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MILYEN LEGYEN
A VÁROS KULTURÁLIS ÉLETE?

A magyar kultúra napja volt az apropója annak a beszélgetésnek, amit szerdán délután rendeztek a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Fiókkönyvtárában. Az eseményen Fedor Vilmos polgármesteri megbízottal beszélgetett
a város kulturális életéről Filip Gabriella főkönyvtáros. Cikk a 7.
oldalon
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ELŐDJE MUNKÁJA NYOMÁBAN

Varga Gábor személyében új vezetője van január 3-ától a
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak. Az igazgató több mint húsz éve oszlopos tagja a miskolci könyvtárosok csapatának, végigjárta a szamárlétrát, jól ismeri
a kulturális intézmény múltját és jelenét is. Az intézményvezető legfőbb célja az, hogy az olvasók éppúgy örömre
leljenek a könyvtárakban, mint az ott dolgozók. Portré a 4.
oldalon

IRÁNY PEKING!

Megismételve 2018-as sikerét, idén ismét olimpiai kvótát
szerzett az immár a DVTK színeiben versenyző Kékesi Márton.
A 26 éves síelő januárban kilenc nap alatt nyolc versenyt teljesített, ahol bizonyította a magyar szövetségnek, hogy ő a leg
gyorsabb magyar szlalomban és óriás-műlesiklásban. A miskolci sportoló 2019-es elülsőkeresztszalag-szakadása után
tért vissza – nyolc hónapos kihagyást követően – a legjobbak
közé, és jutott ki újra az ötkarikás játékokra. Cikk a 9. oldalon

Új funkciót kap a Lézerpont

A problémák megoldása pluszköltséget jelent Miskolcnak.
Fotó: Juhász Ákos

A vártoronnyal együtt a
beruházás is megingott
Már csaknem egy éve
kezdődött el a Diósgyőri
vár több mint 10 milliárd
forintos rekonstrukciója a
2017-2018-ban elfogadott
engedélyes tervek alapján.

Tavaly decemberig úgy
tűnt, minden a menetrend
szerint alakul, majd a munkálatok során kiderült: a
tornyoknál olyan statikai
probléma van, ami a 2017
előtti tervezés során nem
merült fel.

A problémák megoldása
természetesen pluszköltséget
jelent Miskolcnak. Az önkormányzat kért is erre forrást a
Miniszterelnökségtől, felvették a kapcsolatot dr. Kiss János miniszterelnöki biztossal, majd Gyopáros Alpárral, a
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztossal
és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel is, de eddig mindhiába. Az
idő viszont sürget.
Folytatás a 2. oldalon

Nehéz helyzetben
a közműszolgáltatók

Csak az áram árának emelkedése másfél milliárd forintos többletköltséget jelent idén a Miskolc Holding és
tagvállalatai, valamint az önkormányzati intézmények
számára. A közműszolgáltatók állami kompenzációban
reménykednek, egyébként komoly gazdálkodási nehézségekkel kell szembenézniük 2022-ben.
A lakossági felhasználók,
akik az egyetemes szolgáltatás keretében vásárolják a
földgázt és a villamos energiát, a rögzített rezsidíjak

miatt jelenleg semmit nem
érzékelnek az árak „elszállásából” – a vállalkozások és
az intézmények azonban a
szabadpiaci kereskedelemben tudják ezeket az energiahordozókat beszerezni,
ahol ezen hatások már jelentősen érzékelhetők. Az
elmúlt időszakban Magyarországon több városi távhőcég került nehéz helyzetbe,
miután a gázkereskedő felmondta az érvényes szerződésüket. A kormány rendeletileg szabályozta ezekre az
egyedi esetekre vonatkozó
eljárási rendet. A miskolci önkormányzati intézmények és gazdálkodó szervezetek, valamint a Miskolc
Holding Zrt. és társaságai
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel kötöttek
földgáz-kereskedelmi szerződést. A távhőszolgáltatás
esetében a szolgáltatók ártámogatásban részesülnek.
Folytatás a 3. oldalon

A Győri kapu közösségi központjaként is funkcionálhat a Tokaj szolgáltatóház részét képező egykori Lézerpont Látványtár. Fotó: Horváth Cs.

A Herman Ottó Múzeum kezelésébe kerül és teljesen megújul az egykori Lézerpont, ahol néprajzi tematikai tárlatokat
rendeznek be, és a néhai Barna György népviselet-gyűjteményét is bemutatják majd.
Nemcsak néprajzi múzeumként, hanem a Győri kapu közösségi központjaként is funkcionálhat a Tokaj szolgáltatóház
részét képező egykori Lézerpont
Látványtár – erről beszélt hétfői

sajtótájékoztatóján Simon Gábor,
a Velünk a Város frakcióvezetője, a terület önkormányzati képviselője és Varga László (MSZP)
országgyűlési képviselő. Simon
Gábor elmondta, bár az önkor-

mányzat nehéz helyzetben van,
ez sem gátolja meg, hogy olyan
beruházásokat,
fejlesztéseket
hajtsunk végre, ami a város jövője
szempontjából kulcsfontosságú.
Ilyen az új múzeumi tér kialakítása is, ezért a létesítményt részletre vásárolják meg.
– A döntésnek köszönhetően
több mint tíz év után véget ér ennek a páratlanul értékes gyűjte-

ménynek a kálváriája, ami még
a korábbi városvezetés hibájából
alakult ki. A megvásárlást követően a következő közgyűlési ülésen már a birtokba adásról dönthet majd a grémium: terveink
szerint a létesítményt a Herman
Ottó Múzeum fogja működtetni
– mondta az önkormányzati képviselő.
Folytatás a 3. oldalon

Városlakókkal a városért
A város képviselőtestülete
decemberi ülésén fogadta el a
részvételi koncepciót. Ez egy
jelentős mérföldkő abban a folyamatban, amelynek célja az
állampolgárok rendszerszintű
bevonása a döntés-előkészítésbe. Varga Andrea alpolgármesterrel az ide vezető útról
beszélgettünk.
Mivel Magyarországon előzmények nélküli az elképzelés,
már az is kihívás, hogyan lehet
ezt beépíteni a hétköznapi működésbe. Az elfogadott Részvételi koncepció – ami közös állampolgári, civilszervezeti és

Tavaly szeptemberben rendezték meg a város első közösségi gyűlését. Fotó: Juhász Ákos

önkormányzati
elképzelések
mentén állt össze – ennek az
alapjait teremti meg.
„Egy kevésbé járt úton indultunk el, ami nem volt egyszerű,
mert nekünk a saját, miskolci
sajátságainkhoz kell illeszkednünk” – emlékszik vissza Varga
Andrea, majd hozzáteszi: több
mint másfél éve járja a városvezetés ezt az utat. „A Részvételi koncepció megszületése azért
volt ilyen hosszú folyamat, mert
tényleg megpróbáltunk minden
olyan érdekeltet megszólítani,
akik érdemben hozzátehetnek a
létrejöttéhez” – teszi hozzá.
Folytatás az 5. oldalon
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A toronnyal együtt a beruházás is megingott
Tavaly decemberben derült
ki, hogy a tornyoknál olyan
statikai probléma van, ami
a 2017 előtti tervezés során
nem merült fel.
Mint ismert, a Diósgyőri vár
rekonstrukciója állami támogatással indult el tavaly februárban. A hírek akkor arról szóltak,
a beruházás befejezése 2022-ben,
azaz az idén várható. Amennyiben minden a tervek szerint halad, 2023 első negyedévében befejeződhetnek a munkálatok, de
az év végén feltárt problémákra
mielőbb megoldást kell találni.
Minden építkezés során adódhatnak megoldandó statikai
gondok, így lett ez a várnál is. A
2017 előtt zajló tervezési folyamat során a most feltárt hibák
nem derültek ki, viszont a legújabb statikai szakvélemények
alapján rögzíthető, hogy a Diósgyőri vár meglévő falszerkezete
korának megfelelő állapotban
van, ami egyben azt is jelenti,
hogy nem túl erős.
Lapunk megtudta: a régi
kőfalak állékonyságát és tartószerkezeti teherbíró képességét meg kell erősíteni.
Mindezt úgy, hogy a problémás falszakaszokon, falrészeken – beleértve a falmagokat,
a falfelületeket és a falrétegeket egyaránt – tartós, időtálló

A régi kőfalak állékonyságát és tartószerkezeti teherbíró képességét meg kell erősíteni. Fotó: Juhász Ákos

javítás valósuljon meg. Mivel
a statikai gondok a tervezéskor nem voltak ismertek, így a
vár felújításának költségvetésében nincs is erre forrás. A vár
kivitelezési szerződése szerint
a rekonstrukció 13,5 milliárd
forintba kerül, viszont ekkora
volumenű, előre nem látható
pótmunkaigényre a projektben
nincs elkülönítve pluszpénz.

A miskolci önkormányzat
ezért még decemberben segítséget kért – először dr. Kiss János miniszterelnöki biztostól,
majd Gyopáros Alpártól, a Modern Települések Fejlesztéséért
felelős kormánybiztostól és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől –, közel
kétmilliárd forintot arra, hogy
a most felmerült kiadást fedezni

tudja a város. Több levél is született a témában, és ezekre szóbeli
ígéret, hogy év végéig megérkezik a pénz. De nem érkezett.
A kivitelező azonban arról tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy január végéig tud olyan
munkálatokat végezni, amelyek
nem érintik a tornyokat, azután – mivel nem tudja folytatni
a felújítást – megvan az esélye,

hogy levonul az építési területről. Azaz, ha addig nem kapja
meg a plusz 2 milliárd forintot
a város a tornyok megerősítésére, akkor leáll az építkezés. Igen
ám, de a toronydarukat nem lehet elszállítani, így azok bérlése – ami havi szinten több száz
millió forintos költséget jelent
– az önkormányzatot terheli
majd.

Körzeti megbízott Perecesen, rendőrőrs az Újgyőrin
Közbiztonsági szakmai fórumot tartottak pénteken
Perecesen, előtte sajtótájékoztatón elhangzott: a
miskolciak támogatják egy
rendőrőrs létrehozását az
Újgyőri főtéren.

A rendőrség, a rendészet, a
polgárőrség és a katasztrófavédelem megjelent képviselői Pereces, Diósgyőr és Lyukóvölgy
problémáira keresték a megoldásokat – tudtuk meg a szervező Bazin Leventétől. A Velünk
a Város önkormányzati képviselője a korábbi évekhez hasonlóan – éves szinten mintegy háromszázezer forinttal
– továbbra is támogatja a polgárőrség munkáját.

Perecesen tartottak közbiztonsági fórumot. Fotó: Mocsári László

– Perecesen nem kell kiemelkedő problémáról számot
adnunk – hangoztatta a rendészet igazgatója. Vincze Csaba
hozzátette, vannak azonban
olyan kisebb jogsértések, amelyek megkövetelik a megelőző
rendészeti jelenlétet.

Ezek azonban sokszor annál inkább bosszantók, és jelentősen csökkentik a szubjektív biztonságérzetet – ezt már
az önkormányzat Rendészeti
Bizottságának elnöke mondta. Szilágyi Szabolcs szerint
nem feltétlenül csak rendésze-

ti megoldásokban kell gondolkodni: a komplex problémákat
szociális és oktatási eszközökkel is kezelni kell.
Hizsnyik István, a Diósgyőri Rendőrőrs rendészeti
alosztályvezetője elmondta,
szeretnék a nehezebben elérhető területeken lovasrendőrséggel megerősíteni a lakosok védelmét. Egyúttal
kinevezhetnek egy körzeti
megbízottat is.
A fórumot megelőzően sajtótájékoztatót tartott Varga
László. Az egységes ellenzék
országgyűlési képviselőjelöltje (2-es választókerület) azt
mondta, többen azzal keresték
meg, hogy nem elég a jelenlegi
rendőri jelenlét az Újgyőri fő-

téren. Indított egy szavazást a
közösségi oldalán.
– Sokan jelezték, hogy fontosnak tartanák egy rendőrőrs
létrehozását. A kormányváltást követően mindent meg fogok tenni ezért.
Harangozó Tamás, aki az
Egységben Magyarországért
közbiztonsági programjának
létrejöttét koordinálta, azt
mondta, gyakorlatilag a működőképességük határára értek a rendvédelmi szervek,
létszámhiánnyal küzdenek.
Visszaállítanák a rendőri szakma tekintélyét, kiszámítható
életpályamodellt akarnak. Új
illetményrendszert fognak bevezetni, és visszaadják a szolgálati nyugdíjat.
KUJAN I.

HÍREK RÖVIDEN
Kijavítják a buszmegállót.
Javítják a járdafelületet,
ezért hétfőn reggel nyolc
órától várhatóan két napra ideiglenesen lezárják a
Villanyrendőrnél lévő autóbusz-megállóhely első
harmadát, az Avas irányába, a Szinva terasz felől –
közölte a Miskolc Városi
Közlekedési Zrt. A megállót
érintő buszjáratok ebben a
két napban a megállóhelynek a főutcához közelebb
található részén állnak
majd meg.

Módosul a szabályzat. Az
önkormányzat a város településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezi a volt Erzsébet fürdő
2413-as helyrajzi számú
ingatlanra, az emeleteken
lakóház, a földszinten iroda és vendéglátás funkciók céljára. A módosítás a
központi vegyes zóna területfelhasználásnak településközpont vegyes zónára történő változtatásáról
szól, ami megtekinthető a
főépítészi kabinetben vagy
a város honlapján. A készülő tervekhez január 24-étől
február 9-éig vélemények
adhatók, melyeket Veres
Pál polgármesternek címezve a Miskolc MJV. Polgármesteri Hivatala, főépítészi kabinet, 3525 Miskolc,
Városház tér 8. sz. címre
vagy a partnersegiegyeztetes@miskolc.hu e-mail-
címre kérik elküldeni. A
tervekkel kapcsolatosan
január 31-én 15 órai kezdettel tájékoztató lakossági
fórumot tartanak a polgármesteri hivatal III. emeleti
ferde tetős tárgyalójában.

Közös felelősségvállalás
Együttműködési megállapodást írt alá csütörtökön
a Miskolci Egyetem több, a
megyében működő tankerülettel és szakképzési centrummal.

MEGÚJUL A BÜDÖSKE-TÓ. Hosszú évek óta először nincs víz a Miskolci Egyetem kis tavának medrében. Ennek oka, hogy megkezdődött
annak rendbetétele. A tó vizét átmenetileg a Hejőbe engedték le, az
elmúlt hetekben pedig a tómeder kotrása, iszapmentesítése is megtörtént. Jelenleg az idő enyhülésére várnak, hogy a zsilipeken keresztül megkezdődjön a feltöltés, ami körülbelül egy hónapig tart majd. A
Miskolci Egyetem régi célja volt a campus közterületeinek felújítása, a
kis tó is ennek a folyamatnak a részeként születik újjá.
T. Á.
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A kooperáció olyan tevékenységekre erősít rá, amelyek
közül sokat már most is összehangolva végeznek az intézmények – újszerűségét annak kiterjedtsége adja. Horváth Zita,
a Miskolci Egyetem rektora
elmondta, hogy a partnerség
„felhatalmazást ad a szélesebb
körű együttműködésre és a közös felelősségvállalásra a megye
jövője szempontjából”. A náluk
tanuló diákokat szeretnék helyben tartani, ehhez pedig eszköz
lehet a diploma megszerzése a
Miskolci Egyetemen.

Ezen cél elérését segíti a
pályaorientáció és pedagógus-továbbképzés. Ennek részese a Miskolci Tankerületi
Központ is, amelynek igazgatója, László István elmondta:
közel 19 ezer diák és 2200 pedagógus tartozik a tankerület kötelékébe. Az egyetemen

tanuló, leendő pedagógusok
elsődlegesen a tankerület intézményeiben találják meg
gyakorlati helyüket.
Városunk részéről a Miskolci Szakképzési Centrum is
szerepet vállal az együttműködésben.
KIRÁLY CSABA

Horváth Zita hangsúlyozta: a náluk tanuló diákokat szeretnék
helyben tartani. Fotó: Mocsári László

Változások az ellátásban.
Felújítják a Kazinczy utca
18. szám alatt működő orvosi rendelőt, emiatt január 31-étől más helyszínen,
de változatlan rendelési
időben biztosított az orvosi ellátás. A felújítás ideje
alatt Novák Marianna (1. sz.
körzet), Matula Ágnes (2. sz.
körzet) és Onder Beáta (86.
számú körzet) háziorvosok
a Fábián utca 4. szám alatt
rendelnek. A rendelő telefonszáma:
46/359-500,
46/359-666.
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Újabb pályázat indul
Január 24-étől új, piaci alapon kiírt lakáspályázatot
indít a Miskolc Holding Zrt.
Ingatlangazdálkodási igazgatósága, melyen összesen
30 bérlakást hirdetnek meg.
A részletes pályázati feltételeket az ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu
e-lakáspályázat oldalán közzétett pályázati kiírás tartalmazza. Ugyancsak itt tekinthetők meg a bérbeadásra
kerülő lakásokról feltöltött
fényképek, valamint a lakások műszaki állapotára, a felújítási kötelezettségekre és a
fizetendő bérleti díjakra vo-

natkozó tájékoztatók is. A
pályázatok elektronikus formában nyújthatók be. A kiválasztott lakások személyes
megtekintésére a szerződéskötést megelőzően kizárólag
a nyertes pályázóknak van
lehetőségük. A pályázatok
január 24-én 8 órától február 7-én 16 óráig nyújthatók
be. Elbírálásukra legkésőbb
a pályázatok lezárását követő
60 napon belül kerül sor. További információk a 70/7056230; 70/658-3396; 70/4308681 telefonszámokon vagy
a
lakashasznositas@miskolcholding.hu e-mail-címen kérhetők.

RENDEZŐDIK A SORSUK. Az Avas Szálló, a Szentpáli középiskola
és az egyetemi fűtőmű után a város újabb emblematikus épületének
sorsát rendezi a városvezetés a Lézerpont Látványtár megvásárlásával. Az egykori Avas Szállót tavaly januárban vásárolta meg a Mathias
Corvinus Collegium, a felújítást követően pedig bentlakásos kollégiumként és rendezvényhelyszínként is funkcionálhat majd. De végre
megújul az egykori Szentpáli épülete is a Csengey utcában. Az egyetemvárosi fűtőmű egykori épületében pedig tudományos központot
terveztek létrehozni még 2010-ben. Ez azonban soha nem valósult
meg. Az önkormányzat a tavalyi év végén jelentette be, hogy eladta az
épületet a magyar államnak. Várhatóan a campus egy új kutatóközpontja kap helyet a területén. Fotó: Mocsári László

Folytatás az 1. oldalról

A földgáz drasztikus drágulása miatt azonban az előző évhez képest 580 millió forint többlettköltséggel
vásárolták meg a jelenlegi
– 2022. október 1-jéig tartó – gázévre szükséges földgázmennyiséget. A villamos
energiát szintén közösen vásárolják, decemberben lezárult a közbeszerzési eljárás,
a legjobb ajánlat szerint idén
62 forintot fizetnek kilowatt
óránként, ami 1,5 milliárd
forintos többletköltséget jelent – ez háromszor nagyobb
éves költség, mint ami 2021ben volt.
Csak a MIHŐ esetében az
áram árának emelkedése pedig mintegy 370 milliós pluszterhet jelent a szolgáltatónak.
– A villamos energia többletköltségeire a hatósági távhő-ártámogatás nem nyújt
fedezetet, ezért a Magyar
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé ártámogatási-felülvizsgálati kérelmet
nyújtottunk be – tájékoztatott
a MIHŐ.

„Nagyon rosszul érinti” a
MIVÍZ Kft.-t is a villamos
energia árának emelkedése.
– Az üzemeltetés költségei
jelentősen meg fognak emelkedni, ez a napi működést az
első negyedévben még biztosan nem veszélyezteti. Viszont
mivel egyéb költségelemeknél
is van jelentős drágulás, így a
kilátások már rövid távon sem
biztatók – mutatnak rá.
A MIVÍZ Kft.-nél a villamos energia esetében nagyságrendileg 250 millió forint,
a földgáz esetében 12 millió
forint, míg az üzemanyagok
esetében 24 millió forint többletköltséget okoz az energiaárak emelkedése.
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Néprajzi múzeum és közösségi tér
Az épület és a benne található különleges tárlatok sorsa
hosszú éveken keresztül bizonytalan volt.
Folytatás az 1. oldalról

Fontos tudni azt is, mi nem
presztízsberuházásokban gondolkodunk, így a tervezett felújítás után értékes kulturális és
közösségi terekkel gazdagodhat a Győri kapu – jelentette
ki Simon Gábor, aki hozzátette,
az épület megújítására a közelmúltban elnyert TOP-os forrásokból lesz módja a városnak.
Kiállítások, klubdélutánok,
táncházak – ilyen és ehhez hasonló programok rendezésére
is alkalmasak lesznek az egykori Lézerpont terei. Amellett,
hogy a létrejövő néprajzi múzeumnak, sőt egy restaurátori
műhelynek is helyet ad majd –
erről már Varga László beszélt.
– Ez a beruházás már az általunk megkívánt szemléletnek
megfelelően valósulhat meg:
emberközeli fejlesztéseket szeretnénk véghez vinni a miskolciakkal együtt, olyanokat, melyek a városlakókról szólnak.
Ez a korábbi városvezetés alatt
nem minden esetben volt így,
és ezt nagyon nagy hibának
tartjuk – jelentette ki.
Varga László nyomatékosította korábbi gondolatait: céljuk a
városrészi központok fejlesztése, ugyanis egyes területekről
bántóan hiányoznak, vagy nem
a megfelelő színvonalon vannak
jelen alapvető szolgáltatások
vagy éppen közösségi funkciók. „Az Ifjúsági Ház nagytermének bezárása után a Győri kapu
is ilyen nagyobb közösségi tér

Varga László és Simon Gábor hétfőn tartott sajtótájékoztatót a témában. Fotó: Mocsári László

nélkül maradt, ezért is tiltakoztam annak idején jómagam is
az előző városvezetés döntése
ellen. Éppen ezért támogatható általam a jelenlegi koncepció,
ugyanis a már említett funkciók mellett kulturált megjelenésű
üzletek, vendéglátóhelyek is létrejöhetnek majd az épület földszinti részében” – tette hozzá az
országgyűlési képviselő.

– Megoldást jelenthetne egy állami kompenzáció,
de erre semmilyen ígéretet
nem kaptunk eddig. Mivel
a szolgáltatási díjaink változatlanok, így komoly gazdálkodási nehézségekkel kell
számolni. A szolgáltatás biztonságából azonban nem engedhetünk – mondták a MIVÍZ-nél.
Nehéz helyzetbe kerültek a
tömegközlekedési társaságok
is, a pluszköltségek kigazdálkodása „rendkívüli nehézségeket okoz” az MVK Zrt.
számára is. Már a 2021-es
üzleti tervtől is jelentősen eltértek, 2022-re pedig további
több mint 550 millió forint

A létesítmény tervezett jövőjéről legutóbb tavaly októberben írtunk részletesen. A városi
közgyűlés által azóta már elfogadott előterjesztés azt javasolta, az önkormányzat vásárolja meg a Lézerpont épületét a
néhai Barna György örököseitől, és itt mutassa be a városnak
ajándékozott „Kárpát-medence
népviseletei” nevű gyűjteményt.

Ez volt a Lézerpont
A Lézerpont Látványtár hatalmas anyaga Barna György miskolci
gyűjtő, üzletember három évtizeden át folyamatosan bővített magángyűjteményéből fejlődött ki. 2008-as nyitásától kezdve megtekinthető volt itt a Kárpát-medence népviseletének eddig sosem
látott kollekciója, és a régi – már gyakorlatilag eltűnt – kismesterségek emlékeit bemutató kiállítás, ez a kettő él majd tovább az új
koncepció szerint. Szintén itt volt látható az 1950-es, 1960-as évek
tárgyi emlékeivel foglalkozó tárlat, és az irodagépek és az optikai
eszközök múltját bemutató szekció, de erdélyi ásványokat és korabeli miskolci képeslapokat is felvonultatott a látványtár.

Ezt azzal indokolták, hogy
a gyűjtemény nagy részét képező népviseleti textíliák koruknál fogva speciális tárolást igényelnek, melynek a
jelenlegi helyszín maradéktalanul megfelel. Ugyancsak
az épületegyüttesben prezentálnák a most még szintén az
örökös tulajdonában álló kismesterségek gyűjteményét,
amit szintén adományként
ajánlott fel az önkormányzatnak – mondta el lapunknak
néhány hete Borkuti László
önkormányzati képviselő, tanácsnok.
A tervezett új kiállítás részei lennének Petró Sándor és
Köves István gyűjteményei is,
hiszen hazai és nemzetközi
viszonylatban ezek is nagy érdeklődésre tartanak számot.
TAJTHY ÁKOS

Szenvednek a triplázódó energiaárak miatt
A közműszolgáltatóknak jelentős gazdálkodási nehézségekkel kell szembenézniük
2022-ben. Csak az áram árának emelkedése másfél milliárd forintos többletköltséget jelent idén a Miskolc
Holding és tagvállalatai,
valamint az önkormányzati
intézmények számára.

aktuális

többletköltséget kénytelenek
betervezni. A gázolajár-robbanás miatt például több
mint 30 százalékkal nőnek
a kiadások, és 210 millió forintot tesz ki, hogy október
1-jétől a földgáz egységdíja
a korábbi nettó 62 forintról
135-re nőtt köbméterenként.
Az MVK-nál úgy gondolják, a megnövekedett energiaárakhoz kell igazítani a
működési támogatást, ami
elsősorban önkormányzati
feladat, de annak biztosításához elengedhetetlen lenne
visszaállítani a korábbiakhoz hasonló állami szerepvállalást is.
KUJAN ISTVÁN

További béremelést
szeretnének

Szilágyi Szabolcs pénteken tartott sajtótákoztatót. Fotó: J. Á.

Emelkedik a dolgozók bére,
a mértékének azonban határt szabnak a kormányzati
elvonások, amelyek Miskolc
önkormányzatát érintik. Erről beszélt pénteki sajtótájékoztatóján Szilágyi Szabolcs.
A Borsod-Abaúj-Zemplén
megye 1-es választókörzetének egységes ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltje
elmondta, hogy februártól
emelkedik az önkormányzati dolgozók bére. „Szeretnénk
nagyobb volumenű béremelést, de ez a kormányzat miatt
nem lehetséges” – folytatta.
Kifejtette, hogy ennek érdekében a kormány támogatására van szükség, „vagy
egész egyszerűen arra, hogy
az önkormányzatok sarcolását beszüntessék” – emlékeztetett arra Szilágyi Szabolcs,

Az áram árának emelkedése 370 milliós pluszterhet jelent a MIHŐ-nek. Fotó: MIHŐ - Archív felvétel

hogy a gépjárműadóból
származó forrás teljes elvonása, az iparűzési adó bevételének megfelezése és a
tömegközlekedés állami támogatásának megszűnése
komoly terhet ró a városra.
Az infláció és az energiaárak
emelkedése, illetve a koronavírus-járvány miatti egyéb költségek és bevételkiesések okán
mindez több milliárd forintos
kiesést jelent Miskolc számára.
Az országgyűlési képviselőjelölt zárásként hozzátette: „Van
egy rossz hírünk a Fidesz számára: ahogy egyre több terhet
kapunk a kormányzat részéről,
annál jobban érezzük, men�nyire erősek vagyunk együtt.
Tudjuk a dolgunkat, a dolgozóknak kifizetjük, ami jár, április 3-án pedig elzavarjuk ezt a
maffiakormányt!”.
KIRÁLY CSABA
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Korszerű, olvasóbarát könyvtárakért dolgozik
A könyvtári terek komfortosabbá tétele, a megkezdett felújítások folytatása és a távolról elérhető szolgáltatások fejlesztése – egyebek mellett ezeket a nemes célokat vállalta pályázatában Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója, aki január 3-án vette át az intézmény
vezetését.
Varga Gábor személyéről még
tavaly novemberben, zárt ülésen
döntött a miskolci közgyűlés. A
vezetőváltásra a könyvtár élén
azért volt szükség, mert Prokai
Margit, korábbi intézményvezető tavaly októberben nyugdíjba
vonult. A kulturális intézményt
az átmeneti időszakban megbízott igazgatóként Csoma-Simon
Mária vezette.
– Az év eleji feladatok egy része a vezetőváltástól függetlenül
adott minden kulturális intézményben: egyrészt a költségvetési tárgyaláson a vezetőnek jól
kell képviselnie az intézményt,
másrészt az ágazati irányítás részére beszámolót és munkatervet kell összeállítani, valamint a
kollégákkal egyeztetve meg kell
határozni az adott év prioritásait
– sorolta az igazgató, hozzátéve:
nekik mindezt a szervezeti felépítés módosításával párhuzamosan kell megtenniük, hiszen
például az ő korábbi feladatait is
más viszi tovább.
„Régi motoros”
Varga Gábor több mint húsz
éve oszlopos tagja a miskolci
könyvtárak csapatának. Mint lapunknak elmondta, 2000-ben, a
diploma megszerzése után került
Miskolcra, könyvtárosi pályafu-

tását a Miskolci Városi Könyvtár
Szabó Lőrinc Fiókkönyvtárában
kezdte meg. „Itt kipróbálhattam magam az olvasószolgálati területen, de katalogizálással
kapcsolatos feladataim is voltak. Másfél évvel később aztán
a Lévay József Muzeális Könyvtárban folytattam, ami teljesen
más munkát jelentett, hiszen egy
muzeális gyűjtemény olvasóközönsége más igényekkel jelentkezik, mint egy hagyományos közkönyvtáré. Itt aztán a korábbi
igazgatóhelyettes nyugdíjba vonulása után megörököltem az ő
feladatait, és vezettem a muzeális könyvtárat, ezt vittem tovább
egészen 2013-ig” – mondta.
Ekkor vonták ugyanis össze
a Miskolci Városi Könyvtárat
és a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárat, ezt követően osztályvezetőként, 2016-tól városi
hálózati igazgatóhelyetteseként
dolgozott.
„Ma már látható, hogy az ös�szevonás jó döntés volt, számtalan előnnyel jár az olvasóknak,
ráadásul van ennek egy történelmi előzménye is. 1952-ben
ugyanis, amikor létrejött hazánk összes megyei könyvtára,
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeinek még része volt a városi
hálózat is, az ugyanis csak 1960-

Varga Gábor több mint húsz éve oszlopos tagja a miskolci könyvtárak csapatának. Fotó: Juhász Ákos

tól függetlenedett. Ennek ellenére az elődöm számára hatalmas
feladat volt az integráció, hiszen
a párhuzamos munkafolyamatok összehangolása mellett a
szolgáltatásokat is azonos színvonalra kellett hozni a központi
könyvtárban, a hét fiókkönyvtárban és a Könyvtárellátási
Szolgáltatórendszerben működő 331 megyei településen is: katalógusokat kellett összevonni,
a kölcsönzési rendszert kellett
egységesíteni. Ez 2013-ban sikeresen lezajlott" – emlékeztetett a
könyvtár első embere.
Az elkezdett munkát folytatná
Az integrációs munka mellett
fejlesztésekre is volt mód: több
fiókkönyvtár újult meg részle-

gesen vagy teljes egészében. Ezt
a munkát szeretné folytatni Varga Gábor is.
– A központi épületben az elmúlt években kicserélhettük az
elhasználódott padlót, teljesen
megújíthattuk a helyismereti
gyűjtemény, valamint és a Zenemű- és Hangtár bútorzatát.
Ezt a munkát szükséges folytatni a nagy könyvtári terekben is,
hiszen a jelenlegi polcrendszer
már nagyon megviselt állapotban van. Át kell gondolnunk
azt is, hogyan lehetne létrehozni
kisebb olvasó- vagy tanulósarkokat, melyek elvonulási lehetőséget adnak ebben a hatalmas
épületben – sorolta az igazgató, hozzátéve: egyre sürgetőbb
az idén ötvenéves, a Dézsi Já-

nos Ybl Miklós-díjas építész által tervezett Görgey utcai épület
liftjének cseréje és homlokzatának felújítása is (a neves építész
egyébként éppen ezért a komplexumért kapta meg a rangos
elismerést – a szerző). Ezeket a
munkákat – hangsúlyozza – pályázati források bevonásával, az
önkormányzattal konzorciumban végeznék el.
Varga Gábor szerint nem
csak a külső terek korszerűsítése fontos. Az igazgató pályázatában nagy hangsúlyt fektetett
az önkiszolgáló kölcsönzés bővítésére, a távolról elérhető szolgáltatások kiterjesztésére és az
adatbázisok valamint a könyvtár által fejlesztett alkalmazások
otthoni használatára is.

Magasabb színvonalon
„Feladatunk a könyvtárakban őrzött miskolci és megyei
értékek bemutatása, digitálisan
elérhetővé tétele, olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyekkel
a közoktatást támogatjuk. Ez a
munka eddig is folyamatosan
zajlott, viszont az együttműködések bővítésével ezt még magasabb színvonalon kell folytatnunk a jövőben. Emellett a
kényelmi funkció erősítése érdekében olyan távolról hozzáférhető szolgáltatásokat is elérhetővé
szeretnénk tenni a közeljövőben,
mint az online beiratkozás vagy
a távfizetés lehetősége” – jelentette ki az igazgató, aki hozzátette, olvasótáboruk növelése érdekében szeretnék megszólítani a
járvány alatt elmaradó olvasókat éppúgy, mint azokat, akik
korábban sem használták szolgáltatásaikat.
– A könyvtár a dokumentumoknak, a könyvtárosoknak és
az olvasóknak az egysége. Ha
bármelyik hiányzik, akkor már
nem beszélünk könyvtárról. Nekem az a célom, hogy a mi intézményünkben ez a hármas „jól
érezze” magát. Vagyis a dokumentumok legyenek jól feltárva
és használhatóvá téve, a látogatók kapják meg a keresett dokumentumokat, és leljenek örömre nálunk, emellett a könyvtári
dolgozók is érezzék úgy, hogy a
közösséget szolgáló munkájuk
értékteremtő és elismerésre méltó – zárta Varga Gábor.
TAJTHY ÁKOS

Hirdetés

TÚL VAGYUNK A FŰTÉSI IDÉNY KÖZEPÉN
Jól teljesítenek a MIHŐ új vezetékrendszerei
A MIHŐ Kft. 2021-ben október 6-án kezdte meg a fűtésszolgáltatást a városban. Az eddigi tapasztalatokról Bernáthné
Barczi Juditot, a MIHŐ Kft. koordinációs és kommunikációs
főmunkatársát kérdeztük.
– Szolgáltatói szempontból mi
jellemezte a fűtési idényt eddig?
– Az időjárás eddig vegyes
képet mutatott. A 2021. szeptemberi és októberi hónapok
enyhébbek voltak, míg 2021. novembertől mostanáig az időjárás átlagosnak mondható. Bár
többször is előfordult szokatlan
hőmérséklet-ingadozás, sem jelentősen alacsony hőmérsékletű
napot, sem tartósabb hideg időszakot nem tapasztaltunk. A leghidegebb napi átlaghőmérséklet
-5,6 Celsius fokkal január 12 volt.
– Milyen műszaki események történtek eddig a fűtési idényben? Voltak-e meghibásodások, és ha igen,
milyen okokra vezethetők vissza?
– A fűtési idény elején jellemzően az Avasi lakótelepen fordultak elő meghibásodások,
ilyenek voltak a Szentgyörgy
utca 3., a Felsőruzsin körút 4. és
10. szám közötti szakaszon és a
Középszer 7-9. környezetében
történt távhővezeték-lyukadá-

sok, melyek miatt többször történt szolgáltatáskieséssel járó
üzemzavar-elhárítás.
A hálózat állapotának megőrzése, javítása érdekében elvégzésre
került néhány vezetékszakasz cseréje a legkritikusabb pontokon,
mint például a Csermőkei út mentén és a Papszeren összesen közel
800 méter vezeték újult meg mintegy 450 millió forintból.
Távhővezeték-rendszerünk már
elmúlt 50 éves, a MIHŐ Kft. saját
forrásból kisebb léptékben képes
csak vezetékcseréket végezni a
legszükségesebb helyeken, ezért
nagyon várjuk azokat a pályázati
forrásokat, amelyek lehetővé teszik az elöregedett vezetékek nagyobb léptékű cseréjét.
– A távhőszolgáltatás megbízható működtetéséhez a szolgáltatón kívül a lakóközösségeknek is
szükséges közreműködniük. Voltak-e olyan meghibásodások, melyeket a lakóközösségek meg tudtak volna előzni karbantartással?

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

– Az utóbbi időben is előfordul, főleg a diósgyőri területen,
hogy az előírt 40 Celsius fokos
meleg víz helyett, alacsonyabb
hőmérsékletű a csapból kifolyó
víz. A problémát a lakóépületen belüli vízvezetékben lerakódott vízkő okozza, amely a melegvíz-vezeték keresztmetszetét
leszűkíti, vagy akár teljesen eldugítja. A keringtetés megszűnik, ezért a vezetékben lévő víz
hőmérséklete lecsökken, és így
csak hosszabb kifolyatás után
jelenik meg a megfelelő hőmérsékletű meleg víz az ügyfélnél.
Amennyiben bárki hasonló
problémát észlel, kérjük, először
a lakóközösség képviselőjét keresse, aki intézkedik a hibaelhárítás érdekében.
A fűtésszolgáltatás terén is tapasztalunk olyan épületen belüli
problémákat, ahol csak az épület
egyes részeiben, például egymás
fölötti helyiségekben jelentkezik gond. Ezekben az esetekben,
amikor nem a teljes épületben,
hanem csak egyes helyiségekben
jelentkezik fűtési elégtelenség, a
hiba okát szinte mindig a társasházon belül kell keresni.

A példaként említett esetekben a távhőszolgáltatásról szóló
törvény szerint a lakóépületen
belüli vezetékhálózat karbantartása, hibaelhárítása a lakóközösség feladata.
– Előfordulhat olyan helyzet,
hogy elmarad a számla befizetése.
Ilyenkor milyen lehetőségei vannak az ügyfélnek?
– A távhőszolgáltatás díját a
számlán szereplő határidőig meg
kell fizetni, ellenkező esetben sok
járulékos költség terheli az elmaradt befizetést. Azt tudom javasolni, ha mégis előfordul, hogy a
tárgyhavi számlát az ügyfél valamilyen okból nem tudta határidőre
befizetni, kérje mielőbb a részletfizetési megállapodást. Ezt megteheti személyesen ügyfélszolgálati
irodánkban vagy ügyfélkapcsolati partnerünknél. Társaságunknál
minimum 20% előleg befizetése mellett, a tartozás nagyságától
függően maximum 12 hónapra
lehetőség van részletfizetési megállapodást kötni, minimum 5000
Ft/hó törlesztőrészlettel. Nagyon
fontos, hogy a megállapodás csak
addig él, míg a tárgyhavi számlát
és a megállapodás aktuális részle-

Fotó: Kaposvári László
tét együttesen, határidőre befizeti
az ügyfél. A részletfizetési lehetőséggel megelőzhetik, hogy a díjtartozást egyéb, például fizetési
felszólítás és jogi eljárás költségei
terheljék. Már az egyhavi tartozás
is viszonylag nagy összegűvé válhat, amennyiben nem intézkednek a mielőbbi kiegyenlítéséről. A
MIHŐ Kft. azoknál az ügyfeleknél,
akik díjhátralékot halmoznak fel,
a követelés beszedésére irányuló
jogi eljáráson kívül akár a melegvíz-szolgáltatást is felfüggesztheti.
A bírósági végrehajtási eljárás és
annak előkészítési költségei is magasak, és a díjtartozáson felül még
a melegvíz-kizárás költségei is a
hátralékos ügyfelet terhelik. Ezért
arra kérjük a díjfizetés elmaradásával érintett ügyfeleinket, hogy mi-

előbb keressék fel a Szemere u. 5.
sz. alatti ügyfélszolgálatunkat.
– Összességében hogyan értékeli
az eddig eltelt fűtési idényt?
– Természetesen vannak kisebb
fennakadások egy ekkora méretű
hálózat üzemeltetése során, de kollégáim folyamatosan azért dolgoznak, hogy jó minőségű szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleink részére.
Üzemzavar előfordulásakor pedig
a lehető leggyorsabban igyekszünk elhárítani a hibákat, legyen
az éjszaka, hétvége vagy ünnepnap. Fontosnak tartjuk ügyfeleink
tájékoztatását is, ezért a weboldalunk és a hírmondó kiadványunk
mellett már a Facebookon is jelen
vagyunk, ahol hasznos tanácsokkal látjuk el az érdeklődőket a távhőszolgáltatást illetően.
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HÍREK RÖVIDEN
Várják a nevezéseket. A 18.
CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 9-17. között rendezik
meg. Már beérkeztek az első
nevezések a nagyjáték- és
kisjátékfilm- kategóriákba.
A fesztiválra nevezni kisjátékfilm-kategóriában a Festhome felületen április 30-áig,
nagyjátékfilm-kategóriában
május 31-éig, a CineNew
Wave-kategóriában pedig június 30-áig lehet a fesztivál
hivatalos honlapján.
Folyamatos a cserjeápolás. A Városgazda dísznövénykertészeti csoportja
január elején kezdte meg a
cserjeápolási feladatokat,
amelyeket az időjárás függvényében végeznek. A cserjék ifjítómetszését télen

– amennyiben napközben
enyhe az időjárás –, illetve
kora tavasszal szükséges
elvégezni. Ilyenkor eltávolítják az elöregedett, beteg
és száraz ágakat annak érdekében, hogy tavasszal a
növények új, életerős ágakat tudjanak a helyükön
növeszteni. A metszések
során keletkezett zöldhulladékot a Városgazda nádasréti telephelyére szállítják.
Újra nyílt nap. A Miskolci Állategészségügyi Telep január 22-én, szombaton, 10:00
és 14:00 óra között tartja
meg nyílt napját a Fonoda u. 16. szám alatt. A telep
dolgozói jelenleg 53 kutyáról és 8 macskáról gondoskodnak. A nyílt nap tökéletes alkalom arra, hogy az
érdeklődők megismerjék az
állatokat, és közelebb kerüljenek hozzájuk. A nyílt napokon örökbefogadásra is
van lehetőség.
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Élhető, működő, feltöltő Miskolcot!
Varga Andrea alpolgármesterrel arról a folyamatról beszélgettünk, ami a Részvételi
koncepció elfogadásához vezetett, és arról, hogy milyen
lehetőségeket rejt ez magában a város számára.
Folytatás az 1. oldalról

Többször elhangzott már,
hogy Miskolc vezetése hiszi: a
demokráciának meg kell újulnia. Ennek fontos eleme, hogy
az állampolgárok miként tudnak ténylegesen részt vállalni
az önkormányzásban. „Az a
cél, hogy egy élhető, működő,
jó érzésekkel feltöltő környezetben éljenek a miskolciak” –
mondja Varga Andrea.
Egy olyan dokumentumot
kellett összeállítani, ami megfelel mind az említett érdekeltek
véleményeinek és elképzeléseinek, illetve az önkormányzati
működést szabályozó törvényi
kereteknek is. Ez nem volt kön�nyű, hiszen lehet a városháza
bármennyire is nyitott az állampolgári részvételre, működését
szigorú szabályok határolják be.
Mindez azt jelenti, hogy
rengeteg tanulás is társult az
előzményekhez. Az egyik első
mérföldkő a részvételi munkacsoport létrejötte volt. Ebbe a
szakmai előkészítő szervezet-

„Hogy tartalommal tudjuk megtölteni ezt a koncepciót, ahhoz a városlakókra van szükségünk.” Fotó: Juhász Á.

be olyan egyének és szervezetek kaptak meghívást, akik és
amik érintettek a közösségek
életében, valamint a civil aktivitásban és önszerveződésben.
Ez jó példája az említett tanulásnak, hiszen a döntéshozói
és az állampolgári oldal közösen kereste és keresi a legjobb
új gyakorlatokat. Az önkormányzati oldalon az is fontos
lépés volt, hogy létrejött a civil
részvételi referens pozíciója,
aki hídként köti össze a fele-

ket, és koordinálja a részvételi
demokrácia adaptálásával kapcsolatos történéseket.
A szakember a városháza
épületében található Részvételi
Irodában dolgozik. „Egy nyitott
tér a hivatalon belül, ahová bejöhetnek a formális és az informális közösségek, amik szeretnék valamilyen gondolatukat
továbbítani az önkormányzat
felé” – mondta Varga Andrea.
Szintén a tanulás része volt
Miskolc első közösségi gyű-

KIRÁLY CSABA

Időt, energiát szánni
másokra: élethivatás

dezték meg a Részvétel hetét,
amely során hat szervezet és
közösség mutatkozott be új szerepkörében. Minden helyszínen
megjelent valamilyen formában
a fény motívuma, amit a pontok
közös szimbólumnak választottak. Egyikük, az Avasi Közösségi
Kávézó esetében ez látványos
fényfestést jelentett. A részvételi
pontok fő feladata hidat képezni
a városháza és Miskolc aktív
állampolgárai, illetve közösségei
között, hogy az ötletek, vélemények és érdekek könnyebben
eljussanak a döntéshozókhoz, a
miskolciak pedig részt vehessenek a demokráciában.
Fotó: Mocsári László

„Nyitott vagyok a beszélgetésekre, elfogadnak és
szeretnek” – fogalmazott
Dolycsákné Broczkó Noémi szociális gondozó, aki
bizalmi kapcsolatot ápol
ellátottjaival. Új cikksorozatunkban városunk „hétköznapi hőseit” mutatjuk
be, akik munkájukkal sokat
tesznek környezetükért, ezáltal is Miskolcot szolgálva.

Féllábon vikszeltem a tangóra
Emlékszem, sokáig leggyakrabban a Hajdú porszívót kértem ki. Hat órára nyolc forintot
kértek előre, s mivel ez idő alatt
képes voltam a porszívóval a
szomszédokon kívül a nénikémnél is végighaknizni, minden egyes akciót nyereséggel
zártam. Már egészen bejáratott volt a biznisz, amikor édesanyám húga meglepett minket
egy robosztus Rakéta porszívóval. Egyenesen Moszkvából
hozta, egy hazai habselyem
kombinéért cserélte.
Majd, amikor megtapasztaltam, milyen is fél lábbal
vikszelni, tvisztelni a Tangóval felpasztázott parkettán,
ráfanyalodtam az elektromos
kefélőgépre is. A legjobbkor, hiszen lassan már mindenkinek
lett porszívója. Ez már egy bonyolultabb szerkezet volt, nagyon hajazott egy nagyméretű,
háromkéses villanyborotvára.
Csak kések helyett három kör-

lése, ami tulajdonképpen a
részvételiség egyik eszköze.
Okulás, mert még ha adott is
a szándék az emberek bevonására, ennek nincsenek még bevált, tudatosan használt, kidolgozott módszerei itthon.
A civil részvételi kiskabinet
lett végül annak a fóruma, ahol
a Részvételi koncepció mai
tartalma kialakult. Ennek tagjai különböző területekről érkeztek: köztük voltak az említett részvételi munkacsoport, a

civil műhely és a hivatali rendszer képviselői is.
Az a sok-sok tapasztalat, tanulás és közös gondolkodás, amiket fentebb részleteztünk, mind
ebben a csapatban találkozott.
A tagok megvizsgálták, hogy az
önkormányzati rendszerbe hogyan és milyen részvételi eszközöket lehet beilleszteni. Mindezt úgy, hogy az állampolgárok
minden törvénynek és bürokratikus szabálynak megfelelően,
azokhoz illeszkedően tudjanak
részt venni a döntés-előkészítési
folyamatokban.
Varga Andrea emlékeztet,
hogy a részvételi demokráciát
nem szabad szembeállítani a
képviseleti demokráciával. „A
kettő egymást erősíti” – mint
mondja. Arra is kitért, hogy
több képviselőtársa ösztönösen is alkalmazza a részvételiség bizonyos elemeit.
„Hogy tartalommal tudjuk
megtölteni ezt a koncepciót,
ahhoz a városlakókra, azaz a
szövetségeseinkre van szükségünk. Hiszen mi, állampolgárok magunk vagyunk az
önkormányzat, és együtt kell
felelősséget vállalnunk a saját
környezetünk fejlődéséért” –
summázott Varga Andrea alpolgármester.

MISKOLCÉRT DOLGOZNAK

BEMUTATKOZTAK A RÉSZVÉTELI PONTOK. A héten ren-

JEGYZET

Közel, alig néhány háznyira laktunk a Széchenyi utca
64. szám alatti iparcikk-kölcsönzőtől. Miskolcon az egyetlen volt akkoriban. Az émelyítő, cukros illatú édességbolt
szomszédságában, a belváros szívében volt ez a különös
szolgáltatás. Így, ebben a párosításban ki nem hagytam
volna, ha arra jártam. Életem első néhány évtizedében
szoros szimbiózisban voltunk
egymással. Gyakran bejártam
megnézni, milyen is a parkettacsiszoló, hány férőhelyes
a sátruk, vagy mennyi időre vihetném el a tranzisztoros
táskarádiót. Mindannyiszor
elmagyarázták,
semmilyen
garanciát, letétet nem kérnek,
csupán a személyi igazolványomat kell bemutatnom. Érdekes világ, amikor annak a
kis, barna, műbőrbe bújtatott
okmánynak ilyen nagy volt a
presztízse.

aktuális

kefével fényesítette a padlót.
Aztán amikor a leninvárosi festékgyárban elkezdték a Gemini parkettalakk gyártását – ki
tudja miért, egy amerikai űrrakétáról nevezték el - máris lőttek a vikszelőmasinának. Erre
azonnal kölcsönözni kezdték
a parkettacsiszolókat. A piac
annyira fellendült, hogy erre
a szakmára többen is vállalkozást alapítottak, a gépeket
tartósan bérbe vették az iparcikk-szolgáltatótól.
Szerkesztőként rendszeresen
beszélgettünk a forgalmukról.
Megírtam, mintha bárkit is érdekelt volna, hogy éppen miből mennyit kölcsönöztek ki
az adott időszakban. Így aztán számomra ezek a hírek valóságos szociológiai helyzetelemzéseknek is betudhatók. A
nyolcvanas években szinte kicserélődött az árukínálatuk. A
Hajdú mosógépek, centrifugák,
a háztartási kisgépek mindenki

számára elérhetőek lettek. Már
senki sem azon spekulált, hogy
innen vigyen magával táskarádiót a nyaralására. Viszont
érdekes módon egyre többen
kértek tőlük nagy számban tányér- és evőeszköz-készleteket a
vidéki lagzikba.
Még később hiába szigorítottak a kölcsönzési feltételeken, egyre többen próbáltak
lopott személyi igazolvánnyal
kivenni értékes háztartási gépeket. Valóságos bűnszövetkezetek szakosodtak a cég kifosztására. Emlékszem, a pénztár
felett kifüggesztett fotókon jelezték, kik azok, akiknek itt
már semmi keresnivalójuk.
Nos, a világ már ilyen, minden kornak megvan a sajátos
kriminalisztikai ágazata. Így
aztán a kilencvenes évek elejére csak a régi telefonkönyvekben maradt nyoma ennek a
speciális szolgáltatásnak.
SZÁNTÓ ISTVÁN

Az idősellátásban tevékenykedik szociális gondozóként Dolycsákné Broczkó
Noémi. Hivatását 1994-től
végzi, jelenleg a MESZEGYI
Szépkor Szolgáltatási Központban dolgozik. – Otthonokban nyújtok segítséget:
betegellátás, házi ápolás, lakásuk rendben tartása, bevásárlás, gyógyszerek felíratása és kiváltása – sorolta
feladatait. Pedagóguscsaládból származik; azt mindig
is tudta, hogy emberekkel
szeretne foglalkozni, de nem
gyerekekkel, tehát nem tanárként. – Nagyon szeretek
segíteni, közelebbi kapcsolatba kerülni a gondozottakkal, szinte családtagként

kezelnek, és hálásak a tevékenységemért. Nemcsak
meghallgatom a problémáikat, amiket titokban tartok,
hanem kíváncsi is vagyok
rájuk. Tanácsaimat elfogadják – fogalmazott.
Noémi naponta nyolc-tíz
ellátottat keres fel, főleg a
Győri kapu környéke tartozik a körzetébe. - Volt olyan
néni, akihez hat éven át jártam naponta kétszer: reggel
és délben. Nem volt családja, mert a gyermekei halva
születtek, majd elvált, most
már nyolcvanhét éves lenne. Kulcsot is adott az ajtóhoz, hiszen már nem tudott
felkelni az ágyából, én fürdettem, etettem. Aztán egyik
nap holtan találtam rá. Az
elvesztése nagyon megviselt,
mert olyan volt nekem, mint
egy pótnagymama – emlékezett vissza.
A jövőbeli tervei kapcsán
Noémi elmondta: várja a
nyugdíjas éveket, de kizártnak tartja, hogy egyik napról
a másikra abba tudná hagyni
ezt a hivatást, úgyhogy tervezi folytatni a látogatásokat.
RÉPÁSSY OLÍVIA

Mindig is tudta, hogy emberekkel szeretne foglalkozni. Fotó: M. L.
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Minőséget képviselnek határon innen és túl
Kevesebb mint egy hónapig
tart még a felvételi időszak
a középiskolákban, ugyanis
február 18-áig kell eldönteniük a nyolcadikosoknak, hol
szeretnének továbbtanulni.
A diákok első nagy megmérettetését, a központi írásbeli
felvételi vizsgát január 22-én
tartják. A középfokú felvételik legfontosabb tudnivalóiról
Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja
tájékoztatta lapunkat.
– Hogyan alakul idén a középfo
kú felvételi eljárás menetrendje?
– A diákoknak február 18-áig
van lehetőségük jelentkezni a
kiválasztott középiskolá(k)ba, és
eddig kell a jelentkezési lapokat
is leadni. A végső döntést megelőzően érdemes picit több időt
szánni a közös gondolkodásra;
sorra venni a gyermek vágyait, ezzel párhuzamosan pedig
a képességeit és eddigi teljesítményét is górcső alá venni. Éppen ezért azt szoktuk javasolni a hozzánk forduló diákoknak
és szülőknek az iskolaválasztás
tekintetében, hogy jelöljenek
meg egyet a vágyaik szerint,
egy olyat, amelynek leginkább
realitása van és egyet vésztervnek. Ezt megelőzően kerül sor
– ebben az évben január 22-én
– a diákok első nagy megmérettetésére, a központi írásbeli felvételi vizsgára, amelynek
eredményét a diákok még a felvételi lapok beadási határidejét
megelőzően, február 7-én ismerhetik meg. Ez már iránymutatásként szolgálhat a vágyott

középiskolába történő bejutás
lehetőségéről.
– A felvételi jelentkezési határ
idő mellett milyen más fontos,
megjegyzendő határidők van
nak még?
– Február 22-étől tartják a szóbeli felvételi vizsgákat – akiknek
szükséges szóban is bizonyítani. Március 16-áig a középiskolák
tanulmányi területenként nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét, amelynek
ismeretében március 21-22-én
van lehetőség a tanulói adatlapok módosítására. A sorrendbe
új iskolát már nem, de a sorrendben szereplő iskolához tartozó
új tanulmányi területkódot még
lehet rögzíteni. A felvételi eredményekről a felvételt hirdető
középfokú iskola az egyeztetett

felvételi jegyzék alapján április 29-éig megküldi a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek),
továbbá az általános iskolának is.
Az iskola által meghozott döntés
ellen azonban jogorvoslattal lehet élni.
– Milyen fontosabb teendői van
nak a diákoknak a felvételi során?
– Amennyiben a tanuló jelenleg nyolcadik évfolyamba jár, a
felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános
iskolája intézi. Az eljárás során
elvégzendő legfontosabb teendőkről az általános iskolával
szükséges egyeztetni.
– Mi történik akkor, ha valaki
nem tud megjelenni a vizsgán a ki
írt időpontban?

– Ha egy diák valamilyen igazolt okból kifolyólag nem tud
részt venni a felvételi vizsgán,
úgy január 27-én, 14 órakor a
pótló írásbeli felvételi vizsga időpontjában a felvételi vizsgakötelezettségének eleget tud tenni. A
járványhelyzetre való tekintettel
az intézményeknek még egy pótló vizsgaidőpontot kell biztosítani, ez február 4-e, amely időpontban a diák kérelem alapján vehet
részt a vizsgán.
– A járványügyi korlátozások
hogyan érintik a felvételizőket?
Mire kell odafigyelniük?
– A felvételi vizsga napján nem
érvényes a belépési korlátozás az
intézményeinkbe, viszont a járványügyi kockázatok csökkentése érdekében az intézményvezető dönthet úgy, hogy a központi
írásbeli vizsga napján a belépést
kizárólag a vizsgázók részére
engedélyezi. Az egyéb speciális
szabályokról kellő időben értesítettük a szakképző intézményeinkben vizsgázókat annak érdekében, hogy azoknak eleget
tudjanak tenni. Minden érintett
iskolánkban az egy vizsgateremben vizsgázók számát 10 főben
maximalizáljuk, valamint legalább 1,5 méteres távolságot biztosítunk a vizsgázók között.
– Mennyire széles az Miskolci
Szakképzési Centrum képzési ská
lája?
– Számunkra hatalmas öröm,
hogy elmondhatjuk, minden iskolánk és az intézményeinkben
oktatott szakma iránt növekvő
érdeklődést tapasztalunk. Ez köszönhető a szakképzés új rendszerének, az olyan lehetőségek-

nek, mint az általános szakképzési
ösztöndíj vagy a legújabb támogatási forma, az Apáczai-ösztöndíj meghirdetése, valamint annak
a széles körű képzési palettának,
amit iskoláink biztosítanak a diákok számára. Az ország egyik legnagyobb szakképzési centruma
vagyunk. Közel 7000 tanulónk
van (a felnőtt tanulókkal együtt),
és szinte minden ágazatban indítunk képzéseket. Az elektronika
és elektrotechnika, a specializált
gép- és járműgyártás, valamint a
gépészet ágazataiba tartozó képzéseken túl az építőipar, a gazdálkodás és menedzsment, a szépészet és a szociális ágazat szakmai
képzései mellett a turizmus-vendéglátás ágazatáig nyújtunk

szakmaszerzési lehetőségeket az
érdeklődőknek.
– Mely képzések iránt érdeklőd
nek leginkább a diákok?
– Az eddigi tapasztalatok alapján a legnépszerűbb ágazatok az
informatika és távközlés, a gazdálkodás és menedzsment, valamint a turizmus-vendéglátás
ágazat az iskoláink vonatkozásában. Ezekbe az intézményeinkbe többszörös a túljelentkezés,
így nagyon nehéz bejutni. A dinamikusan növekvő érdeklődés
megmutatkozik a felvett diákjaink számában; az idei tanévben
közel 30 százalékkal több 9. évfolyamos tanuló kezdhette meg
nálunk tanulmányait, mint az előző tanévben.

JÓ TUDNI
Középfokú intézmények
l Jelentkezési határidő:

2022. február 18.
l Központi írásbeli vizsga

időpontja: 2022. február
22.
l Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 27.
l Eredmény megtekinthető: 2022. február 7-től
l Szóbeli vizsgák időpontja: 2022. február 22-től
l Felvételi jegyzék kihirdetése: 2022. március 16-ig
l Tanulói adatlapok módosítása: 2022. március
21-22.
l Felvételi értesítés: 2022.
április 29-ig

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra |
| Közélet | Ajánló |
| Aktuális | Sport |
| Világ |
MIKOM Miskolci
Kommunikációs
Nonprofit Kft.
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Díjátadó játékosan
Tizennegyedik alkalommal adták át a Mazsaroff-díjat a Miskolci
Galériában csütörtökön.
Kónya Ábel, a Miskolci Galéria tagintézmény-vezetője
köszöntőjében hangsúlyozta,
a Mazsaroff-díj fontos szelete a helyi művészeti életnek,
amely évről évre a helyi fiatal
művésztehetségek segítését
tűzi ki célul.
– Nagyon örülök, hogy
ilyen sok díjat adhattam át.
Ha már nem leszek, a díjat
akkor is oda fogják ítélni,
ugyanis a lányom viszi tovább – szögezte le a néhai
festőművész özvegye, Maria
Nikolaeva az eseményen.
Az idei év díjazottja Szeszák
Ádám. Az idén harmincéves
miskolci képzőművész a Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola grafika szakán végzett. Több egyéni kiállítása is
volt már különféle klubokban,
kisebb galériákban.
Az átadót követően a tavalyi díjazott műveiből készült tárlatot is megnyitot-

ták. Gulyás Andrea Katalin
képgrafika szakon végzett
Egerben, ám menet közben
a festészetre váltott, abban
találta meg saját kifejezési
formáját. Az utóbbi években
installációkat és objekteket
is készített.
– Mikor gondolkodtam
a kiállítás tematikáján, vis�szanéztem az elmúlt években
készült alkotásaimat, és rájöttem, hogy a különböző játékok megjelenítésével lehetne
leginkább összerendezni azokat – fejtegette az alkotó.
A tárlatot Ferenczy Zsolt
képzőművész nyitotta meg, aki
kiemelte: Gulyás Andrea Katalin olyasfajta összegzésnek
szánta bemutatóját, melyet az
elmúlt években készült, különböző játékokkal kapcsolatos
munkáinak tematikus kivonata képez. Értékelésében kitért
arra is, hogy valamennyi kiállított darab egy-egy játékot jelenít meg.
Az All-in című kiállítás
március 13-áig tekinthető
meg a Rákóczi-házban.
BÓDOGH DÁVID

Gulyás Andrea, Szeszák Ádám és Maria Nikolaeva. Fotó: Mocsári L.

A tárlaton először Varga
Gábor, az intézmény igazgatója beszélt, aki úgy fogalmazott, fontos folyamatosan felhívni a figyelmet arra, hogy
a kulturális intézmények,
közgyűjtemények,
könyvtárak milyen jelentős szerepet töltenek be a közösségek
életében megyei és települési szinten. Hasonlóan fontos
megemlékezni az elődök és
a jelenlegi dolgozók munkájáról, nélkülük ugyanis az intézmények sem működhetnének a jelenlegi színvonalon
– tette hozzá.

– A fotókiállításon túl az
év folyamán rajzpályázatot is
hirdetünk majd a gyermekek
számára, de lesznek online
programok, köztük vetélkedők is, és irodalmi pályázatok kiírására is készülünk.
Október 26-án pedig, a megyei könyvtár alapításának
évfordulóján, egy teljesen új
honlappal jelennénk meg az
online térben, hisszük, hogy
ez egy méltó lezárása lenne
a jubileumi évnek – mondta Varga Gábor, hozzátéve:
az ünnepi könyvhéthez kapcsolódva szeretnének író-olvasó találkozókat, játékokat
és egyéb rendezvényeket is
szervezni.
– Miskolc a háborút megelőzően több jelentős értéket képviselő
könyvtári gyűjteménnyel
rendelkezett, melyek egy része sajnos odaveszett – ezt
már Varga Andrea alpolgármester mondta beszédében,

A dupla évforduló alkalmából nyílt kiállítás. Fotó: Juhász Ákos
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Milyen legyen Miskolc kulturális élete?
Többek között erre a kérdésre kereste a választ Fedor
Vilmos és Filip Gabriella,
akik szerdán a József Attila
könyvárban diskuráltak.
A magyar kultúra napja volt
az apropója annak a beszélgetésnek, amit szerdán délután
rendeztek a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár József Attila Fiókkönyvtárában.
Az eseményen Fedor Vilmos
polgármesteri
megbízottal
beszélgetett a város kulturális életéről Filip Gabriella főkönyvtáros.
A több mint másfél órás eszmecserén szóba került többek
között Miskolc nagy múltú
fesztiváljainak jövője, a városi
kulturális intézményekkel kapcsolatos tervek és a formálódó
kulturális koncepció is.
Filip Gabriella elsőként arról érdeklődött, a fent említett koncepció fog-e a szólni
a Kárpát-medence viseletei
című tárlatról, hiszen éppen a
héten jelentették be, hogy több
mint egy évtized után rendeződhet a sorsa Barna György
hagyatékának. Fedor Vilmos
elmondta: a jelenlegi, vázlatnak tekinthető anyagban még
nem szóltak erről, hiszen nem
volt biztos a jövő, a jó híreknek
azonban ő is örül, és biztosan a
koncepció részét képezi majd a
gyűjtemény.
– Óriási dolog, hogy megállapodás született, ez a kincs
oda kerül, ahová való, a városé
lesz, minden miskolci emberé,
a megőrzéséről pedig a legavatottabbak, a Miskolci Herman

Ötven év, ötven kép
Ötvenéves ebben az esztendőben a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár központi épülete, maga
az intézmény pedig éppen
2022-ben hetvenesztendős – a dupla évforduló
alkalmából nyílt kiállítás
a Görgey utcai épületben
pénteken.

kultúra

melyben a városi és megyei
könyvtár múltját, előzményeit is megidézte. „Mégis,
a könyvtárosok már a háború utáni évben hozzáláttak a helyreállításnak. Így
történhetett, hogy a háború
befejezése után három évvel
már a városi könyvtár működhetett a színház második emeletén” – tette hozzá.
A megyei könyvtárakat
1952-ben egy kultúrpolitikai rendelet hatására hozták létre a városi és a járási
könyvtárak egyesítésével. A
miskolci intézmény az Erzsébet téren a kereskedelmi és iparkamara korábbi,
a Miskolci Akadémiai Bizottság jelenlegi épületében
kezdte meg működését. Új
székházát Dézsi János tervezte, aki az 1972-ben átadott létesítményért Ybl
Miklós-díjat kapott. Varga Andrea hozzátette, a
könyvtári hálózat az elmúlt
években is folyamatosan
fejlődött.
Fehér Miklós, a Könyvtári
Intézet igazgatója végül úgy
fogalmazott: a könyvtárak
legnagyobb és legszebb küldetése, hogy boldoggá kell
tenni az embereket. „Ehhez
a könyv áll a rendelkezésünkre, mint a világ legegyszerűbb, mégis legjobban
működő,
kimeríthetetlen
boldogság-erőforrása”
–
hangsúlyozta.
T. Á.

A beszélgetésen a formálódó kulturális koncepció is szóba került. Fotó: Juhász Ákos

Ottó Múzeum dolgozói fognak
gondoskodni – jelentette ki.
Tárgyalni kell
Szó esett a város fesztiváljainak jövőjéről is. A főkönyvtáros a koncepciótervezetet
idézve azt mondta, bár az ezredfordulón Miskolc három
olyan nagy rendezvényt hozott
létre, mellyel felírta magát Európa kulturális térképére, jelenleg csak az egyik, a CineFest
jövője tűnik biztosnak. Fedor
Vilmos erre úgy reagált: a város tárgyalásokat folytat arról,
hogy a Bartók+ valamilyen
formában
folytatódhasson,
mint ahogyan a járvány miatt
már kétszer elhalasztott Kocsonyafesztivál tulajdonjogairól is.
– Nekem meggyőződésem,
hogy minden olyan értéket

meg kell őriznie egy városnak,
amit az ott élő tehetséges polgárok hoztak létre. Most lehet,
hogy nem a legjobb a helyzet,
de a helyzet változhat. Hiszem,
hogy mindegyik érték megőrizhető, csak nagyon jól kell
tárgyalni. Az én legjobb tudásom szerint olyan emberek
dolgoznak ezeken az ügyeken,
akik a tárgyalásokat sikerre vihetik – mondta Fedor Vilmos.
A város méltóképpen szeretne megemlékezni a 2023-ban
ötvenéves Miskolci Rockfesztiválról, mint ahogyan arról is,
hogy jövőre lesz kétszáz éves a
Miskolci Nemzeti Színház. „Ez
egy olyan ünnep, amit Miskolcon kívül egyetlen magyar város sem tud. Legyünk erre nagyon büszkék, és mindent meg
is fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a két évforduló

gyönyörű legyen, hiszen ez a
város ünnepe – hangsúlyozta.
Tíz évre szól
A polgármesteri megbízott
végül kérdésünkre elmondta,
bár törvényileg kötelező, az elmúlt évtizedben nem volt érvényes kulturális stratégiája a
városnak. A legutóbbi ugyanis 2013-ban lejárt, újat pedig a
korábbi városvezetés nem készített.
– Most egy tíz évre szóló
anyag formálódik. Erre nem
elsősorban azért van szükség,
hogy megfeleljünk a törvényi
kötelmeknek, hanem elsősorban
azért, hogy megfeleljen a város a
polgárainak. Nevezetesen egy
városnak tudnia kell, hogy hol
tart, és hová akar jutni a kultúrában is – zárta Fedor Vilmos.
TAJTHY ÁKOS
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Széles a szolgáltatási skálájuk
Az AA-MED Lithoterápiás és
Radiológiai Intézet közel két
évtizede foglalkozik magánképalkotó diagnosztikával.
Tevékenységüket kibővítették
térítéses klinikai laboratóriumi
diagnosztikával, ahová szeretettel várják meglévő és új pácienseiket. A vizsgálatok szakorvosi beutaló nélkül kérhetőek,
a vérvétel sorban állás nélkül,
időpont-egyeztetéssel történik.
Laboratóriumban akkreditált
készülékekkel dolgoznak, az
AA-MED szerepel az NNK hivatalos listáján.

LITHOTERÁPIÁS
ÉS RADIOLÓGIAI INTÉZET

3529 MISKOLC, BOTTYÁN J. 3.

SZAKRENDELÉSEINK:
A laboratóriumban akkreditált készülékekkel dolgoznak

SARS-COV ellenanyagszint-mérés:
azoknak a pácienseknek ajánlják,
akik átestek a betegségen, vagy
megkapták a védőoltást, és kíváncsiak az ellenanyagszintjükre.
SARS-COV antigén Rapid teszt:
Azoknak a pácienseknek ajánlják,
akik kíváncsiak arra, hogy jelen
pillanatban fertőzöttek-e koronavírussal.
SARS-COV PCR: Azoknak a pácienseknek ajánlják, akik nincsenek
beoltva, nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, vagy tünetet produkálnak, és igazolni szeretnék a koronavírus-fertőzést.
Post-Covid-csomag: A csomag
tartalmazza a szervspecifikus
vizsgálatokat, amelyek kimutatják a betegség lezajlása után
visszamaradt problémákat. Tartalmazza a máj- és vesefunkciókat, gyulladásos paramétereket, szívspecifikus enzimeket,
sepsis markert, valamint mikroés makroembólia kimutatására
szolgáló vizsgálatot. Azoknak a
betegeknek ajánljuk, akik átes-

tek a fertőzésen, és még hetek,
hónapok múlva is rosszul érzik
magukat, valamint tüneteket
produkálnak.
Pajzsmirigycsomag:
Átfogó
képet ad a pajzsmirigy működéséről. Olyan életfontosságú
hormonok termeléséért felelős
e szervünk, melyek befolyásolják a szívritmust, a fogamzást, az
anyagcserét, a hőszabályozást.
Hazánkban statisztika szerint a
lakosság 10 százalékát érinti a betegség, de valójában sokkal több
beteg szenved pajzsmirigy betegségben. Fogyási és hízási képtelenséget, valamint gyakori vetélést, teherbeesési képtelenséget
okoz. A csomag tartalmazza: TSH,
FT3, FT4, anti-TPO, anti-TG szintek
mérését. Annak a betegnek ajánljuk, aki ismert pajzsmirigybeteg,
és a gyógyszer szedését szeretné ellenőrizni, vagy aki a tünetek
alapján gyanakszik a betegségre,
de a szakorvosi vizsgálat nélkül kívánja igénybe venni a vizsgálatot.

Vastagbélszűrő csomag: Tájékoztatást ad a hasnyálmirigy és
a vastagbél állapotáról, a gyulladásos folyamatoktól kezdve a
degeneratív tumoros folyamatokig. A vizsgálat olyan székletvizsgálatot is tartalmaz, mely humán
vérre specifikus, tehát nem kell
előtte diétázni, mert sem a zöldségek, sem a húsok fogyasztása
után nem ad álpozitív eredményt.
Olyan betegeknek ajánlják, akiknek véres a székletük, akik elmúltak 50 évesek, akiknek már volt
vastagbélgyulladásuk vagy -rákjuk, és azoknak, akik megelőzés
céljából kíváncsiak az állapotukra.
Női szűrőcsomag: Felvilágosítást
ad a női szervek állapotáról, illetve
a női hormonok mennyiségéről. A
csomag tartalmazza az E2 (ösztrogén), Progeszteron, FSH, LH, Prolaktin, anti-Müller, Ca-15-3, CA-125
vizsgálatokat. A csomagot ajánlják mind a fiatal pácienseknek,
akik gyermekvállalás előtt állnak,
de sikertelen a próbálkozás, illetve

mind az idősödő, menopausa küszöbén álló pácienseknek, akik vérzésproblémával és egyéb zavarokkal küszködnek, valamint azoknak,
akik kíváncsiak, milyen állapotban
vannak a női szerveik. A csomag
tartalmaz mell és petefészek tumormarkert is, ami önmagában
szűrővizsgálatra nem alkalmas.
Férfi szűrőcsomag: Tartalmazza
a férfihormonok, a vastagbél-tumormarker, gyulladásfaktor mérését. Azoknak a férfiaknak ajánljuk,
akik elmúltak 50 évesek, és megelőzés szempontjából végeztetik
el a vizsgálatot. Továbbá azoknak,
akiknek ismert prosztata- vagy
vastagbélbetegségük van, és
ellenőrizni szeretnék az értéküket.
Kisrutin: Tartalmazza az alap-laborvizsgálatokat: cukor, máj-vesefunkció, koleszterin+triglicerid,
húgysav, ionak, vérkép.
Nagyrutin: Tartalmazza a kisrutint, illetve kiegészül gyulladásos paraméterekkel és TSH-vizsgálattal.

LABORATÓRIUM:
NŐGYŐGYÁSZAT:
UROLÓGIA:
TÜDŐGYÓGYÁSZAT:
POST COVID:
KARDIOLÓGIA:
ANGIOLÓGIA:
REUMATOLÓGIA:
BŐRGYÓGYÁSZAT:
GASZTROENTEROLÓGIA:
PSZICHIÁTRIA:
ORVOSI KONZULTÁCIÓ:

Dr. Puskás Erzsébet
Dr. Székely Zsolt
Dr. Vass István
Dr. Tóth Erzsébet
Dr. Mikló László
Dr. Bodgál Szilvia
Dr. Nagy Árpád
Dr. Néda Mária
Dr. Lukács Péter
Dr. Csilek András
Dr. Cserép Edina
Dr. Argay László PhD

Időpontfoglaláshoz előjegyzés szükséges,
mely az alábbi telefonszámon lehetséges:

+36 30/234-0225

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET

2010 óta az Önök szolgálatában.

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

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

www.kozpontitarsashazkezelo.hu
0-24 órás ügyeletes telefonszámunk:

06-70/944-4408

APRÓHIRDETÉSEK

a Miskolci Naplóban

A Spinto Hungária Kft. a Déli Ipari Parkban működik.
Profilunk elsődlegesen autóipari nagy méretű
nyomásos öntő- és lemezmegmunkáló
szerszámok tervezése és gyártása.
Az alábbi munkakörökben várjuk a jelentkezőket:

ü CNC gépkezelő
ü Szerszámkészítő
ü CAM technológus

ü Csiszoló
ü Projektvezető
ü Raktáros

Jelentkezni a www.spinto-tdm.com honlapon
a karrier oldalon keresztül
fényképes önéletrajz benyújtásával lehet.

Kedves Olvasóink!

l Szervizpont technikus l összeszerelő operátor

Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes áron a Miskolci Naplóban hétköznap
8.00 és 16.00 óra között!

l targoncavezető l betanított gépkezelő
l karbantartó l villanyszerelő l lakatos

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,
felvesszük Önnel a kapcsolatot. Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

www.myhrteam.hu

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

Tel.: 70/795-7402,
30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 01. 22-tól 2022. 01. 28-ig
Palmolive szappan, 90 g, 1655,55 Ft/kg
Star kéztörlő, 2 tekercs, 94,5 Ft/tekercs
Dosia mosópor, 300 g, 763,33 Ft/kg
Tub.O.Flo lefolyótisztító granulátum, 60-100 g
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
Figaró habzó, nem habzó borotvakrém, 85 ml
Active mosogatószer, 0,5 l, 598 Ft/l
Cif mosogató, 450 ml, 842,22 Ft/l
Always ultra eü. betét (5 féle)
Duck WC-tisztító, 750 ml, 665,33 Ft/l
Barbon borotvahab, 200 ml, 2645 Ft/l
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l
Lenor öblítő, 1360-1080 ml, 587,49-739,81 Ft/l
Syoss Oleo hajfesték
Coccolino folyékony mosószer, 1,2 l, 1249 Ft/l
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 3 réteg, 47,47 Ft/tekercs

199 Ft
249 Ft
249 Ft
299 Ft
349 Ft
389 Ft
399 Ft
429 Ft
529 Ft
599 Ft
599 Ft
699 Ft
899 Ft
1199 Ft
1799 Ft
2299 Ft

149 Ft
189 Ft
229 Ft
249 Ft
299 Ft
329 Ft
299 Ft
379 Ft
429 Ft
499 Ft
529 Ft
549 Ft
799 Ft
1099 Ft
1499 Ft
1899 Ft
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RÖVIDTÁV
Final Four. A hétvégén Székesfehérváron rendezik meg
a jégkorong Magyar Kupa
négyes döntőjét. Az első
elődöntőben a DVTK Jegesmedvék a címvédő DEAC
csapatával találkozik (szombat, 14:05), míg a második
ágon a Hydro Fehérvár AV19
és az FTC-Telekom csap
össze (17:15). A helyosztókat vasárnap rendezik meg,
ugyanezen időpontokban. A
Jegesmedvék játékosai egyre javuló formát mutatnak,
csak ők szereztek pontot a
magyar csapatok közül az
Erste Liga erdélyi játéknapján: a címvédő Csíkszereda
otthonában csak hosszabbításban kaptak ki 3-2-re.

sport
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Immár DVTK-színekben az ötkarikás játékokon
Újra ott lesz a válogatott tagjaként a téli olimpián Kékesi
Márton. Ez azt is jelenti,
hogy tíz év után újra diósgyőri sportolónak szurkolhatunk az ötkarikás játékokon.
Egyetlen magyar férfi alpesi
síkvótáért kellett megküzdenie a DVTK síelőjének három
vetélytársa ellenében. Január
6-án kezdte a kőkemény sorozatot Kékesi Márton: kilenc napon át nyolc versenyen indult
a magyar olimpiai alpesi síválogatón, ahol három országban négy-négy szlalom- és óriás-műlesikló versenyen talált
gazdára az egyetlen magyar
kvóta.
– Hosszú évek során felépített munka, aminek ezt a sikert
köszönhetem; ebben a szeren-

„Most már egy egész klubot képviselhetek az olimpián”. Fotó: Parai R.

csének semmi szerepe nincs
– fogalmazott magabiztosan a
26 éves sportoló. – Nagyon sokat és sokszor kellett bizonyítanom ahhoz, hogy a szponzorok engem támogassanak,
hogy a DVTK-hoz igazolhassak. Szisztematikusan építkeztem, lépésről lépésre haladtam,

de mindig bíztam magamban.
Korábban gondolni se mertem
volna, hogy két olimpián is elindulhatok.
Pedig bevallása szerint a
2019-es sérülése után picit
megtört a fejlődése. Ekkor
már túl volt az első ötkarikás
versenyén – Pyeongchangban

szlalomban az igazán előkelő harmincadik helyen zárt a
több mint száz induló közül –,
de úgy döntött, hogy van még
benne potenciál, újra megvív
az olimpiai szereplésért.
Nem volt egyszerű dolga Kékesinek az újfajta kvalifikációs
rendszer miatt. Egy végletekig
kiélezett csatát vívott Úry Bálinttal, végül az utolsó két zágrábi szlalomversenyen az egyaránt a dobogón végző diósgyőri
sportoló bizonyult jobbnak, aki
ezzel megváltotta repülőjegyét
pályafutása második olimpiájára, miután őt választotta a Magyar Síszövetség elnöksége.
– Ezt a sikert legfőképpen magamnak köszönhetem, mert elhittem, hogy a sérülésem után
igenis vissza tudok kerülni a
legjobbak közé, és ugyanolyan
magas szinten tudom folytatni

a síelést. Éreztem, hogy ebbe beleszülettem, és hogy nekem kell
még egy olimpia. Ez azonban
nem sikerült volna a DVTK-hoz
való igazolásom, az orvosaim és
az edzők nélkül; ezek az alappillérek megadták azokat a feltételeket, hogy az álom megvalósuljon.
„Felemelő érzés, hogy most
már egy egész klubot képviselhetek majd Pekingben; dupla
öröm, hogy osztozhatok a sikeren a multisportklubbal” –
fogalmazott.
Kékesi Márton révén – Deák-Bárdos Mihály 2012-es szereplése után – újra diósgyőri
sportolónak
szurkolhatunk
majd a XXIV. téli olimpiai játékokon, amit február 4-20.
között rendeznek meg Pekingben. Az alpesi síszámok február 6-án kezdődnek.
MN

Visszatérnek a HFL-be a miskolciak
Javuló játék. Az utolsó negyedben még az egyenlítésre
is esélyük volt, de a végjátékban alulmaradtak a miskolci
férfi vízilabdázók a BVSC elleni élvonalbeli bajnoki mec�csen. Az év első mérkőzésén
a Vidumanszky László vezette gárda játéka javult, de
a picit kiegyensúlyozottabb
vendégek 13-8-ra nyerni tudtak. Szombaton este 6 órától
ismét hazai vízben láthatjuk
Vismegéket, az OSC Újbuda
érkezik Miskolcra.

Hirdetés

A miskolci amerikaifoci-csapat ismét a legjobbak között szerepel majd a
2022-es bajnokságban.
Aggod Péter szakosztályvezető felelevenítette, hogy az induláshoz való jogot tavaly júliusban szerezték meg azzal, hogy
megnyerték a Divízió I-et.
– A csapatvezetés ezt követően döntött úgy, hogy
újra megpróbálunk helytállni a legjobbak között. A nevezést beadtuk, és megkezd-

tük a felkészülést a rendészeti
szakgimnázium tornacsarnokában. Építkezünk. Folyamatosan tárgyalunk szponzorokkal, edzőkkel és játékosokkal
egyaránt.
– Büszkén mondhatom,
hogy vannak komoly érdeklődők, hiszen a legmagasabban
jegyzett magyar liga sokak
számára vonzó. Egy játékosnak például jóval könnyebb a
HFL-ből bekerülnie a válogatottba, mint alacsonyabb osztályokból.

Az igazolások mellett persze a mag marad miskolci,
a játékosok legalább 80 szá-

zaléka itteni lesz. Hozzájuk
csatlakozhatnak magyar és
import játékosok is. A lé-

Uralták a mezőnyt a Divízió I-ben. Fotó: Juhász Ákos

nyeg, hogy minél mélyebb
legyen a keret. A bajnokság
alapszakasza áprilisban kezdődik a miskolciak mellett a
Fehérvár Enthroners, a Győr
Sharks, a Budapest Cowbells
és a Budapest Wolves részvételével.
– Szeretnénk újra megvetni a lábunkat a HFL-ben. Fel
kell venni a ritmust, hiszen itt
azért sokkal pörgősebb a játék. De úgy gondolom, a srácok állni fogják a sarat.
KUJAN ISTVÁN
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PROGRAMAJÁNLÓ
JANUÁR 22., szombat
14:00-14:45 Varázslatos játékok, Avalon
Maya Dzsungel Játszóház
15:00-17:00 A Pontközpont bemutatkozása a Részvétel hetén (Széchenyi 19.)
18:00 DVTK – UTE, röplabda női Extraliga
8. forduló, Generali Aréna
18:00-23:00 Allianz jégpályák éjszakája,
2-es jégpálya
19:00 Boldogság, avagy élet 50 felett
– a Spirit Színháztól, Ady Endre Művelődési Ház

JANUÁR 23., vasárnap
10:30 A tizenkét hónap, Miskolci Csodamalom Bábszínház
10:30-13:30 és 14:00-17:00 Közönségkorcsolya, 2-es jégpálya
17:30 DVTK – Szigetszentmiklós, NB I. A
csoport 18. forduló, DVTK Aréna
JANUÁR 24., hétfő
10:00 Ingyenes szeniortársastánc, Ady
Endre Művelődési Ház
16:30 Pörgő-forgó gyermektánc bölcsiseknek, Kerekerdő Baba-mama Ház (Árpád út 69.)
JANUÁR 25., kedd
9:30 Karikázó mondókázó babáknak, Főnix Közösségi Tér (Városház tér 16.)
17:15 Hastánc Ujfaludi Natáliával – kezdő, Ady Endre Művelődési Ház
19:00 Magyarok menni Bamakó – standup és filmvetítés Badár Sándorral,
Művészetek Háza
JANUÁR 26., szerda
9:00-15:00 Mamamasszázs, Főnix (Városház tér 16.), előzetes bejelentkezés: +36
30/427-1544

JANUÁR 27., csütörtök
17:15 Gerincjóga, Belvárosi Jóga Stúdió
(Szemere 2.)
17:15 Mesekalandorok – kreatív foglalkozás, Kerekerdő Baba-mama Ház (Árpád út 69.)
18:00 DVTK Jegesmedvék – Brasov
Wolves, Erste Liga 34. forduló, Jégcsarnok
19:00 Mozart & Bon-Bon Symphonic, Művészetek Háza
JANUÁR 28., péntek
11:00 Ingyenes baba-mama klub, Ady
Endre Művelődési Ház
16:00-21:00 Szaunaest bőrradírral is, Ellipsum, előzetes regisztráció: +36 70/6831241
19:00 The Sign lemezbemutató és a Chain Bridge Pop koncertje, Helynekem
JANUÁR 29., szombat
6:45 Túra a Lázbérci-víztározó mentén,
Búza tér 11-es kocsiállás, részletek: +36
30/470-8645
10:00-17:00 Börze, Kerekerdő Baba-mama Ház (Árpád 69.) asztalfoglalás: +36
30/739-4286
18:00 DVTK – Békéscsabai Röplabda SE,
röplabda női Extraliga 9. forduló, Generali Aréna
JANUÁR 30., vasárnap
10:30 A tizenkét hónap, Miskolci Csodamalom Bábszínház
17:00 DVTK Jegesmedvék – Csíkszereda,
Erste Liga 35. forduló, Jégcsarnok
19:00 Újévi Operettgála 2022 – Ünnepi
koncert az operett csillagaival, Művészetek Háza

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
JANUÁR 24., hétfő 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12)
18:25 Highlights (sporttalkshow)
(12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00 Híradó ism. (12)
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:20 A Fili
karnagya (dokumentumfilm) (12) 21:35
Képújság (12)
JANUÁR 25., kedd 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:35 Képújság (12) 18:00
Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12)
18:25 Sportpercek (12) 19:00 Híradó
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
Első segély (dokumentumfilm) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Az ismeretlen Kárpátalja (dokumentumfilm) (12) 21:15 Képújság (12)
JANUÁR 26., szerda 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:15 Képújság (12)
18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Egészségpercek ism. (12)
19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Basszuskulcs
(ism.) (12) 21:00 Képújság (12)
JANUÁR 27., csütörtök 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Miskolc önkormányzatának közgyűlése (élő közvetítés) (12) 18:00 Híradó (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Promen-

program
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ád (kulturális magazin) (12) 19:00 Híradó
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 A tű hegye (kisjátékfilm) (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Miskolc önkormányzatának közgyűlése (ism.) (12)
JANUÁR 28., péntek 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Melinda (kisjátékfilm) (12)
19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Szabadság, harc (kisjátékfilm) (12) 19:50 Összezárva (kisjátékfilm) (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15
Időjárás jelentés (12) 20:25 Örvényben
(dokumentumfilm) (12) 21:20 Képújság
(12)

HARANG-HÍREK

FELIDÉZIK AZ ELSŐ NEGYEDSZÁZADOT. A miskolci Színész-

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
január 23-án, vasárnap
16 órától az avasi Isteni
Ige templomból közvetítenek. Szentbeszédet
mond: Boronkai József
görögkatolikus parókus.

múzem elmúlt huszonöt évét
idézi meg az a kiállítás, melyet
múlt pénteken nyitottak meg a
Herman Ottó Múzeum részeként
működő létesítményben. A tárlat
százhuszonhét pillanatképe a
Thália-ház korábbi és jelenlegi
dolgozóinak, kiállításainak, eseményeinek állít örök emléket.
Mikita Gábor színháztörténész,
muzeológus a megnyitón elmondta, a Thália 25 programsorozatot éppen egy évvel ezelőtt indították el, akkor a járványhelyzet
miatt még online. - A jubileumot
most ahogy kezdtük, úgy zárjuk:
egy fotókiállítással, de most már
élünk a lehetőséggel, hogy élőben, személyesen is jelen legyünk
azon, hiszen bármennyire szeretjük az online világot, ezek a falak
bizonyára sokunknak kedvesebbek annál – fogalmazott. A jubileumi tárlat május 1-jéig tekinthető
meg. Fotó: Horváth Csongor

Desszert a léleknek: Mozart-bonbon
A Bon-Bon együttessel ünneplik Mozart születésnapját
Miskolcon a helyi szimfonikusok.
Nagyszabású közös koncertre készül a Bon-Bon együttes
a Miskolci Szimfonikus Zenekarral. A 2020-ban jubiláló
Bon-Bon immár 27 éve a magyar könnyűzenei élet meghatározó formációja. Slágereiket
nem csak a kilencvenes évek
fiataljai ismerik: több számuk
kerül elő mai napig nyilvános
ünnepségeken vagy szűk körben, családi összejövetelek alkalmával, így válva kortalan
vallomásokká – ilyen például a
Köszönöm, hogy vagy nekem
című dal, aminek a refrénjét
valószínűleg olvasóink közül
is a legtöbben már magukban
dúdolják.

A Bon-Bon január 27-én
Miskolcra látogat, hogy egy
különleges est keretében –
összehangolva a helyi szimfonikus zenekar művészeivel
– végre bepótolják a járványhelyzet miatt két éve halogatott koncertjüket.
– 2020-ban volt a Bon-Bon
fennállásának 25. évfordulója, mi pedig arra gondoltunk, együtt ünnepeljük meg
velük ezt a „születésnapot”
egy rendhagyó koncert keretében itt, Miskolcon. A járvány azonban közbeszólt:
addig kellett halasztani az
eseményt, míg végül találtunk egy minden szempontból alkalmas dátumot. S ha
már ez pont Mozart születésnapjára esik, hát róla sem feledkezünk meg a műsorban –
mondta Handa Eszter, a helyi

JANUÁR 29., szombat 07:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 10:50 Képújság (12)
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) (12) 18:25 Egészségpercek ism. (12)
19:00 Krónika ism. (12) 19:25 Highlights
ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:25 A
vajdaság virágai (dokumentumfilm) (12)
21:20 Képújság (12)
JANUÁR 23., vasárnap 07:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 10:20 Képújság (12)
16:00 Hívőszó (12) 17:25 Suhanj velem!
ism. (12) 18:00 Krónika ism. (12) 18:25
Kilátó ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12)
19:25 Kilátó ism. (12) 20:00 Polgár40 (dokumentumfilm) (12) 21:00 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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szimfonikus zenekar kommunikációs menedzsere.
A tervek szerint a Mozart
& Bon-Bon Symphonic-esten
a népszerű klasszikus és popzene találkozik majd, egészen
fantasztikus összeállításban.
A miskolci zenekartól amúgy
sem idegen a könnyed és komolyzenei műfajok magas
színvonalú vegyítése: Filmfónia 1-2, FeelHarmonic Love,
Hooligans Symphonic, Mesefilmfónia, Klazz-koncertek,
Musical és Miskolc Symphonic-koncert, csak hogy a legismertebbeket említsük.
– Már megszokhatta a közönség, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekar minden
évben készül valamilyen különleges, rendhagyó koncerttel a közönségnek. 2022-ben
az igényes popzene találkozik
majd a klasszikus zene krémjével a január 27-ei Mozart &
Bon-Bon Symphonic-koncerten.
A koncerten a legnépszerűbb Mozart-operákból hallhat majd részleteket a közönség, majd a Bon-Bon együttes
legismertebb dalai szólalnak
meg szimfonikus zenekari kísérettel. Emellett egy különleges meglepetés is készülőben
van, amit az 1995-ben debütáló együttesből Szolnoki Péter,
az „egyik Bon” prezentál majd,
akitől egyébként közel sem
idegen a szimfonikus zenekarok világa.

Különleges meglepetéssel készül Szolnoki Péter. Fotó: Beregi L.

Művészetek Háza, Uránia-terem:
JANUÁR 20-26., csütörtök-szerda, naponta 14:30 Gyűlölök és szeretek, 16:30 A
Gucci-ház, 20:00 Veszélyes

JANUÁR 27-FEBRUÁR 2., csütörtök-szerda, naponta 16:15 Anna Frank – Párhuzamos történetek, 18:00 Párhuzamos
anyák, 20:15 A professzor és az őrült

JANUÁR 27-FEBRUÁR 2., csütörtök-szerda, naponta 15:30 Clifford, a nagy piros
kutya (kivéve vasárnap), 17:45 El a kezekkel a papámtól!, 20:00 Az unoka

Cinema City: JANUÁR 20-26., csütörtök-szerda, naponta több időpontban –
355, A kaptár – Raccoon City visszavár
| A világ legrosszabb embere | Az unoka | Clifford, a nagy piros kutya | Családi testcsere | El a kezekkel a papámtól!
(csak hétvégén) | Encanto, Énekelj! 2. |
Gyűlölök és szeretek | Kings man: A kezdetek | Mátrix feltámadások (csak szombaton) | Pókember: Nincs hazaút | Sikoly
| Szexfantáziák | Szörnyen boldog család 2. (csak hétvégén) | Veszélyes

Művészetek Háza, Béke-terem:
JANUÁR 20-26., csütörtök-szerda, naponta 16:00 Az én Rembrandtom, 18:00 A világ legrosszabb embere, 20:15 Még egy
kört mindenkinek
JANUÁR 22., szombat 14:00 Természetes fény

Az ökumenikus imahét utolsó alkalma szombaton délután 5 órakor
kezdődik a Deszkatemplomban, ahol az igeolvasás
és az imádság Hangó István református lelkésztől
hangzik el, igét Juhász Ferenc katolikus pap hirdet.
Az ökumenikus imahét
felekezetei a perselyadakozásokat egységesen a
Covid-19-árvák
javára
ajánlják fel a Regőczi Alapítvány közreműködésével.
A Búza téri görögkatolikus székesegyház belső
felújítás utáni felszentelése január 23-án, vasárnap
lesz a püspöki konferencia tagjainak részvételével.
Ezen az alkalmon a híveknek a járvány miatt otthoni imádság ajánlott.

Bájer Máté

MOZIMŰSOR

JANUÁR 30., vasárnap 14:00 A feltaláló

Az avasi Isteni Ige templom búcsúja január 23-án,
vasárnap lesz a fél 12-kor
kezdődő
szentmisével
együtt, ahol a szentbeszédet Boronkai József görögkatolikus parókus tartja.
Ökumenikus
imaórára
mehetnek a hívek január
23-án, vasárnap délután
4 órától a vasgyári evangélikus templomba. A
Mindszenti Plébánián és
a Szent Imre-templomban
is várják azok jelentkezését, akik ebben az esztendőben kötnek házasságot,
hogy a jegyesoktatást február végén el tudják kezdeni.

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

A MISKOLCI NEMZETI
SZÍNHÁZ MŰSORA
JANUÁR 22., szombat 19:00 VERON,
Szemere Bertalan-bérlet, Nagyszínház
19:00 GÉPNARANCS, Játékszín
JANUÁR 25., kedd 19:00 PRODUCEREK, bérletszünet, Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE, bérletszünet, Kamara
19:00 GÓLYAKALIFA, Játékszín
JANUÁR 26., szerda 10:00 HAMUPIPŐKE, bérletszünet, Kamara
19:00 A MESTER ÉS MARGARITA, Jen
bach Béla-bérlet, Nagyszínház
19:00 DIXIE KLUB, Játékszín
JANUÁR 27., csütörtök 18:00 DÉJÀ VU,
Jezsuita ifjúsági bérlet, Nagyszínház
Január 28., péntek 19:00 SZENTIVÁNÉJIÁ!, bérletszünet, Nagyszínház
19:00 NEM ÉN VOLTAM... / TILTOTT ÖSVÉNYEK, Nagy Attila-bérlet, Kamara
JANUÁR 29., szombat 11:00 KAKAÓKONCERT, Nagyszínház nézőtéri társalgó
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A nyolc éve, fiatalon elhunyt
Rakaczki Bencére emlékeztek a diósgyőri ultrák a DVTK
Stadionnál hétfőn este. Aznap
reggel a piros-fehérek labdarúgói nevében az egykori csapattárs, Eperjesi Gábor, valamint a három csapatkapitány,
Dejan Karan, Polgár Kristóf és
Hegedűs János emlékezett
meg koszorúval Bencéről. Az
emléktáblánál fejet hajtott
Veréb György, Kondás Elemér,
Benczés Miklós és Fogarasi
Zoltán is. Egy nappal korábban,
Bence halálának évfordulóján
a klub szakmai vezetői keresték fel a sírját. A diósgyőriek
kapusa 2014. január 16-án
hunyt el. Első és utolsó csapata a Diósgyőri VTK volt.
Fotó: Mocsári László

Gazdikereső

Ezen a héten Adát (5986), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022.
február 2. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt
sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku
Akkor és most. Hejőcsabán egy református és egy római katolikus
templom van - régi és új felvételünkön ez utóbbi látható. Az első római katolikus templom már a XIV. században is állt a mai Hejőcsabán,
ebben biztosak lehetünk, mert a történeti források szerint az egyházi létesítményről már a pápai tizedlajstromok is említést tettek. A
templomot a reformáció idején a helyi kálvinista közösség elbirtokolta, majd magára hagyták a majdnem teljesen elnéptelenedett község egyházi intézményét, és újat építettek maguknak helyette. Ezt
követően csak a XVIII. században, az ellenreformáció idején, egészen
pontosan 1762-ben épül meg az új katolikus templom az akkor még
mindig önálló Hejőcsabán. Ekkor már a mai templom közvetlen elődjéről van szó, ennek azonban a falai néhány évtized múltán gyengének bizonyultak, ezért 1816-17-ben újjáépítették klasszicizáló stílusban, 1826-ban kívülről támpillérekkel is megerősítették. Belső tereit
1951-ben festette ki Márton Lajos festőművész, a templom legutóbb
1976-ban volt felújítva. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

Bekerülés helye: Magashegy
Fajta: keverék
Kor: 2 év
Neme: nőstény
Szín: fehér-barna foltos
Súlya: 40,20 kg
Magasság: 65 cm
Hirdetés

Új kutyaként került gondozásba. Jámbor, félénk kislány.
Bár nagytestű fajta, de házőrzésre alkalmatlan. Inkább lehetne
kedves plüss macinak nevezni.
Más kutyákkal és minden felé
közeledővel megadó természetű.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) Bár Ön rendszerint nagyon is
céltudatos, mostanság álmodozóvá válik. Nehezen
halad a munkával, cserébe viszont nagyon jó meglátásai, sugallatai lesznek. Ezekre érdemes figyelni.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Most megmutathatja az
oroszlánkörmeit, a lehető legjobb értelemben. A szakmája terén alkothat nagyot, és ezzel kivívhatja a főnök elismerését. Nem csoda, ha magasabbra tör: a tehetsége megvan hozzá.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nem kellene minden apróságnak akkora feneket kerítenie. Ilyenkor nagyon
gyanús, hogy a baj nem is abban van, ami önt irritálja
a színen. Az okokat mélyebben kellene keresnie.

Bika (04. 21.–05. 21.) A életét érintő döntéseit egyrészt
a tényekre alapozva kell meghoznia, de másrészt azokat
mégiscsak a vágyai és az eszméi vezetik. Ne engedje,
hogy bárki is lerombolja azokat! A saját kudarcaik miatt beszélnek így.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Túl gyorsan zajlanak bizonyos
események, változások a családban. Mivel felkészületlenül érik a dolgok, különösen nehéznek érezheti a helyzetét. Mégis ön az, aki villám értelmével egyből megoldásra találhat.

Bak (12. 22.–01. 20.) A héten a szokásosnál is érzékenyebb lehet. Nem kell minden szón megsértődni, mert lehetséges, hogy félreértés áldozata lesz.
Inkább tekintsen el nagyvonalúan még a szándékos bántástól is.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Ha csak a leghalványabb reményt is látja arra, hogy a családjában megoldjon bizonyos problémákat, akkor ragadja meg az alkalmat!
A legtöbb úgyis azon múlik, hogy van-e hite hozzá.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Váratlan helyzettel, feladattal kezdődik a hét. Ennek megoldásához nagymértékben szüksége lesz a pszichológiai tapasztalataira, az
emberismeretére is. Vigyázzon, ne alkosson túl hamar véleményt!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Most nagy szüksége lehet a rugalmasságára, és arra, hogy jó képet vágjon
ahhoz is, ha nem a tervei szerint alakulnak a dolgai.
A spontaneitás a héten inkább a javára válhat.

Rák (06. 22.–07. 22.) Hihetetlenül felerősödnek a
megérzései, szinte képes olvasni a másik gondolataiban. Ez a bolygóállás az igaz szerelmet is elhozhatja
a szingli Ráknak.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Ha nem akar mindent, hanem inkább vágyik rá, sőt mi több, szeretné, kéri, akkor
sokkal inkább meg is fogja kapni. A haraggal semmire
nem megy. A vonzalommal, vonzással, szerelemmel igen.

Halak (02. 20.–03. 20.) Igaz, hogy a tények értelmezése szemlélet kérdése, ám Önön mindig fenn van az
a rózsaszín szemüveg. Tudja jól: ahol bezárul egy ajtó,
ott kinyílik egy másik. A héten is megláthat egy remek lehetőséget.

