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Ünnepi gasztrotúra Ünnepi gasztrotúra 
A Miskolci 

Napló legköze-
lebb 2022. január 
8-án jelenik meg, 
megújult arculat-
tal. Áldott kará-
csonyi ünnepe-
ket és sikerekben 
gazdag, boldog új 
évet kívánunk ol-
vasóinknak!

Legközelebb januárban Legközelebb januárban 

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT, 
MISKOLC! MISKOLC! 

Egy nehéz éven vagyunk túl, 
az idei ünnep megint egy kicsit 
más lesz, mint az eddigiek – de 
éppen ezért van szükség talán 
még az eddigieknél is szoro-
sabb összekapaszkodásra, még 
komolyabb odafigyelésre, tü-
relemre és békére.

Ünnepi lapszámunkban 
Orosz Atanáz görögkatolikus 
püspök úgy fogalmaz, „siessünk 
segítségükre a magányosoknak, 

a válságban lévőknek, a szüksé-
get szenvedőknek és mindenek-
előtt saját családtagjainknak! 
Mert a biztos és békés háttér-
re mindennél nagyobb szükség 
van”. Ünnepi gondolatait Sán-
dor Frigyes evangélikus lelkész, 
Barna Sándor református püs-
pökhelyettes és Berkes László 
pápai prelátus adventi üzeneté-
vel együtt lapunk 5. oldalán ol-
vashatják.

„Ilyenkor látszik igazán, hogy 

mennyit ér a béke, a szeretet és 
az, hogy együtt vagyunk, hogy 
együtt lehetünk. És mennyit ér, 
amikor úgy adunk, hogy ne-
künk is alig van” – mutat rá 
Miskolc polgármestere, akinek 
karácsonyi üzenetét lapunk 3. 
oldalán közöljük.

– Mi, miskolciak pontosan is-
merjük, hogy mit jelent, amikor 
kinyújtott kezünk baráti kézfo-
gásra talál; hogy a legnagyobb, 
legértékesebb ajándék éppen 

az, hogy a legsúlyosabb hetek, 
hónapok, évek, vagy akár évti-
zedek közepette is ott vagyunk 
egymásnak – hangsúlyozza Ve-
res Pál.

A címlapfotónkon szereplő 
miskolci adventi villamos is ép-
pen ezt fejezi ki: közös értékünk, 
amire mindannyian büszkék le-
hetünk. Az ünnepi szerelvény 
idén tizedik alkalommal száll 
versenybe az Európa legszebb 
tematikus járata címért.         MN

Nem csak a street food kultúra virágzik Miskol-
con, de egyre több prémiumétterem is nyílik, ahol 
a kulcsszó a minőségi vendéglátáson van. Mert 
ez a város nem csak a tunkolt pörköltszaft meg 
a Búza téri lángos – aki a retroélményt keresi, a 
piacos hamburgert ugyanúgy megtalálja, mint a 
francia konyhahagyomány hazai desztillációit. Az 
Acéllábosban a felső polcról válogattunk: olyan 
helyeket kerestünk fel, amik a legmagasabb szin-
ten képviselik a gasztronómiát Miskolcon.

Cikk a 9. oldalon

Az önkormányzatnál, il-
letve intézményeinél és a 
Holding tagvállalatainál 
dolgozók is kapnak idén ka-
rácsonyi jutalmat.

Egyszeri, ötvenezer forin-
tos nettó jutalommal köszöni 
meg dolgozóinak és a városi 
intézményekben dolgozók-
nak az egész éves munkát az 
önkormányzat – ezt csütör-
töki rendkívüli sajtótájékoz-
tatóján jelentette be Veres Pál, 
Miskolc polgármestere, vala-
mint Badány Lajos és Szopkó 
Tibor alpolgármesterek.

– Nagyon nehéz év vé-
gén vagyunk, mert a Co-
vid-járvány nem hagyott itt 
minket, sőt még nehezebb 
helyzeteket teremtett. Nem 
vagyunk könnyű helyzetben 
sem gazdaságilag, sem lelki-

leg, hiszen mindannyiunkat 
megviselt ez az év, ami talán 
még egy fokkal nehezebb is 
volt, mint a 2020-as. A város 
azonban működőképes ma-
radt, köszönhetően Miskolc 
láthatatlan hőseinek, akik 
egy világjárvány idején is 
rendíthetetlenül tették a dol-
gukat sokszor a frontvonal-
ban helytállva. Úgy gondol-
juk, hogy ők megérdemlik, 
hogy az év végéhez közeled-
ve megköszönjék, elismerjék 
a munkájukat. Éppen ezért 
döntött úgy a városvezetés, 
hogy ha kell, erőn felül telje-
sítve, az utolsó tartalékokból 
adjon jutalmat, mert ezek 
az emberek, ezek a dolgo-
zók egész évben Miskolcot, a 
miskolciakat szolgálták – je-
lentette ki Veres Pál.

Folytatás a 3. oldalon

Megköszönik az egész Megköszönik az egész 
éves helytállást éves helytállást 

Hirdetés



A városvezetés kompenzá-
ciót követel tőle, az ellenzék 
inkább köszönetet mond a 
kormánynak.

Veres Pál úgy fogalmazott:  
rendkívül nehéz éven vagyunk 
túl: egyrészt visszafelé, másfelől 
előretekintünk. A polgármester 
szerint további nehézségekkel 
kell szembenéznünk 2022-ben.

Első napirendi pontként a 
grémium a köztisztviselői illet-
ményalap emeléséről döntött. 
Ignácz Dávid, Miskolc jegyzője 
mutatta be az előterjesztést.

– Egy 37 éves munkatapaszta-
lattal bíró önkormányzati dolgo-
zó 231 900 forint bruttó bért ke-
res. A helyzetet jól mutatja, hogy 
a minimálbér emelése mintegy 
20 százalékát érinti az önkor-
mányzati dolgozóknak. Éppen 
ezt kompenzálva évenkénti 10 
százalékos illetményalap eme-
lését vezettük be. Az idei évben 
esedékes illetményemelésről 
dönt most a közgyűlés – mondta.

Nagy Ákos, a Fidesz frakció-
vezetője Veres Pál korábbi meg-
jegyzését idézte a vita során, 
miszerint „a város lakói nem 
jutalmazásra, hanem tisztessé-
ges bérekre számítanak”. Ennek 
tükrében a bérfejlesztési tervek-
ről érdeklődött. A polgármester 
úgy reagált, hogy a jutalommal a 
munkát ismerik el, és azt szeret-
nék megköszönni. A Holdinggal 
egyeztettek az év végi javadal-
mazásról – és időközben a dön-
tés is megszületett, erről a har-
madik oldalon számolunk be.

Egy döntéssel megalapozta a 
grémium egy új befektetés meg-
valósulását is Miskolcon. Az in-
dítvány, amelyet Szunyogh Lász-
ló főépítész tárt a városatyák 
elé, arra ad lehetőséget, hogy az 
egykori húskombinát területét 

kiemelt fejlesztési területté nyil-
vánítsák.

Molnár Péter, a KDNP frak-
cióvezetője szerint sok kérdés 
merül fel a benyújtott csomag 
kapcsán. Megtörtént-e például 
a társadalmi egyeztetés? A ter-
vezett napi 40 tonna etil-acetát 
gyártása hogyan hat a környe-
zetre? Veres Pál szerint a befek-
tető biztosította a várost, hogy 
egy zárt rendszerű üzemről van 
szó. A városvezetés leszögezte, 
csak akkor támogatják a beru-
házást, ha a befektető garantálja, 
hogy semmilyen károsító hatá-
sa nem lesz az üzemnek. Varga 
Andrea alpolgármester szerint 
az előterjesztés lehetőséget biz-
tosít arra, hogy a Molnár Péter 
által említett hatástanulmányok 
elindulhassanak, és arra is, hogy 
megismerjék a leendő üzem 
munkáját részletesen. A jóváha-
gyó döntés csak ezek birtokában 
születhet meg, az azonban már 
nem az önkormányzat feladata.

Az indulatok a 15. napirendi 
pont vitája kapcsán értek forrás-
pontra. A tárgyalt felterjesztés a 
kormányzati elvonások miatt ki-
eső bevételek kompenzációs igé-
nyét fogalmazza meg.

Szopkó Tibor alpolgármester 
úgy vélekedett, az előterjesztés-
sel az önkormányzat az adott jo-
gait érvényesíti.

– A mostani prognózisunk 
szerint 3,2 milliárd forinttal 
csökken a bevételünk az elvoná-
sok miatt, és 3,1 milliárddal nő a 
kiadásunk, többek közt az ener-
giaárak növekedése okán. Kom-
penzációt kérünk. Azt hittem, 
az összegről fogunk vitatkozni, 
miközben az ellenzék szerint ko-
molytalan ez az előterjesztés; úgy 

gondolják, inkább köszönetet 
kell mondjunk a kormánynak.

Szopkó Tibor szerint a vá-
rosvezetésen mindent számon 
kérnek az ellenzéki képviselők, 
miközben nem vállalják a fele-
lősséget azért, mert a kormá-
nyuk „kirabolja Miskolcot”.

Veres Pál hozzáfűzte, a költ-
ségvetés kapcsán kétségbeejtő az 
energiaárak emelkedéséből adó-
dó többletkiadás.

– Mindent megteszünk, 
hogy a város működőképes 

tudjon maradni. Úgy látjuk, 
ez is kevés lesz, és ezzel a prob-
lémával más nagyvárosok is 
küzdenek. Velük együtt fogal-
maztunk meg egy csomagot. A 
Megyei Jogú Városok Szövetsé-
ge ezt egyhangúlag elfogadta. 
Ez egy 23 városra vonatkozó, 
egyetemes kérdés.

Bajusz Gábor fideszes képvi-
selő szerint a Jézuska helyett a 
kormánynak írt levelet a város-
vezetés. Javasolta, hogy inkább 
az egri példát (ingyenes tömeg-
közlekedés bevezetése) kövessék.

Nagy Ákos, a Fidesz frakció-
vezetője szerint a felterjesztés in-
tézménye a politikai haszonszer-
zés intézményévé vált. Ahogy a 
polgármester is elismerte, a Me-
gyei Jogú Városok Szövetsége 
megtette a közös felterjesztést 
– akkor mi szükség van erre a 
külön felterjesztésre? – kérdezte 
Nagy Ákos. Hangoztatta, a leg-
több kompenzációt az ellenzéki 
vezetésű Szeged kapta, amelyik 
város nem élt felterjesztéssel. So-
rolta a kormány támogatásait, 
jelezve, szerinte ez nem meríti ki 
a „kirablás” fogalmát.

Veres Pál szerint Nagy Ákos 
súlyos valótlanságot állít. A kor-
mány szabályrendszert állított 
ki a kompenzációra, aminek 
függvénye az iparűzési adó, ami 
Szegeden és Pécsen alacsony. 
A legtöbb kompenzációt pedig 
Debrecen kapta. Az iparűzé-
si adóerő miatt kapott Miskolc 
kisebb támogatást. Az így kieső 
bevétel 75 százalékát kompen-
zálta a kormány. Hangsúlyozta, 
11 fideszes vezetésű város kapott 
kompenzációt szabadon felhasz-
nálható hitel formájában tavaly, 
ebben egy ellenzéki vezetésű vá-
ros sem részesült. Úgy véli, 150 
milliárd forintra lenne szükség 
ahhoz, hogy a 25 ezer fő feletti 
városok tudják biztosítani mint-
egy 2 millió ember alapellátását.

A Közgyűlés során napi-
rendre került az MVK jelenlegi 
helyzete is. A KDNP-s Hollósy 
András arról beszélt, számos 
probléma nem pénz kérdése: a 
bliccelők „jutalmazását”, a me-
netrendi átvilágítást és a járatok 
indításának észszerű tervezését 
említette példaként.

Badány Lajos alpolgármester 
elmondta, két vizsgálat történt a 
cég működése kapcsán a közel-
múltban. Az adatokat a város és 
képviselők elé tárták, ezek kiér-
tékelése folyik jelenleg.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a 
Város) azt mondta, a jelenlegi 
helyzetért az előző városvezetés 
és a kormány is felelős a hitelek 
és az elvonások miatt.

– Módosító indítványt nyúj-
tottam be Jakab Péteren keresz-
tül a cég finanszírozási prob-
lémáit illetően, amit a fideszes 
országgyűlési képviselők lesza-
vaztak. A menetrend raciona-
lizálása valóban nem pénz kér-
dése, de ettől még a cég nem lesz 
kint a vízből.                  Bájer Máté

Közgyűlés
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Maratoni hosszúságú vita volt az év utolsó közgyűlésén. Fotó: Mocsári László

MOLNÁR PÉTER,  
KDNP FRAKCIÓVEZETŐ

Döntött a közgyűlés a 
városi díjakat adományo-
zó kuratórium tagjairól. 
Sajnáljuk, hogy a szokás-
jogot felrúgva a polgár-
mester az egyházak részé-
ről nem javasolt tagot.

Továbbra is féltjük a 
Búza teret, mert nem vilá-
gos, mit is akar a városvezetés. Csak ködösítenek. 
Szerintünk nem szabad magánosítani a piacot.

A járatok viszonylatát tekintve a városi tö-
megközlekedés már idén is kritikán aluli szín-
vonalon működött. A baloldali városvezetés 
ezen nem hajlandó javítani, jövőre 42 ezer ki-
lométerrel fognak kevesebbet futni a buszok és 
villamosok. Ez szerintünk elfogadhatatlan, a 
2019-es színvonalon helyre kellene állítani a 
közösségi közlekedést, vagyis sűríteni kell a já-
ratokat. A napokban olvashattuk a hírt, hogy 
az ellenzéki vezetésű Egerben ingyenes lesz a 
közösségi közlekedés. Nálunk meg drága is, és 
nem is működik rendesen…

Nem fogadta el a baloldal a Fidesz módosító 
indítványát a felterjesztés kapcsán, mert ténysze-
rűen szerepelnek benne, hogy a kormány milyen 
beruházásokkal támogatta és támogatja Miskol-
cot. Rámutattunk a vitában, hogy 2022-től mi-
lyen adókedvezményekkel és nyugdíjemeléssel 
támogatja a kormány a miskolciakat is. Ezen a 
héten szavazott a parlament a minimálbér 200 
ezer, a garantált bérminimum 260 ezer forintra 
emeléséről, amit a baloldal nem támogat.

Mindenkinek áldott, kegyelmekben gazdag ka-
rácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívá-
nok a KDNP-frakció nevében!

SIMON GÁBOR,  
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ

Az önkormányzat 
gazdálkodása az egész 
város életét, minden-
napjait meghatározza. 
Itt az látható, hogy a 
Fidesz a kezeivel elvesz 
milliárdokat a városok-
tól, a szavaival pedig 
azt követelné, hogy az 
elvett forrásból több pénzt költsünk többek 
között a tömegközlekedésre, a városüzemel-
tetésre. Természetesen mi is szeretnénk, ha 
több pénz jutna ezekre a feladatokra, de eh-
hez az kellene, hogy a miskolciak pénzét ne 
vegyék el.

A közgyűlésen is elmondtam, teljesen 
értelmetlennek tartom, hogy például az 
MVK-tól két év alatt elvontak közel egymil-
liárdot, a fideszes oligarchák viszont ugyan-
ilyen nagyságrendben kapnak pénzt szállo-
dák létesítésére.

Az MVK esetében az látszik, hogy 2019-
ben az előző városvezetés mindössze 1,5 mil-
liárdot adott a közösségi közlekedés finan-
szírozására, nekünk most négymilliárdot 
kell odaadnunk, ami az áremelkedések miatt 
csak egy csökkentett teljesítményt biztosít.

Végül szó volt a Búza térről is: itt jelenleg 
a piacot üzemeltető társaság stabilizálása zaj-
lik, ennek érdekében az önkormányzat egy 
összehangolt lépéssorozatot hajt végre: en-
nek részeként a két tulajdonos rendezi mind-
azokat a kérdéseket, amelyeket kilenc év alatt 
az előző városvezetés nem tudott megoldani. 
Ennek az lesz az eredménye, hogy a cég sta-
bilan és hosszú távon tud működni.

NAGY ÁKOS,  
FIDESZ FRAKCIÓVEZETŐ

Hosszas vita folyt ar-
ról, hogy a kormányhoz 
forduljon-e a közgyűlés 
a kiesett bevételek pót-
lását kérve. Frakciónk 
szerint az előterjesztés 
tartalmában komolyta-
lan, egyben idejét múlt 
és szükségtelen is, te-
kintettel arra, hogy Veres Pál polgármester 
úr már egy hónappal ezelőtt csatlakozott a 
fideszes városvezetők által a kormány elé 
terjesztett kompenzációs igényhez. A felter-
jesztés a politikai hangulatkeltést célozta, 
miközben nyomát sem látjuk annak, hogy 
az alkalmatlan baloldali városvezetés meg-
oldást kínálna a tömegközlekedés problé-
máira. Azt kérjük, hogy felesleges politikai 
akciók helyett kezdjenek el végre a város 
tisztességes üzemelése érdekében dolgoz-
ni. A tömegközlekedéssel kapcsolatban 42 
ezer km futásteljesítmény-csökkentést fo-
gadott el a baloldali koalíció, így az emelke-
dő jegyárak és a járatmegszüntetések után 
szintet lépett, és ismét a miskolciak fizetnek 
a tehetetlenségért. Ugyanakkor változatla-
nul folyik Miskolc vagyonának kiárusítása. 
Egy jól érzékelhető folyamat részeként ki-
kerül a város vagyonából a Búza téri piac, 
és azt egy olyan cégnek adja a polgármester 
támogatásával a Velünk a Város frakciója, 
ahol az önkormányzat kisebbségi tulajdo-
nos. Véleményünk szerint ez jogszabályel-
lenesen történik, a város vezetői egyéb ötlet 
hiányában folytatják a miskolciak értékei-
nek elherdálását.

SZARKA DÉNES, 
VELÜNK A VÁROS  
FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES

Az ünnepekhez köze-
ledve az év utolsó közgyű-
lése talán több és hevesebb 
vitát váltott ki, mint ahogy 
szerettük volna. Úgy gon-
dolom, hogy a Velünk a 
Város frakciója és Veres 
Pál polgármester is azt 
szerette volna, ha ezek a 
viták Miskolcról szólnak, és a város érdekét tart-
ja szem előtt minden képviselő, ám ez láthatóan 
nehéz helyzetbe hozta a Fidesz- és a KDNP-frak-
ciót, hiszen jelenleg sajnos az Orbán-kormány 
éppen a nagyvárosokat, köztük Miskolcot tá-
madja, lehetetleníti el. Ez egy több mint kétórás 
vitát eredményezett a felterjesztési jog gyakorlá-
sa kapcsán, amely napirenddel pedig Miskolc vá-
rosa azokat az igényeket fogalmazza meg a kor-
mány felé, amelyekben egyébként a többi megyei 
jogú város – a fideszes vezetésűek is – osztozik. 
Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy ebben a ne-
héz helyzetben is beszélhettünk például a rész-
vételi koncepcióról, amelyet szintén elfogadott a 
testület. A részvételi demokrácia eszközei kiegé-
szíthetik és erősíthetik a demokratikus műkö-
dést, remélem, hogy ezáltal minél több miskolci 
vonódhat be a városi döntések meghozatalába. 
Bízom abban is, hogy a hasonló kezdeményezé-
sek előbb-utóbb országos szinten is erősítik majd 
a szubszidiaritást, azaz hogy a problémákat le-
hetőleg a keletkezésük helyén kell megoldani.

Végül, de nem utolsósorban szeretnék ezúton 
is Miskolc minden lakójának áldott karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esz-
tendőt kívánni!

Marad a bővített menetrend
Jövő év elejétől is a jelenlegi, idén április 17-én 

bevezetett és azóta több ütemben, összesen 76 117 
futáskilométerrel bővített menetrend marad ér-
vényben Miskolcon – tudatta közleményében a 
polgármesteri hivatal, válaszként a Fidesz-KD-
NP-frakció képviselői által napokban közölt állí-
tásokra, miszerint kevesebbet járnak majd jövőre 
a miskolci buszok és villamosok.

– Az önkormányzat elkötelezett a miskolci kö-
zösségi közlekedés színvonalának javítása mel-
lett. Az MVK Zrt. is folyamatosan méri fel az 
utazási igényeket, de a kormányzati elvonások, 
a járványhelyzet miatt drasztikusan csökkent 
utasszám okozta bevételkiesések tovább nehezí-

tik az egyébként is nehéz helyzetben lévő cég mű-
ködését – írták.

A Velünk a Város-frakció szintén megszólalt 
az ügyben, és kijelentették: „2022-ben az idei 
évre vonatkozó módosított teljesítményt megha-
ladó mennyiségű kilométert fognak megtenni az 
MVK Zrt. járművei. Ezt Hollósy András és a fi-
deszes képviselők is látták leírva feketén-fehéren 
abban az előterjesztésben, amelyet a csütörtö-
ki közgyűlés előtt megkaptak. Nem tudtak meg-
elégedni a tömegközlekedési vállalat és a város 
közszolgáltatási szerződésében leírt ténnyel, mi-
szerint további menetrendcsökkentést nem ter-
veznek 2022-re”.



Közeleg a karácsony… De az 
idei ünnep megint egy kicsit más 
lesz, mint amit eddig megszok-
tunk. Mert nehéz időkben az igazi 
ünnep elsősorban nem a csengő-
szóról, a gyertyafényről, a csillogó 
csomagolópapírról és a csillagszó-
ró pattogó szikráiról szól, hanem 
arról, ami igazán fontos.

És mi – most még mindig –
egy igen nehéz időszakot élünk 
anélkül, hogy látnánk, mikor 
pihenhetünk meg végre egy pil-
lanatra, mikor sóhajthatunk fel 
megkönnyebbülten, mikor jut 
végre egy lélegzetvételnyi béke 
és nyugalom. Egy rettenetesen 
nehéz év végén járunk, egy olya-
nén, amelyik még a sokat szidott 
és kárhoztatott 2020-nál is több 

bajt, megpróbáltatást, lemon-
dást, veszteséget, áldozatot ho-
zott és követelt. De mindezt mi 
mégis együtt, közösen csináltuk 
végig. Önökkel, mert Önök nél-
kül nem sikerült volna.

Nehéz időkben, nehéz felsza-
badultan ünnepelni. De a ne-
héz idők meg is edzik az embert, 
megerősítik a szívet, megerősítik 
a gerincet, a vállakat, hogy bírja 
a terheket, és megsokszorozzák 
az akaratot. És mindennél tisz-
tábban mutatják meg az igazi 
értékeket, mindennél tisztábban 
és jobban láthatóan mutatják 
meg azt, ami igazán fontos.

Azt, hogy még a legkemé-
nyebb megpróbáltatások köze-
pette is van kihez szólnunk, van 

kinek kezet nyújtanunk, van 
kit megölelnünk, van kivel ösz-
szekapaszkodni, és kart karba 
fonva, vállt vállnak vetve fordul-
ni szembe az újabb és újabb vi-
szontagságokkal.

Ilyenkor látszik igazán, hogy 
mennyit ér a béke, a szeretet és 
az, hogy együtt vagyunk, hogy 
együtt lehetünk. És mennyit ér, 
amikor úgy adunk, hogy nekünk 
is alig van.

Mi, miskolciak pontosan ért-
jük, ismerjük, tudjuk és érezzük 
ennek az értékét. Hogy mit je-
lent, amikor kinyújtott kezünk 
baráti kézfogásra talál, és meny-
nyit ér az, hogy amikor megdob-
ban a szívünk, van, akié vele 
együtt dobban.

Mi értjük azt, hogy a legna-
gyobb, legértékesebb ajándék 
éppen az, hogy a legsúlyosabb 
hetek, hónapok, évek, vagy akár 
évtizedek közepette is ott va-
gyunk egymásnak. Együtt.

És van köztünk szeretet, és 
van köztünk béke. Mert higgyék 
el nekem, hogy ez a legnagyobb 
ajándék.

Éppen ezért én most ezt kívá-
nom Önöknek karácsonyra ké-
szülődve. Hogy legyen minden 
miskolci otthonban béke és sze-
retet. És töltsük együtt a rengeteg 
viszontagság közepette is az idei 
ünnepet. Mert ez a legfontosabb.

Boldog karácsonyt, Miskolc!
Veres Pál

polgármester
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A Miskolc Holding Zrt. munkatársai adományokat 
gyűjtöttek az adventi időszakban a Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetén keresztül  
a rászorulóknak. Ezeket pénteken helyezték el a non-
profit szervezet Szent István téren felállított „szeretet-
dobozában”.

Stefán Csaba portfólió-
menedzsment és tagvállalati 
felügyeleti igazgató elmond-
ta, a Miskolc Holding Zrt. 
munkavállalói közel ötven 
doboznyi ajándékot gyűjtöt-
tek össze. 

Az igazgató úgy látja, hogy 
a kollégák nyitottak voltak a 
kezdeményezésre. „A mun-
katársak közel negyede aján-
lott fel adományt, ami úgy 
gondolom, nagyon jó arány. 
Reméljük, hogy jövőre még 
több ajándék érkezik majd” – 
fejtette ki.

A Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Szervezete előzetesen je-
lezte, hogy a legnagyobb se-
gítséget a tartós élelmiszer, 

ruházat és gyermekjátékok 
jelentik, ezért a csomagokba 
is ezeket gyűjtötték össze a 
Holding munkatársai.

A nonprofit szervezet ré-
széről Grubert Roland me-
gyei elnök elmondta, kará-
csony előtt megnövekedik 
azok száma, akiknek segít-
ségre van szükségük. „Min-
den évben pozitív a tapaszta-
latunk, hiszen újabb és újabb 
vállalatok vagy baráti csopor-
tok gyűjtenek a rászorulók 
számára” – tudtuk meg tőle, 
majd hozzáfűzte, a megyé-
ben több mint ezer, jellemző-
en többgyermekes családnak 
tudnak komoly segítséget 
nyújtani még karácsony előtt.
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Adományok Adományok 
a rászorulóknak a rászorulóknak 

Az önkormányzatnál és 
intézményeinél, valamint 
a Holding-tagvállalatainál 
dolgozók is kapnak idén ka-
rácsonyi jutalmat.

Folytatás az 1. oldalról
Miskolc polgármestere azt 

mondta, mindenki megér-
demli a jutalmat, függetlenül 
attól, milyen területen dolgo-
zik, de külön kiemelte a szoci-
ális ellátásban tevékenykedő-
ket, akiknek a járvány idején 
még többet kellett teljesíteni-
ük, sokszor akár saját egész-
ségüket is kockáztatva.

– Nem titok, hogy a mis-
kolci önkormányzat sincs 
könnyű helyzetben, mint 
ahogy az országban más ön-
kormányzatok is küzdenek a 
szűkös költségvetéssel. A kor-
mányzati elvonások, a Covid-
dal kapcsolatos járványügyi 
intézkedések, feladatok szá-
mos terhet róttak mindenki-
re: Miskolcra, a miskolciakra 
is – hangsúlyozta.

„Nem árulunk zsákba-
macskát, a helyzet jövőre sem 
lesz jobb” – zárta beszédét Ve-
res Pál polgármester kiemel-
ve, hogy jövőre is számít az 
önkormányzat, illetve az ön-
kormányzati fenntartású in-
tézmények valamennyi dol-
gozójának munkájára, bízva 

abban, hogy a nehézségeket 
együtt sikerül majd legyőzni, 
a problémákat közösen sike-
rül majd megoldani Miskol-
cért és a miskolciakért.

Nem maradnak „pulyka-
pénz” nélkül a Holding-tag-
vállalatok dolgozói sem 
– erről döntött csütörtöki 
igazgatósági ülésén az önkor-
mányzati vagyonkezelő.

A cég közleménye sze-
rint a Miskolc Holding Zrt. 
és tagvállalatainak több ezer 

munkavállalója a koronaví-
rus-világjárvány miatt az év 
nagy részében nehezített kör-
nyezetben dolgozott, ezért 
úgy döntöttek: a karácsonyi 
juttatással mondanak ne-
kik köszönetet, mert kitartó 
munkájukkal ezekben a hó-
napokban is biztosították a 
város működését.

Az igazgatóság csütörtö-
ki döntését követően Dukai 
Zoltán vezérigazgató beje-
lentette, hogy a Holding ne-

héz anyagi helyzete ellenére 
megteremtette annak a lehe-
tőségét, hogy jövedelemszint-
hez kötve 10 napi vagy 7 napi 
bruttó személyi alapbérrel 
egyenértékű jutalmat fizes-
senek ki a feltételeknek meg-
felelő munkavállalóknak. Az 
alapbér miatt egyénenként 
különböző összegű jutalom 
még a karácsonyi ünnepek 
előtt a dolgozók számlájára 
kerül.

Tajthy Ákos

KARÁCSONYI JUTALOMMAL  KARÁCSONYI JUTALOMMAL  
KÖSZÖNIK MEG A HELYTÁLLÁST KÖSZÖNIK MEG A HELYTÁLLÁST 

Karácsonyi jutalmat kapnak az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding tagvállala-
tainak dolgozói. Fotó: Horváth Csongor

BÉKÉBEN,  BÉKÉBEN,  
SZERETETBEN, EGYÜTTSZERETETBEN, EGYÜTT



A város három pontjáról 
is elvihetik a rászorulók a 
szociális tűzifát – erről a 
Városgazda nádasréti telep-
helyén beszélt Varga László, 
Szilágyi Szabolcs és Fodor 
Zoltán szerdán.

A szociális alapú tűzifaosztás 
az eddigieknél nagyobb volu-
menben valósulhat meg: novem-
berben indult, és egészen áprili-
sig tart. A féléves program a múlt 
hónapban vette kezdetét, ezút-
tal is az azt kezdeményező Fo-
dor Zoltán, a város Egészségügyi, 
Szociális és Környezet-egészség-
ügyi Bizottságának elnöke ava-
tott be minket a részletekbe.

– Mintegy öt-hatezer köb-
méter tűzifa áll rendelkezésre. 
Ez az elmúlt tíz évben úgy jött 
össze, hogy a városban találha-
tó kiszáradt vagy épp a viharok 
által kidöntött példányokat ki-
vágták. Arra gondoltam, hogy 
ne csupán egy-egy alkalommal, 
hanem hat hónapon keresztül, 
folyamatosan osszunk fát a rá-
szorulóknak – elevenítette fel 
javaslatának előzményeit a Ve-
lünk a Város frakciójának kép-
viselője, hozzátéve: a rászorulók 
önkormányzati képviselőiknél 
tudnak jelentkezni, amit aztán 
a MESZEGYI kivizsgál, és dön-
tést hoz arról, hogy az illető va-
lóban jogosult-e a támogatásra.

Összesen három helyen: a 
Lyukói Közösségi Háznál, a 
vasgyári Kabar utcán és a Vá-
rosgazda nádasréti telephelyén 
lehet a fát átvenni.

– Ez több szempontból is fon-
tos. Egyrészt sok rászoruló van, 
az energiaszegénységet pedig 
enyhíteni kell – húzta alá Var-
ga László MSZP-s ország gyűlési 
képviselő. – Sok háztartásban 
nem áll rendelkezésre annyi jö-
vedelem, hogy a megfelelő élet-
minőséget biztosítva fűteni 
tudjanak. Másodsorban a Sajó 
völgyében sokszor egészségtelen 

a levegő, ennek meghatározó oka 
a nem megfelelő fűtés. Fontos te-
hát, hogy megfelelő minőségű 
tűzifa legyen elérhető. A Város-
gazda szakemberei azzal, hogy a 
városüzemeltetés céljából kivá-
gott fákat kiosztják, fontos misz-
sziót hajtanak végre.

Akik egyedül élnek, azoknak 
a Városgazda segít a kiszállí-
tásban. Szilágyi Szabolcs, a Ve-
lünk a Város önkormányzati 
képviselője, valamint a megyei 
I. sz. országgyűlési választóke-
rület jövő évi közös ellenzéki 
képviselőjelöltje is azt hangsú-

lyozta, hogy jelenleg több tűzi-
fa áll rendelkezésre, mint a ko-
rábbi években.

– Egy társadalom fokmérő-
je, hogy az időseivel miként bá-
nik, ezért ebből a mennyiségből 
olyan idősek is igényelhetnek, 
akiknek nem telik tüzelőre – 
fogalmazott a politikus, aki em-
lékeztetett: miként a korábbi 
években, úgy a Jobbik Ifjúsági 
Tagozata idén is áll az idősek 
rendelkezésére, ha a beszerzett 
fa pakolásában vagy felhasoga-
tásában szorulnának segítségre.

Bódogh Dávid
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A Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat idén is gondol 
a nélkülözőkre: étel-, élel-
miszer- és ruhagyűjtéssel 
segít a város több pontján 
az év utolsó napjaiban.

Azonnal reagáltak a pan-
démiára, és buzgalmuk azó-
ta sem hagyott alább, a Nép-
konyhával karöltve meleg 
ételeiket a hétköznapokon 
folyamatosan szállítják, így a 
szociális krízissel sújtott vá-
rosrészeken az elmúlt két év-
ben töretlenül jelen voltak.

– Az önkormányzat tag-
jai önkéntesen vállalták az 
ezzel járó feladatokat, és az-
óta is napi hétszáz adagot 
hordunk a Vasgyárba, Lyu-
kóvölgybe, Tatárdombra és 
Bábonyibércre – ismertette 
Lakatos Ernő, a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat el-
nöke. Hozzátette: miután a 
mélyszegénységben egyálta-
lán nem csupán romák érin-
tettek, így kezdeményezésük 
sem csak a kisebbségiekre 
fókuszál – a hajléktalanok-
ra például ugyanúgy gon-
dolnak, ezért a karácsonyi 
és újévi ételosztások során 

hozzájuk is eljuttatják cso-
magjaikat. Az elnök hang-
súlyozta továbbá, jóval több 
súlyosan nélkülöző család 
van Miskolcon, mint ameny-
nyihez el tudnak jutni.

Mindezzel párhuzamosan 
a rászoruló gyermekek ré-
szére – a több mint egy évti-
zedes – Karácsonyi Gyertya-
láng karitatív akciójukat is 
megtartják, amivel szándé-
kuk szerint a szegénységen 
túl egymás megismerésére 
is fel kívánják hívni a figyel-
met – ezzel is erősítve a tár-
sadalmi szolidaritást.

A tartós élelmiszereket, 
édességeket, ruha- és játék-
adományokat a Baross Gá-
bor utca 13-15. alatt min-
den hétköznap reggel fél 9 
és délután fél 4 között tud-
juk átadni a nemzetiségi ön-
kormányzat tagjainak, akik 
szükség szerint házhoz is 
mennek, hogy aztán az ösz-
szegyűjtött felajánlásokból 
december 23-án, 24-én, 30-
án és 31-én, valamint január 
8-án 10 órától az Újgyőri fő-
téren tartsanak étel- és cso-
magosztást.

BD

Ahhoz, hogy a Fudan Egye-
temet és az álláskeresési 
járadék folyósításának idő-
tartamát érintő témákban 
megvalósuljon a referen-
dum, kétszáz ezer aláírásra 
van szükség. Varga László 
és Szilágyi Szabolcs közös 
sajtótájékoztatón biztatták 
az állampolgárokat a kez-
deményezés támogatására.

Karácsony Gergely buda-
pesti főpolgármester kezde-
ményezésére két kérdésben 
lehet népszavazás Magyaror-
szágon a közeljövőben, miu-
tán a Kúria jóváhagyta azokat. 
Varga László országgyűlési 
képviselő azt hangsúlyozta, 
hogy a Fudan Egyetem léte-
sítését sokan budapesti téma-
ként ítélik meg, azonban ő 
úgy látja: „ez minden magyar 
állampolgár ügye”.

„A kormány óriási össze-
get tervez elkölteni erre az 
adófizetők pénzéből és jelen-
tős kínai hitel is áll a beruhá-
zás mögött” – folytatta, majd 
hozzátette, számításai szerint 
ez mintegy 540 milliárd fo-
rintos összeget jelent, amit 
inkább a vidéki felsőoktatás 
fejlesztésére kellene költeni.

Az álláskeresési járulékot 
jelenleg 90 napig kapják az 
illetők, a népszavazási kér-
dés ezt szeretné leghosszabb 
270 napig tartó időtartamra 
kiterjeszteni. „Azt gondol-
juk, ez szolidáris, igazságos 
és a munkavállalóknak ez 
az érdeke” – fejtette ki ál-
láspontját, majd elmondta, 
hogy a miskolci egységes el-
lenzék január 10-ig gyűjti a 
népszavazás megvalósulá-
sához szükséges aláírásokat.

Szilágyi Szabolcs, a me-
gyei I. sz. országgyűlési 
választókerület közös el-
lenzéki képviselőjelöltje el-
mondta, hogy az MSZP és 
a Jobbik pártirodájában, a 
belvárosban fix helyen, il-
letve a város több pontján 
megjelenő mozgó standnál 
lehet majd leadni az aláírá-
sokat. Pontos információk a 
képviselők Facebook-olda-
lán olvashatóak majd.

„Arra biztatok minden 
miskolcit, hogy támogas-
sa a népszavazási kezdemé-
nyezésünket, mert közös 
ügyünk, aminek a változá-
sait a bőrünkön érezhetjük 
majd” – zárta.
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Öt helyi értékkel gazda-
godott Miskolc Települési 
Értéktára.

A Fügedi Márta Népmű-
vészeti Egyesület, a Factory 
Aréna, a Polgármester Pince, 
II. János Pál pápa diósgyőri 
szobra, valamint a „Weid-
lich-palota Fekete kutyája” – 
ezekkel az értékekkel bővült a 
héten Miskolc Települési Ér-
téktára. Az ezzel kapcsolatos 
napirendeket szerdán délután 
tárgyalta a helyi értéktárbi-
zottság.

Varga Andrea alpolgármes-
ter, a bizottság elnöke fontos-
nak nevezte, hogy a mostani 
alkalommal is olyan elemek-
kel bővül a helyi értéktár, 
melyek a miskolciak, a helyi 
lokálpatróiták számára fonto-
sak és szerethetőek.

– Mindig alulról jövő kez-
deményezéseket várunk, te-
hát magánszemélyek vagy 
bármely, a városban működő 
szerveződés tehet javaslato-
kat azzal kapcsolatban, hogy 
mi kerüljön be a Miskolci 
Települési Értéktárba, ezért 
is öröm számunkra, hogy az 
értékeket kivétel nélkül he-
lyi civil szerveződések – a 
Közművelődési Kerekasztal, 
az Ifjúságért Alapítvány, az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesü-
let, a Diósgyőri Római Kato-
likus Plébánia és a Miskolci 
Tükörkép Egyesület – terjesz-
tették fel – mondta.

Az előterjesztők munkáját, 
város iránti elkötelezettsé-
gét méltatta Szunyogh László, 
Miskolc főépítésze is. „Szinte 
mindegyik előterjesztés olyan 
lokálpatrióta, civil kezdemé-
nyezéshez kötődött, ami a vá-
ros szeretetéről szól. Ezek az 
értékek olyan emberek mun-

kájának az eredményei, akik 
önzetlenül tesznek a városért. 
Nekünk, miskolciaknak ezek 
mind-mind nagyon fontosak, 
és ezeknek központi eleme az 
épített környezet” – tette hoz-
zá.

Közel hatvan
Az Avasi kilátó, a CineFest, 

a Deszkatemplom és -teme-
tő, a Diósgyőri vár, a Palota-
szálló, a Vadaspark, a Tiszai 
pályaudvar vagy Feledy Gyu-
la, Herman Ottó és Dobrossy 
István munkássága – csak né-
hány „miskolcikum”, ami már 
korábban is része volt a Mis-
kolci Települési Értéktárnak. 
Ez mostanáig hét kategóriá-
ban (agrár– és élelmiszer-gaz-
daság, épített környezet, ipari 
és műszaki megoldások, kul-
turális örökség, sport, termé-
szeti örökség, valamint turiz-
mus és vendéglátás) 52 helyi 
nemzeti értéket tartalmazott. 
Az itt nyilvántartott elemek 

száma a mostani bizottsági 
ülést követően 57-re nőtt.

Az Értéktár létezésének 
első nyolc éve alatt a legtöbb 
értéket a kulturális örökség 
kategóriában regisztrálták, ez 
a tény jól tükrözi a városnak 
a kultúrához való hozzáállá-
sát – hangsúlyozta még Varga 
Andrea. Az ülésen elhangzott 
az is, számos, egészen ponto-
san harminckilenc értékünk 
már a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Értéktárnak is 
része, sőt, a Hungarikum Bi-
zottság döntése alapján a 
Miskolctapolca Barlangfürdő 
2016 óta kiemelkedő nemzeti 
értékként a Magyar Értéktár-
ban is helyet kapott.

Mancs, mint nemzeti 
érték

Erre az előkelő helyre kerül-
het Mancs, a miskolciak híres 
mentőkutyája is – erről szólt 
az értéktárbizottság második 
napirendi pontja. A hős kutyus 

és tevékenysége már mind a 
miskolci, mind pedig a megyei 
értéktárnak részét képezik, és 
már évekkel ezelőtt elindult az 
a folyamat is, aminek a végén a 
Magyar Értéktárba is bekerül-
hetne. Lehoczki László, a Spi-
der Mentőcsoport vezetője a 
Miskolci Naplónak elmondta, 
a döntéshozóktól azt kérte, se-
gítsenek abban, hogy ez a fo-
lyamat felgyorsuljon.

– Mancsot és tevékenységét 
már öt évvel ezelőtt a Hunga-
rikum Bizottság elé terjesz-
tettük, most újból kiegészítve 
elküldjük a dokumentumo-
kat. Bízunk benne, hogy most 
sikerrel járunk, mivel való-
jában ez a tevékenység Ma-
gyarországra nagyon is jel-
lemző, és általában a hazai 
mentőkutyáknak az érdeme. 
Viszont Mancs volt az, akinek 
köszönhetően az egész világ 
megismerte a magyar mentő-
kutyákat – tette hozzá.

Tajthy Ákos
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Fontos témákban döntött Miskolc Települési Értéktára. Fotó: Juhász Ákos

Közös ügyről beszéltek a politikusok. Fotó: Juhász Ákos 

Az eddigieknél nagyobb volumenben osztanak fát. Fotó: Juhász Ákos

GONDOLNAK  GONDOLNAK  
A NÉLKÜLÖZŐKREA NÉLKÜLÖZŐKRE

Áprilisig ingyen tűzifaÁprilisig ingyen tűzifa



2021. december 18. | 50. hét | XVIII. évfolyam 50. szám
Miskolci Napló – A város lapja Advent 5

Barna Sándor református püspökhelyettes, Berkes László 
római katolikus pápai prelátus, Orosz Atanáz görögkatoli-
kus püspök és Sándor Frigyes evangélikus lelkész osztja meg 
olvasóinkkal ünnepi gondolatait.

ÜNNEPI GONDOLATOK ÜNNEPI GONDOLATOK 
Örök szeretet

„Szeretteim, szeressük egy-
mást: mert a szeretet az Isten-
től van; és mindaz, aki szeret, 
az Istentől született, és ismeri 
az Istent. Aki nem szeret, nem 
ismerte meg az Istent; mert az 
Isten szeretet.” 1 János 4:7–8

Ha megvizsgáljuk, hogyan is 
néz ki a szeretet ünnepe a va-
lóságban, akkor látjuk, hogy 
nem mindig sikerül megragad-
ni karácsony lelkületét a kül-
sőségek megteremtése ellenére 
sem. Mennyi fáradság, mennyi 
pénz, milyen sok szervezés elő-
zi meg az ünnepet, s aztán lehet, 
hogy az idilli karácsonyi han-
gulat mégsem vesz körül min-
ket. Nem indul el a zene, amit 
szeretnénk hallani, túl cukros a 
tea, hó sem esik, csak sár van, 
a gyerekek és unokák mégsem 
jönnek el, az ajándéknak sem 
örülnek úgy, ahogy vártuk. 
Ezen a napon is esetleg van 
olyan piszkálódás, nézeteltérés, 
amit legalább ilyenkor lehetne 
mellőzni, és ez a néhány nap 
is olyan gyorsan elszáll, mint a 
többi. Azt gondoljuk, hogy ez az 
ünnep a mi gyermekkorunk-
ban mennyivel szebb és jobb 
volt, mert akkor még minden 
más volt.

Érdemes ilyenkor is előven-
ni azt a sokszor „porosodó” 
könyvet, a Bibliát. Mit olvas-
hatunk benne, mit tanulha-
tunk belőle? Azt, ami talán 
első hallásra a legmegdöbben-
tőbb, hogy a szeretet az nem 
érzés, amit tárgyak vagy em-
berek válthatnak ki belőlünk, 
hanem a szeretet az VALAKI. 
Isten Jézusban emberré lett, 
hogy megmutassa önmagát 
az embernek, hogy találkoz-
hassunk vele. Ha tényleg igazi 
karácsonyt szeretnénk, akkor 
ezzel a Jézussal kellene meg-
ismerkednünk. Persze nem a 
kulcslyukon, karácsonyfával a 
hóna alatt érkező Kisjézussal, 
mert ilyen csak a fantáziánk 
világában él. Jézus Izraelben 
egy kis városkában, Betlehem-
ben született, ahova az akko-
ri adóösszeírás miatt kellett 
eljutnia Józsefnek és Máriá-
nak. Az őrült és féltékeny ak-
kori uralkodó, Heródes har-
minc-negyven, két év alatti 
kisgyermeket öletett meg, ami-
kor néhány keleti csillagász-
tól, csillagjóstól arról értesült, 

hogy ott egy különös gyermek 
született, aki majd Izrael ki-
rálya lesz. Jézus családjának 
ezért menekülnie kellett, és egy 
időre Egyiptom adott otthont 
számukra. Csak néhány év 
múlva, Heródes halála után 
tértek vissza Názáretbe. Jézus 
harmincévesen kezdte el be-
mutatni Istent az embereknek. 
Úgy tanított, beszélt, ahogyan 
még senki. Szavait a Bibliában 
olvashatjuk, amire nekünk is 
ugyanolyan nagy szükségünk 
van, mint az akkor élőknek, 
de sokan ezzel nincsenek tisz-
tában. Jézus gyógyított, csodá-
kat tett, amiket láttak az em-
berek. Emberi életek változtak 
meg a vele való találkozás ál-
tal. Megbocsátott romlott éle-
tűeknek, akik újjászülettek, új 
emberré lettek Isten lelke, szel-
leme által. A sok jóért, amit 
Jézus tett, végül keresztre fe-
szítették. Ő a szeretet. Ez a lel-
kiség, szellemiség tudja begyó-
gyítani az emberiség minden 
sebét, amit egyedül csak tőle 
lehet megkapni. Erre az igaz 
szeretetre van szüksége mind-
annyiunknak és nemcsak né-
hány napon át, hanem egész 
életünkben. Az ilyen élet az, 
amely még a halálon is átvisz, 
mert maga az Örökkévaló Is-
ten van benne, bennünk.

Biztatom a kedves olvasót, 
hogy minden nap kérje el és 
élje meg a Jézusban levő szere-
tetet, mely ma is gyógyít, örö-
möt ad, életeket formál ebben a 
„haldokló” világban. Kívánom 
Önnek és családjának a Jézus-
sal való találkozás örömét idén 
karácsonykor, mert aki Jézus-
ban van, benne bízik, annak az 
öröm nemcsak élete végéig tart, 
hanem azon túl is igazi „kará-
csony” vár rá.

Sándor Frigyes  
evangélikus lelkész

Köztünk marad

Ézsaiás pedig így szól: „Haj-
tás sarjad Isai gyökeréből, és 
népek uralkodójává emelkedik: 
benne reménykednek a népek.” 
Szép ünnepi köszöntés, szívhez 
szóló áldásmondás hangzik az 
igében: „A reménység Istene 
pedig töltsön be titeket a hitben 
teljes örömmel és békességgel, 
hogy bővölködjetek a remény-
ségben a Szentlélek ereje által.” 
( Róma 15,13)

Azt jelenti ez, hogy a hitben 
öröm, békesség és reménység 
van. Nem akármilyen öröm 
és békesség, nem akármi-
lyen reménység, hanem teljes 
öröm, teljes békesség és bővöl-
ködő reménység.

Pál azt kívánja, hogy a re-
ménységnek Istene úgy áldjon 
meg benneteket hittel, hogy 
számotokra a hit mindig örö-
met, tiszta és teljes békességet 
jelentsen. Ennek a teljes öröm-
nek és békességnek a szerzője 
és bőkezű ajándékozója a re-
ménységnek Istene. A remény-
ségnek Istene ajándékozza, 
akire lehet számítani, akire le-
het építeni, akitől mindent le-
het várni azon az alapon, amit 
az apostol így fejezett ki: „Aki 
az Ő tulajdon Fiának nem 
kedvezett, hanem őt mindnyá-
junkért odaadta, hogyne aján-
dékozna vele együtt mindent 
minékünk?” (Róma 8,32)

Ez egy nagyon nehéz év volt 
mindannyiunk számára. Világ-
méretű problémák vannak: jár-
vány, menekült- és környezeti 
válság. Mindannyiunk életét át-
járta a bizonytalanság és a szo-
rongás. Kimenjek? Otthon ma-
radjak? Beoltassam magam? 
Ne oltassam? És a gyerekem? 

Mi véd meg? Ki véd meg? En-
gedjük be? Barátunk? Ellensé-
günk? Rászorul? Kihasznál?

Világunknak ritkán volt 
nagyobb szüksége a reményre, 
mint most. Nekünk, keresztyé-
neknek kiváltságos helyzetünk 
van, amire 2021 adventje és 
karácsonya is rámutat.

Istenre bárhol és bármikor, 
bármilyen helyzetben, min-
dig reménységgel lehet fel-
nézni, mert ő is mindig, min-
den helyzetben úgy néz ránk, 
mint a reménységnek Istene.

Bizonyította Ő ezt a mi 
Urunk Jézus Krisztusban, aki-
nek a neve: Immánuel, azt je-
lenti: velünk az Isten. Lehet 
ennél nagyobb öröm, teljesebb 
békesség és gazdagabb remény-
ség, mint az, hogy az Isten ve-
lünk van? Ha az Isten velünk, 
ki lehet ellenünk? Ő az emberi 
nyomorúság legsötétebb mély-
ségeiben is reménységgel néz 
az emberre. Az Ő tekintete új 
kezdet áldott lehetőségeit látja 
ott, ahol az ember azt gondol-
ná, hogy mindennek vége, nincs 
többé lehetőség a reménységre.

Isten reménységgel néz tere-
ád! Meg akar áldani hittel, hogy 
a hitben teljes örömöd, igazi bé-
kességed legyen, hogy te is bő-
velkedő reménységgel nézhess 
fel a reménységnek Istenére.

Mit fogunk kezdeni ezzel a 
reménnyel, amelyet Isten in-
gyen kínál nekünk? Amikor a 
dolgok rosszul mennek, mert 
káosz van, mert világméretű 
veszedelmek vannak, fel kell 
emelnünk a fejünket, és meg 
kell néznünk, mit tett az Isten 
az idők teljességében.

Isten közénk jött, és megígér-
te, hogy köztünk marad, hogy 
bátorítson, inspiráljon, építsen 
egy jövőt. Ez pedig azt jelenti, 
hogy gyülekezetként, Isten né-
peként, Jézus követőiként le-
gyünk a világosság emberei 
ezen a karácsonyon. A vilá-
gosság emberei, akik a sötétség 
közepén reményt és szeretetet, 
örömet és békét hozunk azok-
nak, akikkel találkozunk.

Barna Sándor  
református püspökhelyettes

Leszállt az ég dicső királya

A földi életben nem minden 
nap karácsony, ez igaz, de egy-
szer egy évben mindig eljön. El-
jön mindig ugyanúgy, és mégis 
minden évben másképp. Éljünk 
meg bárhány szent karácsonyt, 
nem unjuk soha, mert amit ta-
nít, kimeríthetetlen, s a titok, amit 
hirdet, örömmel és békével tölt el 
bennünket. S ez a titok ez évben 
– ne lepődjünk meg! – a felvonót, 
a liftet, a létrát és a hegymászást 
juttatja eszembe. Máris elmon-
dom, hogy mi módon.

Sterczer Hilda hegymászó 
(Erőss Zsolt özvegye) egyszer azt 
nyilatkozta, hogy a hegymászás 
nem a feljutásról szól, hanem a 
biztonságos leérkezésről. S ezzel 
a megjegyzéssel máris szeretném 
ráirányítani a figyelmet a „má-
sik” irányra. Ugyanis az ember 

valóban mindig fölfelé törekszik, 
magasabbra vágyik. A gyermek 
anyja ölébe, apja nyakába vágyik, 
hogy többet láthasson, nagyobb-
nak tudhassa magát. Az ember 
szeretne minden kilátót, minden 
várat, minden tornyot meghódí-
tani. Mert ilyennek teremtetett. Ég 
felé vágyakozónak. A karácsony 
ünnepe is növeli benne ezt az ég 
felé való törekvést, ám az ünnep 
üzenete többet beszél a másik, le-
felé mutató irányról.

Érdemes egy pár szóra meg-
állni a lift példájánál is. A váro-
si emberek nagy része naponta 
használja ezt a szerkezetet. Csin-
talan gyerek föltehetné a kérdést, 
hogy miért hívják a felvonót fel-
vonónak, mikor szinte ugyan-
annyiszor úgy funkcionál, hogy 
a magasban lakókat aláereszti 

a földszintre. Ezzel az indokkal 
„aláeresztő”, vagy „alászállító” 
néven is működhetne. S ennyi 
bevezető után már el is jutot-
tunk a karácsony ünnepe titká-
nak jobb megértéséhez.

2004-ben évfolyamtársaim-
mal együtt Rómában voltam 
zarándoklaton. Hálát adok Is-
tennek, hogy a Vatikánban si-
került megtekintenem egy nem 
sokkal korábban felújított kápol-
nát. Ezt a kb. tízszer húsz mé-
ter alapterületű kápolnát nagy 
részben P. Rupnik szlovén jezsu-
ita szerzetes, festőművész, illetve 
mozaikművész munkája ékesíti. 
Máig meghatározó élmény volt 
mindezt látni. A kápolna min-
den oldalfalát és mennyezetét 
fönséges színekben pompázó mo-
zaik díszítette. Az igazán elámító 

mozzanat azonban nem csupán 
esztétikai volt, hanem a mozaik-
képek elrendezése, szerkesztése. 
Abban a kápolnában szintézis-
ben láthatjuk azt, amit a Min-
denható Isten (Pantokrator) tett 
az emberiség üdvözítéséért. A ká-
polna két, meghatározó oldalfala 
közül az egyik a hozzánk „alá-
szálló” Istent, a mennyei dicsőség-
ből hozzánk érkező, emberi testet 
öltő, köztünk élő, értünk szenvedő 
és életét odaadó Jézust, a másik 
pedig a feltámadott, mennybe föl-
menő, a minket is oda fölemelni 
akaró Istent ábrázolja.

Sokan vannak, akik úgy gon-
dolnak Istenre, mint aki az 
„odafönt való”. Így beszélnek 
róla: „ha az égiek megengedik”, 
vagy „ha az égiek is úgy akar-
ják”, akkor… S amikor Istent 

„az égbe zárják”, akkor ezzel 
azt is jelezni akarják, hogy Isten 
távol van tőlünk, aki mit sem 
törődik a mi földi gondjainkkal.

Nos, a karácsony titkában azt 
látjuk, hogy, bár megnyílik az ég, 
és angyalok kórusa énekel a bet-
lehemi pusztában, de az ünnep 
lényegében a földre irányítja a 
figyelmünket. A földre, a betlehe-
mi jászolra, amelyen megjelent 
közöttünk a mindenható Isten. 
Már a kezdet is elgondolkodta-
tó: Leszállt az ég dicső királya 
közénk az üdvnek hajnalán; Já-
szolban fekszik rongyruhában ő, 
ki az eget s földet alkotá. (vö.: ka-
rácsonyi ének).

„Messziről” minden karácsony 
ugyanolyannak látszik, ám mi 
és a világunk soha nem vagyunk 
ugyanolyanok. Akinek család-

ját, szeretteit, barátait megvisel-
te a járvány, az az idén másképp 
ünnepel. Ha őszintén, az igaz-
ság alapján közeledünk ehhez a 
szent titokhoz, akkor meglátjuk 
ezt az alászálló irányt, Isten hoz-
zánk lehajló szeretetét.

Berkes László  
pápai prelátus

Mit jelent a karácsony?

Sokunk számára a kará-
csony a mindenkin segíteni 
akaró szeretet ünnepe. S ez 
így is van jól, amennyiben a 
mindenkin segítő Isten Fiára 
is gondolunk, és vele közös lel-
kületet ápolunk magunkban. 
Egy világjárvány tetőfokán, 

sok ezer elhagyatott ember 
láttán, magától értetődően 
ez a feladat. De ha a segítő-
készség pusztán filantróp em-
beri érzéseket jelent, akkor 
nem biztos, hogy időtálló lesz, 
sőt még esetleg a karácsony 
harmonikus ünneplését sem 
tudja mindvégig biztosítani. 
Mert a pusztán filantróp em-
beri érzéseknél többről volna 
itt szó: az emberszerető Isten 
lett emberré, hogy az embere-
ket ne is pusztán embersége-
sekké, hanem isteniekké tegye.

Tudom, hogy a múlt szá-
zadban filozófusok és teo-
lógusok megelégelték ezt a 
teológiai tételt, és azt han-
goztatták, hogy örülnének, ha 
az ember végre emberségessé 
válna. Mégis az ateista hu-
manizmus elmúlt százada ar-
ról győzött meg, hogy ameny-
nyiben az Isten által megjelölt 
norma eltűnik, az emberség is 
puszta ideológiává fajulhat, 
amely ürügyet adhat a mag-
zatok és idős emberek töme-
ges pusztítására, „fajnemesí-
tő” vagy állítólag szülőt védő 
gyilkos beavatkozásokra és 
az egész emberiséget halál-
ra ítélő tendenciákra. Kará-
csonykor közénk jött Megvál-
tónk mentsen meg bennünket 
ezektől!

Szomorúan olvassuk a friss 
felmérést, hogy egy bizonyos 
megkérdezett körből az évet le-
záró munkahelyi bulin megle-
pően sokan csalták meg párju-
kat, illetve saját házastársukat. 
(Minden harmadik megkérde-

zett ember bevallotta, hogy „ke-
veredett már munkahelyi affér-
ba karácsonykor” úgy, hogy 
egyébként házastársi vagy élet-
társi kapcsolatban éltek.)

Isten nélkül az ember el-
veszett volna, ahogyan ma is 
nyilvánvaló, hogy a rendelke-
zésre álló atomfegyverek vé-
letlen elindításával is végleg 
búcsút inthetne emberi ne-
münk a jelen világunknak. 
Szükségünk van a bennünket 
teremtő és megváltó Istenre, 
aki Betlehemben koldussze-
gényen, barmok között jelent 
meg, hogy bennünket, a bar-
mok közé süllyedteket, magá-
val felemelje. Őrá és erre vá-
runk sokan.

Karácsony előtt a Biblia ta-
núsága szerint is „nemzedékről 
nemzedékre” hibákat, bajokat 
és bűnöket is észrevehetünk. 
S ha megbotránkozunk egyes 
hajdani ősök mentalitásán, 
még inkább dicsőíthetjük Meg-
váltónkat, aki ide volt képes 
megalázkodni, hogy bennünket 
kiemeljen minden ördögi kör-
forgásból és bűnös láncolatból. 
Ő eljött Betlehembe, hogy be-
tegeink kezét is megfogja, hogy 
senkit ne hagyjon magára. Bol-
dogságot hirdetett, de azért is 
jött, hogy értünk meghaljon, és 
feltámadásával célba juttasson. 
Meglátogatta népét, a magá-
nyost és elesettet is.

Kezdetben volt a minden-
kin segíteni akaró szeretet, de 
ez nem mi magunk voltunk, 
hanem a Szeretet Istennél volt. 
„Nem mintha mi szerettük vol-
na Istent, hanem mert ő szere-
tett minket, és elküldte Fiát en-
gesztelésül bűneinkért” – állítja 
maga a szeretett tanítvány, Já-
nos (1 Jn 4,10). „Szeressünk te-
hát, mert Isten előbb szeretett 
minket.” (1 Jn 4,19) Siessünk 
segítségükre a magányosoknak, 
a válságban lévőknek, a szüksé-
get szenvedőknek és mindenek-
előtt saját családtagjainknak! 
Mert a biztos és békés háttér-
re mindennél nagyobb szükség 
van. Ha a Betlehemben közénk 
jött Emmánuelt, „Velünk az Is-
tent” megismerjük és elérjük, 
akkor remélhetőleg még jobban 
fogunk tudni szeretni és sokfelé 
jót tenni is.

Orosz Atanáz  
görögkatolikus püspök



Tizenöt mesterlevelet ad-
tak át fodrász és gázszere-
lő szakembereknek ked-
den a megyei iparkamara 
székházában.

Lezárult a BOKIK idei mes-
terképzése, ennek eredménye-
ként avathattak újabb mestere-
ket a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarában. Nyolc fodrász és 
hét gázfogyasztóberendezés- 
és csőhálózat-szerelő vette át 
mesterlevelét.

Bihall Tamás elnök el-
mondta, az elmúlt húsz évben 
több ezer ilyen mesterlevelet 
adtak át olyan szakemberek-
nek, akik megcélozták szak-
májukban a csúcsot.

– A mesterek a szakmunka 
diplomásai. Azt gondolom, 
minden egyes mesterokle-
vél egy magasabb tudást, egy 
magasabb színvonalat hoz a 
gazdaságba, legyen termelés, 
építőipar vagy szolgáltatás a 
terület. Örülök, hogy ebben 
a nagyon nehéz időszakban 

is tizenöt újabb ilyen okleve-
let adhatunk át, ez Miskolc-
nak, a megyének és az egész 
országnak fontos.

A tizenöt mesterember 
egyike Takács Gabriella fod-
rász, tíz éve van a szakmá-
ban, de a mai napig öröm-
mel tölti el minden egyes 
alkalom, amikor egy vendé-
ge jókedvűen, elégedetten 
távozik a szalonból.

– Az, hogy szakmám mes-
tere lettem, számomra egy na-
gyon komoly felelősség, és azt 
is jelenti, hogy továbbra is ta-
nulnom kell minden nap, hi-
szen a divat fejlődik, és nekünk 
követni kell ezt, ha azt szeret-
ném, hogy a vendégeim ké-
sőbb is elégedettek legyenek a 
munkámmal – mondta, hoz-
zátéve, megtiszteltetésnek ve-
szi azt, hogy a mesterlevél bir-
tokában most már oktathatja 
is a következő generációt.

Hogy kik kaptak még 
mesterlevelet idén, megta-
lálható a minap.hu-n.

Tajthy Ákos
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Szívszorító reklám pereg 
a képernyőn. Karácsonyra 
időzítve egy telefonos cég jó-
voltából. Az idős úr jártá-
ban-keltében mindenkivel 
beszédbe elegyedne, ám a sor-
ban mögötte állók rosszallás-
sal nézik az igyekezetét. Majd 
hazaérve felkapcsolja a vil-
lanyt, s meglátjuk, mennyire 
magányos, egyedül élő ember. 
Számára a lehet-e a tíz deka 
parizer hárommal több, nem 
egyszerű kommunikációs pa-
nel. Ha rákérdez, hogy friss-e 
a juhtúró vagy savanyú-e az 
alma, maga se gondolja az el-
lenkezőjét. Számára az ezzel 
járó beszélgetés lelki szükség-
let. Ebben az országban csak-
nem egymillió magányos nő 
és férfi él, miközben egy mo-
bilszolgáltató megpróbálja el-
hitetni velünk, hogy beérjük 
az éteren át zajló virtuális 
emberi kapcsolattal. Jobb hí-
ján, talán.

Gyakornokként a szerkesz-
tőség legforgalmasabb szobá-
jában, dr. Völgyi Béla gyorsíró, 
félállású tanár úrral osztoz-
tam egy íróasztalon. Velem 
szemközt Koltai Józsefné, Rad-
ványi Katika, a Miskolciaké a 
szó rovat szerkesztője dolgo-
zott. Egy emelettel lejjebb, az 
Észak-Magyarországnál Bo-
roczkiné Editke fogadta a pa-
naszos olvasókat. Sajátos mű-
fajt űztek mindketten, szinte 

csaknem azonos szisztémával. 
Az átkosban mindannyiunk-
nak naponta legalább egy ko-
sárnyi levelet hozott a postás. 
Katika óriási élvezettel bonto-
gatta a borítékokat, gyűjtötte 
a bélyegeket, majd a kacifán-
tosabb írásokat azonnal kiad-
ta gépelésre.

Alig három hónapba tellett, 
hogy megismerjem az összes 
levelezőt, a rendszeresen és 
váratlanul ránk nyitó pana-
szosokat. Számunkra mind-
annyian fontosak voltak. 
Nekik köszönhettük, hogy he-
tente akár kétszer is összeállt 
az olvasóink kedvenc oldala. 
Ezek a válogatott írások, si-
rámok, kesergők és dicséretek 
a gyászhíreknél és az apróhir-
detéseknél is olvasottabbak 
voltak.

Katika empátiában és türe-
lemben verhetetlen volt. Úgy 
huszonvalahány évesen rös-
tellem, de a pokolba kívántam 
a sok idős panaszkodót. Akár 
félórán át is meséltek, hogy a 
szomszéd a falon át valami-
lyen sugárral mérgezi, vagy a 
házmester macskája ellopja 
az újságot, de nem mer szól-
ni senkinek. Bár lakásügyben 
meg sem hallgathattunk volna 
senkit, gyakran áthágtuk ezt 
a szabályt. Csak azért, mert 
egy idő után magamtól jöttem 
rá, hogy mi nem egy egyszerű 
szerkesztőség vagyunk, hanem 

lelki segéllyel is szolgálunk a 
rászorulóknak. Katikának si-
került, nekem sohasem, hogy 
megálljam, és ne szakítsam 
félbe a könnyeikkel küzdő mo-
nológok előadóit.

Túl praktikusan, racionáli-
san kezeltem az ügyfeleinket. 
Különösen, ha előre tudtam, 
de nem mondhattam, hogy ki-
ket pellengérezhetünk ki és kik 
az érinthetetlenek. Hadd osz-
lassak el egy téveszmét, nem 
volt cenzúra. Csak bennünk 
volt egy zsinórmérték, mind-
annyian tudtuk, kit-mit lehet 
kiszerkeszteni. A patyolatot, a 
vendéglátósokat, a fürdősöket, 
a henteseket, a kereskedőket, a 
rádió-tévészerelőket, az autó-
javítókat valóságos bokszzsák-
ként kezeltük. Nem kíméltük a 
piacosokat sem, és bármikor 
rászálltunk a fagylaltosokra, 
akik nem képesek ötven fil-
lérért telemeríteni a kanalu-
kat a jeges édességbe. Visszaté-
rő témák: a szalámi végét záró 
lemezt belemérték, belecsem-
pészték a vásárló csomagjába, 
és a taxis nem tudott pontosan 
visszaadni a százasból. Mind-
ezt megírtuk egy szösszenet-
ben, de sosem tudattuk, ki volt 
a vétkes, és a panaszosnak is 
csak a monogramját jeleztük. 
Különös, de sokszor megtör-
tént, hogy egyszerre akár töb-
ben is betelefonáltak, hogy 
igazság szerint nem is úgy 

volt, ahogyan megjelent. Hiá-
ba nyugtattuk meg, hogy nem 
is róluk szól ez a cikkecske, ők 
magukra ismertek. Egyébként 
nem voltunk gonoszak, inkább 
azt mondanám, a Miskolciaké 
a szó egy biztonsági szelep volt 
a rendszeren.

A felbosszantott, csalódott, 
unatkozó nyugdíjasok, a hitü-
ket vesztett emberek nálunk, 
a Sajtóház harmadik emelet 
306-os szobájában sorban ál-
lás nélkül kibeszélhették ma-
gukat. S sosem hagytuk végte-
lenül csörögni a telefonunkat.

Kármán néni, a recepciós 
már névről ismerte a törzs-
vendégeinket. Maga döntötte 
el, hogy kit engedjen hozzánk 
vagy a szomszéd szerkesztő-
ségbe. S fel is konferálta őket. 
Jelezte, megjött Tódor bácsi, 
a termofor kémény témában, 
feldúltan egyenesen a MIK 
vállalattól.

Mindenki tudta, mi sem 
javítjuk meg a kéményt, de 
nekünk elmondhatja. Meg-
hallgattuk, megbeszéltük a 
problémát. Majd Tódor bácsi 
kisimultan leliftezett tőlünk. 
Akkoriban még nem járta az 
a problémamegoldó kérdés, 
hogy akarsz-e róla beszélni. 
S mit ad Isten, nekem is ép-
pen most, karácsony táján jut 
eszembe – mennyi magányos 
lehet a tömegben.

Szántó István

Jegyzet

Magányosan a tömegbenMagányosan a tömegben

Gáti Károlyné kozmetikus 
mester kitüntetést vehetett 
át a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara díjátadóján 
és egyben hatvankettedik 
küldöttgyűlésén, novem-
ber 29-én. Az Aranykoszo-
rús Mester címet kiérdem-
lő tanár kezei alól nemcsak 
elégedett vendégek, de több 
mint száz kozmetikustanuló 
is kikerült.

Gáti Károlyné Judit 1950-
ben született. A Kossuth Lajos 
Gimnáziumban érettségizett, 
majd elvégezte a Szemere Ber-
talan Szakmunkásképző koz-
metikus szakágát.

– Édesanyám is kozmetikus 
volt, én gyerekként rengeteg 
időt töltöttem bent nála, meg-
szerettem ezt a szakmát, és 
természetesnek vettem, hogy 
továbbviszem – mondta. – Na-
gyon jó látni, hogy akár másfél 
óra alatt szinte teljesen átva-
rázsoljuk a vendéget, akármi-
lyen is volt a szemöldöke vagy 
a bőre. Nem beszélve a meg-
elégedettségéről, amiért ér-
demes dolgozni: mind a mai 
napig örömmel tölt el vendé-
geim boldogsága, szeretem, 
ha hangot adnak ennek, de hi-
szen ki ne szeretné, ha dicsé-
rik – mondta, majd hozzátette, 
Izraelné Margónál tanult, aki-
nek nagyon sokat köszönhet 
nemcsak szakmai tudásáért, de 
emberségéért, barátságáért is. 
– Boldog voltam, hogy a mes-
tervizsgán a lányának éppen 
én adhattam át az oklevelet.

1972-ben ment férjhez, há-
zasságukból egy fiuk született, 
aki a kozmetikus szakmát is 
megtanulta, de végül vegyi gé-
pészmérnök lett. Tervei között 
szerepelt, hogy neki majd átad-
ja az üzletet vagy nyit neki egy 
férfikozmetikát, ami annak 
idején még nem volt szokvá-
nyos. Mára már egy tizennégy 
éves lányunokával is büszkél-
kedhet, aki sajnos távol lakik 
tőle, így ő nem viszi majd to-
vább a nagymama örökségét.

Álma volt, hogy tanár 
legyen

Kilenc éven át a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Fodrász 
Szövetkezetben dolgozott, mi-
előtt egyéni vállalkozó lett vol-
na. Közben, 1975-ben mester-
vizsgát tett Budapesten.

– 1979. október 16-án váltot-
tam ki a kisiparos igazolványt. 
Ezzel egy időben beléptem az 
Ipartestületbe, ahol egy kis idő 
után a vezetőség felkért a koz-
metikus szakosztály vezetésére. 
Szakmai tapasztalataimat érvé-
nyesítve rendszeresen tartottam 
összejöveteleket a kozmetiku-
soknak, ahol megbeszéltük az 
aktuális trendeket, és hasznos 
tanácsokat adtunk egymásnak a 
tanulóképzés hatékonyságának 
növelésére. Célunk volt, hogy 
olyan tanulók kapjanak bizo-
nyítványt, akik elméleti és gya-
korlati tudásukkal biztosítják a 
kozmetikus szakma jó hírét. A 
megbeszélések eredménye lett, 
hogy egy közös követelmény-
rendszer alakult ki, melyeket a 
tanulók képzésénél alkalmaz-

tunk – írta önéletrajzában, ahol 
olvasható az is, hogy az előzőe-
ket hasznosítva a 80-as évek kö-
zepétől folyamatosan részt vett a 
szakma megújításával összefüg-
gő különböző munkálatokban 
(tanterv, gyakorlati képzés, vizs-
gakövetelmények kidolgozása, 
véleményezése stb.).

2003-ban műszaki szakok-
tató diplomát szerzett a Pécsi 
Tudományegyetem Pollack Mi-
hály Műszaki Főiskolai Kará-
nak műszaki szakoktatói sza-
kán, kozmetikus szakirányon.

– Nekem a tanítás a minde-
nem. Mikor már tíz éve dolgoz-
tam kozmetikusként, akkor rea-
lizálódott bennem addigi álom: 
szeretném megosztani a tudáso-
mat másokkal is. Ezért hoztam 
létre a tanműhelyt a Király utca 
8-10. szám alatt, ahol már több 
mint száz lánnyal foglalkoztam. 
Ehhez természetesen el kellett 
végeznem a Pécsi Tudomány-
egyetemen egy szakoktatói sza-
kot, hogy a gyakorlati oktatásba 
engedő mestervizsgán túl legyen 
főiskolai diplomám is, ami lehe-
tővé teszi nekem, hogy elméletet 
is taníthassak. A tanműhely egye-
dülálló Miskolcon a maga jelle-
gében: öt kozmetikai széken egy-
más keze alá beülve tanul meg 
nyolc-tíz fiatal mindent. Jönnek 
hozzám tanulók a Szemeréből és 
felnőttképzésből – mondta, majd 
hozzátette, inkább kozmetikus-
nak tartja magát, annak ellené-
re is, hogy nagyon szeret taníta-
ni. – Azt szeretem, ha családias 
a hangulat, ehhez azonban in-
kább a barátjuknak kell lennem 
diákjaimnak, mint a tanáruk-

nak. Eredményes oktatásomnak 
tudom be, hogy a régi tanulók 
többsége rendszeresen felkeres és 
beszámol sikereiről, illetve szak-
mai kérdésekről is konzultálnak 
velem.

Lépést tart a korral
Gáti Károlyné élete során 

folyton képezte magát: elektro-
kozmetikai, lézer-, sminkzsű-
riképző, tetováló és különböző 
kozmetikai cégek tanfolyamait 
végezte el. (Ilcsi, Rosagraf, Ana-
conda, Gigi, stb.) A képzéseken 
megismerte a fitoterápiát, az 
anti-aginget, az aromaterápiát, 
a cellulit és a lymphodrainage 
masszázst, a dermabráziós és a 
kémiai peeling technikát.

Kozmetikus mesterként még 
ma is állandó résztvevője a szak-
mai mester-vizsgabizottságok-
nak, ahol elnöki kinevezése is van, 
épp úgy, mint ahogy szakmunkás 
vizsgaelnöki is. A versenyeken a 
jövő kozmetikusait zsűritagként 
figyeli és értékeli. Kongresszuso-

kon is részt vett, mindezekkel járt 
már Budapesten, Debrecenben, 
Pécsett, de külföldön is: Bécsben 
és Párizsban.

– A kozmetikus hivatás-
nak minden területébe belelá-
tok, hiszen magam is végeztem 
az ezekhez tartozó munkákat, 
amiknek mindegyikében ki tud-
tam teljesedni. Még most is be-
mutatókon veszek részt, tanfo-
lyamokra járok, akár online is, 
mert amióta ez megjelent az éle-
tünkben, sokkal több lehetőség 
van, így lehet követni a trende-
ket, és csak így lehet fejlődni. Új 
anyagok vannak, új technikákat 
és új módszereket alkalmazunk 
mindig az évtizedek alatt. Mikor 
én kezdtem, alig volt krémünk, 
mi magunk kevertük ki, amit 
kitaláltunk, akár az arcpakolá-
sokat is. Mára már a kezünk alá 
dolgoznak a kozmetikai szere-
ket gyártó cégek. Jó példa erre az 
úgynevezett Beauty Fórum, ami 
a legnagyobb szakkiállítás és vá-
sár kozmetikus berkekben.

2004-ben az Ipartestüle-
tek Országos Szövetségétől 
ezüstkoszorús mesteri címet 
kapott. 2010-ben a Magyar 
Országos Szakmai Ipartestü-
let Életműdíjat adományozott 
Gáti Károlynénak az évtize-
deken át folytatott kiemelke-
dő szakmai munkájáért. Most 
pedig a BOKIK-tól kapta meg 
az Aranykoszorús Mester cí-
met. – Azt gondolom, hogy 
ez az életműdíj a legmagasabb 
szint, amit el lehet érni ebben 
a szakmában, én pedig ezt tel-
jesítettem – mondta a kitünte-
tett, aki hozzátette, még van-
nak tervei, amiket szeretne 
megvalósítani az életében. – 
Új gépeket fogok megismerni, 
már ki is néztem, melyikekkel 
kezdem, valamint szeretnék 
tanfolyamokat szervezni és el-
végezni – sorolta a kifogyha-
tatlan lendületű kozmetikus 
mester, aki tanulóival tovább-
ra is tartja a kapcsolatot.

Répássy Olívia

Keze alól elégedetten kerülnek ki a vendégek Keze alól elégedetten kerülnek ki a vendégek 
és barátsággal a tanulókés barátsággal a tanulók

Gáti Károlyné kozmetikus mester folyamatosan képzi magát. Fotó: Parai Roland
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Szombaton mutatja be a mis-
kolci színház Molière vígjá-
tékát, a Tartuffe Rusznyák 
Gábor rendezésében érkezik 
a Kamaraszínház színpadá-
ra. Bulgakov Mester és Mar-
garitáját Szőcs Artur viszi 
színpadra, a premiert január 
6-án, csütörtökön tartják.

Rusznyák Gábor rendező szá-
mára a Tartuffe ott indul, hogy 
van egy apa, aki körül széthullt 
az általa ismert világ, és épp 
nem nagyon érti a jelen időt. 
A feleségét elvesztette, van két 
kamasz gyermeke, újranősült 
ugyan, de a felesége fiatal, így őt 
sem érti feltétlenül; van egy sej-
telmes politikai szál is, ami nyo-
masztja, s ezekből (is) kifolyó-
lag iszonyú erővel kapaszkodna 
a hitbe, az egyetlen biztosnak 
vélt dologba az életében.

– Tartuffe az én olvasatom-
ban egy pszichopata (ahogy 
minden ötödik vezető a világ-
ban), de közben meg az is lehet, 
hogy egy szent. Ami hangsú-
lyos bennem, az a becsapottság 
érzése. Az önbecsapásé éppúgy, 
mint az egymás előtti alakosko-
dásé. Ami többnyire önző célok 
eléréséért történik – mondja 
Rusznyák Gábor.

A rendező szerint Moli ère 
Tartuffe-je az elvakult hittel 
polemizál. – Ezt akarja nevet-
ségessé tenni. Azt akarja, hogy 
nevessünk, mert ő is így tud a 
leginkább hatni. Az ő szemében 
a víz prédikálása és a bor ivása 
között feszül némi ellentmon-
dás, ahogy az éhező hívek és az 

aranyban fuldokló egyházfők, 
a szószékek magasságából mo-
rálról és erkölcsről papolók és 
gyerekeket molesztálók között 
is feszül. Ez maga a képmutatás, 
az a fajta Tartuffe-iség, amin le-
het dühöngeni, de lehet nevet-
ni is. A dolog tanulsága valami 
olyasmi, hogy minden hit vak 
és minden szélsőség fals.

A Mester és Margarita, mely a 
harmincas évek sztálini diktatú-
rájában született és annak rend-
kívül szórakoztató, egyben elret-
tentő krónikája, harminc évig 
nem kerülhetett nyomtatásba. 
Azóta viszont milliók kedvence, 
kultikus olvasmány, ami színpa-
don is gyakran, mindig megúju-
ló formában kel életre. A Mis-

kolci Nemzeti Színházban most 
Szőcs Artur viszi színpadra Bul-
gakov művét, melyet Szőllősy 
Klára fordításának felhasználá-
sával Ari-Nagy Barbara alkal-
mazott színpadra, a dramaturg 
Sándor Júlia. A bemutatót pén-
teken tartották.

– Egyfelől egy mestermű az 
örök káoszról, ami változó for-
mában újra meg újra körülve-
szi az életünket. Másfelől, bár a 
regény a sztálini diktatúrában 
született, elsősorban az ember-
ről mesél benne Bulgakov – vé-
lekedik Szőcs Artur rendező. 
Követték a regény cselekmé-
nyét, de ebben az előadásban 
sokszor közös térben, párhuza-
mosan játszódnak a különböző 

idősíkok jelenetei, és a szerep-
osztással is igyekeztek kapcso-
latot teremteni az idősíkok kö-
zött. És persze óhatatlanul is 
beszűrődik a mesébe a jelenkor.

– Egy minden ízében külön-
leges világú, egész estés előa-
dásra számíthat a néző, amely-
ben a prózai előadásoktól 
megszokottnál jóval nagyobb 
szerepe van a zenének, mely 
legnagyobb részt Cser Ádám 
zeneigazgató munkája. Mellet-
te pedig egy igazi, néhol költői, 
néhol filozofikus nagy mesé-
re a földi és földöntúli hatal-
mak hálójában nyugalmát ke-
reső esendő emberről – ajánlja 
Szőcs Artur az előadást.

MN

Az idősebbekre és a kisgyer-
mekes családokra is gondol 
a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar, így január 8-án, 
szombaton délelőtt fél 11-től 
is várják újévi hangverseny-
re a közönségüket a Miskolci 
Nemzeti Színházba.

A január 7-ei és 8-ai, este 7 
órakor kezdődő hangverse-
nyek mellett – a nagy érdek-
lődésre való tekintettel – egy 
újabb időpontra is lehet jegyet 
foglalni. A Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar tájékoztatá-
sa szerint a szombat délelőtti 
eseménnyel kifejezetten a kis-
gyermekeseknek és az időseb-
beknek szeretnének kedvezni, 
akik így már ebédre otthon le-
hetnek, és nem kell lemarad-
niuk Miskolc meghatározó 
kulturális eseményéről.

A nagyszabású gálahang-
versenyek műsorán nép-
szerű polkák, operaáriák és 
operettslágerek szerepelnek, 
amelyek tolmácsolásához a 

műfajok legkiválóbb képvi-
selőit hívják el Miskolcra.

A szimfonikusok 2020-
ban már négyszer töltöt-
ték meg a Nemzeti Színház 
Nagyszínházának nézőte-
rét. Egy év kényszerkihagyás 
után idén olyan nagysze-
rű művészek lesznek a ven-
dégeik a színpadon, mint 
Schnöl ler Szabina, Erdős Pé-
ter és Demeniv Mihály.

A szervezők a látványnak 
is kiemelt szerepet szánnak, 
így ezúttal is lesz tánc a Szin-
va Art együttes jóvoltából, 
illetve a színpad teljes szé-
lességében pazar vetítés is 
kíséri a koncerteket.

Az est dirigense a zenekar 
művészeti vezetője, Antal 
Mátyás, Liszt Ferenc-, Bar-
tók-Pásztory- és Príma díjas 
karmester lesz. A koncertek 
háziasszonya pedig a Bartók 
rádió műsorvezetője, a Mu-
zsikáló reggel című műsor 
hangja, Becze Szilvia.

MN

Nyolcvankettedik lapszá-
mát mutatta be a Műút 
szerda délután a Mission-
Art Galériában, melynek 
alkalmából Csepeli György 
szociálpszichológust látta 
vendégül a miskolci szer-
kesztőség.

A 2007-ben alapított iro-
dalmi, művészeti és kritikai 
folyóirat ezzel útjára indí-
totta azon programsoroza-
tát, amelyben a szervezők a 
Miskolcon élő vagy a város-
hoz kötődő, a kultúra iránt 
elkötelezett személyisége-
ket invitálják eszmecserére. 
A folyóirat főszerkesztője és 
a portál felelős szerkesztője, 
Jenei László nyitóbeszédében 
elmondta: a megjelenő szám 
hangsúlyos tematikáját a 
Mészöly Miklós születésének 
centenáriuma alkalmából 

tartott emlékév zárásának 
apropója szolgáltatja.

Kőrizs Imre, a lap szép-
irodalmi rovatának újdon-
sült szerkesztője úgy fogal-
mazott, „ilyen különleges 
nyomdai kivitelű folyóirat 
nincs még egy Magyarorszá-
gon”. Kiemelte Lukács Flórát, 
akit néhány éve még miskol-
ci gimnazistaként olvashat-
tunk a lapnak köszönhetően.

– Amikor olvasok, nincs 
ott a szociológus a fejemben 
– ezt már Csepeli György 
szociálpszichológus mond-
ta. – Az irodalom élménnyel 
tölt fel. Bizonyos szempont-
ból megerősít az élménye-
imben, másrészt pedig olyan 
élményeket tud adni, mint-
ha át is élném azokat. Ilyen 
értelemben az irodalom a 
saját életem virtuális kiter-
jesztése.

Az aktuális lapszámból ki-
emelte Farkas Zsolt Shakes-
peare-szonettjeinek fordítá-
sát.

– Rettenetesen jók a lap-
számban megjelent versek is. 
Bennük van az emberi élet 
lényege, a semmivel való ha-
dakozás. A semmi szavát és 
hívását érzem bennük, a lét-

nek a kifordított jelenlétét. A 
magyar irodalom révén egy 
olyan halhatatlan közösség 
tagjaivá válhatunk, ami az-
előtt is volt, hogy mi meg-
születtünk, és azt követően is 
lesz, hogy mi meghaltunk. Ez 
egy hihetetlen erős kárpótlás 
a személyes halandóságun-
kért.                                  B. D.

Mesterművek a színpadonMesterművek a színpadon

A MAGYAR IRODALOM: KÁRPÓTLÁSA MAGYAR IRODALOM: KÁRPÓTLÁS

Itt állt apám címmel ren-
dezik meg Döbröczöni 
Kálmán emlékkiállítását; 
az apropót a festőművész 
halálának 55. évfordulója 
adja. A tárlatnak a Miskol-
ci Galéria ad otthont.

A képei olyanok, mint ő 
maga: művészetében egyszer-
re van jelen a tisztaság, a derű, 
az érző meleg, az árnyéktalan 
világosság és a szív. Barkóczi 
Ákos, a Herman Ottó Múzeum 
művészettörténész-muzeoló-
gusa mesélt Döbröczöni Kál-
mán munkásságáról.

– Az egyik kulcsfigurája 
volt a miskolci képzőművé-
szeti életnek a 20. század első 
felében. A hátrahagyott élet-
műve a legfrissebbek közé 
tartozik az itt élő, dolgozó 
kortársai között.

A kiállításon összesen kö-
zel félszáz műalkotás látható. 
Különlegessé az teszi, hogy az 

olajfestményeken kívül közel 
két tucat tájképhez fotókat is 
rendeltek, amiket Döbröczö-
ni Kálmán fia, Ádám gyűjtött 
össze, illetve készített el, fel-
keresve azokat a helyszíneket, 
ahol apja is járt egykor. A vá-
rosrészekről készült alkotások 
nemcsak megidézik a múltat, 
sokat elárulnak a festő egyéni 
ábrázolásmódjáról is.

A művész fia, Ádám is je-
len volt a tárlatvezetésen. Az 
okleveles gépészmérnök és 
egyetemi tanár úgy fogalma-
zott, a terpentin és a lenolaj 
illatában nőtt fel, de nagy ha-
tással volt rá az is, hogy apja 
szakrajzot is tanított. Így in-
dult el ő a mérnöki pályán.

A kiállítás rendhagyó 
módon állítja fókuszba 
Döbröczöni Kálmán mun-
kásságát. A tárlatot január 16-
áig tekinthetik meg az érdek-
lődők a Miskolci Galériában.

Szakonyi Stella
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Részlet a Mester és Margaritából. Fotó: Horváth Csongor

Könnyen fogyasztható stílusban ír. Fotó: Mocsári László

Elindították az eszmecserék sorozatát. Fotó: Beregi László

A festményekhez fotók is társulnak. Fotó: Juhász Ákos

HARMADIKAT IS  HARMADIKAT IS  
TARTANAKTARTANAK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
December 20., hétfő: 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Idő-
járás-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 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:20 Túszul ejtett hó-
napok 20:50 Votti 21:15 Képújság (12)

December 21., kedd: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Sportper-
cek (12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Bebábozó-
dás 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:20 A csomag (12) 
21:05 Képújság (12)

December 22., szerda: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:20 Képújság (12) 
18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 18:25 Basszuskulcs (12) 19:00 
Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) 
(12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Egészségpercek 
(ism.) (12) 21:00 Képújság (12)

December 23., csütörtök: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Promenád 
(kulturális magazin) (12) 19:00 Hír-
adó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Acéllábos – Ünnepi külön-
kiadás (ism.) (12) 20:00 Híradó ism. 
(12) 20:15 Időjárás jelentés (12) 20:20 

Suhanj velem! ism. (12) 21:00 Képúj-
ság (12)

December 24., péntek: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 
(12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Kará-
csonyi üzenet (12) 18:20 A Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar karácso-
nyi koncertje (12) 19:25 Áldozat és 
örök hűség (12) 19:55 Karácsonyi üze-
net (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 
Karácsonyi üzenet (12) 20:20 Nap-
fény-Holdsugár - A Szinvavölgyi 
Néptáncműhely műsora (12) 21:50 
Képújság (12)

December 25., szombat: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 10:00 Képúj-
ság (12) 16:55 Karácsonyi üzenet (12) 
17:00 Karácsonyi szentmise (12) 

18:20 Karácsonyi üze-
net (12) 18:25 Szere-
tetszolgálat (12) 18:55 
Karácsonyi üzenet (12) 19:00 A Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar karácso-
nyi koncertje (12) (ism.) 20:15 Kará-
csonyi üzenet (12) 20:20 Csodálattal és 
hálával (12) 21:25 Képújság (12)

December 26., vasárnap: 07:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 10:25 Képújság 
(12) 16:55 Karácsonyi üzenet (12) 17:00 
Karácsonyi istentisztelet (12) 18:00 
Napfény-Holdsugár - A Szinvavölgyi 
Néptáncműhely műsora (12) (ism.) 
19:30 Karácsonyi üzenet (12) 19:35 Mi-
kulástúra (12) 20:20 Az ismeretlen Kár-
pátalja (12) 21:30 Karácsonyi üzenet 
(12) 21:35 Képújság (12)
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Népkerti Vigadó címe: 3528 Miskolc, Görgey Artúr utca 23.

A jegyek a City Hotel Miskolc recepcióján vásárolhatóak meg!  
3529 Miskolc, Csabai kapu 8. Információ: 30 230 3529 vagy 46 555 100

SzilveszterSzilveszter
a Népkerti Vigadóbana Népkerti Vigadóban

Program: 
Érkezés: 18:30 - 18:50 perc között 

Vacsora kezdete: 19:00 óra 
Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület Táncshow-ja: 20:30 

Tombola: 23:00 
Himnusz: 00:00 

Éjféli büfé: 00:10 
Egész este zenél Gulyás Szabina és zenekara

A SZILVESZTERI MENÜ
Előétel felszolgálva, a levesek és a főételek svédasztalról választhatóak

ELŐÉTEL
Zöldfűszeres nyúlpástétom  
fonott kalácson, tokaji borecetes 
madársalátával

LEVESEK
Erőleves húsos raviolival 
Tárkonyos borjúraguleves  
burgonyagombóccal

DESSZERTEK
Citrusos-mangós görög joghurttorta
Vigadó habos galuska pohárdesszert
Sajttorta gyümölcsraguval

FŐÉTELEK
Konfitált kacsacomb sült nudlival  
és aszalt szilvás párolt káposztával 
Sous-vide marhalábszár vöröboros 
jus-vel, tarhonya rizottóval 
Malacpofa pörköltmártással,  
túrós sztrapacskával 
Bőrös malackaraj  
hagymás tört burgonyával 
Jérce supreme, Tokaji Barkland- 
narancsbormártásban, habzó vajban 
sült zöldségekkel 
Zöldséges lasagne 
Saláták, savanyúságok

ÉJFÉL UTÁN
Korhelyleves, Roppanós virsli, Lencsefőzelék füstölt hússal

BELÉPŐ ÁRA
21 000 Ft/fő, mely tartalmazza a vacsorát és 1 pohár pezsgőt az éjféli koccintáshoz

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
A rendezvényen védettségi kártya bemutatása kötelező!A rendezvényen védettségi kártya bemutatása kötelező!

Jövőre bruttó 20 ezer forin-
tos támogatással vehetünk 
majd új, 4G vagy 5G-képes 
mobiltelefont. Erre szükség 
is lesz, mert a mobilszolgál-
tatók 2022-ben várhatóan 
kivezetik a 3G típusú hálóza-
tokat, amit azt jelenti, hogy 
az ezeket használó készülé-
keken nem tudunk majd ren-
desen internetezni.

A Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság (NMHH) hirdette 
meg azt a pályázati lehetőséget, 
amelynek részeként a magyar-
országi lakcímmel rendelkező 
természetes személyek bruttó 
20 ezer forint támogatást ve-
hetnek igénybe, hogy lecserél-
jék korszerűtlen, 3G-hálózaton 
működő mobiltelefonjukat.

Helyette 4G vagy 5G-képes 
készüléket vehetnek, ami na-
gyobb adatátviteli sebesség-
re képes. A 3. generációs há-
lózatok, azaz a 3G elsődleges 

funkciója eredetileg a hangát-
vitel volt. A technológiai meg-
oldás azóta korszerűtlenné 
vált, hiszen a mobiltelefonun-
kat ma már a telefonáláson kí-
vül számos egyéb funkcióra 
használjuk.

Ezek közül az egyik legelter-
jedtebb az internetezés, ami je-
lentősebb adatmozgással jár. 
Ez a negyedik és az ötödik ge-
nerációs hálózatokon gyor-
sabban és megbízhatóbban 
történik meg. A mobilszolgál-
tatóknak ma már nem is na-
gyon éri meg fenntartani az 
elavult 3G-s rendszereket, in-
kább az újabbakat fejlesztik.

Az NMHH tájékoztatása 
szerint a szolgáltatók várható-
an 2022-ben lépik meg a tech-
nológiai váltást és a szervezet 
szeretné, hogy a lakosság erre 
idejében felkészüljön az átme-
netre. Ezért indították a ké-
szülékcserére ösztönző támo-
gatási programot.

Fontos, hogy a csereakció ré-
szeként készülékenként brut-
tó 20 ezer forint támogatást 
lehet igénybe venni, de legfel-
jebb az új telefon kereskedelmi 
árát. Értelemszerűen 4G vagy 
5G-képes készülékre érvényes a 
hozzájárulás, és szintén kieme-
lendő, hogy az nem lehet 120 
ezer forintnál drágább. A támo-
gatást a magyarországi mobil-
szolgáltatók bármelyik üzleté-
ben, illetve a programban részt 
vevő kereskedőknél lehet igény-
be venni. Bővebb tájékoztatás a 
www.netrefel.hu található.

A Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság arra is felhív-
ja a figyelmet: érdemes szá-
mításba venni a karácsonyi 
ajándék vásárlásakor, hogy az 
akció 2022-ben indul, tehát 
aki érvényesíteni szeretné a tá-
mogatási összeget, az az ünne-
pekre válasszon másféle aján-
dékot – vagy kicsit csúsztassa 
el a meglepetést.                    MN

Támogatással cserélhetjük le 3G-s mobiltelefonunkat 



A tisztított kacsacombok 
bőrét beirdaljuk hosszában, 
besózzuk, megborsozzuk, 
és bedörzsöljük a fűszerek-
kel, majd egy tepsibe fektet-
jük bőrrel lefelé. Tehetünk 
mellé negyedbe vágott hagy-
mát, megroppantott fokhagy-
magerezdeket, és rádobjuk a 
kakukkfűágakat is. Alálocso-
lunk egy kevés vizet, alufóli-
át borítunk rá. A combokat 

200 fokos sütőbe toljuk 40-50 
percre. Amikor már szépen 
kisült a kacsa zsírja, megfor-
dítjuk a combokat, lejjebb 
vesszük a hőfokot 180 fokra és 
visszatesszük a húst sülni 25-
40 perce, hogy szépen meg-
piruljon a bőre.

Miközben sül a kacsacomb, 
felcsíkozzuk a káposztát és a 
lila hagymát. Egy edénybe ola-
jat öntünk, rászórjuk a cukrot 

karamellizálódni, majd rádob-
juk a lila hagymát, hagyjuk ki-
csit pirulni, aztán beletesszük a 
többi hozzávalót: mehet a ká-
poszta, a só, a bors, a babérlevél, 
az őrölt kömény és egy kevés 
száraz fehér bor is. Időnként át-
keverjük, és közepes vagy annál 
kicsit magasabb lángon nagy-
jából 30 percig pároljuk a ká-
posztát.

A krumplimóringhoz a bur-
gonyát meghámozzuk és meg-
főzzük, mintha krumplipürét 
csinálnánk. Közben a hagymát 
apróra vágjuk, bő olajon meg-
dinszteljük, és hozzáadunk 
egy kiskanál édesnemes piros-
paprikát. Amikor elkészült a 
krumpli, leszűrjük, összetör-
jük, és belekeverjük a dinsz-
telt hagymát. Ha szeretnénk, 
adhatunk hozzá egy kevés ka-
csazsírt vagy pecsenyeszaftot.

Mi végigkóstoltuk: fedezze 
fel velünk a város felsőpolcos 
ünnepi ételeit!

Miskolc számos dologról hí-
res, például a kocsonyájáról 
vagy a pálos és bencés rendi 
szerzetesektől származó Diós-
győri Vitéz Kolbászról. Ismert a 
szép lányokról és a minket kö-
rülölelő, gyönyörű tájról. Vagy a 
szép tájról és a minket körülöle-
lő, gyönyörű lányokról – ki ho-
gyan súlyoz. Emellett azonban 
számos olyan értéke is van a vá-
rosnak, amelyek csak az utóbbi 
bő 10 évben születtek. Ide tar-
tozik a gasztronómiai vonal, 
ami rendre a vidéki kulináris 
toplisták élére emeli Miskolcot. 
Az Acéllábos különkiadásában 
arra tettünk kísérletet, hogy be-
lekóstoljunk az Acélváros top-
helyeinek kínálatába.

Dűlőbe jutottunk
A kóstolólistánkra három 

név került. Először a Dűlő ét-
terembe látogattunk – ismét –, 
ahol Keresztes Tímea készített 
nekünk mutatós és finom éte-
leket. Hiába nemrég járt itt a 
stáb, a Dűlőt két alkalom után 
lehetetlen megunni. A séf 
előétellel és „C” fogással is ké-
szült: először kacsamáj terri-
ne-t tálalt érlelt házi kacsam-
ellsonkával és saját készítésű, 
levendulateával ízesített bri-
óssal, aztán kacsamellet ké-
szített zellerpürével, fondant 
burgonyával, birsalmasajttal.

A terrine, amennyire kevés-
sé ismert, annyira finom előé-
tel – mit előétel, a Dűlőben 
gyakorlatilag egy gourmet 

hamburgert kapunk szétszed-
ve, ízlésesen tányérra pakol-
va. A kifejezés tulajdonkép-
pen egy edényfajtát takar, a 
név pedig az ebben elkészített 
ételre is ráragadt. A terrine 
voltaképp egyféle pástétom, 
aminek több fajtája létezik, 
a közös mindig az, hogy víz-
fürdőben áznak, majd prése-
lik őket.

A kacsamellről csak annyit, 
hogy az egyik legszebb étel 
lett, amivel az eddigi forgatá-
sok során találkoztunk.

Az étteremrész már ka-
rácsonyba öltöztetve várja a 
vendégeket, számos hangulat-
teremtő elemmel érik el, hogy 
a látogatás ne csak az ízrecep-
toroknak legyen ünnepi.

– A missziónk az, hogy 
családias légkört teremtsünk 
– mondta Vécsei Renáta ét-
teremvezető. – Igyekeztünk 
behozni az advent fényeit, de-
korációit. Az ünnepi ételek te-
kintetében arra törekedtünk, 
hogy a karácsony ízei megje-
lenjenek: sok fahéjjal, szegfű-
szeggel, csillagánizzsal, na-

ranccsal, mákkal dolgozunk. 
Törekszünk a hagyományos 
ízekre, persze minőségi alap-
anyagok felhasználásával.

Bevállalós, mégis ünnepi
Sokak számára lehet igazi 

végcél a Végállomás Bistro & 
Wine: a kiemelkedően hangu-
latos enteriőr az év más sza-
kában is maradásra csábítja a 
betérőt, karácsony közeledté-
vel azonban még meghittebb 
a lobogó kandalló melegítet-
te belső tér. Darab Ádám séf 
a konyhában várt minket. Az 
étterem egy teljes menüsort 
mutatott be. Gesztenyés pasz-
ternáklevest tálalt marinált 
gesztenyével, sült dióval és ró-
zsaborssal hintve. Ezt követ-
te egy kevésbé hagyományos, 
ám annál ünnepibb fogás: 
garnélával töltött lazacderék 
sercegett a serpenyőben, amit 
később a sárga megannyi ár-
nyalata körített, ugyanis re-
dukált narancslébe és répak-
rémbe forgatott sült répafélék 
kerültek a hal alá. Mindezt 
miso mártással bolondította 

Darab Ádám. A színharmó-
nia kedvéért néhány brokko-
lirózsa és gránátalmamagok 
is kerültek a tányérra. Desz-
szertként séfünk aszalt sárga-
barackos bejglit szelt, ami da-
gadt a diós tölteléktől.

– A hagyományos ízek mel-
lett szerettünk volna kicsit 
extrább dolgokat is kínálni a 
vendégeknek, ezeket mutat-
tuk most be – mesélt az ün-
nepi ajánlatról a konyhafő-
nök. – A most kitálalt ételek 
is tökéletesen illenek az ün-
nephez.

Darab Ádám kiemelte, ha-
gyományosabb, de szintén 
prémiumkategóriás menü-
vel is készültek azoknak, akik 
idegenkednek a merészebb 
gasztronómiai vonaltól.

Kikötő a fények tengerén
Ezután Tapolca felé vettük 

az irányt. Az Avalon Parkban 
már sétálni is élmény: olyan 

látványvilágot teremt az ünne-
pi világítás, ami 10 ezer watton 
sugározza a karácsonyt.

Az Avalon Sörkert – a Ris-
torante exkluzív világával 
szemben – a lazább, de így 
is a prémiumgasztro-világot 
erősíti Miskolcon. Két hatal-
mas Kamado Grill Egg okád-
ja sárkányként a füstöt a kéz-
műves sörfőzdék hangulatát 
streampunk feelingbe hajlí-
tó látványkonyhában. Bajusz 
Gergely gasztronómiai igaz-
gató és Albók Gyula Executive 
séf bemutatta, mire számít-
hatnak azok, akik úgy dönte-
nek, velük töltik az év utolsó 
óráit a Sörkertben. Az asztal-
ra a tervezett menü tizede fért 
fel, mégsem éreztük, hogy va-
lami hiányzik: került elénk 
tanyasi csirkemell nyúlós 
cheddaröntettel és hagymás 
burgonyával, bélszínnyárs 
olyan roppanós idényzöldsé-
gekkel, mint a retek, a cékla 

vagy a kelbimbó, de érkezett 
a rácsról fűszeres csirkeszárny 
édesburgonya-hasábbal és – 
kihagyhatatlan – házi BBQ 
szósszal.

– A szilveszter napja nálunk 
jól bejáratott bulit hoz mindig, 
a Sörkertben hajnal ötig is el-
tart a mulatozás – avatott be 
a részletekbe Bajusz Gergely, 
aki hozzátette, rengeteg fogás-
sal készülnek idén is. – A na-
rancsos édeskömény-salátától 
kezdve a korhely káposztaleve-
sen át a kemencében sült húso-
kig tart a felhozatal: több mint 
20 féle étel kerül terítékre.

Azoknak, akik a hegyek 
közé látogatnak, az Avalon 
krémesét sem szabad kihagy-
niuk. Megéri.

Miután végigkóstoltuk a há-
rom étterem ünnepi kínálatát, 
nyugodt szívvel mondhatjuk: 
a felső polcon sincs hiány az 
ételek terén Miskolcon.

Bájer Máté
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A grillről egyenesen az asztalra. Ilyen fogásokkal készül a szilveszterre az Avalon. Fotók: Mocsári L. 

Egy csomag vajas leveles tész-
tát kinyújtunk 2-3 mm vastag-
ságúra, egy sütőlap aljára sü-
tőpapírra helyezzük a tésztát, 
megszurkáljuk kicsit villával, és 
170 Celsius fokra előmelegített 
sütőben aranybarnára sütjük 20 

perc alatt. Két ilyen tésztalapra 
lesz szükségünk: a krém alá és 
fölé is sütünk belőle. Azt a lapot, 
amit a krémes tetejére teszünk 
majd, vágjuk fel négyzetekre.

Szétválasztjuk a tojásokat, 
a fehérjét 16 dkg cukorral ke-
mény habbá verjük. 4 dl tejet 
felteszünk lassú tűzön, össze-
forraljuk a vaníliarúddal. Köz-
ben a tojások sárgáját alaposan 
elkeverjük a megmaradt cukor-
ral, tejjel és a liszttel, majd ezt a 
keveréket hozzáadjuk a meleg, 
vaníliás tejhez és folyamatos ke-
verés közben sűrűre főzzük. Le-

húzzuk a tűzről, és apránként 
beleforgatjuk óvatosan a tojás-
habot. Hagyjuk langyosra kihűl-
ni, így kenjük rá a tésztára, majd 
hűtőbe rakjuk 2 órára. Tálalás 
előtt vízbe mártott késsel négy-
zetekre vágjuk a krémest, tej-
színhabot fújunk rá. Ráhelyez-

zük a tetejére az aranybarnára 
sült tésztanégyzeteket, végül ala-
posan megszórjuk porcukorral.

Akinek nincs kedve vagy 
gyakorlata az otthonsütéshez, 
az az Öreg Miskolcz Étte-
remben megkóstolhatja, vagy 
megrendelheti.

KIS KARÁCSONY, NAGY KAJÁLÁSKIS KARÁCSONY, NAGY KAJÁLÁS

Hirdetés

Kacsa vöröskáposztával Vendelin módraKacsa vöröskáposztával Vendelin módra

Öreg Miskolcz krémes Öreg Miskolcz krémes 

Kacsacombhoz:
2 db kacsacomb (kb. 170 g/db)
só, bors
¼ szerecsendió reszelve 
vagy őrölve
1 fej hagyma
4 gerezd fokhagyma
friss kakukkfű, de szárított 
is megteszi
A párolt lila káposztához:
½ fej lila káposzta (kb. 400 g)
1 fej lila hagyma (kb. 140 g)
2 ek. olaj
1 ek. cukor
só, bors
3 db babérlevél
1 mk. őrölt kömény
60 ml fehérbor
Krumplimór(ing):
0,5 kg burgonya
1 fej vöröshagyma
só, bors, pirospaprika
olaj vagy kacsazsír

Hozzávalók:
1 csomag vajas leveles 
tészta,
6 tojás,
24 dkg cukor,
12 dkg liszt,
6 dl zsíros tej,
1 db vaníliarúd

Színekban gazdag tányérok az ünnep ízeivel a Dűlőben



Továbbra is a nordmann, az 
ezüst- és a lucfenyő a sláger, 
és bár az árak emelkedtek, 
a forgalom a korábbi évek 
szintjén mozog.

Idén is bőséges a kínálat fe-
nyőfából Miskolcon – ez derült 
ki szerkesztőségünk fenyőfakör-
képéből. Tavaly a járvány miatt 
az őstermelők sokáig attól féltek, 
hogy visszaesik majd a kereslet 
az élőfák iránt, emiatt az árak 
emelésével is csak csínján bán-
tak. Később kiderült, tévedtek, a 
sok éves átlagnak megfelelő volt 
a forgalom.

Idén mélyebben kell a zse-
bébe nyúlni annak, aki élőfát 
szeretne állítani karácsonykor, 
a Magyar Díszkertészek Szak-
maközi Szervezete már no-
vember végén figyelmeztetett, 
a piacon tíz-húszszázalékos 
áremelésre kell készülni. A drá-
gulás mögött elsősorban a szál-
lítási és a munkabérköltségek 
növekedése áll.

Az országos szint alatt 
drágult

Ezzel a tudással felvértezve 
jártuk be csütörtökön a Búza téri 
piacot, illetve a mellette találha-
tó őstermelői piacot. Karácsony-
fa-aspiránsokból nem volt hiány.

Az általunk megkérdezett ős-
termelők úgy vélekedtek, bár va-
lóban többet kell most fizetni a 
karácsonyfáért, Miskolcon és 

a megyében azért nem éri el a 
húsz százalékot a drágulás.

Bodolai Andrea négy éve visz-
szatérő árus a Búza téren, ők 
idén nem emeltek árakat. „Mi el-
sősorban ezüst- és nordmann fá-
kat árulunk, előbbinek négy-öt-
ezer, utóbbinak hét-nyolcezer 
métere. Ami változás, hogy idén 
sokan darabáron értékesítik a 
fákat, ez korábban nem volt jel-
lemző” – mondta.

Andrea úgy látja, a forgalmuk 
nem csökkent, azonban ezekben 
a napokban a legtöbben még 
csak érdeklődnek, felmérik a te-
repet. „Nagyobb rohamra szom-
battól számolunk” – mondta.

A java még most jön
Hasonlóan vélekedett Töttös 

Tamás is, aki közel két évtize-
de árul fenyőfát karácsony előtt. 
„Az első napok mindig nyögve-

nyelősek, viszont jövő héten va-
lószínűleg meg sem állunk majd 
– hangsúlyozta. Ő egyébként 
nordmann, luc- és szerb lucfe-
nyőket árul, előbbieket tizenket-
tő-tizenöt, utóbbiakat pedig öt-
ezer forintos darabáron.

Namesnyik László őstermelő 
szerint forgalom tekintetében az 
idei év eddig megfelel a sokéves 
átlagnak. Szerinte a vásárlók íz-
lése sem módosult jelentősen. 
„Nagyon változó, hogy mit visz-
nek. A kisgyermekes családok 
inkább viszik a nordmann fe-
nyőt, mert az nem szúr, ugye, 
de a lucfenyő és az ezüstfenyő 
népszerűsége sem csökkent” – 
mondta.

Nála egy átlagosan 1,8 méte-
res lucfenyőért hatezer, egy 1,8 – 
2,2 méter közötti ezüstfenyőért 
mérettől függően nyolc-tizen-
kétezer, a másfél és négy méter 

közötti nordmannért pedig –
szintén méretarányosan – tizen-
négy-harmincezer forintot kell 
fizetni.

Ha lehet, őstermelőtől
Magyarországon az emberek 

évente 1,8-2 millió darab kará-
csonyfát vásárolnak. A szak-
emberek úgy vélik, célszerű 
bejáratott, megbízható árusí-
tóhelyeken megvásárolni a fe-
nyőfákat. Felhívták a figyelmet 
a műfenyőkre is, amelyek zö-
mében Kínából érkeznek, így 
rendkívül nagy az ökológiai 
lábnyomuk, ráadásul a tapasz-
talatok szerint általában 5-6 év 
elteltével leselejtezik ezeket, mi-
közben legalább 20 évig kellene 
használni egy műfenyőt ahhoz, 
hogy valóban környezetkí-
mélőbb alternatíva legyen.

Tajthy Ákos
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
ÜNNEPI NYITVATARTÁSI RENDJE
A MIHŐ Kft. telefonos és személyes ügyfélszolgálatának  

ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint módosul: 

2021. december 24-étől (péntek) december 26-áig (vasárnap)  
munkaszüneti nap miatt ZÁRVA 

2021. december 27-én (hétfő) 8:00 órától 20:00 óráig
 hosszabbított nyitvatartással várja Ügyfeleit.

2021. december 28-ától (kedd) december 31-éig (péntek) ZÁRVA 
A többi munkanapon a megszokott rend érvényes.

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását megelőző negyedórában már nem lehetséges.

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

Miskolc, Széchenyi u. 54. Tel.: +36 46 612 212  
www.myhrteam.hu, jelentkezes@myhrteam.hu

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
2021. 12. 24-én NYITVA 8-12 óráig

2021. 12. 27-étől 2021. 12. 31-éig leltár miatt ZÁRVA!
 2022. 01. 03-ától a megszokott nyitvatartással

várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Hirdetés

BŐSÉGES KÍNÁLAT, BŐSÉGES KÍNÁLAT, 
MAGASABB ÁRAKMAGASABB ÁRAK

Bodolai Andrea négy éve visszatérő árus a Búza téren. Fotó: Juhász Ákos

Nagyobb, komfortosabb 
eladótérrel, új helyen 
várja leendő vásárlóit a 
TÉGEL babaáruház Mis-
kolcon a Zsolcai kapu 1. 
szám alatt. 

A régió egyik legmeg-
határozóbb babaáruhá-
za, már 20 éve a várandós 
kismamák és kisgyerme-
kes szülők szolgálatában. 
Ahogy a szlogenjükben is 
szerepel: „A legkisebbek-

nek a legjobbat!” kínálják. 
Áruházukban minden egy 
helyen megvásárolható, 
ami a babaváráshoz szük-
séges. Faktum Bútor be-
mutatóteremmel és beren-
dezett szobákkal segítenek 
a babaszoba megtervezé-
sében. Széleskörű válasz-
tékkal, minőségi termé-
kekkel, vonzó árakkal és 
kedves szakértő eladókkal 
vár szeretettel a TÉGEL ba-
baáruház. 

Új helyen nyit Miskolc Új helyen nyit Miskolc 
ikonikus üzleteikonikus üzlete

A TÉGEL babaáruház  
új helyen várja a kismamákat…

TÉGEL BABAÁRUHÁZ
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 1.

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 9:30-18:00
December 19-én, vasárnap is nyitva: 9:30-18:00

Telefon: +36 30 278 3657
Web: www.tegel.hu



A Nemzetiségek napja alkal-
mából elismerésben részesí-
tette etnikai kisebbségeinek 
tagjait az önkormányzat. A 
városházán péntek délelőtt 
megtartott ünnepségen Var-
ga Andrea alpolgármester és 
Ignácz Dávid jegyző mondott 
köszönetet a megjelenteknek.

Huszonkilenc évvel ezelőtt, 
1992. december 18-án fogadta 
el az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének Közgyűlése a nemze-
ti vagy etnikai, vallási és nyelvi 
kisebbségekhez tartozó szemé-
lyek jogairól szóló nyilatkoza-
tot. 2012-ben az országgyűlés 
december 18-át a Nemzetiségek 
napjává nyilvánította. A jelenle-
gi törvény értelmében Magyar-
országon tizenhárom őshonos 
nemzetiséget ismernek el: bol-
gár, görög, horvát, lengyel, né-
met, örmény, roma, román, ru-
szin, szerb, szlovák, szlovén és 
ukrán. Ezek önkormányzatai-
val – a román és a délszláv etni-

kumokat kivéve – Miskolcon is 
találkozhatunk.

– Nagyon fontos nap ez – 
hangsúlyozta Varga Andrea 
alpolgármester. – Lehetőséget 
ad ugyanis arra, hogy elisme-
résünket és köszönetünket fe-
jezzük ki önöknek, mindazon 
közösségeknek, akik a nemzeti-
ségi kultúrák és hagyományok 
őrzéséért, valamint a közössé-
gek életben tartásáért tesznek. 
Szívből gratulálok a kitüntetet-

teknek, és köszönöm mindazon 
nemzetiségek munkáját, ame-
lyek Miskolc városában tevé-
kenykednek.

Kezdve a tatárjárástól, ha-
zánk történelme során számos 
alkalommal előfordult, hogy 
más nemzetek tagjai telepedje-
nek le országunkban, melynek 
jellemzően különböző gazda-
sági, politikai és demográfi-
ai okai voltak. Ignácz Dávid 
jegyző rámutatott azonban, 

hogy ehhez képest rendkívül 
hosszú út vezetett odáig, hogy 
a nemzetiségekre önálló sze-
replőként tekintsünk. 1993-
ban nyílt arra lehetőség, hogy 
a nemzetiségi önkormányza-
ti választásokat megtartsuk – 
elevenítette fel.

Leszögezte ugyanakkor, a 
kilenc nemzetiség Miskolcon 
nem csupán értéket képvisel, 
hanem értéket is teremt.

– Azok a személyek, akik ma 
elismerésben részesülnek, pél-
daként szolgálhatnak valameny-
nyi miskolci számára, hiszen 
kiemelkednek hagyományaik 
ápolásában, kultúrájuk közis-
mertetésében, tevékenységeik-
kel pedig gazdagítják a város 
és saját nemzetiségeik minden-
napjait. Kiemelkedő munkájuk 
mindezekre garancia.

Bódogh Dávid

Példaként szolgálhatnak mindenki számára. Fotó: Mocsári László
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Áldott,  Áldott,  
fehér karácsonyt  fehér karácsonyt  

és sikerekben gazdag,  és sikerekben gazdag,  
zöldebb  zöldebb  

új évet kívánunk!új évet kívánunk!

NYITVATARTÁS  
H-P: 500–1700  SZ: 500–1400 V: 500–1200

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

Feltétel: szakirányú  
műszaki végzettség,  

műszakirajz-olvasási készség. 
Szakmai önéletrajzokat a 

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

Inter-V Kft. keres munkatársakat  
CNC-MARÓS,  

SZIKRAFORGÁCSOLÓ   
munkakörbe, betanítással.

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

Feltétel: szakirányú  
műszaki végzettség,  
szakmai tapasztalat. 

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

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres munkatársakat  
GÉPÉSZ MŰSZAKI RAJZOLÓ  

és GÉPÉSZ TERVEZŐMÉRNÖK  
munkakörbe.

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

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET

2010 óta az Önök szolgálatában.

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

Ha leadná, ha leváltaná a házkezelőséget, 
mi szívesen vállaljuk az Önök házának kezelését!

Belvárosi irodánk: Arany János u. 21., fszt/2.
Kiliáni irodánk: Szinyei Merse Pál u. 7., 1/1.

Hirdetés

Miskolci levélírónk mint magánszemély vá-
sárolt egy 240 ezer forint értékű hűtőgépet, 
ami aztán az átvételtől számított 
nyolc hónap után meghibásodott. 
Jót állási igényét szeretné érvényesí-
teni, e körben kéri, hogy tájékoztas-
suk a jogszabályi feltételekről.

Az egyes tartós fogyasz-
tási cikkekre vonatkozó kö-
telező jótállásról szóló kor-
mányrendelet alapján, az 
annak mellékletében meg-
határozott tartós fogyasztá-
si cikkekre kötelező jótállás 
érvényesül.

E szerint a jótállásra kö-
telezett a jótállás időtarta-
ma alatt köteles helytállni a 
termékkel kapcsolatos hibás 
teljesítésért, azaz köteles a 
hibás terméket megjavítani, 
kicserélni, adott esetben az 
árát leszállítani vagy vissza-
adni a vételárat.

A rendelet mellékletében 
felsorolt műszaki cikkekre a 
jogszabály alapján fennálló 
kötelező jótállás akkor terjed 
ki, ha a vételáruk meghalad-
ta a 10 ezer forintot.

A kormányrendelet 2021. 
január 1-jétől élő új szabá-
lyai alapján a kötelező jótál-
lás a vételárhoz igazodik. E 
szerint a 10 ezer és 100 ezer 

forint kö-
zötti vé-
telárba kerülő termékeknél 
egy év a kötelező jótállás, a 
100 ezer és 250 ezer forint 
közötti értékű termékek-
nél 2 év, a 250 ezer forintot 
meghaladó termékek eseté-
ben 3 év a kötelező jótállás 
időtartama.

Ha a termék javítása a 
vállalkozás részére történő 
bejelentéstől számított har-
minc napon belül nem törté-
nik meg, akkor a vállalkozás 
további 8 napon belül köteles 
kicserélni a terméket, avagy 
a vételárat visszafizetni.

A jogszabálymódosítás 
előírja azt is, hogy nem köt-
hető a jótállásból eredő jo-
gok érvényesítése ahhoz a 
feltételhez, hogy a fogyasztá-
si cikk felbontott csomago-
lását a fogyasztó visszaszol-
gáltassa.

dr. Strassburger Gyula 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A jótállás  A jótállás  
új szabályai új szabályai 

A rendezvényen a nemzetiségi önkormányza-
tok javaslatai alapján emléklapot vehettek át: Baj-
csev-Dancsó Damján (a bolgár kisebbségi közösség 
aktív tagja), Pecaszné Leskó Éva (a Görög Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnökhelyettese), Baloghné Sza-
bó Ilona (a lengyel közösség több mint egy évtizede 
meghatározó tagja), Berta László (aki az Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek szer-
vezésével több éve támogatja a közösséget), néhai 

Botos Ferenc (a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
volt képviselője, a város Szociális Bizottságának egy-
kori tagja), néhai Horváth József (aki évtizedek át a 
megyei és miskolci roma nemzetiségi közélet meg-
határozó egyénisége volt), Giricz Vera (a magyar 
parlament ruszin nemzetiségi szószólója) és Orliczki 
Károly (a magyarországi nemzetiségek önkormány-
zatának egyik alapítója, 1995-től a Szlovák Orszá-
gos Önkormányzat Közgyűlésének tagja).



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

Hát azt hiszem, erre az a he-
lyes válasz, hogy nem tudjuk. 
Vagyis pontos évszámot nem 
tudunk mondani. Irigyeljük is 
azokat, akik tudják. Leginkább 
azért, mert ők leírhatják, ki-
mondhatják, igazolhatják, hogy 
mikortól részesei a történelem-
nek. Bátran keresgélhetnek és 
találhatnak összefüggéseket a 
tágabb és szűkebb világ létezé-
se, sorsa és saját életük alakulá-
sa között. Van egy napjuk, ami 
arról szól, hogy megszülettek. 
Olyan ez, mint amikor a ké-
sei leszármazottak kutathat-
ják őseik életét, megtalálva és 
azonosítva őket, rájönnek arra, 
hogy ők nem is azok, akiknek 
lenniük kellene, vagy éppen 
pont olyanok, és azt is tudják, 
honnan jöttek, és azt is, hogy 
miért pont onnan, és a dátumot 
is tudják. A szerencsések már 
olyan méretű családfával ren-
delkeznek, ami egy átlagos szo-
ba falát is beborítja.

Bennünket azonban ilyesmi 
nem fenyeget, mert mi kortala-
nok vagyunk, legalábbis abban 
az értelemben, hogy azt, hogy 
mikor születtünk, igazolni 
nem tudjuk, mert nincs róla pa-

pírunk. Vagyis hát van valami, 
ami legalább nagyjából elhe-
lyez bennünket az államalapí-
tás utáni zavaros időkben. Per-
sze nem vagyunk ezzel egyedül 
a világban, mert osztoznak ve-
lünk kortalanságunkban so-
kan. A többségük azonban úgy 
döntött, hogy igenis az utódok-
nak joguk van magukat lega-
lább a kerek évfordulókon ün-
nepelni, ezért településük első 
írásos említéséhez kötve meg-
állapodtak egy évszámban, és 
attól az évtől származtatják 
magukat. Én értem és megér-
tem a történészeket, akik ala-
pító okiratok után kutatnak, 

csak annyi baj van ezzel, hogy 
a régmúlt törzsi hányattatásai-
nak idején az alapkő letétele va-
lami olyasféle esemény lehetett, 
hogy egy jó és lakhatónak kiné-
ző földhöz érve a családfő vagy 
törzsi vezető leszúrta lándzsá-
ját, és azt mondta: Jó ez a hely, 
itt fogunk élni.

Tudom, nehéz ebben a kér-
désben igazságot tenni, de leg-
alább meg kellene próbálni, 
kiindulva azokból a korabe-
li írásokból, melyek ilyen vagy 
olyan formában már említést 
tesznek rólunk, miskolciakról. 
Nekem egyik kedvenc olvas-
mányom Kun Miklósnak, váro-
sunk egykori főbírájának köny-
ve, mely 1842-ben született. Az 
ezer példányban nyomtatott, 
mindössze ötven oldalt kitevő 
kötet Miskolc leírásának első 
magyar nyelvű műve, „Mis-
kolcz múltja, jelenje tekintettel 

jövőjére” címmel jelent meg. Ez 
a kötet az, melyben a szerző elő-
ször osztja fel a város történetét 
jól meghatározott korszakokra. 
Miskolc keletkezésével kapcso-
latban két dokumentumot jelöl 

forrásul. Az egyik III. Béla kirá-
lyunk jegyzőjének, Anonymus-
nak Gesta Hungarorum (A ma-
gyarok tettei) címet viselő latin 
nyelvű kódexe. Ennek vonatko-
zó sorai fordításban:

„És ott Árpád vezér Bors 
 attyának Bungernek nagy da-
rab földet adott, a Tapolucca 
vizétől fogva a Souyou vizéig, 
 melly most Miscoucynak ne-
veztetik….”

A másik idézett forrás a Vas 
megyei borsmonostori cisz-
terci apátság részére 1236-ban 
kiadott oklevél. Ebben említés 
tétetik a Miskoucz nemzetség-
beli Borsról („Comes Bors de 
genere Miskoucz.”).

Kun Miklós egyértelmű-
en állást foglal a város kelet-

kezésének idejében, ugyan-
is könyvének első fejezetét a 
következő mondattal kezdi: 
„Csak negyvenhét híja az ezer 
esztendőnek, mióta a magyar 
nemzet e szép hazát elfoglalá: 
Miskolc nevezete ezen idővel 
egykorú.” Mindebből kitű-
nik, hogy szeretett városom 
éppúgy lehet ezer, mint ki-
lencszáz vagy éppen nyolcszáz 
éves. Történetünk visszanyú-
lik Árpád koráig. Kik akkor 
éltek, már nem felelnek, hiába 
kérdezzük őket. Nekünk, mis-
kolciaknak kell születésünk 
időpontjáról döntenünk, ter-
mészetesen a szakma javasla-
ta alapján. Talán egy történész 
konferencia segítségével.

Fedor Vilmos

Miskolci Napló12 Várostörténet

Hirdetés

A „megtalált tapolcai apátság”

A régészeti leletek tanúsága szerint a terü-
let ősidők óta lakott, s ez Magyarország legré-
gebben lakott területe is. A több mint 70 000 
éves, paleolit kori leletek azt bizonyítják, hogy 
egyike Európa legrégebben lakott területei-
nek. Első ismert lakói a kelta gotinok, talán 
hozzájuk köthető a Miskolctapolcától délre 
fekvő Leányvár építése is. A honfoglaló ma-
gyarok már kevert etnikumú lakosságot talál-
tak ezen a vidéken, akik a Sötétkapu táján, a 
Papszer oldalán és a Tetemvár környékén lak-
tak. A mai Diósgyőri vár helyén a honfoglalás 
előtt már földvár állt.

A régészeti leletek tanúsága szerint a terület 
ősidők óta lakott, s a hely Miskóc nemzetségről 
kapta nevét, amely a megyének is nevet adó Bors 
nemzetség egyik ága volt. Miskolcot Nagy Lajos 
király emelte városi rangra 1365-ben. A király 
egyben a diósgyőri koronauradalomhoz is csatol-
ta a várost, amely egészen 1848-ig királyi tulaj-
donban állt. A 15. század végén már 2000 lakosa 
volt. 1724-ben Borsod vármegye, mint központi 
helyen fekvő, nagy lakosságú mezővárost, Mis-
kolcot választotta a megyeháza felépítésének 
helyszínéül. Az első népszámlálás 1786-ban 2414 
házat és 14 179 lakost jegyzett föl a városban.
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A csoportból való tovább-
jutás után hazai környezet-
ben kezdte meg a kosárlab-
da-Európa-kupa play-off 
körét a DVTK együttese 
szerdán.

A cseh Zabiny Brno elleni 
párharc első felvonásán nem 
a kosárlabda szépségét dom-
borították ki a csapatok, de 
kiélezett küzdelmet láthatott 
a DVTK Arénába kilátogató 
több mint félezer szurkoló.

Hayes kosarára két három-
pontossal válaszoltak a ven-
dégek, akik egyértelműen 
frissebbnek tűntek, így ha-
mar kikérte első idejét Völgyi 
Péter, a hazaiak vezetőedző-
je. Komoly változás azon-
ban nem történt, a csehek 
tíz pontra léptek meg a fe-
hér mezes diósgyőriektől. A 
DVTK érezhetően keményí-
tett a védekezésén, de táma-
dásban továbbra is dadogott a 
labda, így számottevően nem 
sikerült faragni a hátrány-
ból. A brnoi csapat időkérését 
követően kevesebb mint két 
perc volt hátra a negyedből. 
Ebből a periódusból a diós-
győriek jöttek ki jobban, Ká-
nyási hármasával és Jovanovic 
duplájával egy pontra zárkóz-
tak fel a negyed végére.

Jól kezdődött a második já-
tékrész, hiszen Aho Nina vá-
gott be egy hárompontost, 
amellyel másodszor vezetett 
a DVTK. Ennek viszont nem 
sokáig örülhettek a hazai 
drukkerek, mert a vendégek 

egy 7-0-s rohammal ismét 
tisztes előnyt kovácsoltak ma-
guknak. Egy labdaszerzésből 
aztán újfent Aho indult meg 
és fejezte be pontosan a zic-
cerét. A folytatásban is azt le-
hetett érezni, hogy magasabb 
sebességi fokozaton játszik a 
Zabiny Brno, a félidő végéig 
azonban Jovanovic és Kiss két 
duplájával valamelyest felzár-
kózott ellenfeléhez a DVTK 
(29-33).

A fordulás után Cheride-
ne Green köszönt be először, 
majd Hayes egalizált, de új-
fent robbantott a Brno. A 
folytatásban próbálta össze-
szedni magát a DVTK, Mili-
ca Jovanovic vált ekkor vezér-
ré, a montenegrói válogatott 
nemcsak pontszerzés tekinte-
tében jeleskedett, hanem vé-
dekezésben is bemutatott két 
szép szerelést is. Sikerült is ki-

egyenlíteni, sőt a negyedet is 
megnyerték a hazaiak – igaz, 
a vezetés maradt a cseheknél 
(49-51).

Igazán izgalmas zárófel-
vonásra lehetett számíta-
ni, melynek első perceiben a 
Brno őrizte a néhány pontos 
előnyét, de a hazaiak tartották 
a lépést. Kezdett a védekezés 
dominálni, alig esett újabb 
kosár, azt a keveset is a ven-
dégek szerezték, a diósgyőri-
ek „lefagytak” (53-59). Óriási 
küzdelem folyt a pályán, de 
a több hiba a fehér mezesek 
játékába csúszott be. Valami-
vel több mint négy perc volt 
hátra a találkozóból, és szinte 
hihetetlen módon ennyi idő 
alatt már nem született újabb 
kosár, így egy rendkívül kiéle-
zett küzdelemben a valamivel 
meggyőzőbb csehek diadal-
maskodtak 61-57-re.

A hazaiak szakvezetője, 
Völgyi Péter szerint az első 
félidőben nem akadt olyan 
játékosa, aki jó teljesítményt 
nyújtott volna.

– Védekezésben kapar-
tunk, de a támadásainkba 
sok hiba csúszott, ami elbi-
zonytalanította a csapatot. 
Nem tudom elképzelni, hogy 
még egyszer ilyen gyengén 
kosárlabdázzunk. A négy-
pontos vereség ellenére meg-
lehet a továbbjutás, de ehhez 
sokkal koncentráltabb játék 
kell – szögezte le.

A párosítás második mér-
kőzését december 22-én ren-
dezik meg, a DVTK idegenben 
lép pályára Csehországban, de 
addig még egy bajnoki mér-
kőzés vár rájuk: szombaton fél 
6-tól hazai pályán fogadják a 
Csata csapatát.

MN

Állampolgársági esküt tett 
Balázs Csilla, a DVTK női 
labdarúgócsapatának er-
délyi magyar védője Veres 
Pál polgármester jelenlété-
ben kedd délelőtt a város-
háza dísztermében.

A korábban a román női 
labdarúgóválogatottat is 
erősítő védő idáig negyven-
négy női élvonalbeli mérkő-
zésen lépett pályára a DVTK 
címeres mezében. Egy fél év 
horvátországi kihagyást le-
számítva 2018 nyara óta ját-
szik Diósgyőrben.

– Nagyon boldog vagyok, 
és nagyon jóleső érzés, hogy 
erdélyi lányként megkaptam 
a magyar állampolgárságot 
– nyilatkozta a klubhonlap-
nak Balázs Csilla. – Ez ne-
kem személyesen is sokat 
jelent, és a DVTK szempont-
jából is fontos, hiszen a nyá-
ri változások miatt mind-

össze négy külföldi játékos 
lehet egy csapatban egyszer-
re a pályán a magyar női él-
vonalban. Így aztán én sem 
tudtam annyit játszani, mint 
amennyit szerettem volna. 
Most elhárult egy akadály, 
én pedig szeretném minél 
több mérkőzésen segíteni a 
csapatot.

A DVTK női labdarú-
gócsapata nyáron jelentősen 
átalakult, a külföldiek nagy 
része távozott, helyüket fia-
tal magyar játékosok, vala-
mint helyi kötődésű és saját 
nevelésű labdarúgók vették 
át. A piros-fehérek az őszi 
bajnokságot – pontegyen-
lőséggel – az ötödik helyen 
zárták. Folytatás március-
ban: előbb a jelenleg harma-
dik MTK otthonába látogat-
nak, majd 26-án a listavezető 
Ferencváros érkezik Diós-
győrbe.

MN
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„A tapasztalatom azt mon-
datja velem, hogy a tavasz 
még nehezebb lesz” – fogal-
mazott Kondás Elemér, a 
DVTK labdarúgócsapatának 
vezetőedzője a Miskolc Tele-
vízió Sportpercek című mű-
sorának adott értékelésében.

A 2021/22-es NB II-es rajtot 
sok zökkenő tarkította Kon-
dás Elemér elmondása szerint, 
a szakember utalt a tucatnyi új 
játékosra, az új szakmai stábra. 
Mindezek lehetőséget, de egy-
úttal veszélyeket is rejtettek ma-
gukban. Hullámzott is eleinte 
a csapat teljesítménye, ranga-
dókat nyertek, de mellette vol-
tak váratlan pontvesztések is. A 
Szeged elleni mérkőzés jelen-
tette a fordulópontot.

– Tudtunk dominálni Győr-
ben, Békéscsabán, akár em-
berhátrányban is. Ugyanakkor 
többször úgy értünk el döntet-
lent, hogy inkább nekünk állt 
a zászló – emlékeztetett, hoz-
zátéve: idővel aztán folyama-
tosan javulni kezdett a telje-
sítményük, a végére már a 90 
százalékot is megközelítette.

A rangadókon jól teljesített a 
gárda, bár a szakvezető szerint a 
játékosoknak meg kellett szokni-
uk azt, hogy az NB II teljesen más 
bajnokság: itt még inkább jellem-
ző, hogy minden labdáért, min-
den négyzetcentiméterért meg 
kell küzdeni.

– Idő kellett ahhoz, hogy ezt 
elfogadják, de most már tudják, 
hogy mire számíthatnak – emel-
te ki Kondás Elemér, hozzátéve: 
kellett idő arra, hogy megtalálják 

a megfelelő csapatot, a megfelelő 
játékrendszert. Előfordult persze, 
hogy szükségmegoldásokat kel-
lett alkalmazni sérülés, formain-
gadozás miatt. – Én szeretem a 
folyamatosságot, az állandóságot, 
ez most már látszott is az utolsó 
mérkőzéseken: amelyik csapat 
megnyerte a mérkőzést, az legkö-
zelebb is megkapta a lehetőséget.

A fiatalok is folyamatosan a 
nagy csapattal edzenek, figyel-
ték a teljesítményüket, de a ve-
zetőedző – amikor csak teheti 
– megnézi az utánpótlás-mér-
kőzéseket is. „Ha valaki jól tel-
jesít, meg fogja kapni a lehetősé-
get arra, hogy tétmérkőzésen is 
játsszon” – hangsúlyozta.

Molnár Gábor, Könyves Nor-
bert, Horváth Zoltán szállítja a 
gólokat, a DVTK lőtte idén a leg-
többet, ebben azonban az egész 

csapat szerepet vállalt, így nem 
csak három emberre kell készül-
nie az ellenfélnek, hiszen bárki 
odakerülhet a kapu elé.

Az, hogy az élen végeztek ősz-
szel, sokat jelent a csapat számára 
Kondás Elemér szerint.

– Nyugodtabban tudtunk el-
menni pihenőre, nyugodtabb a 
felkészülés. Ez volt a szereplé-
sünk megkoronázása, de ezt kell 
megtartani. A tapasztalatom azt 
mondatja velem, hogy a tavasz 
még nehezebb lesz; olyan he-
lyekre kell majd menni idegenbe, 
például Ajkára, amik nem lesz-
nek egyszerűek. Mindenkinek 
élet-halál küzdelem lesz, ahogy 
közeledünk a bajnokság végéhez. 
Nagyon messze még a vége, de ez 
egy jó részeredmény – értékelt a 
vezetőedző. (A beszélgetést a de-
cember 21-ei, 18:25-kor kezdődő 

Sportpercekben tűzi műsorára a 
Miskolc Televízió.)

A játékosok a szezonzáró után 
összesen három hét pihenőt kap-
tak, de a második héttől min-
denki számára személyre szabott 
egyéni edzésprogramot írt elő a 
szakmai stáb. Január 3-án kezdik 
meg a felkészülést, az ilyenkor 
szokásos egészségügyi vizsgála-
tokkal és fizikai állapotfelmérés-
sel. Még aznap este elindulnak a 
spanyolországi edzőtáborba, ahol 
három mérkőzés szerepel a prog-
ramban (az ellenfelek még szer-
vezés alatt). A január 15-ei ha-
zaérkezést követően további két 
találkozóval készül a Diósgyőr 
– előbb a Békéscsabát fogadják, 
majd Soroksárra utaznak –, hogy 
aztán január 31-én a Vasas elleni 
idegenbeli rangadóval megkezd-
jék a tavaszi hadjáratot.           MN

A vezetőedző szerint még nehezebb tavasz vár a csapatra. Fotó: dvtk.eu

Magyar állampolgár lettMagyar állampolgár lett

MEGKORONÁZTÁK AZ ÉVETMEGKORONÁZTÁK AZ ÉVET

Sorozatban harmadik al-
kalommal is ezüstéremmel 
térhetett haza a muaythai 
világbajnokságról Spéth 
Norbert.

A DVTK Európa-bajnok 
harcosa három évvel ezelőtt 
Cancúnban, tavalyelőtt 
Bangkokban, míg a pandé-
mia miatt 2020-ban elma-
radt verseny után idén szin-
tén Thaiföld fővárosában 
állhatott fel a dobogó máso-
dik fokára.

A DVTK szirmabe-
senyői versenyzője a 
2021-es IFMA muaythai 
világbajnokságon a 67 
kilogrammosok elit ka-
tegóriájában a finn-thai 
kettős állampolgárságú 
Suracai Sosom ellen ma-
gabiztosan jutott tovább 
az első fordulóból. Jász-
ka Krisztián tanítványa a 
negyeddöntőben az olasz 
Matte Cabras ellen már 
az első körben eldöntötte 

a találkozót egy pontos és 
erős, fejre mért tolórúgás-
sal, és bejutott a legjobb 
négy közé. Az elődöntő-
ben Nouredine Samiron-
nal vívott szoros csatát a 
diósgyőri versenyző, az 
első menetet az egyesült 
arab emirségekbeli ver-
senyzőnek adták a ponto-
zóbírák, ám Spéth Norbert 
óriásit küzdve, hatalmas 
csatában meg tudta fordí-
tani a találkozót, és beju-
tott pályafutása harmadik 
világbajnoki döntőjébe. A 
fináléban Auneng Khatt-
hamarasrival, a legna-
gyobb profi muaythai 
szervezet világbajnokával 
nézett szembe a DVTK 
Európa-bajnoka a sportág 
őshazájában, ahol a pon-
tozók a hazai versenyzőt 
látták jobbnak, így Spéth 
– nagyot küzdve – ismét 
világbajnoki ezüstérmet 
szerzett.

MN

Ezüstös harcosEzüstös harcosELŐNY A CSEHEKNÉLELŐNY A CSEHEKNÉL

A négypontos vereség ellenére meglehet a továbbjutás. Fotó: dvtk.eu
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Hulladékudvar 2021. 12. 24–26. 2021. 12. 27–30. 2021. 12. 31. –  
2022. 01. 02.

Miskolc I.
ZÁRVA

10:00 – 18:00
ZÁRVAMiskolc II. 10:00 – 18:00

Miskolc III. 10:00 – 18:00

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt (2021. december 24 – 26.),  

változatlanul, a korábbi megszokott ürítési rend szerint történik.  
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Az ügyfélszolgálati irodák az alábbi napon zárva tartanak: 2021. december 24.  
December 31-én 12 óráig tartanak nyitva.

HULLADÉKUDVAROK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu. Telefon: +36 21 3500 111. Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a BMH Nonprofit Kft.!

A miskolci ügyfélszolglati irodánk és a hulladékudvarok 2021. január 3-ától  
a megszokott nyitvatartási rend szerint állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok nyitvatartási rendjéről részletes tájékoztatás a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.  
A 2022. január 3-ától érvényes 2022. évre vonatkozó hulladéknaptárak hamarosan feltöltésre kerülnek.

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra, vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat!
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Advent negyedik hétvégéjén is 
színes programokkal várják a 
miskolciakat városszerte.

Ahogyan az elmúlt hetekben 
megszokhatták, az ünnepváró 
programok központja ezúttal is 
a Szent István tér lesz. Itt a jó-
tékonysági programok is foly-
tatódnak, köztük délután há-
rom és öt óra között a Miskolci 
Nemzeti Színház színművésze-
inek közreműködésével ismét 
játékokat gyűjtenek a Családok 
és Gyermekek Átmeneti Ottho-
nának, illetve takarókat a mis-
kolci állatmenhelyek számára.

Délután négy órától a Mis-
kolci Csodamalom Bábszínház 
regöléssel várja a gyerekeket, 
öttől pedig a Miskolci Nemzeti 
Színház zenés adventi műsorát 
kísérhetik figyelemmel.

Végül este héttől az Ady-
ba várják a rockereket, ahol a 
Tankcsapda ad majd koncertet.

Vasárnap negyed négytől a 
KÖDMÖN Formációs Tánc-
együttes előadásával kezdődnek 
a programok, majd a Lévay Jó-
zsef Református Gimnázium 
kórusa váltja őket a színpadon, 
ami Sípos Tamás református 
lelkipásztor közreműködésével 

ad majd műsort. Délután négy 
órától Veres Pál polgármester a 
betlehemi lángról gyújtja meg 
az adventi koszorú negyedik 
gyertyáját cserkészek, valamint 
Sztojev-Angelov Ilona, a Mis-
kolci Második Esély Állatvédő 
Alapítvány munkatársának köz-
reműködésével. Ezt követően a 
Miskolc-Avasi Örömhír Kama-
raegyüttes ad műsort a téren.

Délután öt órától pedig kilenc 
különböző nyelven – a többi 
közt szlovák, ukrán, orosz, gö-
rög és lengyel nyelven is – fel-
csendül a Csendes éj című dal a 
Szent István téren.

„A tavaly már bemutatott 
produkció minden szereplő-
je mellett tizenhat helyi kórus 
is részt vesz” – mondta el la-

punknak korábban Fedor Vil-
mos polgármesteri megbízott. 

Idén is az ország legna-
gyobb karácsonyfájává válto-

zik az Avasi kilátó. A fényeit 
a negyedik gyertya meggyúj-
tásával egy időben kapcsolják 
fel.                          Tajthy Ákos

PROGRAMOK AZ ARANYHÉTVÉGÉNPROGRAMOK AZ ARANYHÉTVÉGÉN

December 18., szombat
15:45-19:00 Fényparádé és jótékonysági 

kamionos felvonulás, Dédestapolcsány
14:00-17:00 és 18:00-21:00 Közönség-

korcsolya, II-es jégpálya
19.00 Éjszakai fürdőzés és különle-

ges szaunaest, Miskolctapolca Bar-
langfürdő

19:00 Krúbi-koncert, Helynekem
December 19., vasárnap
9:00-14.00 Karácsonyi régiségvásár, Szé-

chenyi utca
9:00-13:00 Termelői nap – Mikulás, bet-

lehemes játék, Classic Brass Quintet, 
Erzsébet tér

10:00-13:00 és 14:00-17:00 Közönség-
korcsolya, II-es jégpálya

11:00 Kicsi Gesztenye Klub: Liza bú-
csúelőadása, Művészetek Háza

15:00, 16:00 és 17:00 Szaunaest pl. 
édes-fűszeres gőzkabinnal, Miskolc-
tapolca Barlangfürdő

16:00 Vándordiák advent – forralt bor, 
mézeskalács-díszítés, karácsonyi ze-
nék, Kettes klub

16:30 Élő Betlehem a Szolártsik téren, 
Görömbölyi Művelődési Ház

17:00 Continental Band karácsonyi kon-
cert, Csodamalom Bábszínház

17:30 DVTK – Csata, NB I. A-csoport 12. 
forduló, DVTK Aréna

December 20., hétfő
17.00 „Oly halk és hideg idő van” – Zeni-

ta Hangvarázs stúdió, Ady Endre Mű-
velődési Ház

December 21., kedd
10:00 Móka torna – 1-3 éves gyermekeknek, 

Kerekerdő Baba-mama Ház (Árpád 69.)
18:00 Miskolc Dixieland Band Szulák 

Andreával, Művészetek Háza
18:30 DVTK Jegesmedvék – DEAC, Erste 

Liga 22. forduló, Miskolci Jégcsarnok
December 25., szombat
21:00 Christmas Latin party Márton Boy-

jal, Block Bistro
22:00 Csúnya pulcsik éjszakája – Loving 

Arms, Bréda Bia, Rockwell Klub
December 26., vasárnap
20:00 Vén Teenager Party Zoltán Erikával 

és Krisz Rudival, Rockwell Klub
21:00 Hódítás éjszakája Spigiboyjal, 

Block Bistro

22:00 Christmas party – Metha, Dave 
Wincent, 5th Dimension, Helynekem

December 27., hétfő
19:00 Segítség, megnősültem! – Pind-

roch Csaba egyszemélyes vígjátéka, 
Művészetek Háza

December 28., kedd
10:30 Regölés – adventi bábjáték, Cso-

damalom Bábszínház
18:00 DVTK Jegesmedvék – Titánok, Erste 

Liga 25. forduló, Miskolci Jégcsarnok
19:00 Dalok és adomák – Grecsó Krisztián és 

Hrutka Róbert estje, Művészetek Háza
December 29., szerda
10:30 Regölés – adventi bábjáték, Cso-

damalom Bábszínház
19:00 Páratlan páros – a Bánfalvy Stúdió 

színházi előadása, Művészetek Háza
December 30., csütörtök
17:00 1. évzáró rapidtalálkozó – Miskolc 

Márkafüggetlen Autós Klub, Cent-
rum parkoló

18:30 DVTK Jegesmedvék – Dunaújvá-
rosi Acélbikák, 26. forduló, Miskol-
ci Jégcsarnok

19:00 a Budapest Bár koncertje, Művé-
szetek Háza

December 31., péntek
19:00 Szilveszteri buli – svédasztal, retro 

disco, tűzzsonglőrök, Avalon Sörkert
19:00 Szilveszteri party – svédasztal, 

quiz, videodisco, Arena E-sport Bár 
(Széchenyi 88.)

20:00 Szilveszteri buli – svédasztal, zenés 
program, öt medence, sangria, Ellipsum

20:00 Szilveszter – korlátlan étel- és 
italfogyasztás, DJ, pezsgő, Localis-
ta Bistro

20:00 Szilveszter – Carry N, Fundaciôn, 
TheSokolRadio, Avasi Kilátó Kávézó

21:00 Block szilveszter – pezsgő, Ben 
 Steel, Márton Boy, Dj Split, Block Bistro

Január 1., szombat
Újévi rövid séta Bükkszentkeresztről, to-

vábbi információ: bfte.hu
16.00 Éjszakai fürdőzés és különleges sza-

unaest, Miskolctapolcai Barlangfürdő
Január 2., vasárnap
9:00-14:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
19:30 DVTK – PEAC, NB I. A-csoport 14. 

forduló, DVTK Aréna
További programok a minap.hu-n. 

PROGRAMAJÁNLÓ 

DECEMBER 18., SZOMBAT 11:00 
KAKAÓKONCERT, Nagy-
színház, nézőtéri társalgó
19:00 TARTUFFE, Kamaraszín-
ház bemutatóbérlet, Kamara
DECEMBER 21., KEDD 19:00 TAR-
TUFFE, Nagy Attila-bérlet, 
Kamara
DECEMBER 22., SZERDA 19:00 HE-
GEDŰS A HÁZTETŐN, bér-
letszünet, érzékenyített (jelelt, 
narrált) előadás, Nagyszínház
DECEMBER 23., CSÜTÖRTÖK 17:00 
EGY ÓRA VERSEK KÖZT 
MŰVÉSZEINK TÁRSASÁ-
GÁBAN, Játékszín
19:00 HEGEDŰS A HÁZTE-
TŐN, bérletszünet, érzékenyí-
tett (jelelt, narrált) előadás, 
Nagyszínház

DECEMBER 28., KEDD HEGEDŰS 
A HÁZTETŐN, bérletszünet, 
Nagyszínház
DECEMBER 30., CSÜTÖRTÖK 14:00 
HAMUPIPŐKE, bérletszü-
net, Kamara
19:00 PRODUCEREK, bérlet-
szünet, Nagyszínház
DECEMBER 31., PÉNTEK 15:00 
PRODUCEREK, bérletszünet, 
Nagyszínház
JANUÁR 6., CSÜTÖRTÖK 18:00 A 
MESTER ÉS MARGARITA, 
Herman ifjúsági bérlet, Nagy-
színház
JANUÁR 7., PÉNTEK 19:00 TAR-
TUFFE, bérletszünet, Kamara
JANUÁR 8., SZOMBAT 19:00 TAR-
TUFFE, Balikó Tamás-bérlet, 
Kamara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Művészetek Háza, Uránia-terem: De-
cember 16-22., csütörtök-szerda, na-
ponta 15:30 Én és a sárkányom, 17:45 El a 
kezekkel a Papámtól!, 19:30 Szellemirtók – 
Az örökség

December 23., csütörtök és 25-29., 
szombat-szerda, naponta 15:30 és 
17:30 Clifford, a nagy piros kutya, 20:00 
Nagykarácsony

December 25., szombat, 26., vasár-
nap, naponta 13:30 Clifford, a nagy pi-
ros kutya

December 30., csütörtök és január 
2., vasárnap, naponta 13:30 és 15:30 
Clifford, a nagy piros kutya

December 30., csütörtök és január 
2-5., vasárnap-szerda, naponta 17:30 Én 
vagyok a te embered, 19:30 Mátrix fel-
támadások

Január 3-5., hétfő-szerda, naponta 
15:30 Clifford, a nagy piros kutya

Művészetek Háza, Béke-terem: Decem-
ber 16-22., csütörtök-szerda, naponta 
16:00 A művészet templomai – Salvador Dalí 
ifjúkora, 18:00 Buena Vista Social Club: Adios, 
20:15 Szenvedélyes szomszédok

December 18., szombat és 19., va-
sárnap, naponta 14:00 Mikulás kará-
csonyra

December 23., csütörtök és 25-29., 
szombat-szerda, naponta 16:00 Kará-
csonyi mese, 18:00 Magyar passió, 20:15 
Az örökbeadás

December 25., szombat és 26., va-
sárnap, naponta 14:00 Pamacs, a Miku-
lás kis rénszarvasa

December 30., csütörtök és január 2., 
vasárnap, naponta 13:00 Mátrix feltámadá-
sok, 15:45 Mese a barátságról, 17:45 Elk*rtuk

December 30., csütörtök és január 
2-5., vasárnap-szerda, naponta 20:00 
Hajtóvadászat

Január 3-5., hétfő-szerda, naponta 
15:45 Családi testcsere, 17:45 Toxikoma

MOZIMŰSOR Cinema City: December 
16-22., szombat-szerda, naponta több 
időpontban –Addams Family 2. (kivétel hét-
főn és kedden), A farkas és az oroszlán (kivé-
tel hétfőn és kedden), A Gucci-ház, Clifford, a 
nagy piros kutya (csak szerdán), Az oltalma-
zó (kivétel hétfőn és szerdán), El a kezekkel a 
papámtól!, Encanto (keddig), Énekelj! 2., Én 
és a sárkányom, Kings man: A kezdetek (csak 
szerdán), Mátrix feltámadások (csak szer-
dán), Mancs őrjárat: A film (csak hétvégén), 
Nagykarácsony, Pókember: Nincs hazaút, 
Szellemirtók: Az örökség (csak szombaton), 
Vadlovak – Hortobágyi mese (csak hétvégén 
és szerdán), West side story

MOZIMŰSOR

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában 19-én, 
vasárnap délután 4 órától 
az avasi református temp-
lomból közvetítenek. Igét 
hirdet: Hangóné Birtha 
Melinda lelkipásztor. A 2-ai 
műsorban pedig a görömbö-
lyi görögkatolikus temp-
lomból lesz a közvetítés. A 
szentmisét Juhász Ferenc es-
peres, plébános mutatja be.

Vasárnap minden szentmise 
alatt gyóntatnak a Mindszen-
ti templom fűtött gyóntatófo-
lyosóján. December 25-én a 10 
órai szentmise után tart rövid 

ünnepi koncertet a Mindszen-
ti templom kórusa, ezt rövid 
köszöntéssel zárják a Millen-
niumi teremben.

A Szent Imre-templom utol-
só rorátéja december 22-én, 
szerdán lesz. A templomdíszí-
tés ugyanezen a napon délelőtt 
9 órakor kezdődik ugyanitt. A 
díszítéshez és a templomtakarí-
táshoz kérik a hívek segítségét.

December 18-án, szomba-
ton délután 2 órától élő zenés 
csendes összejövetel és kéz-
műves-foglalkozás lesz a Mis-
kolc-Alsóvárosi Református 
Egyházközségben. Vendégük 
a zubogyi énekkar és lelké-

szük. Aki szeretne részt venni 
az alkalmon, attól kérik, hoz-
zon egy tálca süteményt.

December 19-én, vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kezdődik 
ugyanitt az ünnepváró kis-
gyermekes istentisztelet, 10 
órakor pedig zeneiskolások 
és alsó tagozatosok műsora is 
lesz a szertartáson.

A Selyemréten található re-
formátus templomban decem-
ber 24-én, pénteken délután 5 
órától élő zenével, kicsik-na-
gyok műsorával és közös 
énekléssel tartják meg a szent-
esti istentiszteletet. Másnap 
délelőtt 10-től pedig úrvacso-

rával. Szilveszterkor ugyanide 
délután 5 órára várják a híve-
ket, január 1-jén, szombaton 
pedig délelőtt 10 órától lesz az 
újévi hálaadó istentisztelet.

A belvárosi evangélikus 
templomban a szentesti isten-
tisztelet december 24-én, pén-
teken délután 5 órakor kezdő-
dik. Karácsony első és második 
napján pedig délelőtt 11-től 
lesz a szertartás, amit úrvacso-
raosztás követ. Szilveszterkor 
ugyanitt délután 5 órától nyit-
ják ki a templom kapuit az óé-
vet búcsúztató istentiszteletre, 
elsején azonban már délelőtt 
11 órára várják a híveket.

HARANG-HÍREK

Ünnepi hangulat a Szent István téren. Fotó: Horváth Csongor

Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kér-

jük, jelezzék ezt hétköznap 8-16 óráig a +36 70 663 1261-es 

telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A prob-

lémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  KAPCSOLATOS  VISSZAJELZÉS
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Akkor és most. Régi és új felvételünkön a hajdani hejőcsabai 
gyógyszertár látható. A Csabavezér u. 58. alatti ingatlant az egykor 
önálló Hejőcsaba község gazdag földbirtokosai, a Bárczayak építtet-
ték a XVIII. század végén. A XIX. század közepén romantizáló stílus-
ban átalakították, ekkor lett egyemeletes, kontyolt tetejű. Az épület 
a városrész ékének számított, ennek köszönhető az is, hogy a hár-
mas főút négysávosításakor sem bontották le, inkább az út kerülte 
el. A műemlékben hosszú évtizedekig gyógyszertár üzemelt (sőt, a 
kilencvenes évek végén itt működött a hejőcsabai rendőrőrs is). Az 
1995-ös patikaprivatizáció után a létesítmény üzemeltetése gazda-
ságtalanná vált, végül 2009-ben bezárt. A 2019-es önkormányzati 
választások után felállt városvezetés a következő év tavaszán kezde-
ményezett (jelenleg is tartó) tárgyalásokat a tulajdonossal az épület 
és környezetének hasznosításáról. (Tajthy Ákos szövege, Juhász Ákos fotó-

ja, a régi felvétel forrása: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum, Erdélyi Mór cége)

GazdikeresőGazdikereső

Csúnya karácsonyi pulcsik „szépségversenyére” hívták a miskolciakat múlt szombaton a miskolci Adventi forgatag szervezői a 
Szent István térre. A tréfás megmérettetésen azokat várták, akik rendelkeznek harsány mintájú ünnepi ruhadarabbal és nem fél-
nek azokat felvenni a város közönsége előtt sem. A csúnya pulcsikkal három kategóriában nyerhettek a résztvevők a zsűri vagy a 
közönség szavazata alapján. Az első helyezettet tízezer, a másodikat hétezer és a harmadikat ötezer forinttal jutalmazták, ezen túl 
két különdíjast is hirdettek, valamint a közönség kedvencét is jutalmazták. A „Vállalhatatlan, de imádom!'” kategóriában Nagy 
Mária Izabella, az „Egyébként cuki!” kategóriában Koczán Krisztián, az „Annyira csúnya, hogy már szép!” kategóriában pedig 
Kovács Patrik Norbert győzött. Fotó: Mocsári László

A „LEGSZEBB”  A „LEGSZEBB”  
CSÚNYA PULCSIK CSÚNYA PULCSIK 

Ezen a héten Vilit (5932.), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új 
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Vadvirág u.
Fajta: keverék
Kor: 1 év
Neme: kan
Szín: fekete
Súlya: 13,50 kg
Magasság: 37 cm

Új kutyusként került be 
nemrég az Állategészségügyi 
Telep gondozásába. Kedves, 
fiatal, nevelhető, növendék-
kutya. Azonnal nyit a felé kö-
zeledő emberre. Nem támad, 
nem agresszív senkivel.

Hirdetés

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

tések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt 
a Géniusz Könyváruház biztosítja. 

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21. – április 20.) Egészen kellemes hétre számít-
hat. Biztosan már többször előfordult az életében, hogy valami 
rosszul kezdődött, aztán végül minden pontosan úgy alakult, 

mint ahogy tervezte. Nos, ez most is ilyen lesz, dőljön hát hátra és élvezze!

Bika (április 21. – május 20.) Rengeteg munkája vagy ottho-
ni teendője lesz a héten, de ez nem ok arra, hogy a barátokat, 
akik keresik, felhívják, mind elhessegesse magától. Egyeztes-

sen velük időpontot, addig pedig igyekezzen mielőbb végezni a munkával!

Ikrek (május 21. – június 21.) Párkapcsolata mostanában új 
irányt vehet. Ez nem baj, főleg akkor, ha az elmúlt időszak rá-
zósabb volt önök között. Az új terveket viszont mindenképpen 

érdemes közösen egyeztetni a viták elkerülése végett.

Rák (június 22. – július 22.) A szokásosnál is érzékenyebb 
lehet ezen a héten, de ezzel együtt az intuíciói is erősebbek. 
Munkahelyén talán jobb, ha magányosan, egyedül dolgozik, 

így legalább nem veszi át a többiek rezgését.

Oroszlán (július 23. – augusztus 23.) Tudatosítani kell ma-
gában, hogy az önt ért támadásra hajlamos azonnal dühödten 
reagálni. Ez persze érthető, de vegye figyelembe, nem biztos, 

hogy szándékosan akarja bántani a másik. Reagáljon higgadtan!

Szűz (augusztus 24. – szeptember 23.) Sokkal tehetségesebb, 
mint gondolja magáról. Ez azt is jelenti, hogy az önbizalmát kellene 
erősíteni. Ezt csak a tapasztalat fogja megadni önnek. Vágjon bele 

most abba, amit egy ideje tervez! A siker meghozza az önbizalmat is.

Mérleg (szeptember 24. – október 23.) Nagyobb anyagi biz-
tonságban érezheti most magát, és ez természetesen az érzelmi 
életére is pozitívan hat. Azon persze dolgoznia kell, hogy ez a jövő-

ben is így maradjon. Azonban vigyázzon, mert van valaki, aki ön ellen áskálódik!

Skorpió (október 24. – november 22.) Nem volt egyszerű az el-
múlt időszaka, és most sincs még vége a megoldandó feladatoknak. 
Sőt, szinte egyik feladat követi a másikat. Enne ellenére próbáljon 

időt szakítani a feltöltődésre is, különben hamarosan kiégés fenyegeti!

Nyilas (november 23. – december 21.) Nagylelkű tanácsadó és 
vezéregyéniség ön. Valóban nem méltatlanul követik önt sokan és 
fogadják el a javaslatait. Ez azonban nemcsak előnyökkel, hanem 

kötelességeket is jár. Például azzal, hogy be kell tartania a korábban tett ígéretét.

Bak (december 22. – január 20.) Elronthatja a kedvét egy kel-
lemetlen hír, de csak akkor, ha hagyja. Érdemes most picit jobban 
körbenézni, és nem engedni, hogy a félelem beszűkítse a tisztán-

látását. Ez esetben ugyanis észreveheti végre azt is, hogy mennyi jó történik.

Vízöntő (január 21. – február 19.) Olyasmiken tépelődik, 
amin már rég túl kellett volna tennie magát. Ha ezzel most fel-
hagy, még nagyon jó hete lehet. A sors is bizonyítja, hogy néha 

csak egyszerűen el kell engedni azokat a dolgokat, amiket nem tud megoldani.

Halak (február 20. – március 20.) Nyomasztólag hatnak önre 
az elintézetlen ügyek. Van, amit maga is meg tud oldani, de van, 
amihez elengedhetetlen a segítség. Gondolkozzon el, vajon kit 

hívhat fel, kire számíthat! A segítség önnek is jár, ne féljen kérni!

Cím: 3530 Miskolc, Corvin u. 1.
Tel: +36 46 615-562  

E-mail: iroda@iroda2000.hu, web: www.iroda2000.hu

Legyen irodája az Ön sikerének, Legyen irodája az Ön sikerének, 
otthona a család kényelmének titka!otthona a család kényelmének titka!

Miskolc belvárosi éttermünk 60 főig vállalja  
rendezvények teljes körű lebonyolítását.

További információ, ajánlatkérés: 30/337-71-59

Családi esemény? Osztálytalálkozó? Céges rendezvény?
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