a szeretetet, a
család egységét, Krisztusba és
Istenbe vetett rendíthetetlen hi-

tünket, és természetesen az ünnepet, amelyen a megváltó születésére emlékezünk.
Most vasárnap fellobban a
láng a remény gyertyáján Diósgyőrben és a Szent István téren, utóbbit a Miskolc Televízióban, valamint a minap.hu
Facebook-oldalán délután 4
órától élőben közvetítjük. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
kórusának előadásával kezdődik az ünnepi alkalom fél 4-től,
majd Badány Lajos alpolgármester és Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány
elnöke közösen meggyújtja a
második gyertyát, miközben a
Mindszenti templom énekkarát
hallgathatjuk. A program azzal
zárul, hogy fotókat készíthetünk
a Mikulással.
Kujan István

Ifjú politikusok a Házban
Októberi megalakulása óta
első hivatalos ülését tartotta a Miskolc Városi Diák
önkormányzat kedden.
Akárcsak a „nagyoknál”,
napirendi pontok követték
egymást, amelyek a képviselt közösséget – a fiatalokat – érintették, illetve saját belső működésükről is
szavaztak a diákküldöttek.
A városháza közgyűlési termében üléseztek a miskolci alap- és középfokú iskolák azon diákküldöttjei, akik
már csatlakoztak a közelmúltban megalakult Miskolc Városi Diákönkormányzathoz
(MIDÖK). A megalakuláskor
megválasztott vezetőség már
a debütáló ülés előtt elkezdte
a közös munkát. Mint Rőczei
Laura elnök elmondta, maguk is ismerkedtek egymással, „összerázódtak”, kétszer
üléseztek és ötleteltek. Lényegében előkészítették a keddi tanácskozást. Mindezekről
egyébként napirendi pontban
is beszámolt az elnök.
A MIDÖK munkáját sokan
segítik, többek között az önkormányzat ifjúsági referense,
Feketéné Pál Enikő. Megtudtuk tőle, hogy az ülés napjáig
huszonhét iskola csatlakozott a
szervezethez, amik közül meg-

látása szerint tizennyolc-húsz
intézmény vesz részt aktívan
a munkában. Elmondta, a város önkormányzata elkötelezett
a diákönkormányzat mellett:
„szakmai, anyagi és jogi segítséget biztosítunk az elképzelések
megvalósításában” – írta körül
a városvezetés hozzájárulását.
Elsőként
bemutatkozott
az elnökség és a diákpolgármester, majd a szervezeti és
működési szabályzat apróbb
változtatásait szavazták meg
a diákok. Új humánerőforrásért felelős alelnököt is kellett
választaniuk a fiataloknak,
hiszen korábban Hudák Lilla
töltötte be a szerepet, aki diákpolgármesteri megválasztása
miatt nem tudta továbbvállalni a pozícióval járó feladatokat. A jelenlévő diákok végül a
Miskolci SZC Kandó Kálmán
Informatikai Technikum ta-

nulóját, Kovács Patrikot találták
legmeggyőzőbbnek.
Emellett munkacsoportokat is
felállítottak a különböző alelnöki területekhez.
Decemberben
felállítják
majd a város ifjúsági karácsonyfáját, amelyhez a képviselő fiatalok megszavazták,
hogy a csúcsdíszt közösen készítik el a MIDÖK nevében.
Adománygyűjtési akciókhoz
csatlakoznak, végezetül Jégkori discoval tervezik zárni
az évet.
Utolsó napirendi pontként
az „ötletdobozt” vezette fel az
elnökség. Minden jelenlévő
kapott egy papírt, amelyen kifejthette, milyen programok
megvalósulását látná szívesen
Miskolcon. Emellett a kitöltő
a megvalósításhoz is csatlakozhatott, ha kedve úgy kívánta.
Király Csaba
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MEGERŐSÖDVE JÖNNÉNEK
KI A PANDÉMIÁBÓL

A Miskolc Holding Zrt. tizenöt éves fennállása alkalmából készült sorozatunkban
ezúttal a Miskolci Fürdők
Kft. munkáját mutatjuk be az
olvasóknak.

Az Ellipsum Élmény– és
Strandfürdőt, a Miskolctapolca Barlangfürdőt és a Selyemréti Strandfürdőt is a Miskolci
Fürdők Kft. üzemelteti.
– Úgy érzem, itthon vagyok
a Miskolci Fürdőknél. Ez nem
is véletlen. 1992-től 2008-ig a
Miskolc Vízművek Fürdők és
Csatornázási Vállalatnál, illetve
annak jogutódjainál – MIVÍZ
Zrt.-nél, majd MIVÍZ Kft.-nél
dolgoztam. Úgy hiszem, a kollégáim is érzik, nem egy kívülről
jött idegen, új vezető érkezett a
céghez, hanem egy olyan valaki,
aki megtapasztalta már a fürdők
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, érti a munka lényegét,
éppen ezért határozottan tud
dönteni a felmerülő kérdésekben, és akár még jó tanácsokat
is tud adni a munkatársaknak
– mondta el lapunknak Németh
Judit ügyvezető.
Büszke a munkatársaira
Ahogyan az ismert, a pandémia a Miskolci Fürdők életébe is rengeteg változást hozott. A városi fürdőket először
2020 márciusában kellett be-

Németh Judit az Ellipsum előtt. Fotó: Juhász Ákos

zárni, aztán a nyári hónapokban újranyithattak ugyan, novembertől viszont újabb zár
következett. 2021 májusában
– amikor Németh Juditot kinevezték a cég élére – viszont
már nemcsak a Barlangfürdő,
a Selyemréti Strandfürdő és a
Miskolctapolcai Strandfürdő
újranyitása volt a feladat, hanem meg kellett nyitni Miskolc újonnan épült élményfürdőjét, az Ellipsumot is. Mint
mondja, büszke munkatársaira, mert a nehéz helyzet ellenére is helytálltak.
A Miskolci Fürdők jelenleg közel kétszáz embernek

ad munkát – ebből a barlangfürdőben 48-an, a Miskolctapolcai Strandfürdőben 27-en,
a Selyemréti Strandfürdőben
26-an, míg az Ellipsum élményfürdőben 51-en dolgoznak.
Folyamatos üzem
Németh Judit szerint a Miskolci Fürdők a pandémia ellenére is folyamatos üzemre készül
mindegyik egységében, a látogatóknak nagy szükségük van
arra, hogy kikapcsolódjanak a
jelenlegi nehéz helyzetben.
A fürdőzőket változatos
programokkal, a barlang-

Nehéz évet zárt eredményesen
a MIHŐ
Évet értékeltek a Miskolci Hőszolgáltató Kft.-nél,
valamint szakmai díjjal ismerték el a vállalat kiemelkedően teljesítő munkavállalóit csütörtökön.
A társaság hagyományos
évértékelőjét – a koronavírus-világjárvány
miatt
– már második éve kellett
szűk körben megtartani – tudtuk meg Bernáthné
Barczi Judit koordinációs és
kommunikációs főmunkatárstól.
A 2021-es történéseket
Korózs András ügyvezető értékelte. Elmondta, a
MIHŐ sikeres évet zárt,
az üzleti tervnek megfelelően zárják az időszakot.
„Emellett jelentős eredményeket is elértünk” – tette
hozzá.
Kifejtette, egy negyven
éves átlagéletkorú közműhálózatot
üzemeltetnek, amit a lehetőségekhez
mérten igyekeznek megújítani. Idén a Fényi Gyula térnél, a Csermőkei út
mentén és a Papszeren ös�szesen közel egy kilométer
távhővezetéket korszerűsítettek mintegy 500 millió
forintból. Összességében
azonban nagyjából 25 kilométer hosszúságú vezetékhálózat szorul korszerűsítésére.
Mindemellett fejlesztették a Tatár utcai fűtőmű
folyamatirányító rendszerét, beolvadt a cégbe a Bio-

Elismerték a legjobbakat. Fotó: Juhász Ákos

energy-Miskolc Kft., valamint az Integrált Irányítási
Rendszer tanúsítása ismét
sikeres volt. A szakember-utánpótlás érdekében
pedig főgépész-helyettesi
munkaköröket hoztak létre. Részben a pandémia miatt digitális megoldásokat
alkalmaztak, a könnyebb
ügyintézés érdekében például QR-kódot kaptak a
számlák. Emellett online
oktatókampányt folytattak,
amelyben az energiatakarékosságot népszerűsítették. Utóbbihoz készült egy
Városmarketing Gyémánt
Díjat kiérdemlő animációs
sorozat.
A távhőszolgáltatás mellett színesítette a cég portfólióját
pályaorientációs
bemutató, csatlakoztak az
Erőművek Éjszakájához, és
támogatták a Mesevár Óvodát. Címvédőként idén a
MIHŐ Kft. volt az országos
„Mesterfutam – Ügyfélszolgálatok II. Rangadója” házigazdája.

„Elkötelezettek vagyunk
a környezetvédelem mellett,
és a szolgáltatásunk is környezetkímélő” – jegyezte
meg Korózs András a közelmúltban újabb három évre
elnyert Távhő Ökocímke
kapcsán.
Az ügyvezető kitért arra,
hogy a felsorolt eredményeket nem érhették volna el a
szakmailag felkészült dolgozók nélkül. A kiemelkedő,
gyakran több évtizedes teljesítményt évről évre a Miskolc Város Távhőszolgáltatásáért szakmai díjjal ismeri
el a vállalat. Idén ezeket Süvegesné Zovát Csilla értékesítési vezető, Bodolai János
elektrikus, távhőellátóberendezés-kezelő és Simon
Tamás fűtésszerelő vehették át. Mellettük ügyvezető
igazgatói dicséreteket is kiosztottak.
– Reményeink szerint
2022-ben is hasonlóan sikeres évet zárunk – fejezte be az
évértékelőt Korózs András.
Király Csaba

fürdőben és az Ellipsumban rendszeres éjszakai fürdőzéssel várják a jövőben is,
konyhájuk pedig finomabbnál finomabb ételekkel és italokkal készül a látogatóknak.
Az Aquaterápia-részlegben
pedig egyedi környezetben
orvosi javaslatra, vagy egyéni igény szerint gyógyítják
és enyhítik a mozgásszervi panaszokat. Szolgáltatásaik között megtalálható a
gyógymasszázs, a tangentor,
az iszapkezelés, a súlyfürdő,
a gyógytorna és a szénsavkezelés is.
Tajthy Ákos

Középpontban
a biztonság
A MiREND-Sec Miskolc
Rendjéért Vagyonvédelmi
Kft. volt a Miskolc Holding Zrt. legeredményesebb tagvállalata az elmúlt
évben – ezt Németh Judit,
a cég ügyvezetője mondta
el lapunknak.

A társaság még 2013. július 1-jén alakult meg azzal
a céllal, hogy egy kézbe vegye a Miskolc Holding Zrt.
tagvállalatainak őrzésvédelmi feladatellátását, valamint
Miskolc város rendezvényeinek biztosítását. Németh
Judit 2020 márciusától vezeti a céget.
– A Holding még tavaly
januárban írta ki a pályázatot valamennyi tagvállalat vezetői pozíciójára.
Ekkor adtam be én is a pályázatomat a MiREND-Sec
Kft. ügyvezetői állására. A
pályázati anyagomat végül a legjobbnak ítélték,
így kaptam lehetőséget az
ügyvezetői feladatok ellátására a MiREND-Sec
Kft.-nél – mondta a cégvezető.
A társaság elsősorban a
Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére végez vagyonvédelmi feladatokat,
emellett viszont kiléptek a

piacra is. „A mi tevékenységünk profitorientált. A
MiREND-Sec Kft. korábban is eredményesen működött, a javaslatomra végrehajtott
változtatások
eredményeképpen a 2020as üzleti évben jelentős osztalékot tudtunk fizetni a
Miskolc Holding Zrt.-nek,
ezáltal Miskolc városának
– mondta Németh Judit.
Szerződéses partnereik között megtalálható a MiReHu Nonprofit Kft., a REGIHU-HEJŐPAPI Kft., a
Bosch cégcsoport, a Vasgyári Piac Társasház és a Miskolci Kulturális Központ
Nonprofit Kft. is.
A MiREND-Sec körülbelül hetven főállású dolgozót
foglalkoztat, ezen felül egyszerűsített foglalkoztatással
alkalmazzák a buszmarsallok egy részét, a Miskolci
Napló terjesztőit. Az újságot
egy éve terjesztik, azt követően, hogy a korábbi terjesztő társaság száz százalékkal
kívánta emelni árait. A MiREND-Sec az eredeti árnál
harminc százalékkal kevesebbért terjeszti lapunkat,
ezzel is csökkentve a MIKOM Nonprofit Kft. kiadásait.
T. Á.

ÚJABB TÉRKÖVES SÉTÁNNYAL
GAZDAGODOTT AZ ÁLLATKERT
A fejlesztésnek köszönhetően még kényelmesebbé
vált a népszerű létesítmény.

Mintegy nyolcszáz méteren kapott szilárd burkolatot
a Miskolci Állatkert sétánya.
A beruházás tízmillió forintos önkormányzati forrásból
valósult meg.
Mint ismert, a Vadaspark
fejlesztésének előző üteme
májusban fejeződött be. Ennek
keretében felújították a régi,
közadakozásból épült bejárati kaput, elektronikus beléptetőrendszert, akadálymentes
parkolót, kerékpártárolót és új
fogadóépületet alakítottak ki.
Ekkor készült el az akadálymentes sétány a Száhel bemutatóépületig, ami többek
között egy-egy oroszlán- és sivatagihiúz-kifutót is tartalmaz.
A sétány folytatásaként alakították ki az új, térköves szakaszt, melynek köszönhetően
még több fő látványelem érhető el szilárd burkolaton. Badány Lajos, Miskolc alpolgármestere elmondta, a látogatók

Az új sétányt bejáráson tekintették meg. Fotó: Juhász Ákos

komfortérzetének növelése érdekében további fejlesztéseket
is terveznek az állatkertben.
– Szeretnénk összekötni a
két meglévő útszakaszt, a jövő
évi költségvetésbe javasolni fogom. Ha megépül, akkor
mozgáskorlátozottak számára is elérhetők lesznek a pihenőpontok, illetve a kitérők.
Elektronikai fejlesztésben is
gondolkozunk, wifi-pontokat telepítünk, amivel interaktív monitorokat is üzembe tudunk helyezni.
Varga László (MSZP) országgyűlési képviselő kiemel-

te, nagyon fontos az, hogy a
lassan negyvenéves Miskolci
Állatkert versenyképes tudjon
maradni, és ezek a beruházások pont ezt biztosítják.
– Sokunknak visszatérő hétvégi program, hogy felkeressük a Vadaspark lakóit. Emlékszem, babakocsival mennyire
nehézkes volt a közlekedés a
régi, murvás sétányokon, főként esős időszakokat követően. Ez az önerőből megvalósult
fejlesztés fontos mérföldkő,
ami sokak számára teszi majd
kényelmesebbé az állatkerti látogatást.
TÁ

Ünnepi fények az Andrássyn is
A karácsonyi díszek telepítését és beüzemelését Bartha
György és Bazin Levente
önkormányzati képviselő finanszírozta.
Idén az Újgyőri piac környékén és a Bulgárföldön is
felcsillantak az ünnepi fények:
az Andrássy utca Testvériség
és Bertalan utca közötti szakaszán összesen nyolc világító,

csillagsort formáló karácsonyi
díszt helyeztek ki, az Újgyőri
piaccal szemben pedig egy
nagy fát fényfüzérrel díszítettek fel.
Bazin Levente érdeklődésünkre elmondta, a díszek beszerzése és felszerelése több
mint félmillió forintba került,
és Bartha Györggyel közösen
finanszírozták. Az önkormányzati képviselők célja az volt,

hogy bővítsék a város díszkivilágítási rendszerét a körzethatárukon található területen.
– Bízunk benne, hogy az
Andrássy utcán látható fények
a bulgárföldi lakosokon kívül a
perecesi, a kiliáni városrészekben élők, de minden arra járó
ünnepi hangulatához hozzájárulhatnak – emelte ki Bazin
Levente.
T. Á.
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MACKÓ MAMÁNÁL
A program fő célja az volt,
hogy a legfiatalabb generáció tagjai is megismerjék
fogyatékkal élő embertársaikat.
Fogyatékkal élő fiatalok
és óvodás gyerekek készültek együtt a közelgő Mikulás-napra pénteken Mackó
Mama kuckójában, a Szinvaparkban. Az érzékenyítőprogramot a fogyatékkal élő
emberek világnapjához kapcsolódóan szervezték meg
december 3-án.
– A fogyatékkal élő felnőttek sokak számára tűnnek még mindig csodabogárnak, mivel nem ismerjük
őket. A mai programunk
célja éppen az volt, hogy az
egészséges, normális fejlődésű gyerekek és a valamilyen
mássággal rendelkező fiatalok találkozhassanak, együtt
lehessenek úgy, ahogyan
a hétköznapokban nem –
mondta el lapunknak Varga

Andrea, Miskolc alpolgármestere.
A városvezető fontosnak
nevezte azt, hogy ne csak a
fogyatékkal élő emberek világnapján, hanem folyamatosan felhívják a társadalom
figyelmét arra, hogy fontos
megismernünk egymást, érdemes közös programokon
részt venni. Lényegesnek tartotta azt is, hogy az önkormányzatok kiálljanak olyan
fontos témák mellett, mint a
fogyatékkal élő emberek élete, boldogulása, boldogsága.
Az sem véletlen, hogy éppen Mackó Mama kuckójában rendezték a programot.
„Ez a hely a fogyatékossággal élő gyermekek számára
is közösségi tér, ahol fejlesztőfoglalkozásokat terveznek
megvalósítani számukra. Ez
egy jelkép, ami megmutatja,
hogyan tudunk különböző
értékeket egymás mellé rendelni” – tette hozzá.
Tajthy Ákos

Érzékenyítőprogram a fogyatékkal élők világnapján

Fogyatékkal élők tündérmeséje
a Baráthegyen is túl
A fogyatékos emberek világnapja alkalmából pénteken
tartotta díjátadóját, programindítóját, projektismertetőjét és újdonsült eszközeinek felavatását a Szimbiózis
Alapítvány.

A délelőtt folyamán ismertették az „Egy hét mennyország”
programot, melynek keretében
fogyatékos gyermekeket nevelő
családok ingyenes, tehermentesítő, fejlesztő és turisztikai szolgáltatása valósulhat meg. Az erre
való igény folyamatosan növekszik: több mint kétszázötven
olyan család várakozik, amelyek
rászorultsága jogosulttá teszi
őket a programba vonásra – eddig húsz család fogadása történt
meg.
Jakubinyi László a hátrányos
helyzetű munkavállalók és az
őket befogadó cégek közötti
kapcsolatteremtés jelentőségét
emelte ki nyitóbeszédében. – A
munkaerőpiaci kereslet és kínálat egymásra találása kulcsfontosságú. Ez a díj arról szól,
hogy jó munkáltatói példákat
mutassunk fel – hívta fel a figyelmet az alapítvány elnöke.
Mint az elmúlt tizennégy évben, idén is átadták a fogyatékos
és megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató
térségi munkáltatóknak az „Év
Esélyteremtő Munkahelye Díjat”.
Minden évben három cég részesül az elismerésben. Azok, akik az
aktuális jogszabályi kötelezettségeiken túl erőfeszítéseket tettek

Kültéri fitneszgépeket és kisbuszt adtak át az alapítványnál. Fotó: Mocsári László

az egyenlő esélyű foglalkoztatás fejlesztése érdekében, vagy új
munkahelyeket hoztak létre fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek számára.
2021-ben a két miskolci
Auchan áruház és a Prohumán
2004 Kft. képviselőinek nyújtották át a díjakat
– Az önkormányzat nyomon
követi és támogatja az alapítvány törekvéseit. Az ehhez hasonló szervezetek a segítségre
szoruló embertársaink mindennapjaihoz elengedhetetlen támaszt nyújtanak – fogalmazott
Veres Pál, hozzátéve, nem csupán a fogyatékkal élőknek, hanem az érintett családoknak és
munkáltatóknak is értékes tá-

mogatást adnak az itteni szakemberek. A polgármester példaértékűnek nevezte a Szimbiózis
Alapítvány munkáját városon
belül és országosan is.
A Szimbiózis elindította a
„Tűzbe hozunk” projektjét, melyben huszonnégy fiatal fogyatékos nő felkészítése valósul majd
meg: az önbizalom-erősítéstől a
fitneszedzések rendszeresítésén
keresztül a szépészeti tanácsadásokig terjedően. A szervezők
üzenete, hogy a fogyatékos nők
ugyanolyan értékesek, mint ép
társaik. A projekt partnerei többek között a miskolci tűzoltók,
akik a felkészített lányokkal jövő
év elején naptárfotózáson vesznek részt.

– Ma nem csupán a fogyatékkkal élőket, hanem azokat is
ünnepeljük, akik mellettük állnak – szólalt fel Kiss János miniszterelnöki biztos, hozzátéve:
egyre több helyi cég és szervezet csatlakozik a Szimbiózishoz.
Az eseményen az alapítvány
Támogató Szolgálatának részére nemrég beszerzett akadálymentesített kisbuszt is átadták.
Az idén ősszel indított, a Diósgyőri Szervezett Szurkolói Csoportok és a Diósgyőr Szurkolók
Közössége által szervezett adománygyűjtés nyomán a fogyatékos gyermekeket naponta szállító, hatszázezer kilométert futó,
tizenhárom éves járművüket sikerült lecserélniük.
B. D.

A SÉRÜLT DIÁKOK ÉRDEKEIT
IS KÉPVISELI

Szaloncukor-üzenetek
a fogyatékosságról

A mozgáskorlátozott
Samu Dominiknek az a
hitvallása, hogy minden
ember egyenlő. Októberben elindult a diákpolgármester-választáson, végül
ugyan nem ő nyert, de a diákönkormányzatban azóta
is képviseli elveit.

Diákok lepték meg a főutcán
sétálókat egy aprócska ajándékkal, aminek szaloncukor
küllemébe csomagolva egy
üzenet és egy cukorka volt.
Az akció egy figyelemfelhívás a fogyatékossággal élőkre és arra, hogy ők pontosan
ugyanolyan értékes emberek, mint ép társaik.

A 18 éves Samu Dominik
jelenleg fazekasnak tanul a
Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolában. Teljes
jogú jelöltként állt ki diáktársai elé, és ugyanúgy elvégezte
a „beugró” feladatokat: kampányfilmet készített, programot állított össze és felkészült az előre megadottak
szerint. Végig az volt a fő üzenete, hogy számára mindenki egyenlő, és a város teljes
diákságát szeretné képviselni.
A beszélgetésünket azzal indítja Dominik, hogy
„egészségesen
születtem,
csak az oxigénhiány miatt letapadtak az izmaim, és ezért
vagyok mozgáskorlátozott”.
Alapfokú tanulmányait a
Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola kórházi tagozatán végezte el. Ez az az intézmény, ami a megyei központi
kórház Gyermekegészségügyi Központjában működve lehetőséget biztosít a tartós kórházi ápolásra szoruló
gyermekeknek, hogy gyó-

„Én nem nézem, ha valaki valamilyen formában sérült”.
Fotó: Juhász Ákos

gyulásuk mellett tanuljanak.
Ezekben az években több
úszó-, író- és szavalóversenyen indult el.
Hétéves korában kezdett el
járni, és mintegy két évvel ezelőtt jutott el oda, hogy egyedül,
esetleg kisebb támogatással képes közlekedni. Korábban kerekesszéket használt. Mint mondja, azóta sokkal könnyebb az
élete „járásban, önellátásban és
életfelfogásban is”.
„Én nem nézem, ha valaki
valamilyen formában sérült”
– magyarázza hitvallását. „El
tudom képzelni, hogy neki
milyen nehéz lehet az élete”
– teszi hozzá. Saját példáján
azt tapasztalja, hogy vannak
olyan emberek, akik figyelembe veszik a fogyatékossággal
élők igényeit, mások viszont
nem foglalkoznak ezekkel.
Jó ötletnek tartja, hogy létezik a fogyatékossággal élő
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emberek december 3-ai világnapja. „Mi is emberek vagyunk, akiknek látszódnia
kell, még ha nem is vagyunk
olyanok, mint az átlag. Nekünk is vannak érzéseink” –
vallja ezzel kapcsolatban.
Bár nem ő lett végül Miskolc diákpolgármestere, a
MIDÖK munkájában továbbra is részt vesz. Azt
mondja, hogy egy elfogadó
közegbe került be, és nem
érzi, hogy veszített volna:
„még nyertem is!” – mondja büszkén, hiszen a diákönkormányzatban továbbképviselheti azokat az elveket,
amikben hisz. A hátrányos
helyzetű diáktársak ügye
fontos számára, de gyorsan
hozzáteszi, hogy a többiekről
sem feledkezik meg. „Ha bármiben tudok, akkor segítek”
– zárja a beszélgetést.
Király Csaba

A Miskolci Egyetem elsőéves gyógypedagógus-hallgatói, a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium tanulói és a Miskolci Rendvédelmi
Technikum diákjai közösen
vettek részt abban a programban, aminek kitalálói az
egyetemisták. Takács István
egyetemi docens, a gyógypedagógus-képzés szakfelelőse
elmondta, a felsőoktatási intézmény három évvel ezelőtt
bővítette oktatási palettáját
ezzel a szakkal. – Már harmadik éve járhatnak hallgatóink
gyógypedagógus-képzésre.
Az már három éve hagyomány tehát, hogy az elsőévesek valamilyen kampánnyal
felhívják a figyelmet a fogyatékos emberek világnapjára. Tavalyelőtt egy dalt adtak
elő az Éltes Mátyás Óvoda,
Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulóival a Plázában, tavaly speciális szük-

ségletű fiatalokat, felnőtteket
kértek fel arra, hogy rajzban,
festményben jelenítsék meg
aktuális életérzéseiket, most
pedig üzeneteket juttattak el
Miskolc lakosságához, hogy
érzékenyítsék őket – mondta, majd hozzátette, a három
évfolyamra összesen mintegy
kettőszázharminc hallgató jár.
A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakgimnáziumban érettségi utáni szakképzésben tanulhatnak gyógypedagógusnak a diákok. Tompa Médea
szakképzési igazgatóhelyettes
elmondta, húsz éve oktatják
ezen a területen a tanulókat.
– Ebben a tanévben húsz diák
jár hozzánk. Sokan választják
továbbtanulásuk helyszínéül a
Miskolci Egyetemet.

A kezdeményezéshez csatlakozott a Miskolci Rendvédelmi Technikum, hiszen
képzésük során megtanítják,
hogyan lehet kommunikálni
például a siketekkel.
A diákok vegyesen indultak útnak egy-egy csoportot
alkotva a főutcán, ahol járókelőknek adtak át „szaloncukrokat”. Molnárné Tarcal Katalin is kapott egyet,
amit azonnal kibontott.
– Nagyon szép üzenet van
benne. Én azt gondolom,
a fogyatékossággal élőkkel
éppen úgy kell bánni, mint
velünk is, mert egyenlőek
vagyunk – mondta, majd
hozzátette, lánya gerincferdüléssel született, kétszer
műtötték, de most már babát szeretne.
Répássy Olívia

Szaloncukorba csomagolták üzeneteiket. Fotó: Juhász Ákos
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A TÁNC EREJE SEGÍT
A SZINVAVÖLGYIEKNEK
Ünnepi műsort adott vasárnap
a Szinvavölgyi Néptáncműhely
a Művészetek Házában.
Az előadáson közreműködtek
a Szinvavölgyi Cseppek (Ughy
Bárdos Zsuzsanna-Körmöndi
Tamás), a Szinvavölgyi Prücskök, a Szinvavölgyi Néptáncműhely táncosai (Lévai Anita-Maródi Attila) és a Tényleg Zenekar
Orosz Sándor vezetésével.
Bár a járvány miatt nehéz időszakon ment keresztül a társulat,
igyekeztek a legjobb formájukat
nyújtani, és maradandót alkotni a néptánckedvelő közönség
számára. A tavalyi gála a Covid
miatt ugyanis elmaradt – emlékeztetett Maródi Eszter, a műhely egyik táncosa, aki arról is
mesélt, hogyan élték meg az elmúlt időszakot, milyen változásokat hozott a lezárás az együttes életében. – Ritkán tudtunk
találkozni, de nálunk a közösségen érezhető, hogy egy család. A műsorokat pedig amellett, hogy hagyományteremtőek,
jobb megélni – mondta a fiatal
táncos, aki szerint jól kijönnek
a felnőttek a fiatalokkal. Bár a
korkülönbség érezhető, a kisebbek felnéznek a nagyobbakra, és
szívesen fogadják a tanácsokat a
tapasztaltabbaktól. – Fiatalabb
koromban nekem is példaértékű
volt, amit a nálam idősebbek csináltak – emlékezett vissza.

Maródi Eszter jelenleg Budapesten él, a tánc gyerekkora
óta fontos szerepet játszik az
életében, de felnőttként már
nem könnyű összeegyeztetni a próbákat a magánélettel.
Azonban a tagok a közösségi erő és a tánc szeretete miatt
még mindig hazajárnak.
Maródi Attila, a Szinvavölgyi
Néptáncműhely vezetője szintén beszélt arról, hogyan lendültek túl a nehézségeken.
– Nagy szívfájdalom lett volna, ha ez a gála elmarad. Nehezen éltük meg az elmúlt időszakot. Át kellett állni online
tanításra, aminek tánc szempontjából nem sok értelmét
láttam. A felnőtt együttes két-

harmada nem tért vissza a Covid után, megváltoztak a prioritások – mondta.
Azt is hozzátette: a generációváltást a társulat ritkán érzi meg,
az elmúlt időszak azonban hirtelen változást hozott, amely azt
eredményezte, hogy egy új csapattal folytatták a gyakorlást.
– Megnőttek a prücskök, erősödtek a fiúk-lányok, és a megmaradt felnőtt táncosok is nagyon jó, családias légkörben
dolgoznak együtt. Vasárnap
eredeti táncokat vittünk a színpadra, melyet a Napfény-holdsugár című vers és annak átkötései
egészítettek ki, a szerelem témáját bontakoztatják ki a táncban
– tette hozzá. Az együttes mű-

Új kötet mutatja be
a Reflex öt évtizedét

vészeti vezetője kiemelte, idén
nagy hangsúlyt fektettek arra,
hogy a műsorszámok ne csak
külön-külön állják meg a helyüket. Ebben Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház művésze
segített az együttesnek.
A koreográfiák között helyet kaptak marossárpataki,
mezőkölpényi táncok, „Vess figurát, olyan cifrát” makfalvi,
mezőkeszűi, bökönyi és tyukodi táncok, legényesek, valamint matyó csárdás is. Ez volt
az első blokk az ünnepi műsorban, majd a második részben
gagybátori, zempléni, somogyi
és uszódi táncok, sárközi hangulatok következtek.
Szakonyi Stella

A könyvet a Miskolci Galéria
Kondor-termében mutatták
be, ahol Fedor Vilmos beszélgetett a szerzővel, Bárdos
Istvánnal.
Kedden délután mutatták
be a legendás miskolci Reflex
zenekarról szóló könyvet, ami
a közelmúltban jelent meg. A
kötet az együttes fél évszázados történelmét öleli fel, egyben a szerző, Bárdos István zenei életrajza is.
Az archív fotókkal, plakátokkal gazdagon illusztrált
kötetet megjelentető Bíbor Kiadó vezetője, Borkuti László
– aki egyben a város közművelődési és turisztikai tanácsnoka – méltatta a szerző zenei
pályafutását, illetve írói tevékenységét is, hiszen ez már a
második könyv az ő tollából.
Bárdos Istvánnal Fedor Vilmos polgármesteri megbízott,
helytörténész, zenész beszélgetett a közönség előtt, aki úgy
fogalmazott: a 2015-ben a város Nívódíját elnyerő együttes
munkássága jóval túlmutat a
zenei tevékenységen.
A zenész úgy fogalmazott:
az írásból átfogó képet kapha-

tunk arról, amit az elmúlt fél
évszázadban átélhettünk.
– Nagyon fontos, hogy ez
az első olyan könyv a rockkorszakból, amit egy zenész
írt meg, aki maga is végigzenélte az elmúlt ötven évet, és
formálója, alakítója volt a miskolci zenei életnek. Mindent
ismert, mindent látott – hangsúlyozta.
A tavaly ötvenéves Reflex
ezen a néven 1974 szeptemberében lett az akkori Miskolci Ifjúsági Ház zenekara. Az
alapító-énekes Bárdos István
elmondta, a könyv másfél év
alatt született meg, és számos
érdekes történetet vonultat fel
a csapat életéből.
– A kötet első részében a
Reflex történetét követhetjük
végig a hetvenes évektől egészen napjainkig. A másodikban pedig lehetőséget adtam
a tagoknak, hogy önmaguk
meséljék el saját zenei történetüket – mondta az szerző.
Elhangzott, a könyv olvasásakor sokan ráismerhetnek
fiatalkorukra, vagyis arra a
korszakra, amelyet két zenekar, az Edda és a Reflex neve
fémjelzett Miskolcon. T. Á.

Hirdetés

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:
l Termelésvezető helyettes l műszakvezető
l betanított gépkezelő l kőműves l CNC marós
l összeszerelő operátoroknak belépési bónusz (gyors

munkába állás esetén munkabéren felül plusz 100-120 000 Ft)!
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,
felvesszük Önnel a kapcsolatot. Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu

A kiszállítás ingyenes!

Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

KISZÁLLÍTÁSI TERÜLETEINK:

Avas, Belváros, Vologda, Győri kapu, Szirma, Martinkertváros, Tapolca,
Egyetemváros, Görömböly, Komlóstető,Vasgyár, Újdiósgyőr, Bulgárföld

Figyelje akciónkat a Facebookon!
Testvérvárosok útja 16. (volt százas bolt helyén)

Pizzák, hamburgerek,
gyrosok!

06/46-344-444, www.pizzaavas.hu

Családi esemény? Osztálytalálkozó? Céges rendezvény?
Miskolc belvárosi éttermünk 60 főig vállalja
rendezvények teljes körű lebonyolítását.
További információ, ajánlatkérés: oregmiskolczetterem@gmail.com
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„Tudnunk kell megszólalni a változáshoz”
A miskolci Czipa András
nyerte a 22. Kárpát-medencei
Kossuth-szónokversenyt. Az
ifjú szónokbajnoknak nem ez
volt az első villanása a műfajban, hiszen városi és országos
szinten is ért el szép eredményeket retorikai megmérettetéseken. Jogásznak tanul,
és a színészettel is szemezget
– sokoldalú fiatal reménysége
Miskolcnak, aki bariton hangján mesélt kicsit magáról.

Czipa András másodéves a
Miskolci Egyetem Állam és
Jogtudományi Karán. Már az
első kapcsolatfelvételnél kiderült, hogy legalább egy tehetséggel megáldotta a sors.
Olyan simogató beszédhanggal szólal meg, amely predesztinálja: ezzel az ajándékkal
kezdenie kell valamit, mert aki
meghallja, azt már félig megnyerte magának.
Egyelőre úgy tűnik, hogy
András él is a tehetsége adta
lehetőségekkel, hiszen novemberben
megnyerte
a
22. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyt, ami tulajdonképpen a legrangosabb
retorikai megmérettetés, amelyen diákként elindulhat. De
kissé előreszaladtunk a történetben, hiszen a szép eredmény előzmények és komoly
munka után jött el.
A szavak ereje
„Sok ember akar változtatni,
felhívni valamire a figyelmet,
azonban abból legtöbbször semmi nem lesz, ha nem szólalunk
meg. És ehhez kiváló eszköz a
retorika” – kezdte kifejteni, mi
terelte erre a pályára. Fiatalabb
korában a színészet világa vonzotta, majd a Fényi Gyula Jezsu-

ita Gimnázium, Kollégium és
Óvoda tanulójaként csatlakozott az iskola vitaklubjához, hiszen mindig is élvezte az érvelés
tudományát. Egyébként orgánuma mellett örökölhetett valami
mást is a szüleitől, hiszen mindketten jogászok.
2019-ben egyik akkori tanára, Varga Péter – akinek azóta
is nagyon hálás – ajánlotta figyelmébe, majd készítette fel
a Miskolc Város Ifjú Szónoka
versenyre, amit meg is nyert.
„Nekem mindig is kön�nyebb volt előadni egy szónoklatot, míg a beszéd megírása hosszabb időt vett igénybe.
Az előadás nagyon sokat számít, könnyen hátán cipelheti a
mondanivalót is” – jellemezte
röviden erősségeit.
Egy évvel később, 2020-ban
már az országos szint következett, az említett Kárpát-medencei
Kossuth-szónokverseny, ahová
magyarországi, illetve a határon
túli magyarlakta településekről jutnak be az ifjú ékesszólók.
Ekkor második helyezést ért el
a koronavírus-világjárvány miatt online megtartott versenyen.
A „csúcsra” idén jutott fel, már
másodéves jogászhallgatóként
megnyerte az országos megmérettetést. A lebonyolítást úgy kell
elképzelni, hogy első körben előre megadott téma alapján kidolgozott hatperces beszédet adnak
elő a kis Kossuthok. A második
fordulóra háromperces szónoklatot kell összeállítaniuk megadott időn belül egy számukra addig ismeretlen témában.
Vigasztalást a játék sem
szerez?
A 2021-es előre fixált alaptémát Pilinszky János egyik sora
definiálta: „Vigasztalást a játék

A retorika a színészet és a jogász szakma között áll Czipa András szerint. Fotó: Mocsári lászló

sem szerez / az éjszakának legmélyebbje ez. – Megfér-e egymással a politikai korrektség
és a humor?" A szövegét teljes
egészében ő írta, azonban Szitás Benedek, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karának retorikatanára segítségével készült fel a feladatra.
András személyes történetet
is említve taglalta, hogyan cserélődnek a különböző szavak
és jelzők a politikai korrektség
jegyében, miután pejoratív értelmet nyertek. Azonban idővel
az újak is – ugyanilyen okokból
– nemkívánatosak lesznek. „Ez
csak tüneti kezelés a problémára. Nem feltétlenül jó módszer
bizonyos szavakat eltüntetnünk,
mert egy idő után nem tudjuk

definiálni a jelenséget. A humor
célja, hogy megnevettessen, egyben felhívja a figyelmet az esendőségre. Úgy gondolom, ha a
politikai korrektség eszköze lenne a humor, akkor sokkal jobban érvényesülne a kezdeti célja,
hogy kiküszöböljük a társadalmon belüli egyenlőtlenségeket”
– összegezte logikáját. „Nem feltétlenül rosszak az előítéletek. A
lényeg: ne engedjük nekik, hogy
elvakítsanak minket. A humor
kenőanyag ezek elsimításához”
– tette hozzá.
A rögtönzött beszédek elkészítéséhez két tételmondat
közül választhattak: „Javasolja plasztikai műtétre a Janus-arcúakat?", vagy pedig „A
félsiker egész felsülés” – ahogy

Jókai Mór mondata szól. András az utóbbit választotta, és
több példa mentén érvelt az
állítással kapcsolatban. Ezek
egyikét ugyancsak saját élete
ihlette: kétszer indult el a Miskolc Város Ifjú Szónoka versenyen, és mielőtt megnyerte
volna azt, második helyezett
lett. Ami szép eredmény, azonban félsiker, hiszen a győztes
képviselhette a várost országos
szinten, és a nagy nyilvánosság
elismerése is rá korlátozódott.
Mi leszel, ha nagy leszel?
Sokáig gondolkodott azon,
hogy a színészi vagy a jogi pályát válassza. Rövid ideig dolgozott a Miskolci Nemzeti
Színházban, szerepelt nagyjá-

tékfilmben, most pedig jogászhallgató. „Feldobtam az érmét
és majd leesik” – utalt arra,
hogy egyelőre sodródik az árral, és él az előtte kínálkozó lehetőségekkel. A jog kicsit túl
elméleti neki, a színészet pedig
gyakorlatorientált, azonban
úgy érzi, a retorika megfelelő
arányban ötvözi a kettőt.
A kérdésre, hogy miután
megnyerte az elérhető legrangosabb versenyt a műfajban,
hova tovább a retorika terén; a
nemzetközi perbeszédversenyt
jelöli meg célnak. Ebben sokat
segít majd neki, hogy a következő egyetemi félévet a görögországi Szalonikiben tölti erasmusos diákként.
Király Csaba

Jegyzet

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Hogyan konspiráltunk a karácsonyi képeslapokkal

Árvaellátás

Egy apró kis dohánybolt,
közel a Villanyrendőrhöz, a
Kazinczy utca 2. szám alatt.
Sosem festett, szegényes,
boltíves, kuckószerű boltocska, Czeizler Katalin hadirokkant trafikja. A konyhaasztalból ácsolt asztal mögött
egy ajtajától, megfosztott,
zöld kredenc. Tele cigarettával, a pult alatt sodorni való
dohány és bazáráru.
Kati néni nehezen mozgott,
bottal járt, igyekezett mindent
a keze ügyében tartani. Jobbján voltak a képes üdvözlőlapok, a borítékok és a bélyegek.
Édesanyám idejárt a heti egy
doboz füstszűrős Fecskéjéért,
s itt vettük a karácsonyi és az
újévi anzikszokat. Ilyentájt,
egyszer egy évben, együtt mentünk, válogatni. Emlékezetes
volt, nekem itt kezdődött a karácsony.
Persze előtte lediktálta a listát, s hogy kinek milyet küldjünk. Sokszor körmöltem, elsőként édesapám igazgatója,
a vállalat gépkocsi-előadója
szerepelt a listán. A fényes színesekből akárkiknek nem vettünk. Az ismerősöknek, a rokonságnak akár a színes matt
vagy fekete-fehér is mehetett.
Máig sem tudom, miért, de
erről a decemberi rituáléról
sosem tudott lemondani.

Megesett, hogy Kati néni
megelégelte édesanyám hos�szas mérlegelését, nehezen
viselte a kritikát. Bosszúsan
mentegetőzött, nem ő készíti
ezeket a lapokat. Nem tehet
róla, hogy a Képzőművészeti
Alap minden évben ugyanazokat a közhelyes, sablonos
giccseseket küldi. Úgy tucatnyi variációban adták ki a
fénylő karácsonyfás, télapós
képeket. Előfordult, hogy
mindezt patkós, kurta farkú
malacot markoló kéményseprővel kombinálták. Majd egyszer beütött a krach. Hogy,
hogy nem, drága mamám
sasszeme kiszúrta, a pezsgőspoharat emelő, estélyi ruhás hölgy mögött az óesztendő évszáma virított. Gyakran
felemlegette, micsoda blama
lett volna, ha nem veszi észre,
hogy egy lejárt képet küldünk
valakinek. Innentől a szomszédos állami írószerboltba
jártunk mustrára. Szerintem
Kati néni is így akarhatta.
Majd ezután következett a
neheze. Nehezen vetkőztem
le a gyerekes írást, így aztán
apám halála után is mamám
töltötte, címezte a lapokat.
Nekem csak a postaládába
kellett begyömöszölnöm, persze nem egyszerre, és a fontosabbakkal a postára jártam.

Biztos, ami biztos. Ez volt december első hete.
A következőben már csak
Tóth Pali bácsit, a nagy tányérsapkás postást kellett
lesni, kitől, mikor és milyen
kellemes ünnepeket kívánó
lapot kapunk. Mamám sebtében rendezgette is a felhozatalt, leleltározta a kimenőket
és a beérkezőket, és teóriákat
gyártott azokról, akik nem viszonozták a figyelmességünket. Azt is rendszerezte, hogy
fennforog-e valamilyen azonosság a miénk és a nekünk
küldöttek között.
Végül az ünnepek előtti napokban mindig akadt egy-két
család, amelyekről megfeledkeztünk. Az igazi katasztrófát
viszont az jelentette, ha olyantól kaptunk, akinek mi nem
küldtünk. Ahogyan a katonai
kesergő is mondja, muszkaföldön lassan jár a posta, ilyentájt nálunk is három napba
telt a levélváltás. Vészhelyzetben aztán rám maradt a konspirációs feladat, a bélyeggel is
ellátott lapot magam csempésztem a címzett postaládájába. Tessék elképzelni egy
olyan bérházi lakást, amelynek a bejárati ajtajába vájták
a levélnyílást. Nekem úgy kellett észrevétlenül s hangtalanul besuvasztani a színes la-

pot, hogy ne hozzak esti frászt
az ottaniakra. Általában sikerrel jártam.
Nagy gyűjtő vagyok. Nálam is genetikailag kódolt,
hogy semmit nem dobunk ki,
mert sosem tudjuk, mikor,
mire lesz jó. Máig is őrzöm
mamám rám maradt képes
üdvözlőlapjait. Időnként persze selejtezem is. Hogy melyik
lesz az utolsó, elárulom. Volt
egy, amelyet sosem tudtunk
überelni. Elárulom, de ehhez ki kell nyitnom – rajta irkás szépírással, Békés boldog
karácsonyt és egészségben,
boldogságban, jólétben, vidámságban, örömben gazdag
újesztendőt kívánunk: Mária,
Irénke. A szomszédok az első
emeletről.
Ez volt a kedvence, ki-be
hajtogatta. Miközben a lap
fáradhatatlanul zenélte a karácsonyi melódiát. Idáig minden évben meghallgattam
egyszer-kétszer. Tavaly még
muzsikált. Az idén már nem
hallom, hiába is szeretném.
Lemerült az elem. Jobb is
így. Minek is, amikor a hangtalanság, a fájó csönd még
káprázatosabb emlékeket ébreszthet. Csak ezért kap még
egy évet, aztán ez is megy a
többiek után…
Szántó István

Miskolci olvasónk özvegy,
egyedül neveli kiskorú
gyermekét, aki árvaellátásban is részesül. Levélírónk úgy értesült, hogy
az árvaellátás összege jövő
évtől emelkedik. Kérdezte,
hogy igaz-e a hír.
Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek szülője öregségi nyugdíjasként
halt meg, vagy rendelkezett
a halála időpontjában betöltött életkorra előírt mértékű
szolgálati idővel. Megfelelő
szolgálati idő nélkül csak kivételes méltányosságból állapítható meg az árvaellátás.
Az árvaellátás tizenhat
éves korig alanyi jogon jár,
ezt követően akkor, ha a
gyermek nappali rendszerű
oktatás keretében iskolában,
szakképző
intézményben
vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben
vesz részt. Ez esetben az árvaellátás a tanulmányok időtartamára, legfeljebb azonban a huszonötödik életév
betöltéséig jár.
Felsőfokú nappali képzés
formájában folytatott tanulmányok esetén az ellátás a tanulmányok idejére jár, azaz a
felsőoktatásról szóló törvény
rendelkezése szerint az utol-

só évfolyam sike re s
befejezését
követő első
záróvizsga-időszak
utolsó napjáig.
Az árvaellátás összege
gyermekenként
harminc
százaléka az alapul szolgáló nyugdíjnak, azaz annak
az öregségi nyugellátásnak,
amely az elhunytat halála időpontjában megillette
vagy megillette volna. Az árvaellátás minimumösszege
jelenleg havi 24 250 forint.
Az árvaellátás összegének
emeléséről szóló jogszabály
már megjelent, az erről rendelkező 257/2021. (V.19.) Korm.
rendelet szerint 2022. január
1-jétől az árvaellátás legkisebb
összege 50 ezer forint havonta.
Ez az összeg az újonnan megállapításra kerülő árvaellátások
mellett - a kivételes árvaellátás
és a nemzetközi vonatkozású
árvaellátások kivételével - vonatkozik a már folyósított árvaellátásokra is, melyeket 50
ezer forintra kell megemelni,
ha összegük a 2022 januári
nyugdíjemelést követően nem
éri el azt.
dr. Strassburger Gyula
ügyvéd
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KÉSZ A RÉGIÓ ELSŐ IFJÚSÁGI
PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLYA
Elkészült a megyei központi kórház új osztálya, de az
egészségügyi intézményben a beruházások ezután
sem állnak meg.
Három év alatt mintegy
15 milliárd forintnyi beruházás történt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi
Kórház és Egyetemi Oktatókórház tagintézményeinek területén. A fejlesztések részleteit nemrégiben Budapesten,
az Emberi Erőforrások Minisztériumában
ismertette
Kásler Miklós miniszter.
Az eseményen elhangzott,
a gyermek– és ifjúságpszichiátriai épület alapkövét tavaly
júliusban rakták le, mostanra
pedig el is készült a régió első
gyermek– és ifjúságpszichiátriai osztálya, amit a következő időszakban folyamatosan
vesznek birtokba. Az új épületben a többi közt akadálymentes liftet, modern nővérszobát
és emelt biztonságú kórtermeket is létrehoztak.
A megyei központi kórház
igazgatója az Emberi Erőforrások Minisztériumában a

miskolci fejlesztést hiánypótlónak nevezte.
– Az új ellátóközpont segítséget nyújthat azon fiataloknak, akik bármilyen pszichi
átriai
megbetegedésben
szenvednek, vagy addiktológiai problémával küszködnek,
illetve gondozást igényelnek –
mondta Révész János.
A beruházás a felnőtt pszichiátriai osztályt is érintette.
Kicserélték a burkolatokat, korszerűsítették a fűtési rendszert,
valamint akadálymentesítettek
is. A kórház főigazgatója elmondta, a betegek akár hónapokat is tölthetnek itt, ezért is
fontos, hogy milyen körülmények között lábadoznak.
A beruházások azonban
ezután sem állnak meg. A
kórház egyéb területein jelenleg is felújítási munkák
zajlanak. Egyebek mellett
bővítik a gyermeksürgősségi
és traumatológiai ambulanciákat is. A sajtótájékoztatón
elhangzott, az utóbbi három
évben 15 milliárd forintnyi
fejlesztés valósult meg a megyei központi kórház és tagintézményeinek területén.

– Szülészeti és koraszülött-ellátást biztosító osztályokat fejlesztettünk, a kardiológiai osztályon is felújítás történt,
műtőket újítottunk fel, és egy
teljesen új műtőt is átadtunk.
Onkológiai fejlesztések zajlottak a megyei kórházban – ezt
már Csöbör Katalin ország
gyűlési képviselő mondta.
Az emberi erőforrások miniszere úgy fogalmazott, az
ország legnagyobb forgalmú
egészségügyi intézményének
évek óta stabil a gazdálkodása, ennek köszönhetően a fejlődése is töretlen.
– Az ellátott betegek száma
évente 140 ezer, körülbelül
40 ezer műtétet végeznek, és
körülbelül 300 ambulancián
fogadják a betegeket – jelentette ki Kásler Miklós.
A Borsod Abaúj Zemplén
Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház Magyarország legnagyobb forgalmú egészségügyi ellátóintézménye, amely három
városban, hat telephelyen
évente kétmillió embert lát
el.
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Gyors vérvétel
kellemes környezetben
A laborvizsgálatok széles
spektrumát biztosítják a Csabai kapu 39. szám alatt található igényes magánrendelőben. A budapesti Spektrum
Lab miskolci telephelyén a
szakértelem kedvességgel
párosul. Nyitási akciójuk 25
százalék kedvezményt jelent
mindegyik vizsgálatból december 17-éig.
Harmincéves kor felett érdemes rendszeres szűréseken részt
venni – ez a véleménye dr. Farkas
Gábornak, a Spektrum Lab ügyvezető igazgatójának, aki hozzátette, Miskolcon az elsők között
nyitottak vérvételi pontot. – A
megfelelő laborháttér mellett az
ott dolgozó munkatárs személye is kiemelkedően fontos. A cég
miskolci munkatársa Linzenbold
Alice. Ő fogadja a bejelentkezőt,
aki már tudja, hogy milyen vizsgálatot, vizsgálatokat szeretne
elvégeztetni, vagy pedig választhat a mintegy tizenhatféle ös�szeállított csomagunkból, amik
kedvezőbb áron kaphatók, mintha a benne lévő vizsgálatokat külön-külön kérné – mondta.
Az asszisztens több mint harmincéves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A vérvételi
csomagok szólnak panaszmenteseknek,
babatervezőknek,
várandós hölgyeknek, ötven
feletti férfiaknak és nőknek, ko-

ronavírus-fertőzésen
átesetteknek, PCOS-betegeknek és a
pajzsmirigy működési zavarától
szenvedőknek.
Vannak olyan vizsgálatok,
amik államilag nem támogatottak, ilyen például a Covid elleni
antitest jelenléte a szervezetben. Dr. Farkas Gábor elmondta,
hogy jelenleg országos szinten a
bejelentkezők kétharmada ilyen
tesztet kér.
A vérvétel menete a bejelentkezéssel kezdődik, aminek
köszönhetően nem szükséges
hosszú heteket várni a vizsgálatra. Ezt a spektrumlab.hu honlapon lehet megtenni vagy az
alábbi telefonszámon: +36 70

659 5895. A Spektrum Lab Facebook-oldalán az éppen aktuális
akciókról olvashatunk. A megbeszélt időpontban pedig megérkezünk az igényesen felszerelt, kulturált kis magánrendelő
szép várójába.
A rendelő nyitvatartási ideje
hétköznaponként reggel 7-től
délelőtt 11 óráig tart. A vizsgálat
fizetésekor pedig bankkártyát is
használhat a páciens.
A cég hivatása, hogy gyors
és pontos laboreredményekkel
hozzájáruljon a betegek mihamarabbi gyógyulásához, ügyfeleik egészségének megőrzéséhez és diagnosztikai kérdéseik
megválaszolásához.

NYITÁSI AKCIÓ!
25% KEDVEZMÉNY
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATRA
AZ ALÁBBI VÉRVÉTELI PONTON:

3529 Miskolc, Csabai kapu 39., +36 70 659 5895
Az akció érvényes: 2021. december 17-éig
www.spektrumlab.hu
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A legjobb négy között
a Jegesmedvék
Megőrizte az idegenben
szerzett előnyét, így bejutott a Magyar Kupa négyes
döntőjébe a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata.

Múlt szerdán a DVTK úgy
győzött 6-4-re a MAC otthonában, hogy a 16. percben már
5-1-re vezetett. Tokaji Viktor
együttese tehát kétgólos előnyről kezdte a visszavágót kedden, amin ezúttal a védelmek
játszották a főszerepet. A fővárosiaknak a 46. percre sikerült ledolgozniuk a hátrányukat az összesítésben. Érkezett
azonban Kiss Roland gólja az
50. percben, amivel 2-1-re módosult az állás. A végén hiába
támadott még kapus nélkül is
a vendégegyüttes, nem tudta
hosszabbításra menteni a csatát, így eldőlt, hogy a Jegesmedvék bejutottak a januári
Final Fourba.
A hazaiak vezetőedzője
szerint az idegenbeli mérkőzésen alapozták meg a sikert,
bár hozzátette, hogy nem foglalkoztak az előzményekkel,
0-0-ról indult a visszavágó.
– Az energiaszintünk nem
az volt, amit szerettünk vol-

na, egy lépéssel mindig a játék
mögött voltunk, nem voltunk
határozottak a párharcokban
– nyilatkozta Tokaji Viktor a
klubhonlapnak. – A második
harmadban talán kicsit feljavult a játékunk, majd a harmadik harmadban sikerült
szépíteni, majd megőrizni az
eredményt. Karaktert váltott a
csapat, és újra bebizonyította
azt, hogy tud egyet előrelépni.
Kangyal Balázs a vendégek
részéről azt mondta, mindent
kitettek az asztalra. – Nem
akarok kifogásokat keresni,
mert nem lenne sportszerű, és
elvenné a Diósgyőrtől azt az
érdemet, amit teljesen megérdemelten szerzett, és bekerült
a legjobb négy közé.
Az hétfőn dőlt el, hogy az
FTC-Telekom is továbbjutott
a négy közé, mert a múlt heti
3-2-es sikerét követően az Újpest jelezte, sérülések és betegségek miatt nem tud kiállni a visszavágóra. A címvédő
DEAC, valamint az osztrák
ligában szereplő Hydro Fehérvár AV19 automatikusan
résztvevője a négyes döntőnek,
amelyet a január 22-23-ai hétvégén tartanak.
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Egyet előre tudtak lépni. Fotó: dvtk.eu

FELŐRÖLTÉK A TÖRÖKÖKET,
MEGVAN AZ ELSŐ HELY

Csütörtök este befejeződtek
a csoportküzdelmek a kosárlabda-Európa-kupában.
A DVTK egy rendkívül izgalmas, sokáig emlékezetes
mérkőzésen győzte le a török
Orman Genclik együttesét.

A diósgyőriek 3/2-es győzelmi mérleggel, az F-csoport
másodikjaként fogadták a 4/1gyel éllovas törököket, és annak a tudatában léptek pályára,
hogy mivel Ankarában az ellenfél 81-73-ra nyert októberben, egy ennél nagyobb arányú
győzelem esetén csoportelsőként mehetnek tovább.
Adok-kapokkal kezdődött
a mérkőzés, a 34 pontig jutó
McCowan kosarára Hayes egy
duplával, majd Aho egy hármassal válaszolt. A török csapat csinált egy 7-0-s szériát, de
aztán gyorsan változott a játék
képe, és újra a hazaiaknál volt az
előny. Ezt azonban nem sikerült
megőrizni a negyed végéig. A
vendégek amerikai centere továbbra is tarthatatlan volt, egyre
nyílt az olló a két csapat között.
Völgyi Péter időkérését követően magára talált a Diósgyőr,
előbb Green brusztolt be egy
közelit, majd Vorpahl rázta meg
magát. A szünetig kétgólosra
húzták vissza a különbséget.
Jovanovic és Bernáth találataival újra egyenlő volt az állás
(45-45), majd fordítani is sikerült, ha – egyelőre – csak átmenetileg is. Fej-fej mellett haladt
a két gárda, kosárra kosár érkezett, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy ponttal,
roppant izgalmas végjátékra
nyílt kilátás (69-68). Nagyon

A harmadik negyed közepétől fizikális fölénybe kerültek a piros-fehérek. Fotó: Mocsári László

fontos volt Kiss kettese, kár,
hogy a büntetője kimaradt,
igaz a másik oldalon is csak
az egyiket dobta be McCowan
(71-69). Úgy tűnt, Angelika eldöntötte, ő lesz a nyerőember
ma este, hiszen a következő két
kosarat is ő szerezte, majd az
utolsó percben kipontozódott
(75-71). McCowan is fáradt
azért, ezt jelezték a kihagyott
büntetői, ellenben Vorpahl
mindkettőt bedobta. Robinson csak az egyiket, Keyona
viszont nem hibázott (79-72).
Hogy ne csak a büntetődobásokról szóljon a végjáték, arról
Keyona gondoskodott, aki egy
varászlatos triplával varrta el a
szálakat (82-72).
A tízpontos győzelem pedig azt is jelentette, hogy megnyerte a csoportot a DVTK. A
hazaiak szakvezetője, Völgyi

Cseh Lászlóval úszhattak Miskolcon
A budapesti nyitórendezvény után Miskolcon, a
Kemény Dénes uszodában
folytatódott az Olimpiai
Ötpróba elnevezésű tömegsport-rendezvénysorozat.

Az előre regisztrált távra
megadott időpontra érkeztek a vállalkozó kedvű sportemberek, akik a hazánkban
már több évtizedes múltra
visszatekintő Olimpiai Ötpróba-sorozat úszószámát
teljesítették a Kemény Dénes
uszodában. Szerte az országból 250-en vállalkoztak az
500, az 1500 és a 3000 méteres távok megtételére. Köztük volt Nánási Ottó is, aki
annak a meggyőződésének
adott hangot, hogy aki elindul egy ilyen próbán, az biztosan kedvet fog kapni egy
hosszabb táv, akár a Balaton-átúszásra is. – Kifejezetten jó programnak tartom
tehát a rendezvényt, annak
pedig nagyon örülök, hogy a
főváros határait elhagyva vidéki városokban is megrendezik az ötpróba úszószámait – fogalmazott.
A párizsi olimpiáig tartó
ötpróbasorozat úszónagyköveteként vett részt az eseményen az olimpiai ezüstérmes,
világ– és Európa-bajnok Cseh
László, akit Miskolc város
polgármestere köszöntött. A

Péter elismerte, az első félidőben gyengén védték a remekül
játszó McCowant, de tudták,
hogy el fog fáradni.
– Úgy gondolom, hogy a
harmadik negyed közepétől mi kerültünk fizikális fölénybe. Taktikailag megleptük
ellenfelünket, és remek csapatmunkával kiharcoltuk a
győzelmet, ráadásul megszereztük a csoportelsőséget is.
A vendégek vezetőedzője
azt mondta, nyerni jöttek Miskolcra, amire véleménye szerint
meg is volt minden esélyük.
– Az utolsó pillanatokig harcoltunk, a hajrában azonban
olyan dolgok történtek, amelyek nem voltak benne az egész
meccsben – fogalmazott Alper
Durur.
A csoportokból az első kettő
és a négy legjobb harmadik ju-

500, 1500 és 3000 méteres távokon indultak. Fotó: Mocsári László

megteremteni ehhez a feltételeket. Forrást nyertünk
például egy népkerti futókör
kialakítására, reményeink
szerint hamarosan elkezdődhet a kiviteli munka – mondta Veres Pál.
Az Ötpróba Magyarország
egyik legnagyobb, közel huszonötezer tagot számláló
szabadi dősport-közössége,
amely színvonalas hazai
sportprogramokat hoz el az
érdeklődők számára. És bőven van is miből választani,
hiszen évente százhúsznál is
több rendezvénnyel várják
őket. A több mint negyven
éves múltra visszatekintő

mozgalom legújabb kiírása
júniusban vette kezdetét. A
párizsi olimpiáig tartó ciklusban számos újdonsággal
készülnek a szervezők, akik
a sportteljesítményt mindig
ponttal honorálják, amiket
aztán értékes jutalmakra
válthatnak be a sportemberek. Idén az eddigi hét mozgásforma nyolcra bővült:
futás, túrázás, országúti és
hegyikerékpár, úszás, kajak-kenu, valamint a triatlon
mellett mostantól görkorcsolyában is lehet pontokat
gyűjteni a meghatározott
eseményeken.
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tott tovább az Európa-kupa 32
csapatos rájátszásába. Ott erősorrend alapján rangsorolták a
csapatokat, az első a 32.-kel, a
második a 31.-kel stb. csap ös�sze oda-vissza vágós rendszerben. A párharcok győztesei kerülnek be a nyolcaddöntőbe. A
sorsoláson a DVTK az erősorrend alapján papíron az „alsóház” legerősebb csapataként a
17. helyen végzett, így ellenfele a 16. helyezett cseh Zabiny
Brno együttese lesz a következő körben. Mivel a párosításban a diósgyőri csapat szerepel hátrébb az erősorrendben,
így a párharcot hazai pályán
kezdik december 15-én, míg
a visszavágót december 22én rendezik Csehországban.
A mérkőzések pontos kezdési
időpontjait később jelölik ki.
MN

Újabb vízilabdarangadót közvetítünk
Az első decemberi fordulóban az alapszakasz egyik
legfontosabb mérkőzésére
készül a PannErgy-MVLC
férfi vízilabdacsapata. A
meccset élőben közvetítjük.

pályafutását nemrégiben befejező sportember is teljesített
egy választott távot.
– Nagykövetként igyekszem minél több rendezvényen ott lenni, de magam is
kipróbálom, más sportágakban hogyan tudom megállni
a helyem.
A sikeres tömegsportrendezvény kapcsán – a mozgás
fontosságát hangsúlyozva –
egy új sportberuházásról is
beszélt Miskolc polgármestere.
– Pontosan látjuk, hogy
nagy igény jelentkezik a városlakók részéről, hogy mozogni tudjanak. Igyekszünk
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Az élvonalbeli bajnokság
11. fordulójában az a Kaposvár érkezik a Kemény Dénes
uszodába, amely a legutóbbi
játéknapon értékes győzelmet könyvelhetett el legyőzve Eger csapatát. Ugyanakkor
amennyiben győzni tudnak
hazai medencében Vismeg
Zsomborék, akkor megelőzik
riválisukat a tabellán.
A Miskolc Televízió is
igyekszik hozzájárulni az
élvonalbeli vízlabda országos bajnokság 11. fordulójának rangadójához: a december 4-én, szombaton este 6

órakor kezdődő PannErgyMiskolci Vízilabda Club –
Kaposvár mérkőzést élőben
követhetik a televízióban és
a minap.hu Facebook-csatornáján.
Nyereményjátékot is indítottunk: egy Unio-Coop
ajándékkosarat nyerhet az,
aki lájkolja az Instagramra feltöltött fotónkat, beköveti az Insta-oldalunkat, és
megírja bejegyzésben, hogy
milyen állat az MVLC kabalája. A játékban csak azok
vehetnek részt, akik mind
a három pontot teljesítik.
A megfejtéseket december 5-én, vasárnap éjfélig
várjuk. Sorsolni december
6-án, hétfőn fogunk. A nyereményjáték részletes szabályzata a minap.hu-n olvasható.
MN
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MISKOLCI CÉG TÖR ELŐRE Teremtse meg az otthon
A VILÁGPIACON
melegét!
A Spinto Hungária Kft. az autóiparban tapasztalt globális
nehézségek ellenére is nyereséges tud maradni.
Az autóipart a változó trendek
uralják. A robbanómotort fokozatosan szorítja ki a piacról az elektromos meghajtás. Emellett az
alkatrészek ellátása is akadozik,
a globális chiphiány az autóipar
legégetőbb problémájává nőtte
ki magát. Ilyen körülmények között talpon maradni egy rég működő, stabil vállalatnak sem kön�nyű. A miskolci székhelyű Spinto
Hungária Kft. fiatal cégként is növelni tudta árbevételét minden
nehézség ellenére. A világpiaci
helyzetről és a Miskolcon folyó
munkáról Pócs János ügyvezető
beszélt lapunknak.
– A cég 2018 szeptemberében
indult. 90 fős dolgozói létszámmal működő, magas technológiai hozzáadott értéket képviselő
szerszámgyár vagyunk. Az első

időszakban komoly kihívásokkal
néztünk szembe: egyszerre kellett érvényesülnünk a piacon és
csapatot építeni. Ennek ellenére
2019-től minden évben megdupláztuk a bevételünket. Ezt a célt
nagy valószínűséggel idén is sikerül elérnünk.
Jövőre 8 millió euró feletti árbevételt tervez a cég.
– A chiphiány hatással van a
gyártásra, így a piacon csökkent
a kereslet a szerszámok iránt. A
2019-es koronavírus-válság sem
segített: nagyban csökkent a vásárlói kedv, az emberek nem vettek új autót.
Pócs János szerint egy év alatt a
világon nagyjából 90 millió új személygépjárművet értékesítenek.
Ezeknek a 80-85 százalékát még
mindig robbanómotorral szerelik,
de lehet látni már a számok terén
is a változó trendeket.
– A megemelkedett energiaár
beépül az alapanyagok árába, ezzel az autókéba is. A CO2-kibocsá-

tással kapcsolatos törvények által
szabott értékhatárok betartása
is nehéz. A kvótán felüli kibocsátás miatt kapott büntetést sem
mellényzsebből fizetik a gyárak,
hanem a vásárlókra terhelik. Számos kísérletet folytatnak jelenleg
is a fenntarthatóbb energiatárolás megoldására, valamint jól tárolható, szállítható, gyorsan tankolható üzemanyag előállítására.
Ebbe az univerzumba lépett be a
Spinto, mint autóipari szerszámgyártó cég.
– A fent említett nehézségekkel terhelt időszakot kutatással,
fejlesztéssel töltöttük. A Miskolci Egyetem Anyagtudományi Karának Öntészeti Intézetével dolgozunk a szerszámok hűtésének
tökéletesítésén. A cél, hogy hatékonyabb legyen a gyártási folyamat, kevesebb selejt keletkezzen.
A cég a globális tényezők dacára is bővül.
– A térségen belül kevés a konkurensünk, kevesen tudnak olyan
méretű szerszámokat, mint mi.
Legközelebb talán Németországban. Emellett nagyon jó tapasztalatunk van a fiatalokkal
kapcsolatban. A műszaki szakközépiskolákból érkező dolgozóinkkal és az egyetem duális képzésében résztvevő hallgatóival is
nagyon meg vagyunk elégedve.
Elmondható, hogy azok számára,
akik Miskolcon most közép- vagy
felsőfokú végzettséggel kikerülnek a munkaerőpiacra, versenyképes alternatívát tudunk biztosítani – mondta a Spinto ügyvezetője.

Öltöztesse otthonát ünnepi
köntösbe, és teremtsen karácsonyi hangulatot a lakása
minden pontján a Gála Home
színes lakástextil-választékával!
Az otthon az a hely, ahol kiszakadhat a dolgos hétköznapokból és kipihenheti magát.
Ugye milyen jó érzés egy hideg
téli estén egy pihe-puha takaró
alatt összebújni valakivel, vagy
sütni-főzni a konyhánkban csodálatos mintájú konyhai kiegészítők közt? A Gála Home Lakástextil üzletben ehhez mindent
megtalál.
Szép, igényes és megfizethető – ezek a jellemzői a Tulipán tömbben található bolt
árukészletének. A Szinvaparkkal szemben lévő Gála Home
Lakástextilben kedvére válogathat az új, karácsonyi mintás
ágyneműk, lepedők, takarók,
abroszok, ülő- és díszpárnák
közül.

Lepje meg önmagát, családtagjait, szeretteit az ünnepi és
egyben praktikus textilkiegészítő valamelyikével!
„Bármilyen lakástextilt elkészítünk saját varrodánkban,
ami karácsonykor szóba jöhet”
– mondta Iglai Dóra, az üzlet
egyik tulajdonosa. „Ez termékeink mintegy nyolcvanöt százalékát teszi ki. Függönyökből
öt-hat
beszállítópartnerünk
van, akiktől a legszebb mintákat válogattuk össze. Szerencsére ugyanolyan ízlésünk van,

mint vásárlóinknak, akik a kirakatot meglátva térnek be egyegy csalogatóan szép darab
miatt – mondta, majd hozzátette, „nekünk nagyon fontos,
hogy áraink is megfeleljenek a
vevőknek”.
A Széchenyi utca 90. szám
alatt található üzletben vásárolt függönyöket ingyen varrják
meg, minden hónap második
hétvégéjén pedig kedvezmény
jár a nyugdíjasnak. A Gála Home
Facebook-oldalán heti rendszerességgel bemutatják új áruikat.

FÜGGÖNYAKCIÓ

DECEMBER 1-23. KÖZÖTT

20% ÉS 50% KEDVEZMÉNNYEL!

TERMÉKEINK:

bármi, ami függöny: fényáteresztő,
dekor, blackout stb. l szőnyeg
l ágynemű l törölköző l kádkilépő
l méteráru l abrosz l pléd l ágytakaró
l RASCH tapéta széles választéka
l

A hírportál

MINDEN HÉTVÉGÉN MEGLEPETÉSAKCIÓVAL
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

www.minap.hu

MISKOLC, SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 90. – TULIPÁN TÖMB (Szinvaparkkal szemben)

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

https://webaruhaz.gala-lakastextil.hu l www.gala-lakastextil.hu l Ünnepi nyitvatartás hétfőtől péntekig: 9.00–17.30,
december 4-5.: 9.00-13.00, december 11-12. : 9.00 -13.00, december 18-19.: 9.00-13.00

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Akció! 2021. 12. 04-től 2021. 12. 10-ig
Safeguard szappan, 75 g, 1719 Ft/kg
Star kéztörlő, 2 tekercs, 84,5 Ft/tekercs
Tis mosogató, 0,5 l, 398 Ft/l
Prelix szélvédőmosó, -21°C, 1 l, 399 Ft/l
Duck WC-gél, 750 ml, 531,99 Ft/l
Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l
Coccolino öblítő, 925-1050 ml,
647,56-570,47 Ft/l
Csillag vízlágyító, 400 g, 1497,5 Ft/kg
Palette hajfesték
Well Done hidegzsíroldó, 750 ml,
pumpás, 1198,66 Ft/l
Bonux mosópor, 2 kg, 599,5 Ft/kg
Silkylux mosószer, 4 l, 324,75 Ft/l
Silan öblítő, 2775 ml, 468,10 Ft/l
Nivea ajándékcsomag férfi, női
(tusfürdő+golyós deo)
Harmat WC-papír, 40 tekercs,
3 réteg, 47,47 Ft/tekercs

159 Ft
219 Ft
239 Ft
459 Ft
499 Ft
569 Ft
599 Ft

129 Ft
169 Ft
199 Ft
399 Ft
399 Ft
499 Ft
549 Ft

699 Ft 599 Ft
699 Ft 599 Ft
799 Ft 699 Ft
999 Ft
1299 Ft
1399 Ft
1499 Ft

899 Ft
1199 Ft
1299 Ft
1299 Ft

1899 Ft 1699 Ft
2299 Ft 1899 Ft

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési
eljárás útján történő értékesítésre meghirdeti
2021. december 16-ai beadási határidővel
az alábbi miskolci ingatlanokat:
Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

Szabadság utca 2.
21299 hrsz.
(beépítetlen terület)

1459 m2

21 100 000

Vadvirág utca
6093/186 hrsz.
(beépítetlen terület)

713 m2

9 800 000

Adler Károly utca
13093/4 hrsz.
(beépítetlen terület)

517 m2

6 900 000

Klapka György utca 27.
13084 hrsz.
(étterem, udvar)

632 m2

23 600 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint
a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást
annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

2021. december 4. | 48. hét | XVIII. évfolyam 48. szám

Program
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PROGRAMAJÁNLÓ LEGYEN MINDENHOL KARÁCSONY
December 4., szombat
12:00, 14:00, 16:00 és 18:00 Varázsvilág –
Mikulás és mesehősök előadása, Avalon
16:00 Mikulás – Bohócok a hóban, a Csodamalom Bábszínház előadása, Ellipsum
16:00 A Mikulás ajándéka, Miskolci Csodamalom Bábszínház
16:00 Mikulás – Egyszervolt mesezenekar és táncház is, a görömbölyi Szolártsik téren
17:00 DVTK Jegesmedvék – Gyergyói HK,
Miskolci Jégcsarnok
19:00 Olasz Operagála, Művészetek Háza
20:00 Ismerős Arcok akusztikus koncert
December 5., vasárnap
8:30 VI. Avalon-Nomád Mikulás-futás,
Avalon
9:00-14:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
10:30 és 16:00 A Mikulás ajándéka, Miskolci Csodamalom Bábszínház
10:30 Ciróka babakoncert – 0-3 éveseknek, védettségi igazolvánnyal, Zenekari székház
16:00 Adventi gyertyagyújtás, Szent István tér
16:00 Mikulás – Bohócok a hóban, a Csodamalom Bábszínház előadása, Ellipsum
17:30 DVTK – Sopron, kosárlabda-mérkőzés DVTK Aréna
December 6., hétfő
16:30 Játssz a manókkal! – kreatív adventi foglalkoztató, Ady Endre Művelődési Ház
16:30 Játssz a manókkal! – kreatív adventi foglalkoztató és manóképző játékos feladatokkal, Ifjúsági Ház
19:00 Szent István Filharmonikusok
Schöck Atalával, Filharmonia bérlet,
Művészetek Háza
December 7., kedd
13:30 Adventi vetítéses foglakozás általános
iskolásoknak, Tompa Mihály Könyvtár
17:00 Szabó Balázs kiállításmegnyitója,
Ifjúsági és Szabadidő Ház

December 8., szerda
9:00 Mikulás, hol vagy? – mondókázás,
éneklés féléves kortól, Főnix Családbarát Közösségi Tér
10:00 A Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi előadása, Móra Ferenc Könyvtár
16:30 Ajándékkísérő készítése papírmerítéssel, Központi Könyvtár (Görgey 11.)
19:00 Csányi Sándor színházi estje, Művészetek Háza
December 9., csütörtök
10:00 Angyalok szállnak – a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak ünnepi előadása, Móra Ferenc
Könyvtár
14:00 Advent és karácsony a könyvek
lapjain. Könyvtárhasználati foglalkozás kisiskolásoknak, Gyermekkönyvtár
16:30 Mesék a dobozból - Papírszínházas mesefoglalkozás – Fenyőlegenda
című mese feldolgozása, József
Attila Könyvtár
17:00 Reinecker Szandra kiállításmegnyitója, Művészetek Háza
December 10., péntek
Máig látogatható a Diósgyőri Vasas
Fotóművészeti Kör kiállítása az Ady
Endre Művelődési Házban
14:30 Bócz Sándor Operabarátok Klubja,
Központi Könyvtár
17:00 Táncház a Számadó Zenekarral,
Görömbölyi Művelődési Ház
19:00 MattSet-koncert, vendég: MINI
Art-űr, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
December 11., szombat
10:00 Játszóházak ünnepről ünnepre,
Központi Könyvtár
10:00 Karácsonyváró családi délelőtt,
Petőfi Sándor Könyvtár
19:30 Miskolci Illés Klub, Ady Endre
Művelődési Ház
December 12., vasárnap
Máig látogatható Vértes György Egy rock
fotós naplója című kiállítás az Ady
Endre Művelődési Házban.
14:00 Karácsonyi kaland – mesemusical,
Művészetek Háza

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 6., hétfő: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Highlights
(sport talkshow) (12) 19:00 Híradó
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12)

20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:20 Az utolsó hazatérés (12) 21:15 Képújság (12)
December 7., kedd: 06:00 Az előző
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
Ahonnan elindultam, Ollé Erik (12)
20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:20 Az ismeretlen
Kárpátalja (12) 21:20 Képújság (12)
December 8., szerda: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:20 Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Bas�szuskulcs (12) 19:00 Híradó ism. (12)
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
Kilátó (közéleti magazin) (12)

20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Egészségpercek (ism.) (12) 21:00 Képújság (12)
December 9., 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 Idő-

járás-jelentés (12)
19:25 Highlights ism.
(12) 20:00 Híradó ism.
(12) 20:15 Időjárás jelentés (12) 20:20
CF tanár úr (12) 21:15 Képújság (12)
December 10., péntek: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése (12)09:00
Képújság (12) 18:00 Híradó (12)
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25
Köztünk élnek (12) 19:00 Híradó
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés
(12) 19:25 Gazdasági Navigátor
(12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15
Időjárás jelentés (12) 20:20 Költöző
madarak (12) 21:15 Képújság (12)
December 11., szombat: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése (12) 10:00
Képújság (12) 18:00 Krónika (heti
hírösszefoglaló) (12) 18:25 Basszuskulcs ism. (12) 19:00 Krónika ism.
(12) 19:25 Gazdasági Navigátor ism.
(12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:25
Köztünk élnek ism. (12) 21:00 Highlights ism. (12) 21:25 Képújság (12)
December 12., vasárnap: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése (12)10:25
Képújság (12) 16:00 Adventi gyertyagyújtás – Élő közvetítés a
Szent István térről 16:25 Köztünk élnek ism. (12) 17:00 Hívőszó

18:00 Krónika ism. (12) 18:25 Kilátó
ism. (12) 19:00 A Miskolci Szimfónikus Zenekar adventi koncertje (12)
20:00 Krónika ism. (12) 20:30 Kilátó ism. (12) 21:00 Egy év a méhesben (12) 21:35 Képújság (12)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Az advent és a karácsony
időszaka a jótékonykodásról
is szól, a város és különböző
szervezetek gyűjtik az ajándékot a nehéz sorsú gyermekeknek, rászoruló családoknak,
idős embereknek, állatmenhelyeknek a Szent István téren.

Aprócska Karácsony címmel elindult a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének
jótékonysági programja. A
négy héten át tartó adománygyűjtés célja, hogy segítsük és
támogassuk a rászoruló családokat és idős embereket. Karácsonyig minden hétköznap és
hétvégén délután 4 órától miskolci hivatalok, cégek, civilszervezetek, baráti közösségek
fognak össze a Vöröskereszt-

tel, hogy minél több rászoruló embernek tehessék szebbé a
karácsonyát. Szerkesztőségünk
munkatársai kedd délután segítenek majd a gyertyaöntésben. Merthogy a Szent István
téren felállított faházban a szeretet sok apró lángja ég, ugyanis illatos gyertyák készülnek a
műhelyben. Az ajándéktárgyakat a helyszínen meg is lehet
vásárolni, a bevételt pedig jótékonysági célra fordítják.
És közben gyűlnek az ajándékok is a téren felállított Szeretetdobozban.
Idén is megajándékozná a
GYEK kis betegeit a Segítsünk
közösen egy mosolyért Facebook-csoport, amit Osváth Tibor hozott létre még 2017-ben.
Miskolc polgármestere és a Ve-

lünk a Város-frakció egymillió
forintot ajánlott fel nekik.
– Azt gondolom, adventkor
mindenki szíve kinyílik egy kicsit azok felé is, akik rászorulnak – indokolta Veres Pál.
Az adományok átadásának
mikéntjéről még nincs pontos

információ, de az biztos, hogy a
GYEK-ben fekvő betegek nemcsak kiválaszthatják a számukra
legkedvesebb plüsst vagy fejlesztőjátékot, hanem haza is vihetik majd azt. December 15-éig
várják a további felajánlásokat a
csoportban.
K. I.

Az Adventi forgatag hétvégi programjai
DECEMBER 4., SZOMBAT
Szent István tér
13:00-15:00 - Állatsimogató a Miskolci Állatkert és Kultúrpark közreműködésével
16:00-16:40 - A Miskolci Csodamalom
Bábszínház gyermekműsora: Regölés
17:00-18:00 - A Miskolci Nemzeti Színház zenés adventi műsora
Ady Endre Művelődési Ház
20:00 - Ismerős Arcok-koncert – Trianon
100 emlékest: „Lehetnénk egyek mind”

Görömbölyi Művelődési Ház
15:00 - Görömbölyi Mikulásváró
Művészetek Háza – Béke Art moziterem
19:00 - Olasz Operagála: Műsoron: R.
Wagner, U. Giordano, G. Verdi, G. Puccini, P. Mascagni, F. Cilea művei
Közreműködik: Burcin Sivagnesivagne (Szoprán), Davide Ryu (Tenor), Guiseppe Altomare (Bariton), Vezényel: Lorenzo Castriota

December 9-15., csütörtök-szerda, naponta 15:30 és 17:45 Énekelj! 2., 19:45
Post Mortem
Művészetek Háza, Béke-terem:
December 2-4., csütörtök-szombat, naponta 16:00 Hajszra és cselőre
December 2-8., csütörtök-szerda, naponta 18:00 Evolúció, 20:15 Saját lifttel a pokolba
December 4., szombat és 5., vasárnap,
naponta 14:00 A karácsony mentőakció
December 5-8., vasárnap-szerda, naponta 16:00 Vadlovak – Hortobágyi
mese
December 9-10., csütörtök-péntek és
13-15., hétfő-szerda, naponta 15:00 A
feleségem története

December 9., csütörtök és 11-15.,
szombat-szerda, naponta 20:00 Jean Seberg minden rezdülése

DECEMBER 4., SZOMBAT 10:00 HAMUPIPŐKE,
bérletszünet,
Kamara

December 9-15., csütörtök-szerda, naponta 18:00 A Goya gyilkosságok

19:00 BOLHA A FÜLBE, Szemere Bertalan-bérlet, Nagyszínház

December 10., péntek 19:30 Hogyan
legyél jó feleség?
December 11-12., szombat-vasárnap,
naponta 14:00 Az elfeledett karácsony,
16:00 Külön falka
Cinema City:
December 2-8., csütörtök-szerda, naponta
több időpontban –Addams Family 2. (csak
hétvégén), A farkas és az oroszlán, A Gucci-ház, Az oltalmazó, Csapda a neten – oktatási verzió (csak szerdán), Dűne, Elk*rtuk, Encanto, Énekelj! 2., Hibás Ron (csak
hétvégén), Mancs őrjárat: A film (csak
hétvégén), Nagykarácsony (vasárnap
15:00 közönségtalálkozó is), Örökkévalók,
Post Mortem (csak szombaton), Rejtély a
riviérán (csak szombaton), Szellemirtók:
Az örökség, Vadlovak – Hortobágyi mese
(csak hétvégén), Venom 2. – Vérontó

A Mikulás ajándéka
A Csodamalom Bábszínházba is ellátogat a hétvégén
a nagyszakállú. A Mikulás ajándéka című előadás
fordulatokkal teli, és megmutatja, hogy még az öreg
jótevőnek is akadhatnak
gondjai, ha egy különleges kérésről van szó. Ez pedig veszélybe sodorhatja az
ajándékozást. A félórás da-

ter és Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke
16:45-18:00 - A Mindszenti templom
énekkarának előadása
16:45-18:00 - Fotózkodás a Mikulással
Malom
10:30 - Ciróka babakoncert
16:00 - Ciróka babakoncert
Miskolci Csodamalom Bábszínház
10:30 - A Mikulás ajándéka
16:00 - A Mikulás ajándéka

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
December 2-8., csütörtök-szerda, naponta 17:30 Aline – A szerelem hangja,
20:00 Rifkin fesztiválja

Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
Dallamok Szárnyán Klub- Mikulás bál
DECEMBER 5., VASÁRNAP
Szent István tér
15:30-16:00 - A Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium kórusának előadása
16:00 - Ünnepi köszöntő és az adventi
koszorú második gyertyájának meg
gyújtása: Badány Lajos alpolgármes-

rab mellett meglepetéssel is
várják az aprónépet. A bemutatót december negyedikén és ötödikén a város
lakóinak is előadják szombaton délután négy órától, illetve vasárnap dél
előtt fél tizenegytől és
szintén délután négy órától a bábszínház színpadán.
Fotó: Juhász Ákos

19:00 KASIMIR ÉS KAROLINE, Balikó Tamás-bérlet, Kamara
DECEMBER 7., KEDD 19:00 MÁGNÁS MISKA, Egyetemi bérlet,
Nagyszínház
19:00 VOJÁGER, Játékszín
DECEMBER 8., SZERDA 19:00 NEM
ÉN VOLTAM... / TILTOTT
ÖSVÉNYEK,
Csapó
János-bérlet, Kamara

Hirdetés

19:30 VADKACSA, Játékszín
DECEMBER 9., CSÜTÖRTÖK 18:00
BÁL A SAVOYBAN, Jezsuita
ifjúsági bérlet, Nagyszínház
19:00 GÓLYAKALIFA, Bősze
György-bérlet, Játékszín
DECEMBER 10., PÉNTEK 18:00
HERMELIN,
bérletszünet,
Nagyszínház
19:00 NEM ÉN VOLTAM...
/ TILTOTT ÖSVÉNYEK,
Ruttkai Éva-bérlet, Kamara
DECEMBER 11., SZOMBAT 15:00
MÁGNÁS MISKA, Déryné Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház
19:00 VOJÁGER, Játékszín

12 Mozaik

Miskolci Napló

A MIKULÁS ÉS A CAMPUS

Jótékonysági futást szerveztek kedden délután a Miskolci Egyetemen. Az eseményen kétkilométeres távot kellett teljesíteni
az indulóknak. Boda Péter, az ME sportközpont vezetője lapunknak elmondta, a futásra nagyjából hetvenen regisztráltak. A
futást bemelegítés előzte meg, amit személyesen az egyetemen ügyeletes Mikulás tartott – egyébként ő állt a futók élén is elmaradhatatlan társával, Rudolffal, a rénszarvassal. Egy gyönyörű husky is kocogott a gazdijával, erősítve a lappföldi hangulatot.
Az esemény nagyjából 15 percig tartott: a futók célba értek, és az ajándékgyűjtő ládába is szép számmal érkeztek csomagok.
Az egyetem több jótékonysági eseményt is hirdetett az ünnepvárás időszakában: a dolgozók adományokat, ruhát és tartós
élelmiszert gyűjtenek. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Ezen a héten Batmant (5915), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, 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.

Könyvújdonságok a Géniusztól
2
3

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük,
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. január 3.
E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt
a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
december 5-én, vasárnap
17 órától a selyemréti római katolikus templomból
közvetítenek. A szentmisét
bemutatja: Tóth Béla címzetes esperes, kanonok.

Akkor és most. A régi és az új felvételen is a néhai Központi Leánykollégium és a (mai nevén) Miskolci Szakképzési Centrum Kandó
Kálmán Informatikai Technikuma látható. Mindkét épületet a hatvanas évek derekán adták át, a Kandó ma is ezen a helyen működik,
építészetileg viszont a leánykollégium érdekesebb. A Krisztik Pál által tervezett épület az akkori kor legmodernebb vasbeton-technológiájával készült, az ingatlangazdálkodási vezető elmondása szerint
ma is kiváló statikai állapotban van. Az épület érdekes és egyedi építészeti megoldásokat rejt. A „V” alakú lábakon álló és hidat jelképező épület nyugati része alatt folyt a Pece-patak, melyet a hetvenes
években fedtek le. Az épületben 12 tantermet és 400 fős kollégiumot alakítottak ki, és negyvenhat évig így is működött. Megszűnéséről 2012 májusában döntött az önkormányzat, 2020-ban eladásra
hirdették meg az épületet. (Tajthy Ákos szövege, Juhász Ákos fotója, a régi
felvétel forrása: Fortepan/Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ)

Bekerülés helye:
Miskolc, Pingyom
Fajta: keverék
Kor: 1,5-2 év
Neme: hím
Szín: fekete-fehér
Súlya: 19,30 kg
Magasság: 48 cm
Hirdetés

Nemrég került gondozásba, jelenleg még kicsit félénk. Nem támad, nem agresszív. Szépen tűri
maga körül a mindennapi takarítást és gondozást. Más kutyákkal
szemben sem támadó. Türelemmel és gondoskodással hűséges,
odaadó társsá válhat.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt
hétköznap 8-16 óráig a
+36 70 663 1261-es telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A
problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

December 4-én, szombaton a délután 5 órakor
kezdődő szentmisén gyújtják meg a második adventi
gyertyát a Szent Imre-templomban.
Szombatonként 7 órától
tartanak gyászmisét a héten eltemetett megholtak
lelki üdvéért. A Szűz Mária
tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére
tartott misék után hétköznap minden reggel gyóntatnak a Mindszenti Plébánia
tanácstermében, ugyanígy
csütörtök, péntek és szombat este 6 órától is.
A jövő évre már lehet előjegyeztetni élőkért és holtakért szentmiseszándékokat
a Mindszenti Plébánián, ez
telefonon és e-mailben is lehetséges.

Péntekenként a fiataloknak ifjúsági bibliaóra van
este 6 órától a Deszkatemplom melletti gyülekezeti teremben.
Testestül-lelkestül címet
kapta a decemberi lelkigyakorlat Sajópálfalán, amelyet
Baán István atya vezet december 10-én és 11-én. További információ a migorkat.hu-n.
Istentiszteletek
vasárnaponként 11 órakor kezdődnek, kéthetente úrvacsoraosztással a belvárosi
evangélikus templomban.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) A csillagok állása azt súgja, zavarosra sikeredhet a következő hete. Rengeteget kell rohangálni,
nem is csoda, hogy a végén úgy érzi, az ereje teljesen szétforgácsolódott. Szerencsés lenne, ha kicsit meg tudna pihenni a hétvégén.

Rák (június 22 – július 22) Határozottabb, kezdeményezőbb a
magánéletben, mint máskor. Ezzel meglepi a környezetét, és felkelti valakinek az érdeklődését. Ha még nem kötelezte el magát,
mostanság új irányt vehet a sorsa.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) A bolygók kedvező lehetőségeket kínálnak. Ha nem szédül meg a sikertől, és tudatosan
építi a karrierjét, akkor szövetségesei révén új ajtók is megnyílnak
ön előtt. Ha változtatni szeretne, most egy kedvező állásajánlat is adódhat.

Bak (december 22 – január 20) Legalább a késő délutánjait,
estéit szentelje a családnak, vagy ha egyedül van, akkor most
már több esélyt kellene adnia a szerelemnek, hogy az belépjen
az életébe. A munkamánia ugyanis egyre inkább a magánélet rovására megy.

Bika (április 21 – május 20) A hét elején úrrá lehet önön az üldöztetési mániája, úgy érzi, semmi nem sikerül, és mindenki csak
keresztbe akar tenni. Valóban összejöhetnek a dolgok, de nyugodjon meg, azért ez nem komoly, futó zápor csupán.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Jól teszi, ha elfogadja az
ön felé nyújtott segítő jobb kezet. A segítséget persze érzelmi
alapon kapja, de ez most nem számít. A dolgokat később még
tisztázhatja, most a fontos az, hogy megoldást találjon.

Skorpió (október 24 – november 22) Bár úgy érzi, semmi nem
sikerül könnyedén, valójában az a baj, hogy többet vár az emberektől, mint amennyit adni tudnak. A Mars türelmetlenné teszi, a
világgal szembeni elvárásai túl magasak, ebből sok vita kerekedik.

Vízöntő (január 21 – február 19) Valamilyen nézeteltérésben,
áskálódásban kedvezőbb helyzetbe kerül. Beleláthat a vetélytársak terveibe, és olyan emberek is a segítségére sietnek, akikről
azt hitte, a másik oldalon állnak.

Ikrek (május 21 – június 21) A párkapcsolatában most valamiért sokkal ügyetlenebbül intéz egy banális félreértést, mint
máskor a nagyobb konfliktusokat. Szerencsére a párja megértő, és tudja, mi történt valójában.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Békés hétre számíthat.
A főnöke házon kívül, vagy mással van elfoglalva, a kollégákkal
nyugodtan cincoghatnak is akár. De ön inkább használja ki ezt a
nyugalmat a minőségi alkotásra, vagy valamire, amiben igazán örömét leli.

Nyilas (november 23 – december 21) A barátai szívesen segítenek a szívügyei rendezésében, nyugodtan rájuk bízhatja titkait.
Ha nem is adnak önnek igazat mindenben, érdemes megfogadni
a tanácsukat, mert kívülállóként sokkal reálisabban látják a dolgokat.

Halak (február 20 – március 20) Már ne a múlton töprengjen,
inkább a jövőjét tervezze! A szerencse csak akkor szegődhet ön
mellé, ha nem kívülről várja sorsa rendezését, hanem tesz érte.
Csak azt tudhatja magáénak, amiért megharcol, amiért megszenved.

