Három és fél évtized baleset nélkül

Évfordulót ünnepeltek

Cseresznyés Attila 35 éve dolgozik buszsofőrként
az MVK kötelékében, méghozzá balesetmentesen.
A tapasztalt sofőr szerint – aki a nemzetközi buszozást és a teherautózást is kipróbálta korábban, de a
városi közlekedésben találta meg a számára megfelelő munkát – nem a rutin, hanem a szerencse az,
ami a leginkább kellett ahhoz, hogy ennyi időn át
elkerülje a baj az utakon. Arról is beszélt lapunknak, hogy egy jó sofőrnek nem csak a forgalomra,
de az utastérben zajló eseményekre is figyelnie kell.

Díjátadóval egybekötött közönségtalálkozót rendeztek a DVTK Medical Centerben a Magyar Birkózók
Szövetsége 100 éves évfordulója alkalmából. A centenáriumi ünnepséget a diósgyőri birkózók otthonában
tartották, ahol a magyar birkózósport 20. olimpiai bajnoka és testvére, az ötkarikás ezüstérmes Lőrincz Viktor is tiszteletét tette. A megyei díjak átadása után az
ifjú birkózók kérdezhettek a bajnokoktól, autogramot
kérhettek, de közös fotók is készültek a példaképekkel
és az ötkarikás aranyéremmel.

Miskolci Napló
Cikk a 6. oldalon
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Cikkünk a 9. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

Ajándékozz életet!
Idén utoljára lesz nyílt nap
szombaton a Miskolci Állategészségügyi Telepen.
A polgármesteri hivatal
sajtóosztályának
közleménye szerint a Fonoda utca 16.
szám alatt ezúttal is délelőtt
tíz és délután kettő óra között lehet majd sétálni a telepen élő kutyákkal, és természetesen örökbe is lehet majd
fogadni bármelyik jobb sorsra érdemes kutyust vagy cicust. A gazdára váró állatok
megtekinthetők a Városgazda honlapján, a Miskolci Állategészségügyi Telep Facebook-oldalán és hétről hétre
lapunkban is.
– A nyílt napon várják
mindazok adományait is,
akik szeretnék szebbé tenni a
telepen gondozott gazdátlan
állatok karácsonyát egy-egy
meleg pléddel, takaróval, régi
ágyneművel, vagy valamilyen

élelmiszerrel, amelyet az állatok fogyaszthatnak: fagyasztott hússal, rizzsel, kutyatáppal – írják.
De szívesen veszik az etetéshez használható tálakat,
edényeket, a sétáltatáshoz segítséget jelentő pórázokat,
nyakörveket, vagy éppen a
kutya- és macskajátékokat.
A telepen élő kutyák és
macskák örökbeadásában,
gazdásításában
oroszlánrészt vállaló Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány pedig egy karácsonyi
adománygyűjtő akciót is indított, melynek célja, hogy a
telep minden lakója kaphasson idén karácsonykor egyegy „személyre szabott” karácsonyi ajándékcsomagot,
amelyeket a beérkező adományokból állítanának össze, de
természetesen a kész csomagokat is szeretettel fogadják.
MN

PLUSZFORRÁST KÖVETELNEK
MISKOLCNAK IS
A kormányzati elvonások
miatt országszerte kerülnek
bajba a nagyvárosok. Veres
Pál polgármester határozottan kiáll a nagyvárosokért,
köztük Miskolcért.
Ahogyan Miskolc első embere korábbi Facebook-bejegyzésében fogalmaz: „Egyik kezdeményezője voltam annak a
kompenzációs igénynek, ame-

Hirdetés

lyet a Megyei Jogú Városok Szövetségével közösen fogalmaztunk meg a kormány felé (...). A
jövő évi költségvetés tervezését
ugyanis számos körülmény nehezíti és lehetetleníti el. (...) Ezek
miatt kérünk közösen segítséget a kormánytól, és azt, hogy
ezen források pótlásáról, biztosításáról még az idén szülessen
döntés. A jövő évi büdzsé ös�szeállításához ugyanis tudnunk

kell, milyen kiegészítő állami
támogatásokkal számolhatunk,
milyen kompenzációt tud számunkra biztosítani a kormány.
A miskolciak pénze maradjon
Miskolcon!”
Mint arról már lapunk is beszámolt, az infláció emelkedése, az iparűzési adó lecsökkentése, az energiaárak és a
bérfejlesztés okozta többletforrásigény kompenzációját kérik

a nagyvárosok a kormánytól.
A megyei jogú városok vezetői
pártpolitikán felül emelkedve,
pártállásuktól függetlenül fogalmazták meg közös követeléseiket a kormány felé annak
érdekében, hogy Miskolcnak is
legyen elegendő pénze a közszolgáltatásokra – jó minőségű
víz- és távhőszolgáltatásra, tömegközlekedésre.
Folytatás a 3. oldalon
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ELISMERTÉK TEHETSÉGÜKET
Több mint félszáz kiváló tanuló vehetett át elismerést hétfőn
a miskolci városháza dísztermében.
A miskolci önkormányzat
idén is elismerésben részesítet
te a kiváló teljesítményt nyújtó,
középfokú oktatásban résztve
vő miskolci tanulókat. Azokat
a diákokat köszöntötték hétfő
délelőtt a városházán, akik ered
ményes, sikeres munkájukkal
kivívták tanáraik szakmai elis
merését, egész évben kimagas
lóan teljesítettek az oktatás, a
kultúra vagy a közösségi élet te
rületén.
Az ünnepségen huszonnyolc
miskolci középiskola ötvenkét
tanulója vehetett át elismerő
oklevelet, valamint a Miskol
ci Egyetem ajándékcsomagját.
Részt vettek az ünnepségen di
ákok, iskolaigazgatók, pedagó
gusok, valamint a város vezetői,
a polgármesteri hivatal tisztség
viselői, de itt volt Hudák Lilla di
ákpolgármester és Rőczei Laura,
a diákönkormányzat elnöke is.
A kiváló tanulókat először
Miskolc polgármestere köszön
tötte. Veres Pál arról beszélt,
hogy az elmúlt időszak nehéz
volt a tanulók, a közoktatás
résztvevői számára is. Hozzá
tette azonban, sokan mindezek
ellenére is kiválóan teljesítettek.
Magas színvonalon
– Mindig is azon voltam,
hogy az oktatás és a tehetség
gondozás minél magasabb

Tűzifával segítenek
A teljes fűtési szezonban
havonta kétszáz nehéz sorsú
miskolci család már rendszeresen igényelheti a szociális tűzifát.

A díjakat Veres Pál polgármester adta át a diákoknak. Fotó: Mocsári László

színvonalú legyen – szögezte
le a korábbi iskolaigazgató. –
Büszke vagyok arra, hogy a vá
rosban számos tehetséges diák
van, akik kiemelkedő teljesít
ményt nyújtottak, kiemelkedő
mutatókkal bírnak.
Kiemelte azt is, hogy egy vá
ros életében fontos, hogy tö
rődjön a fiatalokkal, és elérje,
hogy minél többen itt tanul
janak tovább, itt válasszanak
munkahelyet, itt alapítsanak
családot. Ebben nagy szerepet
szánnak annak, hogy felélesz
tették a diákönkormányzat és
a diákpolgármester intézmé
nyét.
A városvezető megköszönte
a komoly feladattal megbízott

Új parkolóhelyek
a Kuruc utcán

A parkolóhelyeket Varga Andrea alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője adta át. Fotó: Beregi László

Nyolc parkolóhellyel bővült
a Kuruc utca 59. és 63. számú panelek mögötti terület
– jelentette be Varga Andrea
alpolgármester, a körzet
önkormányzati képviselője
szerda reggel.
– A parkolás kérdése kar
dinális minden olyan lakóte
lepen, ami a hetvenes évek
ben épült. Állandó probléma,
hogy hogyan alakítsuk ki a
szükséges parkolóhelyeket.
Fontos, hogy mindezt ne a
zöldterületek kárára tegyük –
taglalta a Velünk a Város po
litikusa.
Varga Andreának képvise
lői alapjából, hat és fél millió
forintból sikerült megszervez
nie és engedélyeztetnie a nyolc
új autóférőhelyet, további tízet
pedig a jövő évben adhatnak
át – ugyancsak az utcarészen,
számítások szerint két ütem
ben. Úgy véli: azzal, hogy kon
centráltan helyezkednek el a
parkolók, a munkálatokkal

nem károsítanak zöldterüle
tet. – Olyan szempontokat is
figyelembe kell venni a parko
lóhelyek kialakításakor, mint
például a közművel való el
látottság. Nem lehet ugyanis
terhelni az olyan területeket,
amik alatt közművek futnak,
ezért gyakran nagyon nehéz
megtalálni a megfelelő hely
színt – mondta az alpolgár
mester.
Az összesen tizennyolc új
parkolóhely tizenkettő és fél
millió forintból épülhet meg.
– Számos olyan terület van
még a körzetemben, ahol
szükség van a parkolók bőví
tésére. A Kondor Béla utca te
rületén, valamint Kilián-észa
kon is folyamatosan keressük
a helyet és a lehetőséget, hogy
hol lehet megfelelő színvona
lú, jól megközelíthető parko
lóhelyeket kialakítani – zárta
sajtótájékoztatóját a 18. számú
önkormányzati választókerü
let képviselője.
Bódogh Dávid

Miskolci Napló

pedagógusok áldozatos mun
káját, akik „a nem túl magas
társadalmi és anyagi elisme
rés” mellett is hivatástudattal,
lelkiismeretesen
tanítottak,
gondozták a tehetségeket a jár
vány sújtotta időkben is.
– Büszkék vagyunk a város
köznevelési intézményeire, a ki
váló iskolavezetőkre, a kiváló
diákokra, akiket lehetőségeink
szerint szeretnénk támogatni –
hangsúlyozta a polgármester.
Nem jön magától
Varga Andrea alpolgármes
ter ünnepi beszédében azt a
kérdést feszegette: mi minden
re van szükség a kiváló teljesít
ményhez; mi adja az erőt, a len

dületet az állandó tanuláshoz,
a gyakorláshoz.
– A nagy teljesítmények nem
jönnek maguktól, dolgozni kell
értük. Rendelkezni kell egy bel
ső felhajtóerővel, ami feltölt
energiával, aktivizál és képessé
tesz a nehézségek legyőzésére. Ez
táplálkozhat a tudás iránti vágy
ból, a képességekből, a siker
élményekből a családból hozott
tapasztalatokból. És köszönhető
azoknak a tanároknak, meste
reknek, akiknek az egyénisége,
tudása magával ragad – han
goztatta az alpolgármester, aki
Miskolc polgárainak a nevében
is gratulált a kiváló tanulóknak.
A díjazottak listáját a minap.
hu-n találják.
Kujan István

Idén teljesen átalakítjuk a
szociális tűzifaprogramot, ki
szélesítjük a kedvezménye
zettek körét, és a kiosztható
fa mennyiségét is növeljük –
összegezte a Miskolci Napló
megkeresésére a novembertől
érvényes változásokat Fodor
Zoltán, az önkormányzat szo
ciális bizottságának elnöke.
„Eddig évente két-három
alkalommal
igényelhettek
tűzifát a rászorulók, ezt most
rendszeressé tesszük: fél éven
át minden hónapban megkap
hatják az ingyenes fűtenivalót.
Novembertől áprilisig lehet
részt venni a támogatási prog
ramban, az igénylők számától
függően egy család akár ha
vonta kétszer is kaphat az egy
köbméter fát tartalmazó zsá
kokból. Az igényléseket a vá
lasztókerületi önkormányzati
képviselőkhöz kell eljuttatni,
onnan hozzám kerülnek,

majd a MESZEGYI munka
társai ellenőrzik a rászorult
ság jogosságát. Aki megfelel
a feltételeknek, a Városgazda
telephelyein veheti át a tűzifát,
amit havonta két alkalommal
osztunk ki” – részletezte a tá
mogatási rendszer működését
a Velünk a Város-frakció ön
kormányzati képviselője.
A fát a Városgazda közpon
ti, nádasréti bázisán aprítják
a zsákokba, onnan szállítják
a Kabar utcai és lyukóvölgyi
telephelyre. Nemcsak a tűzi
faosztás időtartamát növelték
meg, hanem az ingyen átve
hető fa mennyiségét is annak
köszönhetően, hogy a vállalat
a Belügyminisztérium pályá
zatán egy 14,5 millió forintos
aprítógépet tudott beszerezni.
Egy hónap alatt már 200 köb
méter fát tudnak feldolgozni,
amivel kétszáz zsákot tölte
nek meg, – a gépnek ennyi a
kapacitása, ezzel havonta két
száz rászorulón tudnak segí
teni. Ha nincs ennyi jelentke
ző, megtörténhet, hogy egy
igénylő kétszer is tűzifához
juthat egy hónapon belül. MN

Miskolcról indította országos akcióját a PDSZ
A sürgető pedagógushiányra hívta fel a figyelmet a
Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete a Miskolci
Tankerületi Központ előtt
tartott péntek reggeli sajtótájékoztatóján.
– 2015-ben ugyanezen na
pon és ugyanitt már demonst
ráltunk a tervezett oktatá
si reformok ellen. Majd nem
sokkal később megszületett
a Herman Ottó Gimnázium
nyílt levele, illetve megala
kult a Tanítanék Mozgalom
– emlékeztetett Szűcs Tamás,
a PDSZ Országos Választmá
nyának tagja, regionális ügy
vivője.
A szakszervezet úgy látja,
beigazolódtak akkori jósla
taik: szerintük hat év eltelté
vel ma már az a kérdés, hogy
lesz-e egyáltalán, aki tanítson.

Kulcsárné Szabó Katalin és Szűcs Tamás. Fotó: Horváth
Csongor

– Ki fog tanítani abban az
országban, ahol az egyetemre
bekerülő pedagógushallga
tóknak alig a negyede helyez
kedik el a szakmában? – tet

te fel a kérdést Szűcs Tamás.
Az általa ismertettek alapján
jelenleg a diplomájukat meg
szerző pedagógusok nem ke
resnek többet a szakmunkás

minimálbérnél. – Nem csu
pán a bér, hanem a fojtogató
körülmények is az okai a ki
alakult helyzetnek. Mindaz,
ami ránehezedik a pedagó
gustársadalomra, és kedvét
szegi, hogy így dolgozzon –
taglalta. A regionális ügyvivő
úgy véli, a tankerület épülete
az elhibázott, ostoba, cent
ralizált és működésképtelen
oktatási rendszer helyi szim
bóluma.
Az eseményen Kulcsárné Szabó Katalin óvodape
dagógus, a PDSZ Északke
let-magyarországi Regionális
Választmányának tagja is fel
szólalt. A szervezők országos
akciójukat hosszú távú célja
ik első lépéseként értékelik –
szándékuk mindenekelőtt az,
hogy az ügy mellé minél töb
ben sorakozzanak fel.
B. D.

MÁR KAPHATÓK A JÖVŐ ÉVI PARKOLÓBÉRLETEK
Az idei bérletek 2022. január
10-én járnak majd le, az újakat
viszont már szerda óta megvásárolhatják.
Elkezdődött a 2022-es parko
lóbérletek árusítása a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft. par
kolási ügyfélszolgálatán. A Vá
rosgazda közleménye szerint a
Széchenyi utca 20. szám alat
ti iroda hétfőn, kedden és csü
törtökön reggel 8-tól délután 4
óráig, szerdán reggel 8-tól este

6 óráig, pénteken pedig ugyan
csak reggel 8-tól délig tart nyit
va. A parkolási ügyfélszolgála
ton bankkártyás és készpénzes
fizetés is lehetséges.
Az idei parkolóbérletek, me
lyek a város különböző zónáira
(zöld, sárga és kék) vonatkoznak,
egyébként 2022. január 10-én
járnak majd le. Az önkormány
zati parkolási rendszert is üze
meltető Városgazda emlékeztet:
jövő év január 20-áig érvényes a
kedvezményes lakossági bérlet,

amely lakcímhez váltható, illet
ve az intézményi bérlet, amely
a bölcsődékhez, óvodákhoz, ál
talános- vagy középiskolákhoz
legközelebb eső parkolókban
használható. A parkolóbérletek
2022-re vonatkozó díjtételei a ha
tályos parkolási rendelet 18-20.
oldalán tekinthetőek meg (ezeket
eléri a Városgazda honlapján).
Azt kérik, a parkolás ügyfél
szolgálatán a 1,5 méteres védő
távolságot tartsák be, és hasz
náljanak szájat és orrot eltakaró

A parkolási ügyfélszolgálat nyitvatartása
hétfő, kedd, csütörtök:
8:00-16:00
szerda: 8:00-18:00
péntek: 8:00-12:00

maszkot is. Az éves parkolóbér
let, ami a város különböző zó
náira vonatkozik, január 10-én
jár le, valamint a kombinált bér
letek is eddig az időpontig hasz
nálhatók.
MN
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Miskolci Napló – A város lapja

Követelések
Miskolcért
A kormányzati elvonások
miatt országszerte kerülnek
bajba a nagyvárosok. Veres
Pál polgármester határozottan kiáll a nagyvárosokért,
köztük Miskolcért.
Folytatás az 1. oldalról

A városháza legfrissebb
tájékoztatása szerint a kormányzati elvonások és a
pandémia számos területen
nehezítik meg a miskolciak életét: a kormány elvonta Miskolctól a gépjárműadó
négyszázötven millió forintos bevételét, csökkent Miskolc idegenforgalmi adóbevétele ötvenmillió forinttal, 1,7
milliárdot vett el a kormány
az iparűzési adó megfelezésével, és elvonta a tömegközlekedés közel félmilliárdos állami támogatását is.
Noha a kieső bevételek miatt minden területre kevesebb
forrás jut, és az önkormányzat főként a kötelező feladat
ellátás biztonságos működtetésére törekszik, még ez sem

lesz könnyű, sőt szinte lehetetlen, ugyanis 2022-ben a
kötelező béremelésekre fordítandó források és az energiaárak emelkedése miatt is
jelentős kiesésekre kell majd
számítani. A béremelések 1,3
milliárd forinttal, az energiaárak elszállása pedig további
1,4 milliárd forinttal rövidítik
meg a miskolciakat. A költségek emelkednek, a források
csökkennek, így kell biztosítani a város működését.
A kormányzati elvonások,
az infláció emelkedése, a növekvő energiárak és az emelkedő adók együttesen olyan
helyzetbe hozzák a várost,
amelyben szinte lehetetlen
fenntartható költségvetést
készíteni. A fentiek által keletkezett költségvetési hiány
veszélybe sodorhatja a város
által biztosított szolgáltatásokat, így az elvonásoknak
Miskolc, a miskolciak isszák
majd meg a levét – tájékoztatta lapunkat a városháza.
MN

Az elvonásoknak a tömegközlekedés az egyik legnagyobb
vesztese. Fotó: Horváth Csongor
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INGYENES MARAD AZ M30-AS
MISKOLCI ELKERÜLŐSZAKASZA
Azt, hogy az útszakasz használata ingyenes maradjon,
Veres Pál polgármester szorgalmazta az illetékes miniszternél.
Hétfőn robbant a hír, hogy
január elsejét követően is ingyenesen használhatják az autósok
az M30-as autópálya miskolci
elkerülőszakaszát. A sokak számára fontos döntést Palkovics
László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere hozta meg, a miskolciakkal
Veres Pál, Miskolc polgármestere osztotta meg a jó hírt.
Miskolc első embere Facebook-üzenetében úgy fogalmazott: még november elején
írt levelet Palkovics Lászlónak, miután olyan hírek kezdtek terjedni, hogy 2022. január
1-jétől az emlegetett szakasz fizetős lesz.
– Az Y-híd építése miatt sok
miskolci használja az M30-as
autópálya miskolci szakaszát
elkerülőútként, így ez a díjfizetési kötelezettség negatívan
érintette volna Miskolcot, és
a miskolciaknak plusz anyagi
terhet jelentett volna. Örülök,
hogy érveimmel sikerült meg
győznöm miniszter urat. Örülök, hogy az M30-as autópálya
Miskolcot elkerülő szakaszán
az útdíj az Y-híd elkészültéig
biztosan nem terheli a miskolciak pénztárcáját – jelentette ki
Veres Pál.
Az elkerülő fizetőssé tétele
ellen tiltakozott több miskolci politikus is. Simon Gábor
és Szilágyi Szabolcs még múlt

Az elkerülő út egy szakasza. Fotó: MiNap-archív/Juhász Ákos

pénteken tartott sajtótájékoztatóján fogalmazott úgy: felháborítónak tartják, hogy a
Fidesz-kormány ismét a miskolciakat akarja megsarcolni.
„Az, hogy az északi és a déli
kereskedelmi központunk közötti ingyenes autóútszakaszt
meg akarják szüntetni, mindenképp a miskolciak érdekei
ellen való intézkedés. Azért is
felháborító ez a döntés, mert,
például az M0-ás pálya esetében is ingyenesek bizonyos
szakaszok, amelyeknek elkerülőfunkciójuk van. A megyében
is épül elkerülőszakasz: Sajószentpéternél. Ennek szükségességét a kormány – többek
közt – a következőképp indokolta: csökken a belterüle-

ti szakaszok forgalma, kisebb
lesz a belterületi környezetterhelés, gyorsabban elérhetővé
válnak az úti célok. A miskolci autósok megsarcolása pedig
szöges ellentétben áll ezekkel”
– fogalmaztak.
Az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát október végén adták át. Az 56,8 kilométeres új
sztrádaszakasz megépítésével
Miskolc és Kassa között gyorsforgalmi úton lehet közlekedni,
amely része a 3300 kilométer
hosszú, a Balti-tengertől Romániáig, illetve Görögországig
tartó Via Carpatia közlekedési
folyosónak. Az érintett országok közül Magyarország készült el leghamarabb az útvonal

rá eső részével, a 221 kilométeres útvonal hazai szakasza Kassánál lép be az országba, majd
Miskolcot és Debrecent érintve
Nagykerekinél folytatódik Románia felé. A nettó 180 milliárd
forintból, uniós és hazai forrás
segítségével, három fázisban
megépült M30-ast tizenhárom
új híd keresztezi, emellett hat
csomópontot, három pihenőhelyet, illetve több vadátjárót
alakítottak ki.
Az átadót követően Veres Pál
a Miskolci Naplónak úgy nyilatkozott: az autópályának köszönhetően még tovább erősödhetnek a kapcsolatok mind
a környező településekkel,
mind Kassával.
Tajthy Ákos

JÖTT, JÁTSZOTT ÉS GYŐZÖTT

Nem átjátsszák, hanem megmentik

Miskolc digitális kalandjátékán Koós Andor játszott a
legügyesebben, ezért ő nyerte meg az Xboxot.

Több garancia is biztosítja,
hogy a Búza téri piaccal kapcsolatban az önkormányzatnál maradjon az irányítás.

Eredményt hirdettek kedden abban a nyereményjátékban, amit még októberben
hirdetett meg Miskolc önkormányzata azok között, akik kipróbálták Miskolc digitális kalandjátékát a Miskolc Runt.
A megmérettetésre több
százan regisztráltak a run.
miskolc.hu oldalon, és hasonló nagyságrendben játszottak
rendszeresen a Szent István
téri és a Szinva teraszon elhelyezett ledfalakon.
A játék döntőjébe végül hárman – Kondi Ádám, Koós Andor és Nagy Gergő jutottak be.
A legtöbb pontot végül a tizennégy éves Koós Andor szerezte, így övé lett a fejlesztő cég,
az MGL Creative Kft. fődíja,
vagyis egy nagy értékű Xbox
Series S konzol.
Andor a Miskolci Napló érdeklődésére elmondta, a város
digitális kalandjátéka különösen megfogta.
Miskolcon játszhatott
– Nagyon megtetszett ez az
játék, ezért ki is jöttem ide a
Szent István térre, és aztán jó
tíz napon keresztül, naponta
két-két órákat játszottam itt. A
játékban különösen az fogott
meg, hogy Miskolc jellegzetes

épületei meg a helyi villamosok között próbálhattam szerencsét az általam választott
karakterrel, a középkori lovaggal – mondta.
A játékot az önkormányzat, a Miskolc Holding Zrt. és
cégei, valamint a város intézményei együttműködésével az
MGL Creative Kft. fejlesztette.
– Maga az ötlet néhány éve
született meg. Az elképzelés az
volt, hogy ha már itt vannak a
városban ezek az országosan is
egyedülálló ledfalak, akkor ezt
hogy lehetne kétirányú kommunikációra, interaktív módon felhasználni. A játék ennek
az egyik első letéteménye. Ez
egy endless runner mintára készült, miskolci fiatalokat megcélzó városi digitális élményt
nyújtó játék, ahol a karakterek és a helyszínek is kötődnek
Miskolchoz – mondta el lapunknak Jenei Ákos ügyvezető.

Identitásképző eszköz
A programot a helyi önkormányzat a „A digitális közösség fejlesztése – valós és
virtuális terek kialakítása”
megnevezésű program részeként valósította meg. Ez egyike az úgynevezett Smart City
projekteknek, melyek részét
képezik a Modern Városok
Programnak.
Szopkó Tibor alpolgármester
érdeklődésünkre elmondta, a
játéknak voltaképpen kettős
célja van.
– Elsődlegesen szeretnénk,
hogy nagyon jól szórakozzanak azok a – jellemzően – fiatalok, akik rendszeresen, vagy
alkalomszerűen használják.
Az önkormányzat szempontjából viszont legalább ennyire fontos cél az, hogy egyfajta identitásképző eszközként
tudjon ez Miskolcon működni
– tette hozzá.
T. Á.

A Miskolc Run három döntőse: Kondi Ádám, Koós Andor és
Nagy Gergő. Fotó: Mocsári László

Amint az ismert, a Miskolci
Piac Zrt.-t még 2006 novemberében hozta létre Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IKERON Zrt.
közösen.
– A 2019-es önkormányzati
választást követő átadás-átvétel után rendezetlen helyzettel szembesült a mostani városvezetés – mondta Halmai
Gyula, a Holding ingatlangazdálkodási igazgatója, aki részt
vett a piac hosszú távú működésével kapcsolatos terv kidolgozásában. – Perek tömkelege
nehezítette a kapcsolatot, amire addig már több mint 100
millió forintot elköltöttek a felek. Illetve a piacot működtető
céggel kötött megállapodás is
a lejárathoz közeledett. Ez volt
a kiindulóhelyzet.
Ahogyan arról korábban
lapunk is írt, tavaly novemberben a közgyűlés arról döntött, hogy készüljön egy olyan
új koncepció, ami a Búza téri
piac hosszú távú, biztos működését megalapozza. Azt is
kimondták, hogy az önkormányzat nem kívánja értékesíteni a saját tulajdoni részét.
– A mi feladatunk a működőképesség megteremtése volt. Ennek első lépéseként

A Búza téri piac a város éléskamrája. Fotó: Juhász Ákos

békét kellett teremteni a pereskedő felek között. Ezt a közel egyéves munkát zárta le
a közgyűlés június 14-ei határozata, amiben 2037 végéig meghosszabbították a piac
működését.
Halmai Gyula szerint a Piac
Zrt. tőkéjének rendezése és a
felszámolási eljárás elkerülése érdekében szükség volt vagyonjogi döntésekre is. Sor
került a részvényesek valamennyi, a Piac Zrt.-vel szemben fennálló követelésének
és három önkormányzati ingatlannak az apportjára. Ez
azonban tényleges vagyonvesztést nem okozott, mert
amellett, hogy megszilárdították az önkormányzat részvényesi pozícióját (a város tulajdonrésze 33-ról több mint 40
százalékra ugrott), növelte részesedését is a cégben. Létrejött az együttműködési meg-

állapodás, melynek elsődleges
célja az volt – a Zrt. pénzügyi
egyensúlyának megteremtésén túl – hogy az önkormányzat jogi garanciát kapjon:
tényleges befolyása lesz a Búza
téri piac működésére.
– A tulajdonostárs nem tehet
azt, amit akar: a közgyűlésnek
kell dönteni a bérleti díjakról és
a fejlesztéseket tartalmazó üzleti tervekről. A fennálló kölcsönnel kapcsolatos döntések
elfogadása is minősített többséget igényel, így nem lehet az
önkormányzat nélkül átvinni
őket, ahogy a piac tulajdonában álló ingatlanok elidegenítését vagy megterhelését sem –
mondta Halmai Gyula.
A megállapodásban a részvényesek vállalták, hogy a piacfunkciót (beleértve az őstermelői piacot is) a társaság
fennállása alatt nem változtatják meg.
Bájer Máté
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Miskolci Napló

„Legfontosabb a pénzügyi stabilitás megtartása”
A Miskolc Holding Zrt. tizenöt éves fennállása alkalmából készült sorozatunkban ezúttal Stefán Csaba
portfólió– menedzserrel,
tagvállalati felügyeleti igazgatóval készült interjú.
– Idén ünnepli fennállásának
15. évfordulóját a Miskolc Holding, amelynek az alapításában is
részt vett 2006-ban. Milyen céllal
hozták akkor létre a cégcsoportot?
– Az akkori városvezetés úgy
ítélte meg, hogy az önkormányzati vállalatok ellenőrzése, fejlesztése és számos területe nem
megfelelően működik. A Holding alapcélja a 2006-os létrehozásakor az volt, hogy a cégek
működése összhangban legyen.
Kezdetben 23-an voltunk,
mert úgy gondoltuk, hogy a Holdingnak egy irányító, döntési
pont funkciót kell ellátnia. 2011
után azonban az akkori városvezetés egy új irányt szabott, és
olyan tevékenységekkel bővült a
cég, amelyek az eredeti céloknak
már nem feleltek meg. 2017-ben
a MIK Zrt. a Városfejlesztési Kft.
és a MIVIKŐ beolvadt a Miskolc
Holding Zrt.-be, és így egy még
nagyobb szervezet jött létre.
Az utóbbi két évben több
olyan tevékenység visszakerült
oda, ahol a leghatékonyabban
elvégezhető a feladat.
– Portfólió-menedzsment és
tagvállalati felügyeleti igazgatóként mik a legfontosabb feladatai?

– A portfólió-menedzsmentbe azon cégek ügyeinek intézése
tartozik, amelyekben a Miskolc
Holding kisebbségi tulajdoni
hányaddal rendelkezik. Számos
ilyen társaság volt, az új Holding-igazgatóság 2019 őszi felállását követően úgy döntött, hogy
profiltiszítás szükséges, és meg
kell válni tőlük. Ez az utóbbi két
évben többnyire meg is történt.
Idesorolnám a turisztikával foglalkozó MIDMAR Kft.-t vagy a
Cine-Mis Kft.-t. Rendelkezünk
még tulajdoni hányaddal olyan
sportprofilú cégben, mint a Diósgyőri Futball Club, a DSM, a
Jegesmedvék, illetve az MVLC.
Idővel ezektől a tulajdonrészektől is szeretnénk megválni.
A tagvállalati felügyelet számos
feladatot magában foglal, ennek a
legfontosabb része a pénzügyi és
gazdasági kontroll. Egyik részlege a likviditás-menedzsmenttel
foglalkozik, egy másikhoz pedig a tényleges kontroll tartozik.
A kontrollingcsoport felügyeli a
tagvállalatok gazdasági működését egészen az üzleti terv elfogadásától az éves beszámolók, a
konszolidált beszámolók elkészítéséig, de a havi, negyedéves,
éves és egyéb jelentések készítése
és ellenőrzése is alapvető feladatuk. Egységes a követeléskezelési rendszerünk is, ennek a szabályozása is hozzánk tartozik. A
tagvállalati felügyelet hatásköre a
beszerzés is. Az elmúlt másfél-két
évben ezen a területen tudtuk

Stefán Csaba portfólió-menedzsment és tagvállalati felügyeleti igazgató. Fotó Mocsári László

a legnagyobb előrelépést elérni.
A korábbi létszámhoz képest jelentősen kevesebben végzik ez
a tevékenységet, míg előtte több
hónap volt az átfutás, ma már 24
órán belül kiküldjük a tagvállalati
igényeket a külső partnereknek.
– Az idei már a második év,
amelyre rendkívül nagy hatással van a világjárvány. Gazdaságilag milyen évet zár a Miskolc Holding Zrt. 2021-ben?
– Minden tagvállalatunk
esetében korrekt terveket fogadott el az igazgatóság, komolyan működik a kontroll, ennek
következtében a likviditásunk
alapvetően rendben van. Több
mint 2,5 milliárd forint volt a

bevételkiesés cégcsoportszinten 2020-ban, idén ugyanezzel
a problémával szembesültünk,
sőt romlott is a helyzet, hiszen
például a fürdők júniusig nem
tudtak kinyitni, ennek ellenére a likviditási helyzetünk nem
romlott. A tagvállalatok működése megfelelő, annak ellenére,
hogy vannak komoly külső
nehézségek, amelyeken nem
tudunk változtatni. Rengeteg
belső szabályzatot sikerült már
átdolgoznunk, ami mind azt a
célt szolgálja, hogy a rendszer
jobban működjön.
– Országos szinten is hatalmas problémát jelent az önkormányzatoknak az energiaárak

Lezárult a „Látni és látszani” kampány
Befejeződött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend
őr-főkapitányság „Látni és
látszani” kampánya, melynek zárásaként fényvisszaverő jelzőtáblákat helyeznek ki tizenhárom miskolci
iskolánál.

Az egy hónappal ezelőtt
kezdődött négyhetes program során – többek között
– az egyik miskolci üzemanyagtöltő állomáson a
gépjárművezetőknek, míg
Lyukóban a járókelőknek
osztottak láthatósági eszközöket.
A kampány zárásaként a
szakemberek fényvisszaverő jelzőtáblákat helyeznek
ki miskolci iskoláknál, melyek a sebességkorlátozásra,
a gyalogátkelőhelyre és az
arra közlekedő gyerekekre
hívják fel a figyelmet. Első-

Vigyáznak a gyerekekre. Fotó: Juhász Ákos

ként a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolánál kerültek ki a táblák.
– A tábla összegzi mindazt,
amiről a „Látni és látszani”
kampány szól: ez egy társadalmi összefogás, hiszen ren-

getegen voltunk benne. Célunk, hogy az emberi életeket
meg tudjuk óvni és védeni –
hangsúlyozta Domokos Tibor,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság megbízott titkára.

Az eseményen elhangzott:
a városvezetés kiemelt figyelmet fordít a biztonságos
közlekedésre és a balesetek
megelőzésére.
– Balesetveszély szempontjából kiemelten kell kezelnünk az iskolák, illetve
oktatási intézmények környezetét, ahol nagyszámú
gyerek halad át az úttesten.
A táblák kihelyezése természetesen folytatódni fog ebben a hónapban – emelte ki
Badány Lajos alpolgármester.
Összesen tizenhárom tan
intézménynél helyeznek ki
december közepéig két-két
figyelemfelhívó jelzőtáblát
azoknál az iskoláknál, ahol
harminc, illetve ötven kilométer per órás sebességkorlátozás van érvényben az
adott szakaszon.
Soós Péter

ONLINE KONFERENCIÁVAL ZÁRTAK
Veres Pál szerint a kapcsolatunk Aschaffenburggal
kulturális, gazdasági, de
leginkább baráti alapokon
nyugszik. Aschaffenburg és
Miskolc 25 évre visszanyúló testvérvárosi kapcsolatát
ünnepelték: a két város polgármestere az online térben
találkozott egymással.

Tavasszal kezdődtek az
ünnepi év programjai: a két
városvezető – a mostanihoz
hasonlóan – online formában osztotta meg egymással
az évfordulót érintő gondo-

latait. Később testvérvárosi
futással emlékeztek meg a
jubileumról a partnerségében résztvevő iskolák és intézmények csapatai, majd a
miskolci Szent István téren
és Aschaffenburgban a Színház téren különböző programokkal kapcsolódott ősszel
össze a két város – szintén
az interneten keresztül. Október elején a német testvérvárosból önkéntes tűzoltók
hozták Aschaffenburg ajándékát: egy, a német város
címerével ellátott aknafedőt. Ezt viszonozva Miskolc

egy testvérvárosi fát küldött
vissza velük.
A december 8-ai online találkozó egyfajta lezárása volt a
jeles év eseménysorozatának.
Az online egyeztetésen a
két város vezetői és a kapcsolatokért felelős személyek vettek részt.
– Miskolcnak talán a legintenzívebb testvérvárosi kapcsolata Aschaffenburggal van
– mondta az online eseményt
követően Veres Pál polgármester. – Számos szálon fonódik egymáshoz a két település, de a pandémia miatt a

25 éves barátságot többnyire
csak online formában tudtuk
megünnepelni. Szerettük volna az emlékévet lezárni valamilyen formában: erre kínált
lehetőséget a mostani helyzetben az online tér.
– Szívélyesen köszöntöttük egymást Jürgen Herzing
főpolgármesterrel, beszélgettünk a 25 éves kapcsolat tükrében, valamint megvitattuk
az együttműködés további
lehetőségeit – számolt be a
konferenciáról Miskolc polgármestere.
Bájer Máté

emelkedése. A cégcsoport tekintetében mekkora pluszterhet jelent ez a Miskolc Holdingnak?
– A villamosenergia ára közel háromszorosa, a gázé pedig
több mint kétszerese a tavalyi
árnak. A Holding tagvállalatainak, illetve az önkormányzatnak
ez közel másfél milliárd forint
pluszköltséget jelent. Jelenlegi
állás szerint a MIHŐ – ha nem
változik a törvényi szabályozás – közel félmilliárd forintnyi
veszteséget fog termelni jövőre,
és hasonló a helyzet az MVKnál is. A villamos, valamint az
augusztusban forgalomba álló
elektromos buszok üzemelése
is lényegesen drágább lesz. Az

Ellipsum Élmény és Strandfürdő működtetését is szintén jelentősen érinti az energiaárak
emelkedése. Bízunk benne, hogy
erre lesz valamilyen kormányzati szintű megoldás.
– Mik lesznek 2022-ben a
legfontosabb feladatok?
– A legfontosabb cél jövőre,
hogy a likviditásunk stabil maradjon. Komoly gondot jelenthet annak a svájci frank alapú
Várost építünk nevű kötvénynek a visszafizetése, amit még
2005-ben vett fel a MIK Zrt.
Ez 2013-ban járt volna le, de
akkor nem fizették vissza, hanem a futamidő lett meghos�szabbítva. Jelenleg már az árfolyamveszteség több mint a
felvett 3,7 milliárd forintos
tőke. Ez a kötvény 2022 júliusában lejár, vissza kell fizetni
az árfolyamveszteséggel növelt
összeget. Bízunk abban, hogy
elindul több nagy projektünk.
Dolgozunk azért, hogy a MIVÍZ-nek legyen egy komoly
hálózatfejlesztési projektje.Az
óraleolvasásban, számlafeldolgozásban és számlázásában is
szeretnénk előrelépni. Vannak
olyan projektek, amiket szintén szeretnénk, ha megvalósulnának, ezekhez azonban
kormányzati döntés szükséges.
Az egyik ilyen az e-jegy bevezetése. Terveink között szerepel egy okos-parkolórendszer
kialakítása is Miskolcon.
Cziffra Andrea

Elektromos rollerrel
is látogatható
Több mint 22 millió forintból készült a szerdán
átadott speciális közlekedési tanösvény a miskolci
állatkertben.
A sétány csaknem nyolcszáz méteren kapott szilárd
burkolatot és tíz elektromos
rollerrel is gazdagodott a Vadaspark. A kiépített közlekedési utakon a KRESZ-szabályok megismerését több mint
húsz jelzőtábla segíti. A beruházás része az a három számítógépes információs állomás
is, amelyeken a közúti balesetek és az áldozattá válás megelőzését segítő praktikákat
mutatnak be a látogatóknak.
A fejlesztés egy széles
körű összefogás eredménye.
– A Városgazda útépítési kezdeményezéséhez csatlakozott a miskolci önkormányzat, így sikerült ezt a
speciális tanösvényt megvalósítani, ami nem csupán
megkönnyíti a gyalogosközlekedést, de akár e-rollerrel
is közlekedhetünk az állatkertben – hangoztatta Jánosi

Ferenc, a Miskolci Állatkert
és Kultúrpark vezetője.
A tanösvény a miskolci önkormányzat és a megyei rend
őr-főkapitányság együttműködésében valósult meg.
– Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete ellenére is fontosnak tartja, hogy
fejlessze turisztikai attrak
cióit – hangsúlyozta Veres
Pál polgármester. – Példaértékű, hogy az összefogásnak
köszönhetően ilyen gyorsan
kiépült a tanösvény. A kivitelezéshez az önkormányzat
6 millió forinttal járult hozzá.
Kiss Attila megyei rend
őrfőkapitány örömét fejezte
ki, hogy a beruházás megvalósult, hiszen ha balesetmegelőzésről van szó, akkor
minden eszközt meg kell ragadni.
Az elkészült projekt célja,
hogy az állatkertbe látogató
fiatalok olyan kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek a
hétköznapi élethez és a biztonságos környezet megteremtéséhez szükségesek.
Kujan István

Átadták a tanösvényt. Fotó: Juhász Ákos
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HELYÉRE KERÜLT
A KUPOLA
Ezzel a művelettel befejeződött a Bükki Csillagda
építése.
Helyére emelték szerdán a
Bükki Csillagda kupoláját, ezzel befejezőfázisához érkezett
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság legújabb látogatóközpontjának építése. A világ legnagyobb, sorozatban gyártott,
6,7 méter átmérőjű csillagászati kupolája alá kerül majd
a tudományos ismeretterjesztő és szórakoztatóközpont
napfigyelő teleszkópja és csillagászati távcsöve.
A kupola több különleges
távcsövet rejt, többek közt egy,
a Nap biztonságos megfigyelésére alkalmas teleszkópot,
valamint hazánk legnagyobb
bemutató távcsövét is, amelynek átmérője 61 centiméter.
A tervezetten jövő januárban nyíló épület Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogatóközpontja, ahol

a tudomány-élmény-inter
ak
ció hármasa segítségével
tudhatunk meg érdekességeket a csillagok és az űrkutatás világáról.
A tervek szerint a Bükki
Csillagda éves szinten harminchétezer látogatót vonz
majd. A csaknem hétszáz
négyzetméteres bemutatótérrel rendelkező, öt fő attrakcióból álló létesítmény befogadóképességét az élmény
elemek
határozzák meg. Az egyes
helyszínek egy időben egyszerre húsz fő befogadására
lesznek alkalmasak.
Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
(BNPI) igazgatója korábban
a Miskolc Televízió Híradójának elmondta, a legkülönlegesebb élményt az úgynevezett
5D-s univerzum nyújtja majd,
amely a virtuális valóság segítségével érzékelhető közelségbe hozza a világűrt.
MN

Az új kupola több különleges távcsövet rejt. Fotó: MTI/Vajda J.

Két nap, nyolc kar
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Nyílt napokon népszerűsítette képzési palettáját csütörtökön és pénteken a Miskolci Egyetem.

2019 után ismét személyesen tartották a Miskolci Egyetemi Nyílt Napokat. A középiskolás diákok és szüleik előtt
csütörtök reggel tárta ki kapuit
az intézmény.
Az érdeklődők nem csupán
az egyetem által kínált képzésekkel barátkozhattak, laborokat látogathattak, előadásokra ülhettek be: a hallgatókkal
és leendő oktatóikkal folytatott helyszíni eszmecserék révén betekintést nyerhettek a
felsőoktatási intézmény mindennapjaiba. Sőt, a futó programokkal párhuzamosan az
egyes kiállítóhelyeken folyamatosan tájékozódni tudtak az
induló képzésekről, valamint
a kitanulható szakmákról is.
A kétnapos eseményt Horváth
Zita rektor köszöntőbeszéde
nyitotta meg.
Számtalan képzés
Nyolc kart és az azokon induló számtalan képzést ismerhették meg a diákok ebben
a két napban. Egy-egy ilyen
érintkezés során – még ha nem
is derül ki, de – körvonalazódhat, mely terület szakembereivé válhatnak majd az érettségi
hez közeledő középiskolások.
Az egyetemmel szoros együttműködésben álló, többnyire
duális képzést indító vállalatok
standjai is ennek szolgálatában
települtek ki a nyílt napokra.

A résztvevők tájékozódhattak az induló képzésekről, és az egyetem által biztosított további
lehetőségekről is. Fotó: Horváth Csongor

A diákok a korábbi évekhez
hasonlóan idén is nagyon nyitottak voltak – mondta Szilá
gyi Roland, a Miskolci Egyetem oktatási rektorhelyettese,
aki kifejtette: az aktuálisan zajlón kívül egyre több olyan nyitott napot tartanak, amikor a
felnövekvő nemzedék az épület falai mögé tekinthet.
– A cél, hogy minél közelebb kerüljenek a diákok az
egyetemhez, és hogy megkönnyítsük a pályaválasztásukat – emelte ki a rektorhelyettes, aki hozzátette még:
nyolc karával, benne a műszaki, a társadalomtudományi, az
egészségügyi és a művészeti
képzésekkel a Miskolci Egyetem igazi universitasként a tanulmányok széles skáláját kí-

nálja az ide felvételizőknek,
nem is beszélve az intézmény
által biztosított közösségről és
a szakmai fejlődés további lehetőségeiről.
A lényeg az interaktivitás
Míg az egyik előadóban a
Facebook árnyoldalairól, addig a másikban a pártok és
viccpártok a modern politikában betöltött helyzetéről hallhattunk. A nyitott előadások
és szemináriumok lényege az
interaktivitás volt, így sor került versírási gyakorlatokkal
szemléltetett költészeti gyors
talpalóra, hangszerórákra és
kvízfejtörőkre is. A kevésbé a
humán tudományok, mint inkább a reáliák irányába orientálódók pedig a szerteága-

zó digitális technológiáktól
kezdve a 3D-nyomtatáson át
a szálló por koncentrációjának mérésig és az úgynevezett
re(cycling)-designig bezárólag számos kutatási tárgykörbe
csatlakozhattak be.
A rendezők igyekeztek minél praktikusabb tanácsokkal
ellátni a fiatalságot, így a mozgástani és robotépítési alapismereteken túl esett szó többek között a külföldi tanulás
előnyeiről, illetve a felvételi
pontszámok optimalizálásáról
– egy biztos: utóbbi elsajátításának döntő szerepe lesz abban, hogy a tanulók ne csak az
ehhez hasonló eseményeken
férkőzhessenek az egyetem
berkeibe.
Bódogh Dávid

Negyven év Selmecbánya és Eperjes hagyományait ápolva
Idén ünnepli megalapítása
40. évfordulóját a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Múltról, jelenről
és jövőről beszélgettünk Csák
Csilla dékánnal.

A Miskolci Egyetem Államés Jogtudományi Kara 1981ben az ország negyedik jogi
karaként jött létre, akkor még
intézetként. A mai dékán, Csák
Csilla az első női vezető a szervezet történetében és kapcsolata az intézmény jogászképzésével egészen 1985-ig nyúlik
vissza, amikor megkezdte itt
tanulmányait. Diplomaszerzése után – rövid bírósági kitérőt követően – oktatóként helyezkedett el az ME-ÁJK-n. A
tudományos ranglétrát végigjárva végül 2018-ban lett a kar
dékánja. Ez a pályafutás, amely
közel egyidős a karral, jó rálátást biztosít a miskolci egyetemi szintű jogi oktatásra.
– Negyvenéves jubileumról
beszélünk, azonban a miskolci
jogászképzés több mint százéves
múltra tekint vissza.
– Az eperjesi jogakadémia
jogelődje, az Eperjesi Evangélikus Kollégium 1667-ben kezdte
meg működését, és olyan nagy
egyéniségek tanultak ott, mint
Kossuth Lajos vagy Thököly
Imre. Az intézmény 1919-ben
költözött át Miskolcra, hogy
evangélikus jogakadémiaként
működjön olyan oktatókkal,
mint Pólay Elemér, országosan
elismert rómaijogász-profes�szor – hogy csak egyet emel-

jek ki. Ezeket az intézményeket országszerte megszüntették
1949-ben, azonban szellemi
örökösként
megmaradtunk.
Ezt 1996-ban egy hivatalos dokumentummal
deklaráltuk,
2016-ban pedig megerősítettük az elköteleződést a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának és a Magyarországi Evangélikus Egyháznak az
aláírásával.
– Önök a jogi karon tulaj
donképpen két örökség ápolói.
Hogyan férnek meg egymás
mellett a selmecbányai és az
eperjesi hagyományok?
– Teljesen jól. Alapvetően nagyon sok a közös vonás a két
hagyományrendszer között. Elsődlegesen mi és a hallgatók is
a selmecbányai örökséget ápoljuk, azonban semmi esetre sem
akarunk konkurálni az eperjesi hagyományokkal. Pusztán
arról van szó, hogy a múltat
nem szabad elfelejteni. Ezek a
gyökerek nagyon fontosak, ismernünk kell őket, mert sokat
meríthetünk belőlük. A múlt
stabilitást nyújt számunkra a
jövőre nézve.
– Milyen feladatokkal és
kihí
vásokkal áll szemben a
negyvenéves jogi kar?
– Az évek során megváltozott a képzési és a finanszírozási
rendszer, illetve a munkakörülmények is. Mindennek megfelelően a képzési paletta bővült,
és ma meghirdetünk alap- valamint mester-, illetve idegen
nyelvű képzéseket. Emellett jogi
felsőoktatási szakképzés, vala-

mint osztatlan jogászképzés is
– aminek az államilag támogatott formájára csak a legmagasabb felvételi pontszámmal lehet bejutni – elérhető nálunk.
Igyekszünk figyelemmel lenni
a változó világ igényeire, közben pedig a színvonalból nem
engedni. Például néhány éve
kialakítottunk egy olyan rendszert, hogy aki megfelelő előtanulmányokkal
jelentkezik
jogi képzésre, annak különböző
tárgybeszámításokkal biztosítunk rövidített képzési időt. Ezzel a lehetőséggel sokan élnek.
Emellett minden évben próbálunk a piaci igényeknek
megfelelő szakirányú továbbképzéseket kínálni a végzett
hallgatóknak: ilyenek az európai
uniós szakjogász, az országosan
egyedülálló jogász compliance,
jogpszichológia és pénzpiaci
képzések. Idén jogi szaknyelvi
tanulmányokat tervezünk meghirdetni angol, német és francia
nyelven. Az idegen nyelvű képzések terén is biztosítunk tanulási lehetőségeket, illetve fogadunk külföldi hallgatókat.
A másik említett terület a
finanszírozás
megváltozása,
amely a bolognai rendszer bevezetése után ezúttal a modellváltás kapcsán újra aktuális. A
fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány a közelmúltban megkötötte a Miskolci
Egyetem finanszírozására vonatkozó szerződést az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Ebben szerepelnek
olyan indikátorok, amelyeket

Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja. Fotó: Juhász Ákos

teljesítenünk kell ahhoz, hogy
jogosulttá váljunk az állami hozzájárulásra. Ezekre figyelemmel
kell lennünk. Nagy hangsúlyt
kell fektetnünk a beiskolázási, a
tudományos-kutatási és a harmadik missziós pro bono tevékenységünkre. Úgy gondolom,
hogy ezeket az egyetem és a kar
is képes lesz teljesíteni.
– A jogászképzés finanszíro
zása is teljesen átalakult. Mit
jelent ez?
– Az államilag finanszírozott
jogászképzésre 100 fő támogatott helyet kaptunk. Ez azt jelenti, hogy a jelentkezők közül
azok a hallgatók kerülnek be támogatott képzésre, akik az első
100 legmagasabb felvételi pont-

számot érik el. Minden jogi kar
ennek megfelelő kvótával rendelkezik, ezért nem mindegy az
sem, hogy a jelentkezők melyik
intézményt választják, ha be
akarnak kerülni államilag támogatott képzésre.
– Ön mire a legbüszkébb a
karral és az eltelt negyven évvel
kapcsolatban?
– Ez egy nagyon nehéz kérdés… Az oktatókra és a hallgatókra, illetve az eredményeikre
vagyok a legbüszkébb. Pont a
minap kaptam a hírt, miszerint
első helyezést értünk el egy országos perbeszédversenyen. A
volt hallgatóink és a szakmai
teljesítményük is örömmel töltenek el.

– A negyvenedik évfordulót
hogyan ünneplik meg?
– Központi rendezvényen
mutattunk be két szakmai kötetet, az intézetek pedig országos és nemzetközi tudományos konferenciákat tartanak.
Nagy szívfájdalmunk, hogy januárban nem tudjuk megrendezni a jogászbált, amit egyébként már mindenki nagyon
vár. Ezzel szerettük volna megkoronázni az évfordulót, de a
jelen körülmények között nem
mertünk belevágni a szervezésbe. Az esti bált hagyományosan szakmai konferencia
előzi meg napközben, ezt szeretnénk megtartani.
Király Csaba
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SOFŐR A LEGÉRTÉKESEBB SZÁLLÍTMÁNNYAL
Három és fél évtizeden át vezetett balesetmentesen Miskolc útjain.
Cseresznyés Attila 35 évet töltött buszsofőrként az MVK-nál.
Ezek az utolsó hónapjai a cég kötelékében: jövő tavasszal nyugdíjba megy. Eddig talán nem is
lenne különösebben ritka a történet – bár egyre kevesebben
dolgoznak néhány hónapnál
többet ugyanazon a munkahelyen –, a sztorinak azonban van
egy különleges eleme: Cseresznyés Attila ugyanis ezt a hosszú
időszakot balesetmentesen vezetette le Miskolcon.
– Az én meglátásom szerint
ehhez leginkább szerencse kell
– fogalmazott a buszvezető. –
Aki azt mondja, hogy mindig
hiba nélkül vezet, az hazudik.
Én is hibázhatok, más ember
is szokott. A lényeg a figyelem:
a szerencse mellett ez a legfontosabb összetevő. A rutin még
nem egyenlő a biztonsággal.
Gondoljunk bele, mennyien indulnak el csak ebben a városban
A-ból B-be reggelente. Mennyi
a fel– és leszálló utas. Mennyi a
hirtelen adódó szituáció, amire
reagálni kell. Igen, az ember az
évek alatt szerez bizonyos fokú
tapasztalatot, megtanul előre
észrevenni dolgokat, még mielőtt egy adott forgalmi helyzet
kialakulhatna, de ez még mindig nem elég. Állandó figyelemre van szükség, toleranciára
a forgalom többi résztvevőjével
szemben, és igen, szerencse.
Cseresznyés Attila szerint
különböző sofőrmunkák kö-

zött is nagy az eltérés. Az MVK
előtt nemzetközi utakat is vállalt, ez a műfaj azonban nem
állt közel hozzá.
– Buszvezető az is, aki egy turistacsoportot fuvaroz Párizsba
és az is, aki a Volánnál dolgozik
és Miskolcról kell Ózdra vinnie
az utasokat. Mégis, mindegyik
munka más egy kicsit. Az én
foglalkozásomban a legnagyobb
kihívás elé szerintem nem is a
forgalom állítja az embert. Mi
háromszáz méterenként felveszünk bizonyos számú utast,
mások leszállnak: folyamatosan
cserélődik az utazóközönség.
Van, hogy tömeg alakul ki, és
ilyenkor ugyanúgy kell bentre
figyelni, az ott kialakuló helyzetekkel foglalkozni, mint kintre.
Főleg régebben volt ez igaz, amikor sokkal több embert szállítottunk, mert nem volt még mindenkinek saját autója.
Kezelni kell problémákat
A tapasztalt sofőr szerint,
ahol sok ember van egy helyen,
ott könnyebben alakulnak ki
problémás helyzetek, amiket a
buszvezetőnek kezelnie kell.
– A forgalom mindig változik:
itt nyerek valamit, ott veszítek. Az
utas azonban csak azt látja, ha
korábban jön két perccel a busz,
vagy 10 perccel később gurul be
a megállóba. A dugót, a balesetet
nem. Ilyenkor gyakran a sofőrt
hibáztatják, rajta vezetik le az indulatokat, mert ő van kéznél. Ezt
is tudni kell higgadtan kezelni.
Egyszer egy fiatal a cigarettáját a
szélvédőmön oltotta el. Ilyenkor
mérlegelnie kell az embernek:

Cseresznyés Attila 35 évet töltött buszsofőrként. Fotó: Mocsári László

nem keletkezett anyagi kár, legfeljebb a büszkeségemen eshet
csorba. Megéri ezért konfrontálódni? Más az, amikor valaki a
többiek nyugodt utazását zavarja
kiabálással, szemeteléssel, tolerálhatatlan viselkedéssel. Ilyenkor
nekem kell a helyzetet kezelni, az
utasok is tőlem várják, hogy tegyek rendet. Ez persze nem mindig könnyű. A lényeg, hogy nyugodtan, a helyzetnek megfelelően
járjunk el. Mindez legalább an�nyira hozzájárul a biztonságos
közlekedéshez, mint a vezetés
közbeni fokozott figyelem.

A beszélgetés egy pontján a
35 éve balesetmentesen vezető
MVK-alkalmazott elővett egyegy cukrot, és megkínált vele
engem és a fotós kollégámat
is. A kérdésünkre, hogy miért
kaptuk, a következő volt a válasz.
– Nem az a lényeg, hogy miért adtam. Az a lényeg, hogy
milyen érzést keltett. Anyagi
szempontból nem kerül semmibe, csupán apróság, mégis
jobb kedvre deríti azt, aki kapta. Pont, mint a figyelmesség.
Én ebben hiszek.

Gyerekkorában szívta
magába
Cseresznyés Attila a sofőrhivatás szeretetét gyerekkorában, az első üléseken utazva
szívta magába.
– Apám is itt volt buszvezető,
sokat jártam vele, néztem, mit,
hogyan csinál. Azóta nem változott a dolog lényegi része: embereket szállítunk nap mint nap.
Valaki szerint ez egyszerű dolog.
Több utas is megjegyezte már,
hogy „de könnyű magának, hiszen csak oda-vissza furikázik”.
Az egyik ilyen hölgynek azt vála-

szoltam, ha van ideje, ne szálljon
le, hanem üljön végig velem egy
műszakot. Nézze meg, milyen
szituációk alakulnak ki az utastérben és az úton egyaránt. Arról
nem is beszélve, hogy a szükségleteinket is a munkának megfelelően kell intézni, hiszen nem
húzódhatunk félre két megálló
között, ha hív a természet.
– Amikor erre a pályára szegődtem, pályaalkalmassági vizsgát (PÁV) kellett tenni. Akkor
még nem volt divat, hogy a sofőr
szakmában nullkilométeresként
kezdjen valaki buszt vezetni. Én
előtte például teherautót is vezettem. A kötelezően betöltendő
életkor 21 év volt – úgy vélték akkoriban, hogy ennyi idősnek kell
legalább lenni ahhoz, hogy az
emberre rá lehessen bízni, hogy
embereket vigyen egyik helyről
a másikra. Én aláírom, hogy nagyon sok felelősségteljes munkakör van a fuvarozáson belül,
legyen szó áru– vagy épp pénzszállításról, de szerintem a legértékesebb „szállítmány” mégiscsak az ember. Ha ember nincs,
a pénz sem ér sokat. Én mindig ebből indultam ki, és büszke voltam a munkámra. Például
egyenruhában jártam mindig is
dolgozni. Úgy gondolom, ez segít azt is kicsit jobban megítélni
az utasoknak is, hogy mennyire
vagyok megbízható a munkában.
Jó nyújtani egyfajta megítélési
pontot – mint amilyen a munkaruhához fűződő viszony –, amiből ránézésre következtethetnek
a hozzáállásomra – véli a 35 éve
balesetmentes buszsofőr.
Bájer Máté

Jegyzet

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Amikor a söröspaci is megitta a magáét

Elállási jog a webáruházi vásárlásnál

Egy álmos, nyári délután
szalajtottak át a szerkesztőségből a szomszédos Zsolcai
kapui, Kőbányai Sörgyár kirendeltségére. Még csak az újságíró slapajok keserű kenyerét rágcsáltam, így már előre
jelezték, nem akármilyen riportot készíthetek. Hosszú
István, az épülő bőcsi sörgyár
leendő igazgatója nekem nyilatkozott elsőként, micsoda nagy kapacitású sörfőző
üzemet és palackozógépeket
terveznek a közeli település
határába. Akkurátusan és
szorgosan jegyzeteltem, sejtettem, másnap ez lesz a vezetőanyag az újságban. Pista
bácsi megsúgta, még meg sem
száradt a tinta az alapító okiraton, egyenesen a megyei
pártbizottságról jött, hogy
eldicsekedjen, nálunk lesz az
ország második legnagyobb
sörgyára. Zsongott a fejem az
optimizmussal teli információktól, hiszen abban az időben
minden tavasszal megjelent a
kormányzati jóslat: kiegyensúlyozott lesz az idei sörellátás. Aztán vagy igen, vagy
nem. Ha nagy volt a hőség,
akkor nem.
Végül, talán két év múlva,
pontosan 1973-ban, az avatáson kóstolhattam meg az első
nagy korsó borsodi folyékony
kenyeret. Habzott a teteje,
pontosan annyira, amennyire
kell. Már csuklózott az ádámcsutkám a szomjúságtól, de a
mellettem álló Tatár Imre,

a régió sörkereskedelmének
egyik ikonikus vezéralakja, türelemre intett. Mondta:
meózzunk! A sziporkázó hab
tetejére tett egy sárgálló kétforintost. Az érme fennmaradt,
Imre bácsi kiemelte, majd pedig ünnepélyesen jelentette a
verdiktet, kemény a víz, sörnek való. Manapság már ne
tessék kísérletezni ezzel a mutatvánnyal!
Tatár Imre, a kőbányai sörgyár regionális vezetője évtizedeken át sakkozott a szűkös
termelés okozta hiánygazdálkodással. Fia, Imre mesélte,
gyerekkorát az ózdi kirendeltség udvarán töltötte, oda
kötötte őket a cég szolgálati
lakása. Tulajdonképpen sörösökként minden megyénkbeli
nagy településen megfordultak, míg végül édesapja lett a
Zsolcai kapui kirendeltségen
a központ igazgatója a nyolcvanas évek végéig. Így aztán
megélte az ágazatban történt
változásokat, fiatalon még
100 és 200 literes fahordókkal
gurigáztak, s nem egyszer láthatta, miként görgetik fel– és
le a gumikerekes lovas kocsikról. Korán megtanulta, mi
a különbség az igás– és a söröspaci között. Elárulom, egy
félvödörnyi söröcske kijárt
ezeknek a csupa izom négylábúaknak.
Tatár Imre bácsi már az
ötvenes évektől a söriparban keresi a kenyerét egész
a rendszerváltásig. Az ötve-

nes, hatvanas évek jellemzője, hogy az ellátás politikai
kérdés. Hogy a majálison és
az augusztus huszadikai rendezvényeken senki ne szomjúhozzon, erről előre határoztak
a pártbizottságokon. Folyamatosan ellenőrizték, hogy a
műszakváltás után a vasgyárakból, Miskolcon és Ózdon,
a kijövő munkások elegendő
innivalót kapjanak a környező italboltokban. Az akkor
szokásos hangulatjelentésekben a friss kenyér hiánya miatt kevesebben panaszkodtak,
mint a sörellátásra.
Imre bácsi bárhol is vezette a vidéki kirendeltségeket, híres volt a szigorúságáról és a következetességéről.
Magas, derék, önérzettel és
büszkeséggel teli ember volt.
Hiába kapacitálták a pártba való belépésre, elegánsan
kisasszézott előle, mondta, nem érzi magát még elég
érettnek. A kirendeltségre
általában maguk az üzlet–
és áruház-igazgatók vagy
a vendéglátóhelyek vezetői jártak. Mindenki megtanulta, tudta már, hogy
fennhéjázó, fenyegető protezsálásokkal itt nem sokra mennek. Imre bácsi nyílt
lapokkal játszott, kifüggesztette, hová, kinek, mennyi
sör adható.
Szerencsére sokáig megmaradt még a harmincas évekből néhány fejtő és palackozó
gépsor. Elég primitív és lassú

szerkezet volt, de így legalább
kis tételben is szállíthattak az
üzletekbe. Emlékeink szerint
egy sikeres KGST-tárgyalás
után megjelent az országban
a cseh és az NDK-s minőségi
prémiumsör is. Mi valahogyan mégis az olcsó, zöld palackos kőbányait szerettük.
Még maga Imre bácsi mesélte, elődje megbukott egy
népi ellenőrzésen. Pontosabban feldobták, hiszen akárhogyan osztották azt a keveset, valaki mindig kimaradt.
Ment a pocskondiázás, a politikusok az ottani vezetőket
küldték a rács mögé. Felrótták, hogy a szakmában szokásos plusz-mínusz tíz százalékos kálót lenyúlták. A
valóság a fia szerint az, hogy
a potentátok, a jó haverok a
Hági helyett inkább a kirendeltségen hajtották fel a napi
sörüket. Itt olcsóbbnak tetszett. S ami visszatetsző volt,
hogy ugyanezek a személyek
végezték a vizsgálatot és teli
torokból fújtak a vendéglátóikra.
Imre bácsi – okulva elődjei hibájából – megkettőzte a
portaszolgálatot. Megszűnt a
ki-be járás, precízebb, katonásabb lett a szállítólevelek
vezetése. Majd a bőcsi gyár
beindulása után javult a sör
ellátás, és végül a rendszerváltás óta fordult a kocka.
Változott a kereslet-kínálat:
az utóbbi átvette a vezetést.
Szántó István

Olvasónk egy internetes webáruházban
vásárolt egy tabletet. Mikor átvette, akkor
vizsgálta meg tüzetesen funkcióit, és nem
bizonyult megfelelőnek, bár nem volt hibás a
termék. Kérdezi, hogy elállhat-e a vásárlástól,
ha igen, milyen módon.
Az online vásárlás távollévők közötti ügyletnek minősül. Mivel a fogyasztó a számítógépen keresztül vásárol, a
szerződést kötő felek nincsenek egy időben, fizikailag jelen.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak szerint, többletjogokat biztosít a
jogalkotó a távollévők között
kötött szerződések esetében.
Ez a többletjog az úgynevezett „elállási jog”, ami utólagos megfontolási időt biztosít
a vásárló számára. Az elállási jog gyakorlásának ugyanis
nem feltétele a hibás teljesítés.
A fogyasztó akkor is elállhat a
szerződéstől, ha a termék hibátlan, mégsem akarja megtartani azt. A nyilatkozatban
az okot nem kell megjelölni,
hiszen az elállást megindokolni nem szükséges.
A fogyasztó tehát meggondolhatja magát, de természetesen nem időbeli
korlátozás nélkül.
A kormányrendelet alapján az online vásárló az in-

doklás nélküli elállási jogot
tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja, amelyet az
átvétel napjától kell számítani. A fogyasztó az elállás
jogával a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is élhet. Tehát ha a
vevő meggondolja magát,
nem szükséges megvárnia a
termék kiszállítását, elállásra
vonatkozó nyilatkozatát az
átvétel előtt is megteheti.
Ha a fogyasztó úgy dönt,
hogy eláll a szerződéstől, akkor a határidő lejárta előtt el
kell hogy küldje nyilatkozatát. A nyilatkozattétel mellett
a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon
belül a vállalkozásnak vis�szaküldeni. Kivételt képez,
ha a vállalkozás vállalta azt,
hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A fogyasztót
a termék visszaküldésének
költsége terheli, egyéb költség azonban nem.
dr. Strassburger Gyula
ügyvéd
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Miskolci Napló – A város lapja

Egy tárlat,
két Reinecker
Reinecker János és
Reinecker Szandra képeit
vonultatja fel az a tárlat, ami
csütörtökön nyílt meg a Művészetek Háza galériájában.

A tárlat megnyitóján először Borkuti László, a polgármesteri hivatal közművelődési és turisztikai
tanácsnoka szólt, aki köszönetet mondott Reinecker Szandrának, hogy ápolja
nagyapjának az emlékét.
– 1970-ben kerültem Miskolcra, és Reinecker János a
tanárom volt a villamosipari
szakközépiskolában. Az ő hatására kezdtem el már középiskolásként foglalkozni a képzőművészettel – mondta.
Mikita Gábor színháztörténész, muzeológus hozzátette,
a kiállítást eredetileg tavaly,
Reinecker János születésének száztizedik évfordulója
alkalmából szerették volna
megrendezni, a világjárvány

miatt azonban ez is csúszott
egy évet. Hozzátette: a tárlat a
Reinecker család történetének
és a város képzőművészeti életének is fontos momentuma.
Reinecker Szandra végül
elmondta, néhány éve Hadházy Molnár Attila hívta fel
a figyelmét, hogy nagyapja hagyatékának egy részét a
Zsarnai piacon árulják. „Régi
feltett szándékom volt, hogy
megkeresem az ő képeit, és ez
a pillanat adta meg a kezdőlökést. Voltak alkotások, melyekért Egerig kellett utaznom,
más képeket egy hejőcsabai
garázssoron szereztem meg”
– mondta.
A képekkel együtt előkerült
Reinecker János korabeli vendégkönyve is. Szandra arra
kérte a most nyílt tárlat látogatóit, hogy írjanak bele néhány
gondolatot, tisztelegve felmenője előtt. A Reineckerek kiállítás január 9-éig tekinthető
meg.
Tajthy Ákos

A Reineckerek kiállítása a MÜHÁ-ban. Fotó: Horváth Csongor
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AZ ÉN MEGYÉM, A MI MEGYÉNK
Három történelmi regényét
és egy falumonográfia megírását követően BorsodAbaúj-Zemplén településeinek múltjáról készített
könyvet Csontos László megyetörténész, újságíró, akit
mostani, ötödik kötete után
már joggal illet meg az írói
titulus is.
„Az én megyém” bemutatóját
szerda délelőtt tartották a Géniusz Könyváruházban.
– Elsősorban a megye lakosságának szól a könyv, azoknak,
akik jelenleg is itt élnek. Bízom
abban, hogy számukra is tudok
új információkat, érdekes történeteket átadni saját lakóhelyük múltjáról. Másodsorban
azokat céloztam meg, akik itt
éltek, de különböző okokból elköltöztek B.-A.-Z. megyéből az
ország más tájaira, esetleg külföldre. Szeretném őket némi
„hazai munícióval” felvértezni.
Harmadszor azokhoz is szerettem volna utat találni, akik csak
látogatóba érkeznek hozzánk,
szeretnének kirándulni egyet a
megyében. Azt szeretném elérni, hogy ők is tudják, hová érkeznek, lássák az értékeinket,
és célirányosan fedezhessék fel
a megyét.
Nem lőtte el
az összes töltényt
A szerző szerint „Az én megyém” nem egy klasszikus megyekönyv, ami időrendi sorrendbe veszi az eseményeket.

Csontos László, Szinay Attila, Szunyogh László és Kondás Vilmos, a Géniusz Könyváruház tulajdonosa. Fotó: Beregi László

– A kötet a megszokott történelmi munkáktól eltérő koncepciót követ: történetekre
építkezik, különlegességekre,
eseményekre, amelyek megyénket és a trianoni békediktátum
aláírását követően hozzánk került Gömöri járást mutatják be.
Csontos László elmondta, a
mostani könyv mellé még kiférne egy hasonló – talán vaskosabb – megyetörténeti kötet.
– Nem akartam az összes
töltényemet egyszerre ellőni.
Majdnem mindegyiken jártam a megye 358 települése közül. Sikerült megismernem a
történeti múltjukat. Nyugodt
szívvel mondhatom, van még
miről írni, érlelődik bennem a
folytatás, ez azonban nem csak
rajtam múlik: szükség van a
lakóhelyük történeteire fogékony, lelkes olvasókra és megfelelő mecenatúrára is.

PÁRBESZÉD AZ EMBERÉRT

Aprónak tűnő helyi értékek
– Azok az aprónak tűnő helyi értékek – amik például ebben a könyvben is megjelennek,
nyomtalanul eltűnnének, ha
nem íródna egy-egy ilyen kötet
– fejtette ki véleményét Szinay
Attila államtitkár a bemutató
során. – A világ változik, a történelem folyamában települések
tűnnek el és születnek, időnként elmozdulnak az országhatárok is. Ha azonban a Csontos
Lászlóhoz hasonló emberek ös�szegyűjtik azokat a történelmi
ismereteket, amik a saját korukban fontosak, akkor a múlt dolgait biztosan tovább tudjuk adni
az utánunk következő nemzedékeknek – fogalmazott a közigazgatási államtitkár, aki szerint a
most bemutatott könyv nagyon
jó ajándék azoknak, akik nem
ismerik úgy, olyan részletekbe
menően a megyét, mint a szerző.

Szunyogh László a kötet kifejezett értékének tartja, hogy Miskolc is komoly szerepet kapott
benne.
– A régió két nagyvárosa között – Miskolc és Kassa – van
már egy gyors kapcsolat az autópálya formájában, de akad egy
sokkal meghittebb, lassú kötelék
is: a Csereháton vezető útvonal,
a maga szegénység által konzervált, mégis gyönyörű természeti
és épített környezetével. Azért is
örülök ennek a könyvnek, mert
ugyanígy kapcsolódik benne
össze megyeszékhely és az azt
körülölelő térség története –
emelte ki Szunyogh László.
A bemutató során, a kötet létrejöttét segítő személyek és alapítványok mellett kiemelték a
Géniusz Könyváruház tulajdonosát, Kondás Vilmost, aki lokálpatrióta hévvel patronálja a
térség íróit.
Bájer Máté

Hirdetés

A MAB Klub szerdai estjén
Platthy Iván, nyugalmazott egyházügyi államtitkár
tartott előadást, akinek volt
szerencséje a saját szakterületén több kormány munkáját is segíteni.

Fazekas Csaba, a Miskolci
Akadémiai Bizottság klubelnöke a délutáni program felvezetéseként kedélyesen megjegyezte, hogy aki nem tudja
az emberiség történetét összefoglalni 30 percben, az nem
való a történész pályára. Azt
is hozzátette azonban, hogy
a nagy ívű összefoglalóknál
gyakran nehezebb néhány esztendő történéseit úgy átadni a
hallgatóságnak, hogy az közelebb kerüljön az összefüggések megértéséhez. Platthy
Iván 30 éves közéleti pályafutását például nehéz egy órában elmesélni, ezért inkább
olyan szemelvényeket, fontos
momentumokat sorakoztatott fel a klubest folyamán az
egykori államtitkár, amelyek
segítségével a rendszerváltozás időszakának meghatározó
kérdését járta körbe: az egyházak és az állam viszonyát.
Ősöktől örökölt nézetek
A klubdélutánon részt vett
Czibere Tibor is, aki az 1988ban alakult Németh-kormányban töltötte be a művelődési miniszteri tisztséget.
Több más kollégája mellett
Platthy Iván az ő munkáját is
segítette.
– 10 miniszter alatt dolgoztam – mondta Platthy, aki

Platthy Iván előadása a MAB-székházban. Fotó: Beregi László

arról is beszélt, hogy mindig érdekelte a párbeszéd és
a koordináció. – Az ősöktől
örökölt, kiforrt nézetek szerint
álltam a feladatok elé: a felhatalmazás szolgálat, nem hatalom. Ezt próbáltam érvényesíteni, ha felkértek egy munkára
– mert mindig felkértek, soha
nem én pályáztam vagy jelentkeztem.
A nyugalmazott államtitkárnak számos története van
mindarról, ami az állam és az
egyház viszonyában történt
a rendszerváltozást megelőző és az azt követő években.
Bepillantást engedett abba a
munkába, amit a 30, legálisan működő egyházi felekezet küldötteivel együtt végzett.

Mesélt arról, hogyan alakultak
át az MHSZ- bázisok és munkásőrlaktanyák egyházi épületekké, kollégiumokká. Beszélt
a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény előkészítéséről, és azokról a három
éven át húzódó diplomáciai
feladatokról, amik II. János Pál
pápa magyarországi látogatását előzték meg.
Kijelölték az utat
– 1985 és '90 között már
nem a keményvonalas szocia
lizmus építése történt: Magyarország új igények mentén haladt: a jogállamiság és
a többpártrendszer kialakítása volt a cél. Ehhez azonban
meg kellett hozni a kellő tör-

vényeket. Amikor a vezetés kijelölte az új utat, és ezt a törvénykezéssel is kikövezte, az
egy iránymutatás volt a társadalom felé: így az emberek is
megismerték a nekik szánt új
szerepet. Ez volt a szándéka a
Németh Miklós-féle kormánynak a törvényalkotással. Azt,
hogy rálépjünk erre az új, az
addigitól merőben eltérő útra,
a Gorbacsov vezette, reformista szemléletű szovjet vezetés is
engedte.
Platthy Iván Párbeszéd az
emberért című könyvében –
amit a MAB klubestjén dedikált is a szerző – a fentiek
mellett számos érdekes kortörténeti mementót jegyez le.
Bájer Máté

MISKOLC MŰVÉSZETEK HÁZA
JANUÁR 30., 19.00 ÓRA
Jegyek elővételben a helyszíneken, valamint a broadway.hu és a jegy.hu oldalon.
/MONARCHIAOPERETT

WWW.MONARCHIAOPERETT.HU

@MONARCHIAOPERETT
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Inter-V Kft. keres munkatársakat
CNC-MARÓS,
SZIKRAFORGÁCSOLÓ
munkakörbe, betanítással.

Inter-V Kft. keres munkatársakat
GÉPÉSZ MŰSZAKI RAJZOLÓ
és GÉPÉSZ TERVEZŐMÉRNÖK
munkakörbe.

Feltétel: szakirányú
műszaki végzettség,
műszakirajz-olvasási készség.

Feltétel: szakirányú
műszaki végzettség,
szakmai tapasztalat.

Szakmai önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

Szakmai önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

Tel.: +36 20 488 6007

Tel.: +36 20 488 6007

(H-P: 7-15 h)

(H-P: 7-15 h)

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Akció! 2021. 12. 11-től 2021. 12. 17-ig

NYITVATARTÁS

H-P: 5 –17 SZ: 5 –14 V: 5 –12
00

00

00

00

00

00

Nálunk egy helyen mindent megtalál:
ABC, vegyesbolt, szárazáru
Hús, hentesáru, hal l Cukrászda l Divatáru, dísztárgy
l Dohányáru l Édesség l Gomba l Kutyaeledel
l Illatszer-vegyiáru l Italbolt l Méz l Pékáru
l Pénzváltó l Savanyúság l Tejtermék
l Tojás, tészta l Vendéglátás
l Virág l Zöldség, gyümölcs

Baba szappan, 125 g, 1352 Ft/kg

219 Ft

169 Ft

Kolynos fogkrém, 75 ml

299 Ft

199 Ft

Pur mosogató, 450 ml, 664,44 Ft/l

369 Ft 299 Ft

Domestos fertőtlenítő tisztítószer,
750 ml, 665,33 Ft/l

599 Ft 499 Ft

Silan öblítő, 800-925 ml, 673,75-582,70 Ft/l

639 Ft 539 Ft

Tento kéztörlő, 2 tekercs, 274,5 Ft/tekercs

649 Ft 549 Ft

Garnier Naturals, Color Sensation hajfesték

899 Ft 799 Ft

Baba habfürdő, 750 ml, 1198,66 Ft/l

959 Ft 899 Ft

Coccolino öblítő, 1680-1800 ml,
594,64-554,99 Ft/l

1199 Ft 999 Ft

Persil mosószer, 1 l, 1299 Ft/l

1399 Ft 1299 Ft

Persil mosópor, 1,17 kg, 1110,25 Ft/kg

1399 Ft 1299 Ft

Vanessa WC-papír, 24 tekercs, 54,12 Ft/tekercs 1599 Ft 1299 Ft
Active mosószer, 4,5 l, 333,11 Ft/l

1699 Ft 1499 Ft

Karácsonyi metál színű terítők (arany, ezüst, bronz)
140 cm széles, 1499 Ft/fm
1899 Ft 1499 Ft
BONYHÁDI EDÉNYEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
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Feljutó helyen
Horváth Zoltán góljával
1–0-ra nyert Budafokon
a DVTK az NB II utolsó
„őszi” fordulójában.
Az előző szezonban még
az élvonalban találkoztak
a felek, a bajnokság végén
azonban mindketten búcsúztak az első osztálytól. Az
NB II-ben csak a 19. körben
találkozott a DVTK a Budafokkal, és végig kontrollálta
a mérkőzést.
Gólt azonban csak egyet
szerzett Kondás Elemér együttese – kapufáig kétszer is eljutott –, igaz, az immár hétgólos
Horváth Zoltán 70. percben
szerzett találata elég volt a három pont megszerzéséhez.
Ez volt az utolsó kör az „őszi”
idényben, s jelenleg a második,
feljutó helyen állnak a piros-fehérek 39 ponttal, egy egységgel lemaradva az éllovas Vasas
mögött, kettővel megelőzve a
harmadik Szombathelyt.

– Annak ellenére, hogy 1–0ra nyertünk, magabiztos győzelmet arattunk. A kezdeti
nehézségek után jól játszott a
csapat, sok helyzetet alakítottunk ki, nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Az
első félidőben szerkezetet váltottunk, mert nem működött
a játék. Eleve úgy álltunk ös�sze, hogy csak fel kellett tolni
Kispál Tamást, és máris jobban
működött minden. Az együttes jól alkalmazkodott a körülményekhez, szép támadásokat
vezettünk. A helyzetek megvoltak, ám az első félidőben
még üres kapuba sem tudtunk
betalálni, ezért volt nagyon
fontos Horváth Zoltán találata.
Ezúttal egy gólt sikerült lőni,
ami elég volt a nagyon fontos
győzelemhez – értékelt a Diósgyőr vezetőedzője.
Az évben még hátravan
egy bajnoki: vasárnap 17
órától a Csákvárt fogadják
Horváthék.
MN

Horváth Zoltán hét gólnál jár a bajnokságban. fotó: dvtk.eu

SZÁZÉVES A MAGYAR
BIRKÓZÓK SZÖVETSÉGE

9

Díjátadóval egybekötött közönségtalálkozót rendeztek
a DVTK Medical Centerben
a Magyar Birkózók Szövetsége 100 éves évfordulója
alkalmából.

1920-ban alakult meg a Magyar Birkózók Szövetsége, de
az első magyar bajnokságot
már 1903-ban megszervezte az
atlétikai szövetség. A centenáriumi ünnepséget a diósgyőri
birkózók otthonában tartották,
ahol a magyar birkózósport 20.
olimpiai bajnoka és testvére, az
ötkarikás ezüstérmes Lőrincz
Viktor is tiszteletét tette.
– Sok mindenre felkészültünk,
de arra nem, ami az olimpia utáni 3-4 hónapban történt. Az a
pozitív energia, amivel fogadtak
minket... Leírhatatlan. Fáradtak
voltunk, de ez feltöltött minket.
Egészen hihetetlen, hogy men�nyien nézik az ötkarikás játékokat és szurkolnak nekünk. Imádtam a kis egyéni sztorikat is, hogy
ki mit csinált éppen akkor, amikor az olimpiai döntőt birkóztuk,
vagy miként állt le egy gyárban a
termelés, mert mindenki a finálét
nézte. Még most is libabőrös vagyok, ha erre gondolok – mondta
Lőrincz Tamás.
Repka Attila, az 1992-es barcelonai játékok bajnoka saját
sikere mellett a Lőrincz fivérekről is beszélt az eseményen.
– Nagyon megérdemelte
Lőrincz Tamás az aranyérmet.

Lőrincz Tamással és testvérével boldogan fotózkodtak a fiatalok. Fotó: dvtk.eu

Hogy miért sikerült nekik? Voltam két évet a felnőttválogatottnál edző, így tudom, nagyon
sokat dolgoztak érte, elhitték,
hogy eljuthatnak a döntőig. A
kulcs a sok munka. Megmondom őszintén, a nyakamat tettem volna Tomi aranyérmére –
emlékezett vissza a DVTK idáig
egyetlen olimpiai aranyérmese.
A magyar olimpiai csapat
történetének 100. első helyezettje az ünnepségen a diósgyőri birkózóélet fontosságát
emelte ki, s örömmel emlékezett vissza az egykori sport- és
versenyzőtársakra.

Hirdetés

Telefon: 30/9450-228
E-mail:
info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzatkészítés,
kárpitjavítás
Méretpontos,
minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:
az autós hálás lesz érte!

– Megtiszteltetés, hogy itt lehetek, régi, igazi jó barátok között – ezek a pillanatok, órák,
napok, egyáltalán az a szituáció,
hogy a diósgyőrieknél lehetek.
Az itteni birkózók évtizedek óta
meghatározó szerepet töltöttek
be az én és a Magyar Birkózó
Szövetség életében – összegzett
Hegedűs Csaba. A Magyar Birkózók Szövetsége tiszteletbeli
elnöke kiemelte: azokat az embereket kedveli, akik kitartanak
amellett, amit a lelkük, szívük,
gondolkodásuk diktál. Hozzátette, az ötkarikás játékok a világ legnagyobb eseménye, hi-

szen 1896-ban, az első újkori
olimpia megrendezésekor an�nyi lakosa volt a Földnek, ahányan a legutóbbi olimpiákat
egyenként megtekintették a televízión keresztül.
A megyei díjak átadása után
az ifjú birkózók kérdezhettek a
bajnokoktól, autogramot kérhettek, de közös képek is készültek a példaképekkel és az
ötkarikás aranyéremmel.
Az ünnepségről bővebb ös�szeállítást a Miskolc Televízió
keddi Sportpercek című műsorában láthatnak majd.
MN
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Ünnepváró programok városszerte PROGRAMAJÁNLÓ
Ezen a hétvégén is változatos
programokkal várja az érdeklődőket az Adventi forgatag.
Szombaton a Szent István
téren délután egy órakor kezdődnek a programok, akkor
az Ifjúság karácsonyfáját díszítik fel, majd adják át. Kettő órától kezdődik a Csúnya
karácsonyi pulcsik „szépségversenye”, ahol három kategóriában – Vállalhatatlan, de
imádom!; Egyébként cuki!;
Annyira csúnya, hogy már
szép! – keresik a legrondább
karácsonyi mintájú pulóvert.
Délután három órától ötig
a Miskolci Nagycsaládosok

Egyesülete számára játékokat, a helyi állatmenhelyeknek
pedig takarókat gyűjtenek.
Négytől a Miskolci Csodamalom Bábszínház szórakoztatja
a kicsiket a Vitéz László és a
Mikulás című produkciójával,
öttől pedig a Miskolci Nemzeti Színház zenés adventi műsora lesz látható.
Készülnek adventre a művelődési házak is: az Adyban este
fél nyolctól a Miskolci Illés
Klub programján vehet részt
bárki, a VOKE-ben pedig vasútmodellbörze lesz, illetve a
Paramuzsikusok Ének– és Zenekar jótékonysági koncertjét
is itt kísérhetik figyelemmel.

Hirdetés

A
Gyermekkönyvtárban
délelőtt tíztől délig a Játszóházak ünnepről ünnepre program keretében készülhetnek a
karácsonyra a legkisebbek, de
a Petőfi Sándor Könyvtárban
is Karácsonyváró családi dél
előttre hívják nem csak a diósgyőrieket. Végül a Zenepalotában László Attila Adventi
koncertjét kísérhetik figyelemmel délután öt órától.
December 12-én, vasárnap
a Szent István téren délután
fél négykor a Kossuth Lajos
Evangélikus Gimnázium kórusának előadásával kezdődnek a programok, négytől
pedig Varga Andrea alpolgár-

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 13., 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 Magyarország kincsei (12) 21:05 Képújság (12)
December 14., 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) 19:25 NESZ (12)
20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:20 Mikulástúra
(12) 21:05 Képújság (12)

HÉTFŐ (DECEMBER 6.)
Kolbászos burgonyaleves
Csirkemájrizottó, házi csalamádé
KEDD (DECEMBER 7.)
Meggyleves
Tengeri halfilé Orly bundában sütve, párolt zöldség
SZERDA (DECEMBER 8.)
Olasz zöldségleves
Zöldbabfőzelék, sült oldalas
CSÜTÖRTÖK (DECEMBER 9.)
Tejszínes gombakrémleves levesgyönggyel
Szezámmagos rántott csirkemell burgonyapürével
PÉNTEK (DECEMBER 10.)
Alföldi gulyásleves
Ízes fánk
SZOMBAT (DECEMBER 11.)
Tejfölös karfiolleves
Savanyúkáposztás csülökpörkölt

mester és Lehoczky László, a
Miskolci Speciális Felderítő és
Mentőcsoport vezetője gyújtja
meg a város adventi koszorújának harmadik gyertyáját. A
programot a Forrás kamarakórus előadása zárja.
Az ünnepváró rendezvényekről bővebben az advent.
miskolc.hu oldalon olvashat.
MN

December 15., szerda: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:20 Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Egészségpercek (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 Basszuskulcs (ism.) (12)
21:00 Képújság (12)
December 16., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:00 Miskolc önkormányzatának közgyűlése (élő közvetítés) (12) 14:00
Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Promenád (kulturális magazin) (12) 19:00
Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Acéllábos – Ün-

nepi különkiadás
(gasztromagazin)
(12) 20:00 Híradó
ism. (12) 20:15 Időjárás jelentés (12)
20:20 Miskolc önkormányzatának közgyűlése (ism.) (12)
December 17., péntek: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Suhanj
velem! (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 Örvényben (12) 21:20
Képújság (12)
December 18., szombat: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése (12) 10:00
Képújság (12) 18:00 Krónika (heti
hírösszefoglaló) (12) 18:25 Egészségpercek ism. (12) 19:00 Krónika
ism. (12) 19:25 Gazdasági Navigátor ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12)
20:25 Suhanj velem! ism. (12) 21:00
Highlights ism. (12) 21:25 Képújság
(12)
December 19., 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 Suhanj
velem! 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 Könnyű leckék (12) 21:35
Képújság (12)

VASÁRNAP (DECEMBER 12.)
Csontleves
Nagyi töltött csirkecombja zöldséges rizzsel (főtt húsos töltelék)
A menü ára hétköznap hétfőtől péntekig 1350 Ft.
A menü ára hétvégén szombaton és vasárnap 1450 Ft.
A csomagolás ára elvitel esetén 200 Ft.

+3630 721 6856,

bakancsosvendeglo@gmail.com,
https://www.facebook.com/bakancsosvendeglo/

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

A hírportál
www.minap.hu

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

December 11., szombat
10.30 Téli mese, csecsemőszínházi előadás,
Csodamalom Bábszínház
18:00 Karácsonyi chairdance basics + photoshoot, B-Dance (Széchenyi 46.)
19:30 Miskolci Illés Klub, Ady Endre Művelődési Ház
20:00 Az Elefánt zenekar koncertje, Helynekem
20:00 Ranion-koncert, Corner Stage
21:00 A hódítás éjszakája, Block Bistro
December 12., vasárnap
Máig látogatható Vértes György Egy rockfotós naplója című kiállítás az Ady Endre
Művelődési Házban.
8:00 R. C. Challenge – Nomád, regisztráció:
dogtag.hu, DiGÉP Manufacturing
8:00 Dómvill Szer Szlalomverseny a Hídépítő Kupáért, Alsózsolca, Gyár utca
10:00-16:00 Integrál családállítás, bejelentkezés: 0630/635-8743, Miskolc,
Győri kapu
10.30. Regölés, előadás Csodalom Bábszínház
14:00 Masha és a Medve: Karácsonyi kaland – mesemusical, Művészetek Háza
17:00 DVTK – Csákvár, NB II. 20. forduló,
DVTK Stadion
December 13., hétfő
13:30 Ünnepre hangoló: cserépangyal készítése, Petőfi Sándor Könyvtár
16:30 Sóspataki Ferenc természetgyógyász
a fermentált ételekről, Kaffka Margit
Könyvtár
19:00 Szimfonikus bérlet IV., Művészetek Háza
December 14., kedd
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály
Könyvtár
December 15., szerda
17:30 Gerincjóga, bejelentkezés szükséges:
0630/858-9434, Főnix Családbarát Közösségi Tér

A MISKOLCI NEMZETI
SZÍNHÁZ MŰSORA
DECEMBER 11., SZOMBAT 15:00
MÁGNÁS MISKA, Déryné Széppataki Róza-bérlet,
Nagyszínház
19:00 VOJÁGER, Játékszín
DECEMBER 16., CSÜTÖRTÖK
ERIKA:
16:00 VASAS
EXIST – SEBESTYÉN TÍMEA: SUPREMA, IMRE
ZOLTÁN PROGRAM, Játékszín
DECEMBER 17., PÉNTEK 19:00 A
MESTER ÉS MARGARITA, Nagyszínház bemutatóbérlet, Nagyszínház
DECEMBER 18., SZOMBAT 11:00
KAKAÓKONCERT, Nagyszínház, nézőtéri társalgó

19:00 Péterfy Bori & Love Band-koncert,
Művészetek Háza
December 16., csütörtök
16:30 Mesekockák diafilmklub: A Télapó és
ezüstmackó, József Attila Könyvtár
17:00 Fekete Nándor orgonakoncert, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
18:00 Csernus Imre előadása, Művészetek Háza
December 17., péntek
14:00 Társasjáték kaszinó, Petőfi Sándor
Könyvtár
16:00 Gyöngyözés, bejelentkezés:
+3620/251-2721, Kreatív és Hobby Sarok
16:00 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtár
19.00 Távcsöves bemutató (derült idő esetén) és szakköri foglalkozás, Dr. Szabó
Gyula Bemutató Csillagvizsgáló
19:00 Brains-koncert, Helynekem
December 18., szombat
8:35 Hátha látjuk a Tátrát! – túra, bejelentkezés: +3630/584-9090, Berente,
PVC gyár bejárata
9:00 Supersum karácsonyi klub, Szent István Közösségi Ház (Bajcsy-Zsilinszky 33/B)
15:45-19:00 Fényparádé és jótékonysági
kamionos felvonulás, Dédestapolcsány
19:00 Krúbi-koncert, Helynekem
20:00 Tankcsapda-koncert, Ady Endre Művelődési Ház
December 19., vasárnap
9:00-13:00 Termelői nap, Erzsébet tér
11:00 Kicsi Gesztenye Klub: Liza búcsúelőadása, Művészetek Háza
16:30 Élő Betlehem a Szolártsik téren,
Görömbölyi Művelődési Ház
17:30 DVTK – Csata, NB I. A-csoport 12.
forduló, DVTK Aréna

MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
December 9-15., csütörtök-szerda, naponta 15:30 és 17:45 Énekelj!
2., 19:45 Post Mortem
December 16-22., csütörtök-szerda, naponta 15:30 Én és a sárkányom, 17:45 El a kezekkel a Papámtól!, 19:30 Szellemirtók – Az örökség
Művészetek Háza, Béke-terem:
December 13-15., hétfő-szerda,
naponta 15:00 A feleségem története
December 11-15., szombat-szerda, naponta 20:00 Jean Seberg minden rezdülése
December 9-15., csütörtök-szerda,
naponta 18:00 A Goya gyilkosságok
December 11-12., szombat-vasárnap, naponta 14:00 Az elfeledett karácsony, 16:00 Külön falka

19:00 A MESTER ÉS MARGARITA, Sebestyén Mihály-bérlet, Nagyszínház

December 16-22., csütörtök-szerda, naponta 16:00 A művészet templomai – Salvador Dalí ifjúkora, 18:00
Buena Vista Social Club: Adios, 20:15
Szenvedélyes szomszédok

19:00 TARTUFFE, Kamaraszínház bemutatóbérlet, Kamara

December 18., szombat és 19.,
vasárnap, naponta 14:00 Mikulás
karácsonyra
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ALPAKÁKKAL
VÁRTÁK A MIKULÁST
Bárki szelfizhetett múlt szombaton a Baráthegyi Majorság alpakáival, akik a nagyszakállú érkezését várva még a Mikulás sapkát
is felhúzták. A szelfipont támogatói jegy ellenében volt használható. A majorságot üzemeltető Szimbiózis Alapítvány az így befolyt
összeget az alpakák karácsonyi ajándékára költenék. Ahogyan a beharangozóban írták: kötőféket, kiskabátot és alpakatápot vásárolnak majd belőle. A látogatók emellett az egész majorságot bejárhatták: megnézhették Sütit és Fülöpöt, a két bébialpakát, a pónikat,
a kecskéket, a nyuszikat, Dorka csacsit és Tündért, a lovat is. Bejárható volt emellett a Diósgyőri vár kicsinyített mása, megnézhette
bárki az üvegházat, a szélkereket, a kerti tavat, a kemencét meg úgy általában az egész öthektáros területet. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Ezen a héten Petrát (5939), 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.

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 12-én, vasárnap 17 órától a belvárosi
evangélikus templomból
közvetítenek. Igét hirdet:
Sándor Frigyes evangélikus
lelkész.

Akkor és most. A régi és az új felvételen a Rákóczi Ferenc utca
látható az ekkor még meglévő Szinva-híd felől a Sötétkapu felé
nézve. Az 1955-ös felvételen éppen a Béke mozi üzemel a jobbra
található épületben. A létesítmény 1925-ben épült Árva Pál tervei
szerint, és 1926-ban költözött át ide az Uránia filmszínház. 1944ben riválisával, az Apollóval együtt államosították; az Uránia filmszínház Béke mozi, az Apolló pedig Kossuth mozi néven működött
tovább. A Béke valamikor az ezredforduló környékén zárt be azt követően, hogy a városban is megjelentek a soktermes multiplex mozik. A Művészetek Házát 2005 és 2006 között Bodonyi Csaba tervei
alapján alakították ki a kultikus épületben. A kép bal oldalán található épület az elmúlt 50 évben emeletráépítést kapott, a középen
található emeletes ház földszintjén pedig a felvétel készítésekor és
napjainkban is a Kispipa halászcsárda működik. (Tajthy Ákos szövege,
Horváth Csongor fotója, a régi felvétel forrása: Fortepan/Kotnyek Antal)

5939. Petra
Bekerülés helye:
Miskolc, Újmassa
Fajta: európai házi macska
Kor: 3 év
Neme: nőstény
Szín: szürke-cirmos

A közelmúltban került gondozásba. Félénk, nem agresszív
cica. Nemrég leválasztott kicsinyeit még nem sikerült befogni,
keresik őket. Megérdemelne egy
békés, meleg, szerető otthont
egy gondos gazdi mellett.

A Szent Imre-templomban
adventben a hétköznapi miserend változik: hétfőn, kedden, szerdán és pénteken hajnali misét (rorátét) tartanak,
amely reggel 6 órakor kezdődik. Csütörtökön és szombaton nem lesz roráté. A szombati és vasárnapi szentmisék
időpontja változatlan. A hét-

Hirdetés
A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET

2010 óta az Önök szolgálatában.

Ha leadná, ha leváltaná a házkezelőséget,
mi szívesen vállaljuk az Önök házának kezelését!
Belvárosi irodánk:
Kiliáni irodánk:

Arany János u. 21., fszt/2.
Szinyei Merse Pál u. 7., 1/1.

www.kozpontitarsashazkezelo.hu
0-24 órás ügyeletes telefonszámunk: 06-70/944-4408

fői csendes szentségimádás
adventben elmarad.
Péntekenként este 6 órától kezdődik a Keresztkérdések kurzus a Deszkatemplom
gyülekezeti termében. Ki Jézus? Miért jött? Mit jelent követni? Ezekre a kérdésekre keresik a választ azokkal, akik a
keresztény hit alapjaival szeretnének megismerkedni felekezettől függetlenül.
A Görögkatolikus Mis�sziós Iroda karácsonyi adománygyűjtést szervez. December 15-éig a Szeles utca 35.
szám alatt várnak játékot, ruhát, mesekönyvet, karácsonyi
édességet vagy apró ajándékot.

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.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21. – április 20.) Magabiztosságának is köszönheti, nemcsak a tehetségének, hogy elérte azt, amit szeretett volna. Persze sokak szemében szálka ez, mert önteltségnek nézik az
önbizalmát. Legyen kicsit kedvesebb velük, így oldja a feszültségeket.

Rák (június 22. – július 22.) Lehet, hogy megbántja az egyik
ismerőse, az is lehet, valaki megrövidíti önt. Mégsem valószínű,
hogy szándékosan teszi. Mielőtt nekiesne és dühösen számonkérné őt, próbálja megkérdezni tőle az okokat a lehető leghiggadtabban.

Mérleg (szeptember 24. – október 23.) Ambiciózus, ezért
szeretné minden területen megállni a helyét. A baj csak az, hogy
vagy a munkája vagy a hobbija vesz el túl sok időt öntől. Valamin
változtatnia kell, ha meg akar felelni a családnak. Tényleg akarja ezt?

Bak (december 22. – január 20.) Ne féljen a változástól! És főleg ne csak a kedvezőtlen eshetőségeket lássa maga előtt! Vegye
figyelembe, hogy az történik önnel, amire fókuszál. A gondolatokkal, a figyelemmel teremteni is tudunk.

Bika (április 21. – május 20.) Nagyon szereti az adventi készülődést, tervezgetést, várakozást, vásárolgatást. Kedden valahogy
átérzi a közelgő ünnepek lényegét, és meglátja, milyen erős kötelékek fűzik a szeretteihez. Remek ajándékokra is bukkanhat.

Oroszlán (július 23. – augusztus 23.) A mostani időszak nagyon sok jót hoz önnek. Megtanulja más színben látni az életet, az
önt körülvevő világot. Ez pedig sok jó dolog születését indíthatja el.
Először a lelkében, majd ön körül is valahogy minden egyre pozitívabbnak tűnik.

Skorpió (október 24. – november 22.) A szerencse ön mellett áll, de miért is ne élhetne vele? Talán attól tart, hogy mások
manipulálják a sorsát a munkahelyén? Ha így lenne, ideje előtérbe lépnie. Használja végre a befolyását, amit korábban már kivívott magának!

Vízöntő (január 21. – február 19.) Valami vagy valaki megint
felboríthatja a terveit. Ettől ideges lesz, pedig lehet, hogy inkább
örülnie kéne. Később kiderülhet, ha minden a tervei szerint alakult
volna, rosszabbul is járhatna. Igaz a mondás, hogy minden rosszban van valami jó.

Ikrek (május 21. – június 21.) Érzelmi téren kedvező fordulatra számíthat szerdán. Persze a dinamizmus egyetlen kapcsolatból sem hiányozhat, és ez némileg zavarba ejtő lehet az
ön számára. Ha nem akar birtokolni, akkor sok jóban lehet mostantól része.

Szűz (augusztus 24. – szeptember 23.) Szerencsés típus,
mert viszonylag könnyen viseli el a mások hisztijeit, hazugságait.
Persze, ez még nem jelenti, hogy önt soha semmi nem boríthatja
ki. Sőt, ez a mostani a lázadás az ideje. Adjon hangot a nemtetszésének!

Nyilas (november 23. – december 21.) Amit magáról mutat,
mond, a munkatársak és a főnökei is azt tartják önről. Teljesen
mindegy, belül mit gondol, kifelé mutassa, ami lenni szeretne!
Ezzel nem azt mondjuk, hogy alakoskodjon, de egy kis taktikázás sosem árthat.

Halak (február 20. – március 20.) Különös meghívás kavarja
fel ön körül a csendes állóvizet. Olyan emberek társaságába keveredhet, akik eddig nagyon is távol voltak az érdeklődési körétől.
Fölösleges félnie az újtól, ez nagyon gyorsan bebizonyosodik.

