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A Miskolci Beszállítói Prog-
ram elindításával segíti a vá-
ros a vállalkozásokat.

A most induló Miskolci Be-
szállítói Programban a gaz-
daság szereplői egy online 
felületen ingyenesen regiszt-
rálhatnak, ezt követően pedig 
lehetőséget kapnak arra, hogy 
tevékenységi körükhöz kap-
csolódó beruházás, beszerzés 
esetén a Miskolc Holding-cég-
csoport valamennyi tagválla-
latától ajánlattétellel keressék 
meg őket.

A program részleteit a vá-
rosházán ismertette Veres Pál, 
Miskolc MJV polgármestere és 
Dukai Zoltán, a Miskolc Hol-
ding Zrt. vezérigazgatója – áll a 
városháza közleményében. Ve-
res Pál úgy fogalmazott: a vá-
rosvezetés számára kiemelten 
fontos a városháza és a város 
átlátható működése. Ezt szol-
gálja a „nyitott városháza” elve, 
a „Tervezzük együtt Miskol-
cot!” kezdeményezés, illetve a 
Budapest után az országban 
másodszor Miskolcon megtar-
tott közösségi gyűlés is. 

Dukai Zoltán szerint a cég-
csoport beszerzési igénye meg-
közelíti a nyolcezret, annak 
érdekében, hogy ez a kör to-
vább-bővülhessen, a Miskolc 
Holding informatikai részlege 
egy könnyen átlátható és ke-
zelhető felületet dolgozott ki az 
újonnan regisztrálók számára, 
amelyen keresztül a rendszer-
ben jegyzett társaságok tevé-
kenységükkel kapcsolatban 
ajánlatkérést kaphatnak a cég-
csoport valamennyi tagválla-
latától. A regisztráció ingyenes, 
de feltételekhez kötött. A ve-
zérigazgató szólt arról is, hogy 
a mai nappal megkezdődik 
egy január végéig tartó előre-
gisztrációs időszak az oldalon, 
ahova bármely vállalkozás re-
gisztrálhat, a Miskolc Holding 
3500 partnere pedig levélben 
kap értesítést, hogy csatlakoz-
zon ehhez a rendszerhez is.

A Miskolci Beszállítói Prog-
ramra a www.miskolcibeszal-
litok.hu oldalon regisztrál-
hatnak a vállalkozók, cégek, 
vállalatok.

A város segíti a vállalkozásokat

Miskolci közvilágítás: hosszú távra 
A közvilágítás volt az egyik 
kiemelt téma a szerdai Város-
védelmi Egyeztető Testület 
ülésén – adta hírül a városhá-
za közleménye.

Miskolcon mintegy 19 000 
lámpa biztosítja a biztonságot 
nyújtó fényeket. A drasztikus 
energia-áremelkedések miatt az 
erre fordított összeg is nagyság-
rendekkel megnőtt. Idén mint-
egy 450 millió forintba kerül a 
szolgáltatás biztosítása, a jelen-
legi adatok alapján ez jövőre 
több mint 2 milliárd forintnyi 
kiadást jelentene.

Néhány hete a központi kor-
mányzat olyan döntést hozott, 
hogy az önkormányzatok saját 
hatáskörben dönthetnek a köz-

világítás rendjéről. A végső dön-
tést a közgyűlésnek kell majd 
meghoznia. Az egyeztetőfóru-
mon több verzió is szóba került. 
Azt teljes mértékben elvetették a 
szakemberek, hogy éjjelente né-
hány órára teljesen elsötétüljön 
a város, ez ugyanis kivitelezhe-
tetlen, komoly biztonsági kocká-
zatot is jelentene, és a közlekedés 
rendjéről szóló jogszabályokkal 
is ellentétes. A gyalogos-átkelő-
helyek közelében ugyanis köte-
lező a közvilágítás biztosítása.

Az egyik megoldás az lehet, 
hogy – a főbb közlekedési út-
vonalak kivételével – egyes vá-
rosrészekben minden második 
köztéri világítótestet kikap-
csolnak. Az ország több pont-
ján is hasonló megoldások szü-

lettek. Miskolc vezetése felvette 
a kapcsolatot a szolgáltatóval, 
hogy információkat szerezzen 
ennek technikai és pénzügyi 
részleteiről.

A testület úgy döntött, 
árajánlatokat kér a hosszabb 
távú megoldás érdekében, ami 
egy komplett városi LED-cse-
re-programot jelentene, vagy-
is minden köztéri világítótestet 
érintene.

A Városvédelmi Egyezte-
tő Testület, amit Veres Pálnak, 
Miskolc polgármesterének a 
kezdeményezésére hoztak létre, 
minden szerdán ülésezik, és ha 
kell, döntéseket hoz, hogy biz-
tosítsa a város működését a bru-
tálisan megemelkedett energia-
árak ellenére is.

„Mikulás, Mikulás öreg Mikulás, jó hogy jössz, jó hogy jössz, minden gyerek vár.” Nemzedékek 
nőttek fel ezen a dalocskán, és nemzedékek tisztítják újra a cipőjüket december 5-én estére, 
hogy a nagy szakállú megtöltse azt édességgel. Felvételünk az Avalon Parkban készült évek-
kel ezelőtt, amikor a lappföldi igazi Mikulás látogatott el Miskolcra. Fotó: Juhász Ákos

AZ ÜZLETEKBEN MÁR ITT A KARÁCSONY
Riport a 3. oldalon

FÓRUM: FÓKUSZBAN A KUTATÁSFEJLESZTÉS
Tudósítás a 2. oldalon

ARANYLÓ MESEVILÁG SUHAN A SÍNEKEN
Cikk az 5. oldalon

DIÁKPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS. Az ősz utolsó napján ült össze a Miskolc Városi Diákönkormányzat (Mi-
DÖk), hogy tavalyhoz hasonlóan megválassza diákpolgármesterét. Szerdán a városháza közgyűlési ter-
mében két jelölt mérettette meg magát. A győztes Lőrinczi Dávid Bence lett. Fotó: Mocsári László

Akit minden gyerek vár… 

Dukai Zoltán és Veres Pál (balról jobbra). Fotó: Horváth Csongor



Az önkormányzat, a Miskolc 
Holding és a helyi foglalkoz-
tatási paktumiroda több mint 
egy éve indult kerekasztal-be-
szélgetésén ezúttal olyan sze-
replők diskuráltak, akik Mis-
kolc és a régió kutatásában és 
fejlesztésben meghatározóak.

A tematikus találkozót meg-
nyitó Veres Pál a K+F tevékeny-
séget folytató cégek, szervezetek 
és intézmények képviselőinek 
felvázolta, milyen facilitáló sze-
repet tölt be az önkormányzat a 
felsőoktatási intézmények, társ-
intézetek és az ipari partnerek 
együttműködésében. – Mis-
kolc egyre népszerűbb befekte-
tési helyszín – állapította meg a 
polgármester, aki úgy értékelte: 
komoly döntési faktor a befek-
tetők számára, hogy az adott 
városban mekkora a kutatásfej-
lesztési potenciál.

Az egyre nagyobb hozzáadott 
értéket képviselő ipari vállalatok 
olyan kutatói és fejlesztési bá-
zisokat keresnek, ahol termék-
portfólióikat a megfelelő szerep-
lőkkel együttműködve képesek 
szélesíteni. Mindez a már ittlévő 
vállalatoknak is fontos – az ön-
kormányzat éppen ezért azon 
munkálkodik, hogy az itteni 
szereplőket összehozza, egy-
szersmind a fennálló magyar és 
nemzetközi gazdasági trendek 
mentén támogassa őket, hogy 
azok ismeretüket és tudásukat 
összeadhassák. Juhász-Nagy Ju-

dit, a Miskolc Holding Zrt. Gaz-
daságfejlesztési Igazgatóság gaz-
daságfejlesztési igazgatója arra 
emlékeztetett, hogy az általuk 
üzemeltetett Déli Ipari Park im-
már technológia ipari park cím-
mel is büszkélkedhet. Ez is azt 
jelzi – ecsetelte –, hogy a helyi cé-
gek saját kutatási helyszíneiken 
is komoly tevékenységet végez-
nek. A Miskolc Holding mind-
azonáltal a város mint kompe-
tenciaközpont megerősítésében 
elkötelezett.

A Miskolci Egyetem a térség 
és a régió legnagyobb K+F po-
tenciáljával rendelkező intéz-

ményeként tekint magára. A 
szakemberképzés mellett Szűcs 
Péter rektorhelyettes rendkí-
vül fontosnak ítéli, hogy olyan 
stratégiai elvekre alapozzanak, 
melyek a cégek felé minél in-
kább láthatóvá teszik kutatá-
saikat. Hangsúlyozta: készek a 
cégek bevonásával erősíteni ez 
irányú tevékenységüket. An-
nál is inkább, mivel innováci-
ós laboratóriumaikban zajló 
fenntarthatósági, logisztikai és 
anyagtechnológiai fejlesztéseik 
nehezen képzelhetők el szoros 
együttműködés nélkül. Mint 
azt a campuson nemrégiben 

létrehozott Vállalati Kapcsola-
tok és Innovációs Igazgatóság 
vezetője ismertette: célkitűzé-
sük, hogy a lehető legjobban 
megértsék partnereik igényeit. 
– Iszonyú sok kompetenciával 
rendelkezik az intézmény, ami 
nem csupán teoretikus, hanem 
hasznosítható is – húzta alá a 
cégek és az egyetemek között 
betöltött hídszerepüket Mé-
száros Péter. Hozzátette: nincs 
olyan ipari tevékenység, ami-
ben az egyetemnek ne lenne 
tapasztalata és szakmai gárdá-
ja – tudásuk élő, nem pusztán 
akadémikus.

Az MVK vezérigazgatója 
szerint az idén ránk köszön-
tött válság bebizonyította, mi-
lyen óriási jelentőséggel bírnak 
a hosszú távú kutatásfejleszté-
sek egy ekkora energiaigényű 
cégnél. Demeter Péter beszá-
molójából kiderült: a közleke-
dési vállalat már több éve azt 
tervezi, hogy a MIVÍZ bio-
gáz-üzemében megtermelt 
energiát járműveik meghaj-
tásánál hasznosítsák, ehhez 
azonban egy szint fölött óha-
tatlanul támaszkodniuk kell a 
technológiai megvalósításban 
náluk jóval jártasabb kutatók-

ra. Mindezt a Bay Zoltán Al-
kalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. részéről Szűcs 
Ferenc igazgató is megerősítet-
te, aki úgy látja, miskolctapol-
cai mérnöki divíziójuk a hazai 
és nemzetközi pályáztatásban 
is támaszt nyújthat egy-egy 
projekt megvalósításában.

A 2000-ben alapított mis-
kolci Admatis Kft. a magyar 
űripar legfontosabb vállalata. 
Fejlesztettek már fémhabot, 
de űrkemencét is. Alkatrészeik 
segítenek új, lakható bolygók 
felfedezésében és a Föld kör-
nyezetvédelmi vizsgálatában 
is. Ügyvezetőjük amellett fog-
lalt állást, hogy nem regioná-
lis szinten kell tervezni. – Iga-
zából az számít, amikor valaki 
nemzetközi szinten tudja meg-
állni a helyét. Az űr ilyen. Óri-
ási potenciál van Miskolcon 
is, ha a megfelelő irányukat ki 
tudjuk jelölni. Mindenki szá-
mára nyitva az ajtó – hangzott 
el Bárczy Tamástól. A Robert 
Bosch Power Tool Elektromos 
Szerszámgyártó Kft. gyár-
igazgatója a szakember-után-
pótlás jelentőségére világított 
rá. Fükő László elmondta: egy 
vállalat telephelyének a kivá-
lasztásánál lényeges szempont, 
hogy ne csak gyártani, hanem 
fejleszteni is tudjon. Az egye-
temmel való műszaki együtt-
működésre éppen ezért már a 
kezdetektől fogva stratégiailag 
alapoznak.
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Tematikus találkozó: fókuszban a kutatásfejlesztés

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői. Fotó: Mocsári László

Az előttünk álló héten Mar-
tinkertvárosban és Diós-
győben osztják majd ki az 
energiatakarékos fényforrá-
sokat azoknak, akik októ-
ber elejéig igényelték.

A Gondoskodó Miskolc 
program keretében meghir-
detett LED-cserében a kö-
vetkező héten is folytatódik 
az égők kiosztása – írja a 
városháza. Akik regisztrál-
tak, ingyenesen jutnak az 
energiatakarékos fényfor-
rásokhoz, amelyekkel egy 
család éves szinten akár 50 
ezer forintot is spórolhat az 
áramszámlán. Ahogyan az 
ismert, a programot az ener-
giaárak drasztikus emelke-
dése miatt hirdette meg az 
önkormányzat a CYEB nevű 
cég együttműködésével, 
hogy ezzel is segítse a mis-
kolciakat. 

Akik regisztráltak, az álta-
luk megadott e-mail-címen 
is értesítést kapnak a pontos 
részletekről. A hivatal köz-
leménye felhívja a figyelmet 

arra, hogy ha valaki más ne-
vében venné át az égőket, an-
nak szüksége lesz egy két tanú 
aláírásával hitelesített megha-
talmazásra is. Az átvétel so-
rán kérnek mindenkit, hogy a 
fényforrások átvételi elismer-
vényén szereplő darabszámot 
a helyszínen ellen őrizze, mert 
utólagos reklamációra nem 
lesz módjuk.

A LED-osztás helyszínei a 
jövő héten: Martinkertváros, 
Kisfaludy utca 39-43. szám 
alatt, a kihelyezett ügyfélszol-
gálati irodában dec. 5-én 8 és 
16 óra között, dec. 6-án 8 és 
18 óra között. Diósgyőr, Ár-
pád u. 4., az Ady Endre Mű-
velődési Házban dec. 7-én 8 
és 18 óra között, dec. 8-án 8 és 
16 óra között, dec. 9-én 8 és 12 
óra között.

Aki valamilyen okból nem 
tudja átvenni a LED-égőket, 
annak sem kell aggódnia, 
mert egy később meghirde-
tett időpontban még hozzá-
juthat a polgármesteri hivatal 
Miskolc, Városház tér 8. szám 
alatti ügyfélszolgálatán.

Osztják a LED-égőket 

A Népkerti Vigadóba várták a 
szervezők csütörtökön azokat 
a miskolciakat, akiket érde-
kel a Népkert sorsa, szívesen 
megismernék, hogy milyen 
lehetőségek vannak a „város 
tüdejének” fejlesztésére, illetve 
kifejtenék véleményüket a té-
mában.

Meghallgatunk mindenkit 
az előzetes tervezés folyamán 
és az érdekeket egyeztetjük, üt-
köztetjük, és megpróbáljuk a 
lehető legjobban elindítani a fo-
lyamatokat” – mondta el meg-
nyitó beszédében Varga Andrea 
alpolgármester, aki kiemelte a 
közös gondolkodás fontosságát, 
és azt kívánta, hogy néhány év 
múlva úgy gondoljunk vissza 
erre a napra, hogy innen indult 

el a Népkert fejlesztése. Szopkó 
Tibor, a városfejlesztésért és tu-
risztikáért felelős alpolgármes-
ter szerint a város sok gondolko-
dó embere jött el a beszélgetésre, 
nagyon jó látni, hogy ennyi mis-
kolci polgárnak fontos a Népkert 
ügye. Fejlesztéspolitikai szem-
pontból lényeges, hogy egy átla-
gos magyar nagyváros ezekben 
az időszakokban érdemi fejlesz-
téseket szinte csak európai uniós 
forrásokból tud megvalósítani. 
Ezeket a forrásokat különbö-
ző programozási logika men-
tén, különböző programozási 
ciklusokban tudják igényelni a 
nagyvárosok. Ez a lehetőség áll 
Miskolc előtt is. Az előző prog-
ramozási ciklus 2020-ig tartott, 
azonban még mindig folynak 
az ebben a ciklusban előkészí-

tett és elnyert pályázatok kivite-
lezési munkálatai. Nagyságren-
dileg egy szűk 35 milliárd forint 
forrással tudott Miskolc mint 
kiemelt település gazdálkodni. 
Ennek alig 20 százalékát tudta 
a település ténylegesen elkölteni 
az előző ciklusban. Komoly fel-
adat volt, hogy ezeket a pénzeket 
a lehető leghatékonyabban és a 
lehető legjobban költsék el a te-
lepülésen. Az új programozási 
ciklusban, amelyben már ben-
ne vagyunk, és 2021-től 2027-ig 
tart, egy 31-32 milliárd forintos 
nagyságrendben vár fejlesztési 
forrást a város.

Szunyogh László főépítész fel-
idézte, amikor egy nagyvállalat 
vezetője azt ajánlotta, hogy ne 
4-5 turisztikai desztinációt fej-
lesszen egyszerre a város, hanem 

koncentráltan egyet. És akkor a 
város nem fullad bele a sok fej-
lesztésbe. „Erre az automatikus 
válasz csak az lehet, hogy nem 
tudom, mit szólnának a miskol-
ciak, hogy ha azt mondanánk, 
nem foglalkozunk Tapolcával, 
Lillafüreddel vagy a Népkert-
tel. Egy felelős városvezetésnek 
nyilvánvalóan foglalkoznia kell 
a teljes város fejlesztésével, ben-
ne a Népkerttel is.”Készítettek 
egy kérdőívet is, amelyből kide-
rült, hogy a Népkert első szá-
mú funkciója az, hogy zöld! Ezt 
a funkcióját nem veszítheti el, 
ezt minden tervezett fejlesztés-
nek figyelembe kell vennie. Szu-
nyogh László szerint rengeteg 
inspirációt és ötletet kapnak az 
emberektől a fejlesztési irányok 
meghatározásához.                      BI

Izgalmas disputa a város tüdejéről 

Szarka Dénes az avasi LED-osztáson. Fotó: Horváth Csongor

22 ÉVES GÉNIUSZ. Születésna
pot ünnepelt a belvárosi könyv

áruház, az eseményen Veres 
Pál polgármester köszöntötte a 
dedikálásra érkezett olvasókat 

csütörtök délután. A múltidézés
ben előkerült, hogy a 2000. de

cember elsejei nyitás óta számos 
író tette tiszteletét náluk, gyakran 

többszázas, akár ezres tömege
ket Miskolcra csábítva. Kondás 
Vilmos tulajdonostól megtud

hattuk, hogy dedikált náluk két 
korábbi miniszterelnök, járt itt 

Horthy Miklós fiának, Horthy Ist-
vánnak az özvegye, és az Arany

csapat tagjai is eljöttek. Lőrincz L. 
László pedig több tucatnyi alka

lommal látogatott el régi barátjá
hoz, ezúttal a Bolondok kolostora 

című könyvét dedikálta az ünnepi 
alkalmon. Fotó: Mocsári László



NÉZŐPONT

Már csak néhány alvás a gyermekeknek, és jön 
a Mikulás. A közelgő nap emlékeket idéz fel ben-
nem a magam Mikulás-várásairól. Mennyire vál-
tozik minden. Nekem még nem a piros ruhás Mik-
lós püspök jött el annak idején, hanem egy nagy 
ember a hómezőről. Rendre a nagyszülőknél, fa-
lun ünnepeltünk, ez volt a hagyomány. Ők pedig a 
falu legszélső házában laktak, mellettük a széles tér 
volt, egy legelő, amely akkoriban még látott havat ez idő tájt. Akkor 
még az volt a ritkaság, ha decemberben nem volt hó.

Onnan, erről a nagy legelőről érkezett mindig hozzánk a Mikulás, a ha-
von át. Megbabonázva néztük, ahogy a messzeségből kibontakozott sötét 
alakja. No, nem rénszarvasokkal húzott csengős szánkóval érkezett, nem 
lévén arrafelé akkoriban ilyesmi. Csak amúgy gyalogszerrel, de igazi zsák-
kal a hátán, mímelve, hogy jó nehéz, és nagy, egész testét fedő subában. Bá-
ránybőr kucsmáját a szemébe húzva, madzaggal felkötött kenderkóc sza-
kállal. Milyen a gyerek? Látja is meg nem is, hogy az álca rokont rejt, de 
annyira akarja, hogy a Mikulás legyen, a valódi, hogy inkább nem látja. 
Játék ez, amiben mindenki cinkos. A beavatott felnőttek adják a körítést a 
játékhoz. „Jó volt ez a gyerek?” – kérdi a Mikulás dörmögő hangon. „Jó, jó, 
nagyon is” – mondja egyik. „Azért nem fogadott szót mindig” – kontráz 
a másik, hogy nagyobb legyen az izgalom, mert ez a Mikulás még valódi 
fűzfavessző virgácsot is csomagolt a zsákba. Egyik kezében a virgács, má-
sikban az édességeket, mogyorót, diót rejtő csomag. Izgalom. Most, hogy 
leírtam, újra át is éltem. Nekem örökre bevésődtek ezek a Mikulások.

Vajon mire fognak emlékezni a mai gyerekek, akikhez minden év-
ben legalább fél tucatszor érkezik a Télapó? Kezdődik a Mikulás-já-
rás az oviban vagy az iskolában. Aztán apa vagy anya munkahe-
lyén. Később befut a nagyiék, a keresztszülők, nagybácsik, nagynénik 
Télapója is. Ha járnak különböző közösségekbe, akkor jó eséllyel ott 
is jár majd a piros ruhás jótét lélek. Mígnem eljön a nagy nap, és ott-
hon pucoljuk a cipőket, kiscsizmákat a gyerekekkel, hogy éjjel beléjük 
kerülhessenek a nagy meglepetések. Hatodszor.

Talán eltúlozzuk már. Ezt is. Talán a sok már túl sok is. Talán így 
már nem akkora az élmény. A többször megérkező Télapóé. A vára-
kozásé, a megérkezésé, a köré szőtt játékos varázslaté. És az ajándé-
koké, a rengeteg édességé, amelyek hónapokra elegendők, mert meg-
csömörlenek a gyerekek a hirtelen rájuk zúduló mennyiségtől. A túl 
soktól eltűnhet a varázslat.

Persze, ahogy növünk, rájövünk, hogy a nagyok játszottak nekünk, 
velünk. De mégis, együtt játszottunk, együtt a család, és valahol ez a 
lényege az ünnepnek. Minden ünnepnek. Együtt lenni a szeretteink-
kel, és játszani. Gyerekek és szülők. Szűkebb és tágabb családi körben.

Kell ennél több? Jó a varázslat, amíg működik, jó az ajándékozás, ta-
lán átadjuk a csokin kívül a gesztust is, hogy adni, megosztani a java-
inkat, és együtt játszani jó. Hogy még a tinédzsernek sem ciki „hinni a 
Mikulásban”, eljátszani, hogy készülődünk, hogy kitesszük a cipőt, hogy 
várakozunk. Mert együtt tesszük. A család. És ha így tesszük, nem lesz 
attól kevesebb a varázslat, hogy tudják már, a Mikulás, az adventi an-
gyalka, a kis Jézus, az leginkább anya és apa. Mert együtt eljátszani jó.

BACSÓ I.

Újra szól a száncsengő
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Ne gáncsolják el az Európai 
Uniónál az önkormányza
tok támogatását, segítsenek 
abban, hogy Magyaror
szágra eljuthassanak azok 
a pénzek, melyekkel a tele
pülések talpon maradhat
nak – szólította fel a Fidesz 
képviselőit csütörtöki saj
tótájékoztatóján a Jobbik.

A Szent István téren Lukács 
László György, a Jobbik frak-
cióvezetője és Szarka Dénes, a 
Jobbik Miskolci Szervezetének 
elnöke tartott sajtótájékoztatót 
december 1-jén. – Magyarország 
sokkal kevesebbet kap azok-
ból az európai uniós fejlesztési 
pénzekből, amelyek a magyar 
embereknek járnak. A Jobbik 
konzervatív közösségként min-
dig azt az álláspontot képvisel-
te, hogy mindent meg kell tenni 
azért, hogy az Európai Unióval 
és az Európai Bizottsággal ki-
egyezzünk, és a fejlesztési forrá-
sok, amelyek mindannyiunknak 
– így a miskolci embereknek is 
járnak – ideérkezhessenek hoz-
zánk – kezdte a sajtótájékoztatót 
Lukács László György. – Mos-
tanra az is világos lett azonban, 
hogy Orbán Viktor a tojás, a cu-
kor és az olaj árán kívül az uniós 
forrásokat is befagyasztotta.

A fejlesztési pénzek azonban 
nemcsak a gazdaság számára, 
hanem a helyi önkormányza-
tok és a települések lakói szá-
mára is nagyon fontosak – er-
ről már Szarka Dénes beszélt. 
Elmondta, az európai uniós 
források a Fidesz korrupt gaz-
daságpolitikájának köszönhe-
tően továbbra sem érkeznek 
meg Magyarországra. – Szá-
mos más önkormányzathoz 
hasonlóan Miskolc is nagyon 
nehéz helyzetbe került, és szük-
sége van arra, hogy az euró-
pai uniós pénzeket valamilyen 
módon megkapja, hiszen ezek 
a források azok, amik hiányoz-
nak a város költségvetéséből. 
De hiányoznak a fejlesztések-
ből is, amelyekben szintén nagy 
tervekkel rendelkezik Miskolc 

– fogalmazott a Jobbik Miskol-
ci Szervezetének elnöke.

– Arra szólítjuk fel a Fi-
desz képviselőit is és a miskol-
ci országgyűlési képviselőket 
is, hogy lobbizzanak, hogy az 
Európai Uniónál a Fidesz ne 
gáncsolja el az önkormányza-
tok támogatását! Segítsenek 
abban, hogy Magyarország-
ra eljuthassanak azok a pén-
zek, amik a miskolciaknak is 
járnak! Az energiaválság miatt 
kigazdálkodhatatlan helyzettel 
kell szembenéznie az önkor-
mányzatoknak, és egyre inkább 
kerülnek a szakadék szélére. – 
Ezekre a támogatásokra Mis-
kolcnak is szüksége van ah-
hoz, hogy talpon maradhasson 
és továbbfejlődhessen – érvelt 
Szarka Dénes.                CZIFFRA A.

Jobbik: befagyasztották a forrásokatJobbik: befagyasztották a forrásokat
Az ősz utolsó napján ült ösz
sze a Miskolc Városi Diák
önkormányzat (MiDÖk), 
hogy tavalyhoz hasonlóan 
megválassza diákpolgármes
terét. Szerdán a városháza 
közgyűlési termében két je
lölt mérettette meg magát.

Az eseményt megnyitó és leve-
zénylő Bálega János mindenek-
előtt az egyéves mandátumát 
kitöltő és most leköszönő diák-
polgármester munkáját méltatta. 
A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 
stratégiai vezetője szerint Hudák 
Lilla azt a nem könnyű utat ta-
posta ki, melyen utódja immár 
továbbhaladhat. Ezúttal is hatá-
rozott és talpraesett diákpolgár-
mestert kerestek, akinek feladata 
– hangzott el a szervezőktől – 
nem kevesebb, minthogy tanuló-
társainak érdekeit a városvezetés 
irányába közvetítse és a döntés-
hozatalban való részvétel során 
érvényesítse. Pető Csenge, az Al-
ternatíva Életfa Iskola, valamint 
Lőrinczi Dávid Bence, a Miskolci 
SZC Kós Károly Építőipari, Kre-
atív Technikum és Szakképző Is-
kola növendékeit három gyakor-
lati feladattal tették próbára. 

Varga Andrea szerint Miskolc 
vidám és dinamikus jövőjét ala-
pozták meg akkor, mikor a diáko-
kat bevonták a döntéshozatalba. 

Az alpolgármester felelevenítette: 
benne és Szarka Dénes képviselő-
társában 2019 végén fogalmazó-
dott meg a gondolat, hogy hosz-
szú évek kihagyása után Miskolc 
ismét adjon diákpolgármestert. 
Az újonnan pajzsra emelt ifjú po-
litikus a MiDÖk nemrég megvá-
lasztott elnöke, a főként operatív 
feladatokért felelős Kovács Patrik 
mellett alapvetően protokolláris 
teendőket fog ellátni, de persze 
ez nem jelenti azt, hogy ne tudna 
majd fontos, a nemzedékét érin-
tő ügyeket képviselni – mindezt 
már Szarka Dénestől tudtuk meg. 
Az ifjúsági tanácsnok úgy érté-
kelte, az elmúlt egy esztendőben 
– minden előzetes helyi tapaszta-
lat híján – a miskolci diákönkor-
mányzati rendszert sikerült egy 

alapvetően jól működő modell 
mentén felállítaniuk és működ-
tetniük.

A végül győzedelmeskedő 
Lőrinczi Dávid Bence karácso-
nyi adománygyűjtésben, Valen-
tin-napi romantikus progra-
mokban, télűző felvonulásban, 
nőnapi spontán köszöntésben, 
sétálóutcai húsvéti locsolko-
dásban, jótékonysági sport-
versenyekben, megunt holmik 
börzéjében, bükki túrák szer-
vezésében, valamint a virágo-
sításban és parkosításban való 
részvételben jelölte meg főbb 
ötleteit és elképzeléseit.

Varga Andrea, Szarka Dénes és 
Hudák Lilla mellett a pontozók 
közt Ignácz Dávid jegyzőt, Ko-
vács Boglárka ifjúsági referenst 
és Király Csaba kommunikációs 
munkatársat találhattuk. A vég-
eredmény a zsűri és az alkalom 
okán az iskolájukból igazoltan 
távol maradó MIDÖK-képvi-
selők szavazatának elegyítésével 
alakult ki. A tavalyi esztendő-
höz képest újítás, hogy a máso-
dik helyen végzett aspiráns ezzel 
automatikusan elnyerte Miskolc 
városának diák-alpolgármesteri 
címét – vagyis Pető Csengének 
sincs miért búslakodnia, bőven 
tehet még a közeljövőben gene-
rációjáért, városáért.

BÓDOGH DÁVID

Új diákpolgármester Miskolc élénÚj diákpolgármester Miskolc élén

Lukács László György és Szarka Dénes. Fotó: Horváth Csongor

Lőrinczi Dávid Bence. Fotó: M. L.

Az üzletekben már itt a karácsonyAz üzletekben már itt a karácsony
A kereskedelem az értékesí
tésről szól, egyegy kiemelt 
ünnepkörre felépíteni a mar
ketinget kifizetődő, de azt 
nem mindenki nézi jó szem
mel, hogy egyre korábban 
indítják az üzletek a kará
csonyi szezont, van ahol már 
szeptember végén.

A kereskedelmi cégek igyek-
szenek racionális döntéseket 
hozni, felmérések és a saját ta-
pasztalataik alapján, amelyek 
azt mutatják, hogy megéri mind 
jobban elnyújtani a bevásárlá-
si szezonokat. Erre a megálla-
pításra jutott több vásárlóiatti-
tűd-kutatás is a közelmúltban. 
Az Offerista Group szerint a 
magyarok több mint 37 száza-
léka már a karácsonyi kínálat 
megjelenésétől elkezdi a vásár-
lást, ami akár szeptember végén 
is lehet, hiszen sok cég idén is 
kipakolta a polcokra már ekkor 
a karácsonyi termékeket. Ez iga-
zolja az értékesítők várakozásait, 
mert a hosszabb idő több eladott 
árut jelent, ugyanakkor a vásár-
lóknak is hasznos, nem marad 
minden ajándék beszerzése és 
az utánajárás a decemberi nagy 
roham idejére – érvelnek a korai 
karácsonyi szezont elindító ke-
reskedők. Hozzátéve azt is, hogy 
ezáltal csökkenthető a decem-
beri csúcsforgalom a boltokban, 
a vevők is sokkal megfontoltab-
bak, jut idő a gondolkodásra, vá-
logatásra, csökken a stressz.

A felmérésből kiderült, hogy 
a vásárlók 12 százaléka már a 
novemberi Black Friday-akciók 
során is a karácsonyra készült, 
de olyanok is vannak mintegy 7 
százaléknyian, akik még ennél 
is nagyobb kedvezményvadá-
szok, és arra játszanak, hogy az 
ünnep előtti utolsó napokban 
még nagyobb leárazásokkal ta-
lálkozhatnak, így kivárnak. A 
taktika azonban nem mindig 

jön be, mert lehet ugyan, hogy 
lesznek nagy akciók, de az is 
gyakori, hogy már csak a ma-
radékból lehet majd válogatni 
– figyelmeztetnek a szakértők.

A válaszadók 62 százalékának 
a vásárláskor továbbra is az ár-ér-
ték arány a legfontosabb, és 66 
százalékuk tervezi, hogy nagyjá-
ból ugyanannyit fog költeni, mint 
tavaly. Inkább máson spórolnak. 
Közel 19 százalék az akciókra 
hajt, tehát a legfőbb szempont, 
hogy kedvezményes áron tudja 
megvásárolni a kiszemelt termé-
ket, és a minőségben is hajlandók 
kompromisszumokra a jó árért. 
A megkérdezetteknek mindösz-
sze 6,3 százaléka mondta azt, 
hogy az ár nem számít, a piacon 
kapható legjobb terméket keresi. 
A felmérésben résztvevők 49 szá-
zaléka online áruházakban és ha-
gyományos boltokban is nézelő-
dik, ha ajándékokat venne.

Válság ide vagy oda, a kará-
csonyra nem sajnáljuk a pénzt. 
Ez kiderült a múlt hétvégi Black 

Friday alatt is, amikor rekordo-
kat döntött az értékesítés. Némi 
hangsúlyeltolódás érezhető az 
olcsóbb szegmensek felé, de a 
költés volumene nem csökken, 
hanem növekszik.

A felmérés során arról is meg-
kérdezték a résztvevőket, hogy 
mennyi pénz megy el ajándé-
kokra. Eszerint a vásárlást ter-
vezők 39 százaléka 35 és 75 ezer 
forint közötti összeget szán a 
szeretteire, 36,6 százalékuk 35 
ezer alatt költ. A válaszadók 14 
százaléka 75-110 ezer közöt-
ti összeget készül elkölteni, de 
5,6 százalék akár 150 ezerig is 
elmegy. A felső 4,6 százaléknak 
pedig a határ a csillagos ég.

Az általunk megkérdezett 
miskolci bolthálózatok szerint 
jelenleg még érezhetően meg-
fontoltabbak a vásárlók, nem 
indultak be a nagy bevásárlások 
sem élelmiszerből, sem ajándék-
tárgyakból, azzal együtt, hogy 
mindenki kínálja már hetek óta 
az utóbbiakat is a polcain.

„Most még gyengébb a forga-
lom, de szerintem tizedike után 
be fog indulni, amikor megkap-
ják az emberek a fizetést, illetve 
a nyugdíjat” – mondta Tóthné 
Dobi Hilda, az Unió Coop Zrt. 
101. Számú miskolci Árucsar-
nokának üzletvezetője. „A kíná-
latunkban már megjelentek a 
karácsonyi termékek. A szalon-
cukortól a mikulásokon át a fe-
nyődíszekig, fenyőfákig. A ko-
sarak még nem ezekkel vannak 
tele, de a fizetésnap után ez bizo-
nyára változni fog. A csokimiku-
lásokat, mikuláscsomagokat és a 
csokoládékat kezdték el jobban 
csipegetni a vásárlóink, az a leg-
közelebbi ünnep jövő kedden. 
A hús és tojás felvásárlását még 
nem látjuk, de a sütéshez például 
az akciós margarint már vitték a 
múlt héten” – tudtuk meg az üz-
letvezetőtől, aki szerint idén in-
kább az olcsóbb kategóriájú, ak-
ciós termékeket fogják keresni 
náluk a vásárlók.

BACSÓ ISTVÁN

Hatalmas árubőséggel várják az üzletek a vásárlókat



A fejlesztéssel a perecesi 
utca lakóinak több évtize-
des álma válik valósággá.

Aszfaltburkolatot kap a pere-
cesi Cséti Ottó utca. A munká-
latok hétfőn a földmunkákkal 
indultak, szerdán pedig már az 
aszfaltszőnyeg terítése is meg-
kezdődött. A szilárd burkolat a 
helyiek több évtizedes igénye 
volt. Buczkó Istvánné lapunk-
nak azt mondta, az út korábban 
olyan hullámos volt, mint a Ba-
laton, ráadásul szárazság idején 
porzott, esőzésekkor pedig tele 
volt pocsolyával.

– Huszonöt éve lakok itt, el 
sem hiszem, hogy ezt is meg-

éltem. A vejeim és az unoká-
im gyakran meglátogatnak, 
és mindig kérdezik, hogy 
mikor lesz már végre aszfal-
tozva az utca. Sosem tudtam 
mit mondani nekik. Egyik 
vőm éppen vasárnap volt itt, 
akkor is elhangzott a kérdés, 
úgyhogy ma reggel fel is hív-
tam, hogy hiszi, vagy sem, 
estére meglesz a vágyunk. 
Nagyon boldog vagyok – 
mondta Buczkó Istvánné.

A terület önkormányzati 
képviselője elmondta: az út 
aszfaltozását először 2009-
ben kérvényezték a lakók, ezt 
azonban 2010-ben elutasítot-
ták. Idén újból levelet juttat-

tak el az önkormányzathoz, 
melyben kérték az út aszfal-
tozását.

– A főút melletti, lakott 
épületekkel teli, belterületi 
útról van szó, így idén képvi-
selői alapom segítségével, va-
lamint a város támogatásával 
végre meg tudott valósulni ez 
a munka – mondta el Bazin 
Levente.

A Cséti Ottó utcában 205 
méter hosszúságban épül 
meg egy három méter szé-
les, egysávos út, és az utca 
elején a csapadékvíz-elveze-
tését is megoldják, így nem 
fog visszafolyni a víz az utca 
közepére esőzések idején. A 
munkálatok részeként zúzott 
kőből szegélyt is építenek az 
út mindkét oldalára. A mun-
kálatok közel 9 millió forint-
ból valósulnak meg, ebből 6 
milliót Bazin Levente a kép-
viselői alapjából finanszíroz, 
a többi városi támogatás. A 
kivitelező az időjárás függvé-
nyében néhány hét alatt vé-
gez majd a teljes munkával.

TAJTHY ÁKOS
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Ismét felajánlásban részesült 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház 
és Egyetemi Oktatókórház. 
Ezúttal a Rotary Club Mis-
kolc-Tapolcának mondhat-
tak köszönetet a dotációért.

A Rotary Club évek óta ak-
tív szereplője a felfekvés elle-
ni küzdelemnek, amelyben 
hazánk egész területén szá-
mos intézménynek nyújtott 
eszköztámogatást, illetve vett 
részt az ahhoz kapcsolódó el-
méleti és gyakorlati képzések 
megszervezésében – hangzott 
el a november 29-ei sajtótá-
jékoztatón. Apáti Pál titkár 
elmondta, hogy a klub csak-
nem hatmillió forint értékű 
eszközt adományozott Mis-
kolcon, amelynek nagy része a 
megyeszékhely egészségügyi 
intézményéhez kerülhetett. A 
hazai Rotary Club kormány-
zója szerint az öntudatos 
polgárság 300 éve kér részt a 

köz ügyekből, és tesz melléjük 
erőforrást. Réti László szerint: 
a világon 35 ezer Rotary Club 
– közülük 56 magyarországi – 
cselekszik ennek mentén.

A Hospice, az Onkológiai 
és Sugárterápiás Centrum, a 
KAITO és a GYEK-intenzív 
osztályok 4 ápolási ágyat, 4 
pneumatikus elven működő 
és 18 statikus (memóriaha-
bos) antidecubitus matracot, 
valamint két darab speciális, 
pediátriai ellátásban alkal-
mazható, váltakozó nyomású 

matracot vehettek át – ösz-
szesen 12.570 euro értékben. 
Büdi László a legnemesebb 
cselekvő humanizmusnak 
tartja az effélét. Az orvos-
igazgató-helyettes kifejtette: 
a háttérben meghúzódó ado-
mányok gyakorta jóval na-
gyobb segítséget jelentenek 
a betegek és a dolgozók szá-
mára, mint a látványosabbak. 
(a Rotary Club Miskolci An-
gyalok ezt már néhány esz-
tendővel ezelőtt megtették.)

BÓDOGH DÁVID

Köszönetet mondtak a dotációért

Az eseményen azok a villa-
mos- és buszvezetők kaptak 
elismerést, akik 7, 14, 21, 28 
és 35 éve vezetnek balesetek 
nélkül.

Több évtizedes hagyományt 
követve harmincegy járműveze-
tőt díjazott november 29-én, ked-
den a Miskolc Városi Közlekedé-
si Zrt. (MVK). Demeter Péter, az 
MVK vezérigazgatója az esemé-
nyen elmondta, a cég járművei 
egy nap alatt közel harmincezer 
kilométert tesznek meg Miskol-
con a teljes hálózaton, így a busz- 
és villamosvezetők két nap alatt 
megkerülik a Földet.

– Mindezt 31 járművezető 
teszi évek, évtizedek óta bal-
esetmentesen. A balesetmen-
tes közlekedésért járó elisme-
rés hétévenként kapható, egy 
ilyen ciklus alatt átlagosan két-
százötvenezer kilométert tel-

jesít egy járművezető. Tehát 
a harmincöt év járművezetői 
tapasztalattal rendelkező kol-
légánk már 1.250.000 kilomé-
ter levezetésén van túl – mind-
ezt balesetmentesen – mondta 

el a cégvezető. Hozzátette, bár 
a városban sok baleset törté-
nik nap mint nap, és ezeknek 
gyakran elszenvedői az MVK 
járművei, a villamos- és busz-
vezetők ezek többségében vét-

lenek. „A sofőrjeink számára 
elsődleges az emberek élete, 
vigyáznak a közlekedés részt-
vevőire, legyenek azok autósok 
vagy járókelők” – tette hozzá 
Demeter Péter.

Bíró Gábor egyike azoknak 
a buszvezetőknek, aki 35 éve 
vezet baleset nélkül. A cégnél 
harmincnyolc éve dolgozik, az 
MVK-nál forgalomban lévő 
minden korábbi és jelenlegi 
busztípust vezetett. Szerinte 
ahhoz, hogy valaki évtizede-
ket baleset nélkül vezessen, a 

nagyfokú szakmai tudás mel-
lett egy adag szerencsére is 
szükség van. „Sokszor mind-
össze egy pillanaton múlik, egy 
jó kormánymozdulatnak vagy 
egy fékezésnek köszönhető, 
hogy megelőztük a balesetet, 
észnél kell lenni” – tette hozzá.

TAJTHY ÁKOS

Villamos- és buszvezetők kaptak elismerést. Fotó: Juhász Ákos

A balesetmentesen közlekedőket díjazták

DÍJAZOTTAK
7 éve balesetmentesen vezet: Balatoni Attila, Fábián Ta-
más, Kiss Tünde, Nagy Zoltán, Némedi Zsolt, Szadai Miklós, 
Vincze Sándor, Vismeg Péter Viktor.
14 éve balesetmentesen vezet: Bérczi István, Búza Péter, 
Fekete Márk Zoltán, Molnár Zoltán, Pocsai Tamás, Tóth Tibor.
21 éve balesetmentesen vezet: Benedek Zsolt, Bordás 
Csaba, Ferencz Balázs, Fülöp Attila, Kiss Attila, Kovács 
Lajos, Kovács Zsolt, Pásztor István, Remák Imréné, Tugyi 
Lajos, Varga György.
28 éve balesetmentesen vezet: Kalmár Zsolt, Kovács 
Lászlóné.
35 éve balesetmentesen vezet: Bercsényi László, Bíró 
Gábor, Hajzsó Attila, Kocsis Zoltán.

A legnemesebb cselekvő humanizmus képviselői. Fotó: Beregi László

Bazin Levente képviselői alapjával segített. Fotó: Juhász Ákos

Ötéves lakásfelújítási prog-
ramot sürget a Demokrati-
kus Koalíció (DK), amelynek 
keretében félmillió panella-
kást és egymillió más típusú 
társasházi lakást és csalá-
di házat lehetne felújítani. 
Tompa Sándor, a DK mis-
kolci szakértője – aki 2001 
és 2009 között volt Miskolc 
önkormányzatának panel-
biztosa – megerősítette: ez a 
program Miskolcnak külö-
nösen fontos.

Varjú László, a DK alelnö-
ke arról beszélt, hogy a párt 
számításai szerint ez körül-
belül 4500 milliárd forint-
ba kerülne, aminek kéthar-
madát, háromezer milliárd 
forintot az EU-tól lehetne 
lehívni – adja hírül a De-
mokratikus Koalíció Miskol-
ci Szervezetének közleménye. 
A program közös nemzeti ér-
dek, mert a felújított ingatla-
nok fenntarthatóbbak lenné-
nek, érdemben csökkenne a 
rezsijük, és így az orosz gáz-
tól is függetlenedni lehetne – 
érvelt elképzelésük mellett. 
Az alelnök rámutatott, hogy 
egy ilyen horderejű beruhá-
zás a teljes magyar építőipar-
nak és az ágazat beszállítói-
nak is évekre munkát adna. 
Varju László elmondta, azt 
is javasolják, hogy a program 
résztvevőinek ne kelljen ön-
részt fizetniük.

Miskolc lakásállománya 
különösen érintett egy ilyen 
programban – mondta Tom-
pa Sándor. A megyeszék-
helyen a lakott lakások szá-
ma több mint 69 000, ezek 
48%-a hagyományos építésű, 
52%-a panel. Ez utóbbi a leg-
nagyobb arányt képviseli az 
országban. 

A kétezres években elindí-
tott panelprogram pályázati 
rendszerében 2011-ig Mis-
kolcon több mint 14 ezer la-
kást újítottak fel a társashá-
zak, lakásszövetkezetek. Az 
akkori mérések alapján 10-
50 százalékos megtakarítást 
értek el, azaz ennyivel csök-
kent a távhődíjuk. De nem-
csak az energiamegtakarítás 
volt jelentős, hanem komfor-
tosabbá, élhetőbbé is váltak 
az otthonok. Bár jelen pilla-
natban a kormány nem nyúlt 
hozzá a távhődíjhoz, de jö-
vőre már tervezi azt, hiszen 
a távhőkassza üzemeltetése 
ezermilliárdos költségveté-
sű. Azok a családok lesznek 
a legnagyobb veszélyben, 
amik energetikailag felújí-
tatlan, egyedi mérés nélküli 
lakásokban élnek, és ilyen a 
miskolci panellakások két-
harmada.

Az Orbán-kormány ha-
talomra kerülése után elle-
hetetlenítette az úgy neve-
zett panelprogramot, olyan 
feltételekkel hirdetett pá-

lyázatokat, amiknek az ön-
része kifizethetetlen volt a 
lakásszövetkezetek tagjai-
nak- emlékszik vissza az el-
múlt évtized történéseire 
Tompa Sándor. A fideszes 
városvezetés sem szorgal-
mazta, hogy tovább folyta-
tódjon a lakásállomány fel-
újítása. Támogatott helyette 
más – a ma már nyilvánvaló-
an kudarcként elkönyvelhető 
– beruházást, mint például a 
Diósgyőri vár rekonstrukci-
óját. Miközben Miskolc la-
kásállománya rohamosan 
pusztul. És ez nemcsak a pa-
nelekre igaz, hanem sajnos 
az egyedi építésűekre is, hi-
szen elég csak végigsétálni 
Szirmán vagy Diósgyőrben, 
jól látható, mennyi az ener-
getikai felújításra szoruló 
épület.

Tompa Sándor fontosnak 
tartja, hogy Miskolc csat-
lakozzon majd ehhez prog-
ramhoz, hiszen jó tapaszta-
lata van ebben a városnak. 
Azzal hogy a Demokratikus 
Koalíció önrész nélkül indí-
taná ezt el, lehetővé tenné, 
hogy minél többen kapcso-
lódjanak a programhoz, hi-
szen az ipari technológiával 
épült lakások legfiatalabbjai 
is negyvenévesek már, úgy-
hogy kimondhatjuk: a pa-
nelfelújítások kapcsán Mis-
kolc a 24. órában van.
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Létfontosságú a miskolciaknak a panelprogram folytatása, itt már megtörtént a felújítás. Fotó: Juhász Ákos

Lakásfelújítási programot sürget a DK

Aszfaltszőnyeg a Cséti Ottó utcán



A „Nemzet Betleheme” élő 
példa arra, hogy az embe-
rek kezében milyen lehető-
ségek vannak, és hogy azt 
a rengeteg gondot, amit 
mostanában megélünk, azt 
milyen elképesztően szép 
és nemes módokon lehet 
háttérbe szorítani, életün-
ket kiszínesíteni, megfé-
nyesíteni és boldogságérze-
tünket állandóan növelni  
– fogalmaz Kékedi László, 
az MMA népművészeti 
tagozatának vezetője, Kis-
győr polgármestere.

A „Nemzet Betlehemével” 
egy 3 évvel ezelőtt megálmo-
dott elképzelés vált valóra, ahol 
mindenki teljesítette kötelessé-
gét, ami igazán nem is volt kö-
telessége, hogy önkéntesen dol-
gozzon, de mégis annak érezte. 
Kalákában együtt lenni, ötle-
teket összehangolni, több ezer 
munkaórát véghezvinni szá-
momra ez egy csoda! Az, hogy 
egy közösség lelkes és hasznos 
emberekkel létrehozta a Nem-
zet Betlehemét, egy olyan alko-
tást, melynek várható élete jóval 
hosszabb, mint a miénk, ez a 
mai világban valóban nagy szó. 
Ez már a jövő nemzedékeinek 
is készült. Visszatérés a fájó mó-
don kiveszőben lévő szokás-
hoz, az erkölcsi követelmény-
hez, miszerint minden korban 
minden nemzedéknek feladata 
a múlt és a jövő összekötése, élő 
kapocsnak kell lenni nemzedé-
kek között, e szerint alkotni, élni 
és álmodni.

Egy olyan kihívásra vállal-
koztunk, annak állítottunk em-
léket, akitől maga a békesség és 
szeretet küldése ered- hangsú-
lyozta Kékedi László az advent 
első napján tartott átadási ün-

nepségen az Országház előtti 
Kossuth Lajos téren. Az igazi 
művészet az, amikor az álom 
valósággá válik. Igazándiból 
nekem nem is köszöntőt kel-
lene mondanom, hanem ren-
geteg köszönömöt, szerintem 
az egyik legszebb magyar szó. 
Köszönöm a Magyar Művé-
szeti Akadémia (MMA) tá-
mogatását, az Országgyűlé-
si Hivatal segítségét, Kisgyőr 
képviselő-testületének támo-
gatását, köszönöm azoknak a 
vállalkozóknak, akik segítették 
munkánkat, és legelsősorban 
az alkotók munkáját, akik ren-
geteg órát dolgoztak a Nemzet 
Betlehemén és egy igazi közös-
séget kovácsoltak össze.

Egy rövid felsorolás, hogy 
mely települések járultak hoz-
zá a betlehem elkészültéhez: 
határon túlról, Erdélyből Me-
zőbergenye és Gyergyószár-
hegy, Felvidékről Várhosszúrét. 
Megyénkből Dédestapolcsány, 
Miskolc, Onga, Mályi,  Har-
sány, és nem utolsósorban a 
mi községünk, Kisgyőr, mely-

nek lelkes népe összefogta és 
otthont adott a táboroknak. Az 
alkotás 17 szobra és építménye 
a Kárpát-medence 34 telepü-
lése fafaragóinak áldozatkész 
munkájával és 64 népművé-
szeti egyesület összefogásával 
készült el. Ennek a csodának 
a megszületéséhez mindenki a 
szívét-lelkét is beletette. Egysé-
get alkottunk ebben az ácstól, a 
gépészmérnöktől az akadémi-
kusig. Közösség voltunk, va-
gyunk és reményeink szerint 
maradunk is - mondta végeze-
tül Kékedi László. 

A Nemzet Betlehemét víz-
keresztig láthatja a nagykö-
zönség a Kossuth téren. Az 
ünnepségen közreműködött 
a Kisgyőri Népdalkör, a Tar-
soly Együttes, Nemcsák Ká-
roly színművész, Szerényi Béla 
és Barabás Balázs népzenész, 
Petrás Mária népdalénekes és 
zenésztársai, valamint a Gödi 
Búzaszem Iskola és az Óbudai 
Népzenei Iskola növendékei 
és művésztanárai.

BUZAFALVI GYŐZŐ

A villamos vízkeresztig köz-
lekedik majd, a menetrend-
jét a közlekedési cég honlap-
ján bárki megtalálhatja.

A hagyományoknak meg-
felelően idén is advent első 
vasárnapján indult útnak a 
miskolci adventi villamos. A 
szerelvényt a jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetben mini-
mális költséggel és támogatói 
segítséggel indította el a Mis-
kolc Városi Közlekedési Zrt. 
(MVK); a cég szakemberei az 
elmúlt hónapokban a szüksé-
ges karbantartási munkálato-
kat is elvégezték.

Az ünnepi szerelvény a 
2021-ben már megismert kül-
ső-belső dekorációval indult 
útnak. A mézeskalács házi-
kó a tavalyi belső arany dí-
szítéssel gurult ki a remízből, 
ebben a ragyogó pompában 
fogadják az utasokat A Szép-
ség és a Szörnyeteg mese sze-

replői. Első útján szinte min-
den megállóban tucatnyi utas 
várta az ünnepi járatot, ren-
geteg gyerek volt rá kíváncsi, 
őket pedig szülők, nagyszü-
lők kísérték.

Juhász Jánosné például uno-
kájával indult a mesés utazásra. 
A kisfiú a Miskolc Televízió Hír-
adójának azt mondta, nagyon 
várták az adventi villamost, így 
múlt vasárnap már korábban 
lementek a Tiszai pályaudvar-
ra, hogy mindenképpen felfér-
jenek rá. Mint mondta, nagyon 
szereti ezt a szerelvényt, minden 
évben felszállnak rá szüleivel, 
nagyszüleivel.

Két kislány – Janka és Sára 
– a munkatársunk kérdésére 
elmondta, nekik is nagyon tet-
szik az adventi villamos. Nekik 
a kedvencük Belle és a Szörnye-
teg, de nem voltak ezzel egye-
dül, alapvetően ez a látványe-
lem aratta talán a legnagyobb 
sikert a gyerekek körében.

Továbbhaladva pedig újabb 
és újabb mesehősök bukkan-
tak fel: Lumiere, a gyertyatartó 

és Csészike idén is együtt uta-
zik a miskolciakkal az ünnepi 
járaton.

Az egyik kislány egyenesen 
úgy fogalmazott: még soha 
nem látott olyan csodákat, 

mint amiket a miskolci adventi 
villamoson.

A miskolci adventi villamos 
idén tizenegyedik alkalom-
mal indult el. Demeter Péter, 
az MVK vezérigazgatója a Hír-
adónak azt mondta, bár a gaz-
dasági helyzet minden eddi-
ginél nehezebb, nem szerették 
volna ünnepi szerelvény nélkül 
hagyni a miskolciakat.

– Úgy gondoltuk, hogy azok-
kal a minimális ráncfelvarrá-
sokkal és a szükséges javítások 
elvégzésével el tudjuk és el is 
kell indítanunk az adventi villa-
most, hiszen a városban ez egy 
hagyomány, az emberek min-
den évben várják – mondta.

Január 6-áig, azaz vízkeresz-
tig közlekedik az ünnepi jár-
mű, amit tavaly már ötödik 
alkalommal Európa legszebb 
adventi villamosának válasz-
tottak. Menetrendjét az MVK 
honlapján találják meg. 
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Ismét közlekedik Miskolc büszkesége. Fotó: Horváth Csongor

Még nem biztos semmi, vi-
szont az időjósok szerint két 
forgatókönyv lehetséges, és a 
mostani állás szerint az a való-
színűbb, ami lehűlést és akár 
komolyabb hóréteget is hoz.

Bár csaknem egy hónap van 
még hátra karácsonyig, a me-
teorológusok mostani számítá-
sa szerint minden jel arra mu-
tat, hogy idén végre van esély 
a fehér karácsonyra. Az Időkép 
előrejelzése szerint a Grönland 
térségében megerősödő anti-
ciklon is a közelünkbe érkezik.

– Ez a nagy kiterjedésű an-
ticiklon útját állja majd a nyu-
gat felől érkező enyhébb, ned-
vesebb légtömegeknek, illetve 
azokat délebbi pályára kény-

szeríti, így a Földközi-tenger 
térségében aktív ciklontevé-
kenység veheti kezdetét – írják.

December előrehaladtával 
két időjárási forgatókönyv való-
sulhat meg nagyobb eséllyel. Az 
első szerint a jövő hét második 
felében valószínűsíthető hir-
telen sztratoszférikus melege-
dés továbberősítheti az Európa 
északi, északnyugati része fölött 
tanyázó anticiklont, amely az-
tán kellő méretet ölthet ahhoz, 
hogy előbb egy keveredési zó-
nába, majd fokozatosan ennek 
a hideg oldalára kerüljünk.

Ebben az esetben gyakran 
vonulhatnak majd át fölöttünk 
mediterrán ciklonok, amelyek 
az idő előrehaladtával egyre 
inkább szilárd halmazállapotú 

csapadékot, azaz havazást hoz-
hatnak a Kárpát-medencébe. 
Eszerint a variáció szerint nem 
elhanyagolható az esélye akár 
vastagabb hótakaró kialakulá-
sának sem.

A másik variáció szerint a ma-
gasnyomású zóna nem terjeszke-
dik kellőképpen az alacsonyabb 
földrajzi szélességek fölé, így 
délnyugati áramlással nemcsak 
nedves, de enyhe légtömegek is 
érkezhetnek térségünk fölé. Ha 
ez valósul meg, akkor enyhe, kora 
tavaszias idő lehet a térségünk-
ben karácsonykor – teszi hozzá 
az Időkép.

A néphagyományokban hí-
vők azért reménykedhetnek: az 
egyik ilyen szerint ugyanis, ha 
Márton napján a lúd jégre állt, 
akkor karácsonykor sárban bo-
torkál. Idén Márton napján egy-
általán nem volt hideg az idő. A 
meteorológusok azonban – ért-
hetően – óvatosak, és inkább 
arra készítenek fel, hogy az el-
múlt évek trendje szerint az idei 
tél sem lesz rendkívül hideg, in-
kább párás, enyhe idő lesz jel-
lemző. Így ha karácsonykor lesz 
is hó, nagy kérdés, meddig lesz 
kellően hideg ahhoz, hogy meg 
is maradjon a hótakaró. 

TÁ

A téli szünidő 11 munka-
napja alatt, december 22-e 
és 2023. január 6-a között is 
biztosítja a gyermekétkezte-
tést az önkormányzat.

A Belvárosi Konyhán (volt 
központi leánykollégium 3525 
Miskolc, Palóczy u. 1.), a Köny-

ves Kálmán Általános Iskolá-
ban (3534 Miskolc, Könyves K. 
u. 2.), a Pattantyús-Ábrahám 
Általános Iskolában (3524 Mis-
kolc, Pattantyús Á. G. utca 2.) és 
a Petőfi Sándor Fiúkollégium-
ban (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. 
u. 33.) biztosítja a 2022/2023. 
tanév téli szünidejében a gyer-

mekétkeztetést Miskolc ön-
kormányzata – írja a városhá-
za közleménye. A téli szünidő 
2022. december 22. napjától 
2023. január 6. napjáig tart, ami 
összesen 11 munkanapot jelent 
az alábbiak szerint: 2022. de-
cember 22., 23., 27., 28., 29., 30., 
2023. január 2., 3., 4., 5. és 6.

Idén fehér lehet a karácsony

Gyermekétkeztetés a szünetben

Aranyló mesevilág suhan a miskolci síneken

Kisgyőri a Nemzet Betleheme 

Kétszáz család december 
12-17. között veheti át az 
egy-egy köbméternyi fa-
anyagot a Városgazda ná-
dasréti telephelyén.

Az önkormányzat idén is 
biztosítja a rászoruló csalá-
doknak a feltekézett tűzifát 
– közölte Fodor Zoltán. Az 
önkormányzat szociális bi-
zottságának elnöke, aki tavaly 
is koordinálta a fakiosztást, 
felidézte, tavaly a Városgaz-
dánál évek alatt felhalmo-
zódott nagy mennyiségű fa-
anyagból több száz családon 
sikerült segítenie a városnak. 
Nem lesz ez másképpen az 
idén sem, bár kevesebb fa áll 
rendelkezésre. „Természete-
sen most is a legrászorultabb 
családok kapnak a meglévő 

mennyiségből. A rendszer 
ugyanúgy működik, mint 
eddig. A fát igénylőnek je-
lentkezni kell a lakóhelyileg 
illetékes MESZEGYI dolgo-
zóinál, akik megvizsgálják a 
rászorultságot, döntenek a 
támogatottakról, majd kiér-
tesítik őket a tüzelő átvételé-
nek idejéről és helyéről” – kö-
zölte.

Az idén 200 családnak van 
lehetősége egy köbméter fához 
jutni. A fát a Városgazda nádas-
réti telephelyén lehet majd át-
venni 2022. december 12-e és 
17-e között. Fodor Zoltán fel-
hívta a figyelmet arra, csak azok 
menjenek a fáért, akik értesítést 
kaptak, mert csak azok vehetik 
át, akik szerepelnek a támoga-
tottak listáján. Akik valamiért 
nem tudnak elmenni a fáért 

a megadott időpontban, elő-
re jelezzék a MESZEGYI-nél, 
hogy egy másik egyeztetett idő-
pontban megtehessék. A fához 
idén csak a Városgazda nádas-
réti telephelyén lehet hozzájut-
ni, ezért célszerű az egymáshoz 
közel lakóknak összefogni a 
szállítás miatt. „Fontos tudniva-
ló még, hogy a Lyukóvölgyben 
élők nem ebből a készletből 
fognak tűzifához jutni, számuk-
ra egy civilszervezet fog külön 
fát osztani”. Akiknek az idén 
nem sikerülne szociális tűzi-
fához jutni, jövőre előreveszik 
őket az igénylők sorában. „Ter-
mészetesen, ha fakivágásra ke-
rül sor a város területén, akkor 
az abból keletkező faanyagot is 
kiosztjuk azok között, akik idén 
kimaradtak volna” – tette hozzá 
Fodor Zoltán.                            MN

Jut tűzifa a rászorulóknak

Remélhetőleg az első havat követik társaik. Fotó: Horváth Csongor

Vízkeresztig látható ez a csoda a Kossuth téren. Fotó: Kisgyőri 
Polghármesteri Hivatal
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A városházán tartott ünnep-
ségen Veres Pál polgármester 
és Varga Andrea alpolgár-
mester köszöntötte a szoci-
ális ellátásban dolgozókat. 
Veres Pál úgy fogalmazott: a 
mögöttünk álló nehézségek és 
az előttünk álló gazdasági és 
energiaválság miatt a szociális 
ellátásban dolgozók munkája 
fontosabb, mint valaha.

Nehéz időkben még több a 
kiszolgáltatott, törékeny, se-
gítségre szoruló ember. És ők 
önök felé fordulnak segítségért. 
Ahogyan az ismert, a szociá-
lis munka világnapját 1997 óta 
november 12-én ünnepeljük, az 
országgyűlés 2016-ban döntött 
arról, hogy ez a nap munkaszü-
neti nap az ágazatban dolgozók 
számára.

Varga Andrea alpolgármester 
azt fejtegette: ez arra is alkalmat 
ad, hogy a hétköznapok kínját 
megszakítva megálljunk, és ki-
csit másként, kicsit távolabbról 
tekintsünk rá erre az embert 
próbáló feladatra. A szociális el-
látásban az ember dolgozik az 
emberrel. Segít, támogat, biz-
tonságot igyekszik nyújtani. 
Miskolc önkormányzata, a vá-
rosvezetés ezzel az ünnepséggel 
szeretné elismerni azt a munkát, 
amit a társadalomért, városért 
tesznek. A díjazottak méltatá-
sának második részét most kö-
zöljük.

Pleszkóné Bolyós Zsuzsan-
na humánpolitikai szakügy-
intéző közel egy évtizede a 
Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény humánpolitikai cso-
portjának oszlopos tagja. Hu-
mánpolitikai szakügyintézőként 
munkáját felelősségteljesen, 
megbízhatóan, az intézmény 
működéséhez hűen, lelkiisme-
retesen végzi. Pályafutása során 

több mint két évig a humánpo-
litikai csoport csoportvezető-
jeként is bizonyította szakmai 
rátermettségét, mely idő alatt 
szakmaiasságával és elhivatott-
ságával vezetőként egyaránt 
hozzájárult a csoport szabály-
szerű működéséhez. Szakmai 
életútja, a munkához, valamint 
a kollégákhoz való hozzáállá-
sa példaértékű. Humánpolitikai 
szakügyintézőként hatékonyan, 
magas színvonalon, segítőké-
szen és lelkiismeretesen végzi 
munkáját.

Pleszkóné Bolyós Zsuzsanna 
magas szinten végzett szakmai 
tevékenységéért, példaértékű 
emberi magatartásáért részesült 
elismerésben.

Simon Katalin gondozónő a 
Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjólé-
ti Intézmény munkatársa. 1992 
decemberétől az intézmény jog-
elődjénél a Területi Gondozó-
szolgálat Gondozási Központ-
jában folytatta segítőhivatását, 
az idős emberek szolgálatában. 
Szociális gondozóként az ott-
honukban élő idős emberek-
nek segítette az életvitelét, min-
dennapjait, kapcsolatot tartott a 
hozzátartozókkal. 2008-2010-ig 
a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás szolgáltatásban kama-
toztatta gondozónőként meg-
szerzett tudását, tapasztalatát. 
2011-től az Észak-kiliáni Szol-
gáltatási Központ és Gondo-
zóház idősek gondozóházában 
folyamatos munkarendben se-
gítette a lakók életét.

Szakmai ismereteit folyama-
tosan bővíti önképzéssel, va-
lamint rendszeresen részt vesz 
szakmai képzéseken. Empatikus 
személyiségének köszönhetően 
az ellátottakkal és hozzátartozó-
ikkal egyaránt könnyen teremt 
kapcsolatot. Munkájában min-
dig motivált, pontos és megbíz-

ható. Gondozóházi lakók egész-
ségügyi dokumentációjának 
naprakész vezetésében, orvosi 
vizitek lebonyolításában, lakók 
gyógyszerelésében is a precizi-
tás jellemzi. Aktívan részt vett 
a covid-járvány elleni védeke-
zésben és a preventív feladatok 
ellátásában. Munkatársaival jó 
összhangban, csapatmunká-
ban dolgozik együtt, és biztosít-
ja az intézmény lakóinak jólé-
tét. Hivatástudata töretlen, célja 
a segítés és a segítségnyújtás, a 
nyugodt és megelégedett élet tá-
mogatása.

Simon Katalin magas szinten 
végzett szakmai tevékenységé-
ért, példaértékű emberi maga-
tartásáért részesült elismerés-
ben.

Szemán Katalin kiválón öt-
vözi az egészségügyi, valamint 
államháztartási szakon meg-
szerzett tudását a napi szakmai 
tevékenységei során. 2012-től 
dolgozik a Szépkorúak Háza 
Nonprofit Kft. Idősek Otthoná-
ban gazdasági vezetőként. Szak-
mai feladatait és a napi munkáját 
áthatja a szaktudás és a hivatás 
szeretete. Határozott személyi-
sége, lendületessége és innovatív 
gondolkodása követendő példa 
lehet a jövő szakembereinek.

Folyamatosan tanul, képezi 
magát, hiszen csak így lehet az 
új kihívásoknak megfelelni. A 
társadalmi szervezetek munká-
jában is aktívan részt vesz, szo-
ciális érzékenysége, empátiás 
készsége kiváló. Munkájában, 
precíz, pontos és alapos. Min-
dent megtesz annak érdekében, 
hogy a szociális ellátás és a hoz-
zá kapcsolódó gazdasági hát-
tér méltó társadalmi elismerést 
kapjon. Gazdasági vezetőként 
munkája elengedhetetlen ah-
hoz, hogy egy szociális intéz-
mény stabilan és kiszámítható-
an működjön. A mindennapok 
során jó kapcsolatot alakított ki 
az intézmény dolgozóival és la-
kóival egyaránt.

Szemán Katalin magas szin-
ten végzett szakmai tevékeny-
ségéért, példaértékű emberi 
magatartásáért részesült elisme-
résben.

Szilvássyné Kiss Beatrix 2007. 
április 2-ától dolgozik a Nap-
fényt az Életnek Alapítványnál 
mint szociális munkás. Munká-
ját a Rehabilitációs Otthonban 
kezdte, majd ezt követően a nap-
pali melegedőbe került, ahol a 
mai napig lelkiismeretesen végzi 
munkáját. A hajléktalanok és rá-
szorulók iránt érzett szimpátiá-

val, odaadással és nagy figyelem-
mel látja el feladatát. A kliensek 
gondozását kiemelkedő szakmai 
felkészültséggel végzi. A gondo-
zottak elismerik és elfogadják 
döntéseit. Emberi tulajdonságai 
közül a közvetlenség, a türelmes-
ség, rendszeretet, segítőkészség, 
empátia emelhető ki.

Rendszeresen részt vesz a 
társszervezetek rendezvényein, 
ahol a Napfényt az Életnek Ala-
pítványt képviseli. Kiváló szer-
vezői készségét több alkalom-
mal bizonyította.

Szilvássyné Kiss Beatrix ma-
gas szinten végzett szakmai te-
vékenységéért, példaértékű em-
beri magatartásáért részesült 
elismerésben.

Takácsné Mentel Krisztina 
2012-től a Szépkorúak Háza 
Nonprofit Kft. Idősek Ottho-
nában dolgozik szociális mun-
katársként. 1992-ben óvónői, 
majd 1997-ben felsőfokú gyógy -
pe  da gógiai képesítést szerzett, 
majd 2003-ban általános szo-
ciális munkás szakon végzett a 
Debreceni Egyetem Nyíregyhá-
zi Egészségügyi Főiskolai Karán. 
25 éves munkatapasztalattal 
rendelkezik a szociális ellátás-
ban. Szakemberként fontosnak 
tartja, hogy az idősek ellátása 
iránt elhivatott legyen. Megfele-
lő kommunikációs technikával, 
empátiával rendelkezik, amely 
elengedhetetlen ezen a terüle-
ten. Munkájában pontos és ala-
pos, jó szervezőkészsége és mér-
hetetlen emberszeretete minden 
mozdulatát áthatja.

Kollegáival figyelmes és se-
gítőkész, kiváló csapatjátékos. 
Napi feladataihoz tartozik az 
intézményi programok, fog-
lalkozások szervezése és lebo-
nyolítása. Egyéni és csoportos 
programokat, foglalkozásokat 
szervez és tart, segíti az idős la-
kókat abban, hogy mindennap-

jaik tartalmasan és hasznosan 
teljenek a Szépkorúak Háza Idő-
sek Otthonában.

Takácsné Mentel Krisztina 
magas szinten végzett szakmai 
tevékenységéért, példaértékű 
emberi magatartásáért részesült 
elismerésben.

Varga Csilla a Miskolci Egye-
sített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ-
jában esetmenedzser és a speci-
ális szolgáltatások koordinátora. 
2014 szeptemberében kezdte 
meg szakmai munkáját az intéz-
ménynél mint a Miskolci Több-
célú Kistérségi Társulás telepü-
lésein dolgozó családgondozó. 
2017 májusában lett esetmene-
dzser a Család- és Gyermekjó-
léti Központban. Szakmailag 
jól felkészült, munkáját megfe-
lelő módszerekkel, technikával 
végzi. Önálló, kreatív, rugalmas, 
szakmai tudását és tapasztalatait 
megosztja kollégáival, kommu-
nikációs készsége kiemelkedő. 
Motivált, energikus, szívesen se-
gít másokon, segíti a kollégáit is. 
Nem riad meg egy komplexebb, 
nehezebb feladattól sem. Lojá-
lis az intézményével, vezetőivel, 
szakmai vezetőjével és kollégá-
ival szemben. Folyamatosan 
képezi magát akár önállóan is.
Képes összetartani a csapatot, 
közösségi ember, alkalmazko-
dó, a csoport egyik fő „mozga-
tórugója”, csapatjátékos. Ötlete-
it megosztja munkatársaival és 
vezetőjével. Határozott szemé-
lyiség, erős akarattal rendelke-
zik, kitartó. Együttműködő a 
közvetlen munkatársaival, más 
szakemberekkel. Érdekérvé-
nyesítő képességét jól használja 
munkája során.

Varga Csilla magas szinten 
végzett szakmai tevékenységéért, 
példaértékű emberi magatartásá-
ért részesült elismerésben.

A szociális szférában dolgozók munkájának elismerése

1,3 milliárdból korszerűsítenék a vezetékrendszert
Egykilométeres szakaszon 
1,3 milliárd forintból újítaná 
fel az elöregedett távhőve-
zeték-rendszert a MIHŐ az 
Avason. A beruházás finan-
szírozására pályázatot nyúj-
tott be a Miskolci Hőszol-
gáltató.

A projekt részleteiről Szarka 
Dénes tájékoztatta lapunkat. A 
Velünk a Város önkormányzati 
képviselője, Miskolc fejlesztési 
tanácsnoka felidézte, az elmúlt 
hónapokban számos meghibá-
sodás történt az Avason, amely 
szolgáltatáskieséssel is járt an-
nak ellenére, hogy a Miskolci 
Hőszolgáltató minden esetben 
igyekszik a lehető leggyorsab-
ban és a lakosságnak legkeve-
sebb kellemetlenséget okozva 
elhárítani a hibákat.

– A távhővezetékek átlagé-
letkora az egész városban meg-
haladja a negyven évet, az Avas 
egyes ütemében még ennél is 
idősebb, miközben a tervezett 
élettartalmuk 25 év. Elkerül-
hetetlen, hogy újabb és újabb 
hibák következzenek be. Az 
elöregedett vezetékek állapota 
folyamatosan romlik, a vezeté-
kek meghibásodásának száma 
pedig évről évre emelkedik – 
hangsúlyozta Szarka Dénes. – 
Ráadásul a vezetékeket a nyári, 
aszályos időszak is megterhelte. 

Az elmúlt évtizedek elmaradt 
fejlesztései miatt pedig most so-
rozatos hibákkal kell megküz-
denie a távhőszolgáltatónak –
tette hozzá.

Az aktuális gazdasági hely-
zet, az energiaárak ugrásszerű 
emelkedése miatt a Miskolci 
Hőszolgáltató Kft. is egyre ne-
hezebb helyzetben van, saját 
forrásból alig van lehetőségük 
korszerűsíteni az elöregedett 
vezetékrendszert, ezért a cég 
minden pályázati lehetőséget 
igyekszik megragadni.

– A Nemzeti Fejlesztési és 
Forráskoordinációs Ügynök-
ség távfűtési rendszerek kor-
szerűsítésére és fejlesztésére írt 

ki egy pályázatot, erre adta be 
a MIHŐ Kft. a saját projektjét. 
A beruházással az Avas nagy 
részét ellátó távhővezeték kö-
rülbelül egykilométeres szaka-
szát tudná felújítani a szolgál-
tató. A projekt részeként négy 
korszerűtlen hőközpont felújí-
tása, okoseszközökkel való el-
látása, illetve a távfelügyeleti 
rendszerbe kapcsolása történ-
het meg. Ezáltal biztonságo-
sabbá és takarékosabbá válik 
a fűtésszolgáltatás az itt élők-
nek – ismertette a fejlesztési ta-
nácsnok.

A pályázat pozitív elbírálása 
esetén a projekt megvalósítása 
2024-ben kezdődhet el. A be-

ruházás teljes becsült költsége 
1,3 milliárd forint, a támoga-
tás maximális mértéke pedig a 
költségek 50 százaléka, ezért a 
fejlesztés másik felét a városnak 
kell finanszíroznia.

– A hálózat annyira elörege-
dett, hogy már olyan gerincve-
zetékeken is meghibásodások 
vannak, amelyek teljes hőkör-
zeteket látnak el. A helyzet egy-
re inkább tarthatatlanná válik, 
ezért is nagyon fontos, hogy ez 
a pályázat megvalósuljon. Re-
mélhetőleg ez meg fogja oldani 
hosszú távon a problémát, amit 
a gyakori meghibásodások je-
lentenek – zárta Szarka Dénes.

CZIFFRA ANDREA

Veres Pál polgármester szerint a szociális ellátásban dolgozók 
munkája fontosabb, mint valaha. Fotó: Mocsári László

Újabb fejlesztés  
a Zsarnai piacon
A Zsarnai piac 2020-ban 
elkezdett fejlesztési projekt-
je egy újabb állomásához 
érkezett – adja hírül a vá-
rosháza közleménye. Letele-
pítésre került három darab 
sorompó és a működteté-
sükhöz szükséges szoftver, 
melyek a jövőben az árusok 
gyorsabb bejutását hivatot-
tak segíteni.

A 3-as kapunál lévő so-
rompót azok az árusok ve-
hetik igénybe, akik az adott 
hónapra bérelt területtel ren-
delkeznek, – számukra a be-
hajtást egy előre regisztrált 
telefonszámról indított hívás 
teszi lehetővé – míg a 4-es 
kapunál lévő, pénztáros által 
vezérelt sorompó a helypénz 
megfizetése után emelkedik 

fel. A kijutást segítő 3. sorom-
pót az útba telepített érzékelő 
vezérli. A szerkezet tesztüze-
me decemberben indul.

Az eddig végrehajtott fej-
lesztések mind a vásárlók és 
árusok érdekében történtek: 
2500 négyzetméternyi terü-
leten végeztek mart aszfalto-
zást, kialakítottak 600 négy-
zetméternyi árusító helyet, 
lefedték a vásárlói folyosót, és 
létrehozták a kőasztalok mel-
letti árusítói parkolókat.

Jövőre – a felmerülő igé-
nyek figyelembevételével 
– további korszerűsítéseket 
terveznek a „Zs-centerben”. 
A fejlesztések az árusító te-
rületek pontos kijelölésével, 
a kőasztalok lefedésének bő-
vítésével és a mellettük lévő 
csapadékvíz-elvezető kiala-
kításával folytatódnak majd.

Szarka Dénes szerint fontos, hogy a pályázat megvalósuljon. Fotó: Juhász Ákos

Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése november 22-ei ülé-
sén igazgatási szünet elrendelé-
séről határozott Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
talában – adja hírül a városháza 
közleménye.Az igazgatási szü-
net 2022. december 22. napjától 

2023. január 6. napjáig tart, ezen 
időtartam alatt a polgármesteri 
hivatalban az ügyfélfogadás szü-
netel. Az igazgatási szünet elren-
delésére a kormány 460/2022. 
(XI. 10.) számú kormányrende-
lete nyújt lehetőséget az önkor-
mányzatok számára.

Igazgatási szünet
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JEGYZET

Szerencsés vagyok. Nincs az 
a telihold, amely bezavarna, 
vízszintesen rögtön lecsukó-
dik a szemem, mint az alvós 
babáké. Talán csak egyvala-
mi hiányzik a teljes harmóni-
ához, édesanyám vastagra tö-
mött párnája és az egész ágyat 
beborító dunnája. Nincs az a 
tükrös paplan vagy huzat-
ba gyömöszölt pokrócok hal-
maza, amelyek pótolhatják a 
friss, keményítő illatú, huza-
tos, tollal, pihével teli párnát 
és takarót. Ébredéskor, regge-
lenként érdemes ezeket meg-
paskolni, hogy máris elfelejt-
sék az alváskori gyűrődést. 
Egyébként valljuk be, mit sem 
érnek ezek az újkori csoda-
matracok a libatollal tömött 
takarók nélkül. A jó melegért 
még azt se bánnánk, ha reg-
gelenként ismét pihét, pihéket 
fésülgetnénk a frizuránkból. 
Valamit valamiért.

A mezőcsáti születésű Far-
kas Józsi bácsi hajdanán a 
régió legismertebb libatoll- és 
pihefelvásárlója volt. A betű-
vetéssel és az olvasással élete 
végéig hadilábon állt, a sak-
kozásban és a hivatásában 
viszont mindvégig penge volt. 
Elsőre engem is levizsgázta-
tott – vajon tudom-e, hogy 
az egy kiló ólom és az ugyan-
ilyen súlyú toll közül melyik a 
nehezebb. Elsőre töprengtem, 

hadd élvezze a tudományát. 
Majd a helyes válaszom után 
megmutatta a fényesen csillo-
gó, nagy kerekű Wartburgját, 
amelyben a pihével teli zsákok 
pontosan kitöltötték az autó-
ja minden szegletét. Ilyentájt 
szezonban, amikor rossz na-
pok jártak a hízott libákra, 
kacsákra, kora reggeltől járta 
a miskolci falvakat. Edénye-
zett, ahogyan ezt a speciális 
szakmát mindig is nevezték. 
A világháború előtt ezzel kü-
lönös módon csak a zsidók és 
a romák foglalkoztak. Övéké 
volt ez a kiváltság, amely apai 
ágon öröklődött.

Józsi bácsitól tudom, azért 
hívták őket edényezőknek, 
mert a felvásárlók versengtek 
a baromfitenyésztők kegyei-
ért, és hogy kedvükbe járja-
nak, lábassal, serpenyővel 
ajándékozták meg a kuncsaft-
jaikat. A múlt század hatva-
nas éveiben alaposan felérté-
kelődött a libatoll és a -pihe. 
Tonnaszámra dollárért ex-
portáltuk ezt a sajátos mellék-
terméket, amellyel a nyugati 
állattartók már nem bíbelőd-
tek. A nagynevű Billerbeck 
csak magyar tollal tömte a 
párnáit, mígnem a kínaiak ki-
szorítottak minket erről a pi-
acról is.

Egyébként ki gondolná, 
hogy mennyire kényes, oda-

figyelést igénylő munka a 
tollfosztás és a pihetépegetés. 
A kereskedők, a felvásárlók 
szemre osztályozták. Miczula 
Sándor három évtized után 
hagyott fel az edényezéssel. 
Még őrzi a szelektálógépét, a 
négykamrásat, amely nagyság 
szerint válogatta szét a tollat 
és a pihét. Szerinte a Józsi bá-
csis, házalós tollgyűjtésnek 
már régen vége. A kereslet és a 
kínálat, ha még él, egymásra 
talál a világhálón.

Ami szomorú, hogy ezzel 
együtt tűntek el a tolltisztítók 
is, azok a mesterek, akik a ki-
türemkedő tollhegyekkel teli 
dunnákat, párnának rendre 
felfrissítették. Emlékezetem 
szerint az utolsó talán a Csa-
bai kapuban hirdette a szol-
gáltatását. Sokszor készültem 
hozzá, hogy megnézzem, mi-
ként lehet megtollasodni, vagy 
nem, a dunnák tisztításából.

Hol vannak már drága 
édesanyám féltve őrzött ke-
lengyéi. Már csak álmaimban 
ábrándozom az egymáson 
fekvő, dúsan dagadó takarók-
ról. Nemrégiben a polárpok-
rócok alatt azt hittük, nem 
kellenek többé a tollas vánko-
sok a hálószoba hűvös melegé-
ben. Drága libáim, kacsáim, 
korai volt az örömötök. Máris 
hiányoztok.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Ki mint veti ágyát… 

Tanulni, készülni kell a jobb időkre
Globális folyamatokról, 
nemzetkarakterológiáról és 
a tömegkommunikáció út-
vesztőiről faggattuk Csepeli 
György szociálpszichológust.

– Hogyan „vizsgáztunk” az el-
múlt nyolc hónapban? Azt hozta 
elő belőlünk a háború, amire elő-
zetesen számítani lehetett?

– Magyarország szeren-
csére nem volt, s várhatóan 
nem is lesz az események kö-
zéppontjában. A menekült-
hullám fogadása zökkenő- és 
problémamentes volt. A ma-
radók beillesztéséért sokat tett 
a civil társadalom. A zöm pe-
dig, mint az a korábbi mene-
külthullámok esetében is tör-
tént, áthaladt az országon, s 
eltűnt Nyugat-Európában. Az 
orosz-ukrán háború már hosz-
szú idő óta érett, de kitörése 
mindenkit meglepett. A ma-
gyar politika szokás szerint se 
ide, se oda nem teszi le a garast. 
A közvélemény bizonytalan. A 
társadalom egységesen hábo-
rúellenes, és szorong: nem tud-
ja, mi lesz télen.

– A honi kormányzat külpo-
litikai balanszírozása/lavírozá-
sa mennyire képezi le a magyar 
társadalmi néplélek indíttatá-
sait? Foglalkoztat bennünket 
egyáltalán, hogy ki támadott 
meg kit, ha saját egzisztenci-
ánkról van szó?

– Már Széchenyi is látta, 
hogy a magyar társadalom 
lelkiállapota mindig is „szal-
maláng” módjára váltakozott. 
Most éppen kihunyt a láng: 
mindenkit a maga kályhája, 
konyhája, ágya érdekel, senki 
sem érez együtt a megszomorí-
tottakkal és megalázottakkal.

– Hogy jutunk el odáig, hogy 
mára a „putyini Oroszország” 
már-már imponál nekünk?

– Nem vált valóra a rendszer-
váltás ígérete, hogy itt szociá-
lis piacgazdaság lesz, s emiatt 
a közhangulat kapitalizmusel-
lenes, ami Amerika-ellenes-
ségben nyilvánul meg. Szoci-
álpszichológiai alapigazság: az 
ellenségem ellensége a barátom.

– Az elmúlt három évtized-
ben elvileg választottunk ma-
gunknak szövetségi rendszere-
ket. Akkor mégsem tanultunk 
meg valamit...?

– Az „ellenség-barát” felisme-
rő rendszer már a múltban sem 
működött. Emiatt vesztesként 
kerültünk ki mindkét világhá-
borúból, s most sem fogjuk fel, 
hogy nem lehetünk egyszerre 
egy szövetségen belül és kívül. 
Sem a NATO, sem az EU nem 
tud mit kezdeni egy olyan tag-
gal, akiről nem tudja eldönteni, 
hogy kivel tart.

– „Élj történelmi időkben!” – 
szól az ősi kínai átok. A kétévnyi 
járványügyi lezárás és folyama-

tos készenlét okozta pszichés ter-
helés feldolgozását a háború kora 
tavasszal mintha teljes egészében 
lemosta volna a napirendről.

– Globális válság van. Ez a 
pandémiával vált nyilvánvalóvá, 
amit a háború követett, s most 
szembe kell néznünk az energia-
válsággal. Egyetlen reményünk, 
hogy a tél kegyes lesz hozzánk, 
és nem fagynak meg a betegek 
a kórházakban, nem zárnak be 
a mozik, a színházak, az isko-
lák, az egyetemek. Válság idején 
nincs idő töprengésre, cseleked-
ni kell. Tegnap voltam egy roma 
gettóban, amiből van vagy ezer 
az országban. Az igazi tragédiák 
ott fognak történni...

– Foglalkoztatnak bennünket 
ilyen időszakban a közös ügye-
ink, a távlati teendőink? Mi vár 
például a diákokra és a pedagó-
gusokra?

– A közoktatás katasztrofá-
lis helyzetben van. Hiba volt az 
egyházi és állami közoktatási 
rendszer szétválasztása, mely-
nek következménye a kaszt-
rendszer megerősödése lett. Az 

állami rendszer láthatóan nem 
képes működtetni a méltatla-
nul Klebelsberg Kunoról elne-
vezett hálózatot. A legnagyobb 
baj, hogy mindkét rendszerben 
a „szürkék hegedűseit” nevelik.

– A tömegkommunikáció fel-
gyorsult világában Ön jobban fel 
tudja mérni, mit vált ki belőlünk 
a szomszédunkban zajló háború?

– A régi cseh film címét tu-
dom idézni: „Senki nem tud 
semmit”. Ha fönt van valaki, 
ha lent, a háború köde, melyről 
Clausewitz beszélt, mindent 
beborít.

– Tudunk bármit is tenni azért, 
hogy ne váljunk a sokszor para-
noid és bárminemű önreflexiót 
nélkülöző véleménybuborékok és 
visszhangkamrák rabjaivá?

– Ha valaki ép idegrendszer-
rel meg akarja úszni ezt a hely-
zetet, annak azt tanácsolom, 
hogy kerülje a hírcsatornákat, 
mint a pestist. Műveljük kert-
jeinket, neveljük gyermekein-
ket, szeressük szeretetteinket, 
éljünk az életvilágunkban! Az-
zal foglalkozzunk, amit hatal-
munkban áll megtenni! Búj-
junk el a hatalom árgus szemei 
elől, ne akarjunk látszani!

– Meg tudunk birkózni a ki-
bontakozó válsággal anélkül, 
hogy az itt élők jelentékeny ré-
sze ne meneküljön a legkülön-
félébb devianciákba, és ne vál-
junk belátható időn belül kvázi 
roncstársadalommá?

– Tanulni, készülni kell a 
jobb időkre – ez a feladat. Sen-
ki sem fog segíteni, se a miskol-
ciakon, se a többieken, éljenek 
bárhol az országban. Mün-
chausen-programot hirdetnék, 
ha lenne hatalmam...

BÓDOGH DÁVID

Fotó: alumni.elte.hu

Évtizedes hagyományukat 
követve, a Jobbik miskolci 
szervezetének képviselői 
idén is felállították adventi 
keresztjüket a belváros-
ban.

Szarka Dénes, a Jobbik 
miskolci elnöke, önkor-
mányzati képviselő a kereszt-
állítás után elmondta: „A 
miskolciaknak és akik erre 
járnak, a kereszt az advent 
üzenetét hivatott közvetíte-
ni: béke, hit, remény, szeretet. 
Mindig advent első vasár-
napján állítjuk fel a keresztet 
itt a Centrum áruház előtt, és 
vízkeresztig lesz látható. Azt 
reméljük, hogy akik erre jár-

nak, megállnak egy kicsit, és 
elgondolkodnak a karácsony, 
a békesség üzenetén ebben az 
időszakban – fogalmazott.

„Magunk felé is üzene-
tet hordoz a kereszt, hiszen 
a miskolci jobbikosok az el-
múlt bő évtizedben sok eset-
ben szenvedték el olyanok 
árulását, akikért a közösség 
erejét megfeszítve dolgozott. 
S amíg külső támadások sok-
szor erősítik az egységet, ad-
dig a belső rombolás gyen-
gítheti, szétszakíthatja. De az 
üzenet az, hogy mi most is itt 
vagyunk, és ez az erőnket, hi-
tünket bizonyítja, mert tud-
juk, hogy lesz szebb jövő!” – 
érvelt Szarka Dénes.

A JOBBIK felállította 
a kettős keresztjét 

A Centrum előtt vízkeresztig lesz látható. Fotó: Mocsári László

Könyvben Mancs igaz története
Lehoczki László könyve no-
vemberben jelent meg, decem-
berben pedig az ország külön-
böző helyszínein mutatja be.

Volt egyszer egy Mancs –ez-
zel a címmel jelent meg Lehocz-
ki László könyve Mancsról, a 
miskolciak híres mentőkutyájá-
ról. A kötetről a Spider Mentő-
csoport vezetője a Miskolc Te-
levízió Kilátó című műsorában 
árult el részleteket a közelmúlt-
ban. Mint fogalmazott, a könyv 
megírásával nemcsak az volt a 
célja, hogy megörökítse Mancs 
igaz történetét, mindennapja-
it, hőstetteit, hanem az is, hogy 
megismertesse az olvasókkal, 
hogyan alapította meg a kilenc-
venes évek végén a Spider Men-
tőcsoportot.

– Most jutottam el oda, hogy 
össze tudtam szedni azokat az 
adatokat, melyek Mancsról hi-
telesen tanúskodnak. Rengeteg 
dokumentumról van szó, több 
száz óra videóról, újságcik-
kekről, köszönőlevelekről, me-
lyeket próbáltam kronológiai 
sorrendbe állítani, ezzel is be-
mutatni a teljes sztorit.

A kötetben megtudható, ho-
gyan lett Mancs Lehoczki Lász-
ló kutyája, hogyan képezte ki, 
„építette fel” mentőkutyává. 
Mancs 1994 júniusában látta 
meg a napvilágot – ahogyan a 
Spider vezetője mondja – na-
gyon különleges találkozás volt 
az övéké. – Már pár hetes ko-
rában gazdájának választott, 
hamar elkezdtünk kötődni 

egymáshoz. A teszteléseknek 
köszönhetően később rájöttem, 
milyen érzéke van a kis német-
juhásznak a keresési feladatok-
ra, ezután köteleztük el magun-
kat a személykeresés mellett 
– mondta. Tíz hónaposan aztán 
az idősebb kutyák, vagyis Erős 
és Csepi mellett az ország több 
területén bizonyította ráter-
mettségét. 1996-ban, első ma-
gyar kutyaként, Egyiptomban, 
Kairóban egy többemeletes ház 
romjai alatt 72 áldozat helyét je-
lezte a japán mentőegység szá-
mára.

– Tulajdonképpen ekkor fi-
gyelt fel Mancsra a mentőtár-
sadalom. Az volt ugyanis neki a 
különlegessége, hogy máskép-
pen jelezte az élő és másként a 
holt embereket.

– Törökországban ötször is 
járt, és igazán híressé ponto-
san az egyik itteni mentés tette: 
1999-ben, egy földrengést kö-
vetően a hároméves Hatirát 82 

óra után mentettük ki Mancs 
segítségével a romok közül – 
emlékezett a néhai mentőkutya 
gazdája, aki a Miskolc Televízió 
stúdiójába egyébként Hope-al, 
jelenlegi kutyájával érkezett. 
Mint mondta, Hope (vagyis re-
mény) jellemében nagyon ha-
sonlít Mancshoz, sokszor érzi 
úgy, hogy régi kutyája lelke köl-
tözött a jelenlegi négylábú ba-
rátjába.

Lehoczki László elárulta, a 
könyv megjelenése után a de-
cember most a kötet bemutató-
jának ideje. Országszerte szer-
veznek hasonló alkalmakat, 
Miskolc sem marad ki, itt de-
cember 3-án lesz könyvbemu-
tató. Lehoczki László elárulta, 
a mostani könyv éppen az em-
legetett törökországi kalandig, 
Hatira megmentéséig követi a 
hős miskolci mentőkutya törté-
netét, és már tervezi a második 
kötet megírását is.

TAJTHY ÁKOS

Az utód szájában a Mancs-könyv. Fotó: Juhász Ákos
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Összességében jól teljesít 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
gazdasága, de jelentős – 
akár kétszámjegyű – bér-
emelés nélkül „nem lehet 
megúszni” 2023-at – jelen-
tette ki a megyei kereske-
delmi és iparkamara elnöke 
november 29-én.

A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Me gyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) a Ka-
mara napját november 29-
én ünnepli. 28 évvel ezelőtt, 
1994-ben ezen a napon ala-
kult meg a vállalkozásokat 
tömörítő szervezet. A ha-
gyományoknak megfelelően 
koszorúzásokkal kezdték a 
napot: előbb Lapis Imre – a 
szervezet egykori kézműves 
alelnöke –, majd Szentpá-
li István sírjánál helyezték 
el a megemlékezés virágait 
kamarai, városi és intézmé-
nyi vezetők, valamint mun-
katársak, családtagok. Majd 
miután az egykori kamarai 
székház falára és az itt talál-
ható Szentpáli-emléktáblára 
is koszorú került, a résztve-
vők átvonultak a Népkerti 
Vigadóba, ahol hatvanne-
gyedik küldöttgyűlését tar-
totta a BOKIK. Ide az ön-
kéntes tagvállalatok vezetői 
közül megválasztott száz-
húsz küldöttet, valamint a 
megye és a város meghatáro-
zó közszereplőit várták.

Elsőként a megyei kor-
mányhivatal főispánja kö-
szöntötte a résztvevőket. 
Alakszai Zoltán méltatta a 
kamara megalakulásának 
fontosságát, szerepét, de di-
csérő szavakkal illette a „ki-
váló vállalkozásokat” is, me-

lyek jobbá és élhetőbbé teszik 
a megyét. – A kamara pedig 
elkötelezetten támogatja őket 
megalakulása óta – húzta 
alá. Miskolc polgármestere 
az összefogás, az együttmű-
ködés fontosságát hangsú-
lyozta köszöntőjében. Veres 
Pál is elismerően szólt a BO-
KIK tevékenységéről, „sokat 
tett a vállalkozások sikere-
iért”, fogalmazott. – Nehéz 
időket élünk, amiben a bi-
zonytalanság jelenti a legna-
gyobb nehézséget. Ilyenkor 
még fontosabb az összefogás, 
a jó kapcsolat. A megye ereje 
pedig épp a közös akaratban 
rejlik. Ígérhetem, a jövőben 
is megbízható és erős partner 
lesz Miskolc – hangsúlyozta a 
városvezető.

A megye elmúlt tíz évének 
gazdasági fejlődését Bánné 

Gál Boglárka, a megyei köz-
gyűlés elnöke foglalta ösz-
sze előadásában. Felidéz-
te, hogy 2014-20. között 93 
milliárd forintot irányoztak 
elő Borsod-Abaúj-Zemplén-
nek, ennek jelentős részét a 
foglalkoztatás bővítésére, a 
gazdaság és a települések fej-
lesztésére fordították. Öröm-
telinek nevezte, hogy mind a 
munkahelyek, mind a GDP 
növekedésében is élen járt a 
megye – a nettó átlagbérek 
alakulásában azonban to-
vábbra is lemaradásban van 
az ország ezen régiója: a 224 
ezer forintos havi nettó át-
lagkereset (2021. első féléves 
adat) a negyedik legalacso-
nyabb hazánkban.

„Nem kevés ma a prob-
léma, és mindenkit érinte-
nek” – jelentette ki a BO-
KIK elnöke, aki a kamara 
szemszögéből vizsgálta meg 
a megye gazdasági helyzetét. 
Bihall Tamás olyan megoldá-
si javaslatokat említett vál-
lalkozások részéről a nehéz 
gazdasági helyzetre, mint 
például a megfelelő jogalko-
tás, a kedvezményes hitelek, 
a forint stabilitásának elérése 
vagy a takarékosság. Rámu-
tatott ugyanakkor, hogy bár 
„a problémák már látszanak, 

de még nem érződnek” a vál-
lalkozásoknál, nagyrészt po-
zitívan fogják zárni az idei 
évet – a nagyobb nehézségek 
2023-ban fognak jelentkez-
ni. Készítettek egy felmérést 
arról, hogyan reagálnak az 
energetikai helyzetre a cé-
gek: a 2 ezer válaszadó több 
mint 80 százaléka terve-
zi áthárítani a fogyasztók-
ra az emelkedő energiaára-
kat, amiket egyébként közel 
felük a bérek befagyasztásá-
val tud (részben) kompen-
zálni. A cégek 41 százaléka 
kényszerülhet elbocsátások-
ra, a beruházásokat pedig 
bő 50 százalékuk elhalaszt-
hatja. – Talán a legsúlyosabb 
mondat: beavatkozás nélkül 
a kis– és középvállalkozások 
mintegy fele kevesebb mint 
hat hónapig tudja fenntarta-
ni a normál működést. Sen-
ki nem tudja, kora tavasszal 
milyen folyamatok indul-
nak el a gazdaságban – tette 
hozzá Bihall Tamás. Annyit 
azonban kiemelt, hogy „je-
lentős, akár két számjegyű 
béremelkedés nélkül nem le-
het megúszni 2023-at”. A kö-
szöntők és az előadások után 
átadták a kamara kitünteté-
seit.
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A megye ereje a közös akaratban rejlik
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Miskolci olvasónk leírta, 
hogy munkaviszonyban áll, 
és mind ez ideig még soha 
nem volt táppénzen. Most 
egy hirtelen előtört, súlyos 
betegség miatt előrelátható-
lag hosszabb időre kereső-
képtelen lesz. Kérdezi, hogy 
mennyi a táppénz összege.

Elsődleges, hogy a ren-
des szabadságon felül a dol-
gozó jogosult évenként 15 
munkanap betegszabadság-
ra. Amennyiben egy mun-
kavállaló betegség miatt ke-
resőképtelenné válik, amit 
kezelőorvosa is igazol, távol-
léti díja 70 százalékát kapja 
munkáltatójától a betegsza-
badság idejére. Ha a betegség 
ezt követően is fennáll, akkor 
jár a táppénz, aminek össze-
gét több tényező befolyásolja.

Először is az a jövedelem 
határozza meg, amely után a 
biztosított társadalombizto-
sítási járulék megfizetésére 
kötelezett. A táppénz mérté-
ke pedig a biztosításban töl-
tött idő függvénye, valamint 
az esetleges kórházi ápolás 
tényétől is függ. A táppénz 
összegének megállapítását 
befolyásolja a táppénz meg-
állapításánál figyelembe ve-
hető maximális időszak. Ezek 
alapján kell megállapítani a 

táppénz alapját képező nap-
tári napi jövedelmet, majd a 
jövedelemnek kell venni az 
irányadó százalékos mértékét, 
valamint figyelembe kell ven-
ni az egy napra járó táppénz 
maximális összegét is.

A táppénz mértéke, ha 
legalább 730 nap folyama-
tos biztosításban töltött idő-
vel rendelkezik a biztosított, 
akkor a figyelembe vehető 
táppénz alapjának a 60%-a. 
Ha 730 napnál kevesebb a 
biztosításban töltött idő, ak-
kor a figyelembe vehető táp-
pénz alapjának az 50%-a a 
táppénz. Kórházi vagy egyéb 
fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátás, ápolás esetén a táp-
pénzalap 50%-a táppénz a 
biztosítási időtől függetlenül.

Amennyiben a dolgo-
zó időközben munkahelyet 
váltott, a táppénz számításá-
nál az előző munkáltatónál 
elért és bevallott jövedelmet 
már nem lehet figyelem-
be venni. Kivételt képez ez 
alól, ha 30 napon belül visz-
szamegy a korábbi munkál-
tatójához, jogszabály szerint 
átalakult jogviszony alapján 
ismételten biztosítottá válik, 
vagy a munkaviszonya jog-
utódlással szűnt meg.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Mennyi a táppénz 
összege?

Az év végéhez közeledve „Ti 
vagytok a legnagyobbak!” 
jeligével közös nagyszabású 
jótékonysági akciót szervez a 
beteg gyerekekért az Ultras 
Diósgyőr és a DVTK.

Régi hagyomány már, hogy 
a DVTK szurkolói adomány-
gyűjtést szerveznek az év vé-
gén, az idei akció is ebbe a 
sorba illeszkedik – nyilatkoz-
ta Martini Emil, a Diósgyőri 
Szurkolói Koordinációs Iro-
da vezetője. – Idén a B.-A.-Z. 
Megyei Kórház és Egyete-
mi Oktatókórház GYEK on-
kohematológiai és csontve-
lő-transzplantációs osztálya 
beteg gyerekeinek gyógyu-

lását szeretnénk segíteni egy 
pénzgyűjtéssel, amelyhez 
nagy örömünkre a DVTK is 
csatlakozott. 

Barátunk, Ferenci Gábor 
kislánya, Dia a tavalyi esz-
tendőben nagyon fiatalon, 
kisiskolásként daganatos be-
tegségben hunyt el, és most 
is vannak az osztályon olyan 
beteg kisgyerekek, akiknek 
ezzel a támogatással a gyó-
gyulását segíthetnénk elő, 
esetleg, sajnos, utolsó idő-
szakait könnyíthetnénk meg. 
Gábor a kislánya emlékének 
adózva, lévén komoly ver-
senyzői múlttal is rendelke-
ző harcművész, megfogadta, 
hogy 100.000 fekvőtámaszt 

teljesít. Az utolsó 100-at sze-
retné a Diósgyőr szurkolóival 
és a DVTK sportolóival együtt 
lenyomni december 3-án, 
a Haladás elleni mérkőzést 
megelőzően, a DVTK Stadi-
on előtti téren. Kérek minden-
kit, hogy támogassa az akciót, 
és ha tud, jöjjön ki a meccsre, 
és segítsünk együtt Gábornak 
lenyomni a fekvőtámaszokat!

Az elmúlt években a szur-
kolókkal közösen a DVTK 
már sokszor bebizonyította, 
hogy hegyeket képes meg-
mozgatni, ha arra van szük-
ség – tette hozzá dr. Világi 
Péter, a klub kommunikáci-
ós és marketingigazgatója. – 
Az elmúlt években több al-
kalommal segítettünk már a 
GYEK kis betegein, minden 
évben gyűjtünk a helyi állat-
menhelyeknek, nemrég egy-
millió forintot gyűjtöttünk 
a Piros Orr Bohócdoktorok 
Alapítványnak, és idén ta-
vasszal tartós élelmiszerek-

kel megtöltöttünk egy kami-
ont az orosz-ukrán háború 
menekültjeinek megsegítésé-
re. Természetesen első szó-
ra igent mondtunk az ultrák 
megkeresésére, hiszen most is 
egy igazán nemes ügyről van 

szó. A legutóbbi hazai mecs-
csen 7340-en szurkoltunk a 
helyszínen, ha mindenki csak 
100 forintot utalna most el, 
már az is egy nagyon komoly 
összeg lenne. A klub nevében 
én is arra biztatok mindenkit, 

hogy csatlakozzon a szomba-
ti figyelemfelhívó akcióhoz, 
és lehetőségének megfelelően 
támogassa a gyűjtést, hiszen 
biztosan jó helyre kerülnek az 
adományok.
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Az Ultras Diósgyőr és a DVTK közös jótékonysági akciója

Az Ultras Diósgyőr jótékonysági akciót kezdeményezett. Fotó: Juhász Ákos

ÉLVONALBELI KAPUSEDZŐ AKAR LENNI KC. Szerződést hosszab-
bított Diósgyőrben Tuska János kapusedző, akinek a munkáját Bra-
nislav Danilović és Póser Dániel teljesítménye dicséri, de Bánhegyi 
Bogdánból is élvonalbeli kapust akar nevelni. Miként saját magának 
is az a legfontosabb célkitűzése, hogy jövőre a DVTK-val bemutatkoz-
zon az NB I.-ben. Fotó: dvtk.eu

Az Ultras Diósgyőr és a DVTK közös gyűjtése 2022. december 10-
éig tart. Az adományokat a DSZK (Diósgyőri Szurkolók Közössége) 
számlaszámára lehet utalni: 11600006-00000000-83461268 
(külföldi utalás esetén: HU26116000060000000083461268-as 
számlaszámra). A közleményrovatba kérjük feltüntetni, hogy „FEK-
VŐTÁMASZ”! Ti vagytok a legnagyobbak!

A kamara kitüntetettjei. Fotó: Horváth Csongor

A köszöntők és az előadások után átadták a kamara 
kitüntetéseit:
A gazdaság szolgálatáért: Bakai László – Mezőkövesd, Vinnai Já-

nos – Miskolc, Masa Beáta – Miskolc, Pataki Zsuzsi – Miskolc.

A BOKIK kiemelkedő gazdálkodó szervezete: Heinzler Gépgyár-

tó Kft. – Kazincbarcika, Anyukám mondta – Pizza, kávé, világbé-

ke – Encs, Középület és Lakásépítő Zrt. – Miskolc, Stefán Sándor 

asztalosmester – Encs.

A BOKIK tanulóképzés terén kiemelkedő gazdálkodó szerveze-

te: Paul és Társa Kft. - Encs.
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ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós eljárás útján történő  

értékesítésre, 2022. december 12-ei benyújtási  
határidővel meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális bruttó 
ajánlati ár (Ft)

3527 Miskolc,  
Bajcsy-Zsilinszky utca

38. 3/3.
4992/7/A/27 hrsz. 

(„lakás”) 

96 m2 40 370 000

3527 Miskolc,  
Bajcsy-Zsilinszky utca

46. 3/3.
4992/11/A/34 hrsz.  

(„lakás”) 

82 m2 33 990 000

3527 Miskolc,  
Bajcsy-Zsilinszky utca

46. 4/1.
4992/11/A/36 hrsz.  

(„lakás”)

49 m2 25 080 000

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,  
valamint a +36/70/686-5483, +36/70/466-4399 telefon- 

számokon, illetve az info@miskolcholding.hu e-mail címen kérhető.   
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró a felhívást  

a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt követően annak 
bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

SzolgáltatóHÁZ

LAKÁSSZERVIZ MISKOLC

KIRÁLY ISTVÁN l 06 20/246-5072

TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés, burkolás, fürdőszobák, 

konyhák átalakítása, felújítása.

Apró javításokkal, cserével  
és szereléssel is hívjon bizalommal!

Válassza a legjobbat  
a legjobb áron!
Közvetlen gyártótól!

Műanyag-nyílászárók
szakszerű beépítése

1 nap alatt akár
falbontás nélkül is!

l Díjmentes felmérés
l  Bontás, beépítés 

(kőműves munkával)
l Külső, belső párkányozás
l Törmelékelszállítás
l 5 ÉV GARANCIA
l REDŐNY
l SZÚNYOGHÁLÓ

HÍVJON BIZALOMMAL, NEM FOG CSALÓDNI! 06-70/401-9777, www.begyikablak.hu

www.daykamedical.hu

Dayka MeDical
l belgyógyászat l diabetológia 
l endokrinológia
l gasztroenterológia 
l proktológia l sebészet

}
}

előjegyzés: 
30/213-9469

előjegyzés: 
30/239-2424

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

ÖN IS HIRDETHET  ÖN IS HIRDETHET  
ÚJSÁGUNKBAN.ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!Keresse hirdetésszervezőinket!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel apró-
hirdetésüket kedvezményes áron 
a Miskolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
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

Akció! 2022. 12. 03-tól 2022. 12. 09-ig 
Palmolive szappan, 75 g, 3053,33 Ft/kg 259 Ft 229 Ft
Karácsonyi csomagoló, 70x200 cm 299 Ft 249 Ft
Nicky papírtörlő, 2 tekercs,  
   2 réteg, 184,50 Ft/tekercs 469 Ft 369 Ft
Bref WC-tisztító gél, 700 ml, 855,71 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Jar mosogató, 450 ml, 1331 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Flóraszept pumpás fertőtlenítő,  
   0% klór., 750 ml, 932 Ft/l 899 Ft 699 Ft
Flóraszept fertőtlenítő, 1l 799 Ft 699 Ft
Nivea tusfürdő, női, 250 ml, 2996 Ft/l 849 Ft 749 Ft
Hidegzsíroldó 1 l 1199 Ft 1099 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 1024,78 Ft/kg 1299 Ft 1199 Ft
Glade automata légfrissítő, utántöltő, 
   269 ml (karácsonyi ill.), 5200 Ft/l 1499 Ft 1399 Ft
Aeropure koromtalanító, 1 kg 1599 Ft 1499 Ft
Old Spice deo, 150 ml, 8326,66 Ft/l 1349 Ft 1249 Ft
Palmatex univerzális erősragasztó, 
   50 ml, 25 980 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft 
Silan öblítő, 2,775 l, 720,36 Ft/l 2199 Ft 1999 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs, 95,79 Ft/db 2499 Ft 2299 Ft 

Apróhirdetés
Aranykalászos gazda 
(rész szakma) képzés in-
dul decemberben a DEK-
RA Akademie szervezé-
sében. A 06-30/524-4954 
telefonszámon érdeklőd-
hetnek.



A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában december 
4-én, vasárnap, körülbelül 16.45-től, a Szent István téri 
gyertyagyújtás élő adása után a szirmai görögkatolikus 
templom templomból közvetítenek. A szentmisét bemu-
tatja: Stefán Zoltán parókus.

Életvezetés bibliai alapokon című előadássorozat indult 
a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában a RE-FORM 
Közösségi Központ szervezésében. A következő két előadás 
december 9-én, pénteken, este hat órakor és december 10-
én, szombaton, délután három órakor lesz. Mindkét alka-
lommal Tokics Imre tart előadást.

HARANG-HÍREK
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

DECEMBER 5., hétfő 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Generációk (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Diagnózis (12) 
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

DECEMBER 6., kedd 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sportper-
cek ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Test-
közelből ism. (12) 20:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12) 

DECEMBER 7., szerda 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 ArTTér ism. (12) 
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

DECEMBER 8., csütörtök 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc 
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 
(12) 18:25 Promenád ism. (12) 19:00 Mis-

kolc Ma ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Kézenfogva ism. 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 
21:30 Képújság (12) 

DECEMBER 9., péntek 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Forgó-
színpad (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilá-
tó (közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

DECEMBER 10., szombat 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 
(12) 18:00 Krónika (12) 18:25 Kilátó ism. 
(12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:25 Szem-
tanú ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

DECEMBER 11., vasárnap 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 16:00 Adventi gyertyagyújtás 
(élő közvetítés a Szent István térről) (12) 
17:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12) 
18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 
19:00 Krónika ism. (12) 19:25 A Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar adventi koncert-
je (12) 20:25 Krónika ism. (12) 20:45 Film 
(12) 21:30 Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

DECEMBER 3,. szombat
10:00-14:00 Jótékonysági mackóvásár, 

Miskolci Nemzeti Színház
13:00 DVTK-Haladás labdarúgó-mérkő-

zés, NBII. 19. forduló, DVTK Stadion
15:30 Rudolf elveszett, Csodamalom Báb-

színház
19:00 DVTK-TFSE röplabdamérkőzés, Női 

NBI. 6. forduló,

DECEMBER 4., vasárnap
Régiségvásár, Széchenyi utca
10:00-19:00 Családi advent a Művészetek 

Házában és a MÜHA előtti téren
10:00 Mikulás-nap a Barlangfürdőben
10:30 és 16:00 Ciróka babakoncert, a Mis-

kolci Szimfonikus Zenekar székháza – 
Malom

10:30 és 15:30 Rudolf elveszett, Csodama-
lom Bábszínház

14:00-18:00 Adventi termelői és kézmű-
vesvásár, Görömbölyi Művelődési Ház

14:00 Sütiverseny Görömbölyön, Göröm-
bölyi Művelődési Ház

15:00 DVTK-Cegléd kosárlabda-mérkőzés, 
NB I. A-csoport 10. ford., DVTK Aréna

15:00 Vendégségbe érkezik a Mikulás 
Görömbölyre, Szolártsik tér

16:00 Bing nyuszi, Művészetek Háza
16:00 Adventi gyertyagyújtás a Szent Ist-

ván téren
16:00 Adventi gyertyagyújtás Szirmán, 

Apostol Bertalan tér
16:30 Adventi gyertyagyújtás Diósgyőr-

ben, II. János Pál pápa tér
18:00 DVTK Jegesmedvék-SC Csíkszere-

da jégkorongmérkőzés, Erste Liga 19. 
forduló

DECEMBER 5., hétfő
16:00 Adventi gyertyagyújtás az Avas vá-

rosközpontban
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház

DECEMBER 6., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
14:00 12. Rotary Mikulásfutás, Szent István tér
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Ray Cooney – Tony Hilton: 1x3 néha 4, 

bohózat két részben, Művészetek Háza
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház

20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

DECEMBER 7., szerda
18:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 ArTTér: Színezd újra! / a Zöld az 

élet, Művészetek Háza Kávézó

DECEMBER 8., csütörtök
16:00 Miért írunk? - Közreműködik: Ger-

zsenyi Gabriella, Kovács Gréta, II. Rá-
kóczi Ferenc Könyvtár

17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház
19:30 MÜHA Klub - Blahalouisiana akusz-

tik, MÜHA Kávézó

DECEMBER 9., péntek
19:00 Kevin Gordon Hou zongoraművész 

koncertje, Zenepalota

DECEMBER 10., szombat
10:00 Játszóházak ünnepről ünnepre, II. 

Rákóczi Ferenc Könyvtár Gyerekkönyvtára
10:30 Téli mese bábszínház, Csodamalom 

Bábszínház
18:00 Éjszakai fürdőzés, Barlangfürdő

DECEMBER 11., vasárnap
10:30 János vitéz, bemutató, Csodamalom 

Bábszínház
15:00 és 19:00 A padlás - a Veres1 Színház 

előadása, Művészetek Háza
15:45 DVTK-Siófok labdarúgó-mérkőzés, 

NBII. 20. forduló, DVTK Stadion
16:00 Adventi gyertyagyújtás a Szent Ist-

ván téren
16:00 Adventi gyertyagyújtás Szirmán, 

Apostol Bertalan tér
16:30 Adventi gyertyagyújtás Diósgyőr-

ben, II. János Pál pápa tér

DECEMBER 12., hétfő
16:00 Adventi gyertyagyújtás az Avas vá-

rosközpontban
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Szimfonikus bérlet IV. - A Miskol-

ci Szimfonikus Zenekar koncertje, Művé-
szetek Háza,

DECEMBER 13., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: DE-
CEMBER 3-4., szombat-vasárnap: 16:00 A 
tölgy – Az erdő szíve | DECEMBER 3-5. ÉS 
7., szombat-hétfő és szerda: 17:15 Krokodi-
li | DECEMBER 3-7., szombat-szerda: 19:15 
Azt mondta | DECEMBER 6., kedd: 17:15 
Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság | 
DECEMBER 8-14., csütörtök-szerda: 18:00 
Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság, 
20:00 Átjáróház | DECEMBER 10-11., szom-
bat-vasárnap: 16:00 A tölgy – Az erdő szíve

• Művészetek Háza, Béke-terem: DECEM-
BER 3-4., szombat-vasárnap: 15:00 A kis 
Winnetou | 17:30 Larry | 19:30 A stand up 
királynője | DECEMBER 5-7., hétfő-szerda: 
17:30 Nyugati nyaralás | 19:30 Fiú a menny-
ből | DECEMBER 8-14., csütörtök-szerda: 
17:30 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kíván-

ság | 19:30 A művészet templomai: Má-
morító Velence | DECEMBER 10-11., szom-
bat-vasárnap: 15:00 Pil – A neveletlen 
királylány

• Cinema City: DECEMBER 1-7., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban – A 
menü | A stand up királynője | A halloween 
véget ér | Amszterdam | A tölgy – Az erdő 
szíve | Azt mondta | Béke a nemzetek fe-
lett | Beugró a Paradicsomba | Black Adam 
| Blokád | Démoni fény | Fekete párduc 2. | 
Fura világ | Jóreménység-sziget | Krokodi-
li | Larry | Minyonok: Gru színre lép | Moso-
lyogj | Párcserés játszma | Pil – A nevelet-
len királylány | Tad, az elveszett felfedező 
és a smaragdtábla | Toldi – A mozifilm | 
Tündéri bajkeverő | Vérapó

MOZIMŰSOR

DECEMBER 3., szombat 11:00 Kakaó-
koncert, beavató kamarakoncert, Nagy-
színház, nézőtéri társalgó | 19:00 A mi-
niszter félrelép, Szemere Bertalan-bérlet, 
Nagyszínház | DECEMBER 8., csütörtök 
17:00 Egy óra versek közt a színház mű-
vészei társaságában, Csarnok | DECEM-
BER 9., péntek 19:00 Ének az esőben, 
Bemutatóbérlet, Nagyszínház | DECEMBER 
10., szombat | 19:00 Ének az esőben,  
Sebestyén Mihály-bérlet, Nagyszínház | DE-
CEMBER 13., kedd 17:00 A falu rossza, 
Latabár ifj. bérlet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI 
SZÍNHÁZ MŰSORA

Advent három decemberi va-
sárnapján változatos progra-
mokkal várja a családokat a 
Miskolci Kulturális Központ 
Miskolc belvárosában.

December 4-én, 11-én és 
18-án is egész napos, ün-
nepi programokkal vár-
ja a család minden tagját az 
MKK advent alkalmából. 
December első vasárnap-
ján a Művészetek Házában 
kézműves foglalkozások-
kal, üvegfestésworkshoppal, 
csúnyapulcsi-versennyel és 
könyvcsereprogrammal is 
hangolódhatunk a közel-
gő ünnepre, míg a legkiseb-
beket karácsonyi mesekuc-
kó és gyermekelőadás várja 
Bing nyusziékkal és a Miku-
lással. A Művészetek Háza 
előtti téren már délelőtt tíz-
től ajándékokat keresgélhe-
tünk a kézművesvásárban, 
délután aztán a Mikulással 
is találkozhatnak a gyere-
kek, sőt, még közös fotót is 
készíthetnek vele. Fél négy-
től a Nagycsaládosok Mis-
kolci Egyesülete és a Miskol-
ci Állategészségügyi Telep 
részére indul adománygyűj-
tés, majd fél hattól a ZENITA 
Hang-varázs Stúdió tehetsé-
gei, a Rebellions együttes és 
Éva Bence ad ünnepi műsort.

December 11-én A padlás 
című darab segíti az ünnep-

re hangolódást a Művészetek 
Házában, és matiné-előadá-
son vetítik a Pil – A neveletlen 
királylány című animációs 
kalandfilmet. Ismét lesznek 
kézműves foglalkozások, és 
folytatódik a Hozz egy köny-
vet, vigyél egyet! adventi ak-
ció. 

A MÜHA előtti téren gaszt-
ronómiai és kézművesvásárt 
tartanak egészen este hétig. 
Délután ünnepi musicalmű-
sorral lép fel a 4-Dance Club, 
a programot Zsaya koncertje 
zárja majd. Ezüstvasárnap a 
Gyermekek és Családok Át-
meneti Otthonát és a MÁSA 
Miskolci Állatsegítő Alapít-
vány munkáját segíthetjük 
adományainkkal.

December 18-án, délelőtt 9 
és délután 1 óra között adven-
ti termelői nap várja a mis-
kolciakat az Erzsébet téren. 
Tíz órától a Miskolci Bartók 
Béla Zene- és Táncművészeti 
Szakgimnázium, majd Kucs-
kár Huba lép fel, tizenegytől 
pedig a Classic Brass Quin-
tet ad karácsonyi koncertet. 
Kitelepül a Fügedi Márta 
Hagyományőrző Egyesü-
let kézművesvására és fog-
lalkoztatója, és lesz alpaka-
simogató is, a jótékonyság 
jegyében pedig ruhaadomá-
nyainkkal segíthetjük a rá-
szorulókat.

CZIFFRA ANDREA

Adventi programok a belvárosban

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

Az ünnepvárás jegyében telik a decemberi termelői nap. Fotó: J. Á.

Hirdetés

A RÉSZLETES PROGRAM – DECEMBER 4. VASÁRNAP
Művészetek Háza
– 10:00-21:00 Hozz egy könyvet, vigyél egyet! adventi akció
– 10:00-11:00 Adventi üvegfestésworkshop (10 éves kortól)
–  11:00-12:00 Bing nyusziék és a Mikulás, gyermekelőadás (részvétel 

belépővel)
– 12:30-16:00 Kézművesfoglalkozás
– 13:00-14:00 Adventi üvegfestésworkshop (10 éves kortól)
–  15:00 A kis Winnetou – német családi kalandfilm, 103 perc, 2021 

(részvétel mozijeggyel)
– 16:00-17:00 Bing nyusziék és a Mikulás előadás (részvétel belépővel)
– 17:00-17:30 Karácsonyi mesekuckó
– 17:30-18:00 Csúnya karácsonyi pulcsik versenye
Művészetek Háza előtti tér
– 10:00-19:00 Kézművesvásár
– 14:00-16:00 Találkozz a Mikulással és barátaival! fotózkodás
–  15:30-17:00 Adománygyűjtés a Nagycsaládosok Miskolci Egyesülete 

és a Miskolci Állategészségügyi Telep részére
–  17:30-19:00 A ZENITA Hang-varázs Stúdió tehetségei, A Rebellions 

együttes és Éva Bence énekes műsora
–  17:30-19:00 Az adventi üvegfestésworkshop műveinek vetítése fény-

festéssel és eredményhirdetés
A további részletes programot a minap.hu-n olvashatják.



mozaik 2022. december 3. 
48. hét | XIX. évfolyam 48. szám12

Hosszú évtizedek után búcsúzott el Szent István téri otthonától a Grizzly Music Pub múlt szombaton este. Kiss Roland kreatív munkatárs a 
Miskolci Naplónak elmondta, igyekeztek megadni a módját a búcsúnapnak, így november 26-án koncertek sorával várták a törzsvendégeket. 
Fellépett a Sky Fanatic, a Lies, a Zenegép, a Tisztakosz, a Mizrab, a The Grizzly’s Faces és Palásti Gábor is. A kultikus szórakozóhely (ami egyéb-
ként a Miskolc Televízió Basszuskulcs című műsorának is otthont adott egy ideig) nem szűnik meg végleg: néhány hét múlva alig száz méter-
rel arrébb, a Városház tér 3. alatt nyit újra. Fotó: Mocsári László

Költözik a Grizzly, de nem megy messzire

Gazdikereső
Ezen a héten Bolyhost (6288.), a Miskolci Állategészségügyi Te-
lep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltá-
sokkal, 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: Tetemvár
Fajta: keverék
Kor: 1,5 év
Neme: kan
Szín: szürke
Súlya: 10,80 kg
Magassága: 40 cm

Bolyhos egy jámbor és ér-
deklődő eb, a többi kutyához 
is barátságosan közelít. Szeret 
játszani, és nagy mozgásigény-
nyel rendelkezik. Már pórá-
zon is szépen vezethető.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Ne aggódjon sokat olyasmi mi-
att, amire nincs hatása, de foglalkozzon kiemelten 
azokkal, amik csakis önön múlnak! Ezekért a dolgokért 

ön a felelős, így ha valami rosszul sül el, a felelősség is az öné.

Bika (04. 21.–05. 21.) Valaki érzékeny területre tapint 
egy beszélgetés során, és ön szeretne kihátrálni a hely-
zetből, erre azonban nem biztos, hogy lesz lehetősége. 

Jobb is, ha kiteríti a kártyáit, és tiszta vizet önt a pohárba.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Utálja, ha valaki csak hitege-
ti, de a szükség pillanatában aztán visszatáncol. Ennél 
még az is jobb, ha nyíltan megmondja, hogy nem tud, 

vagy nem akar segíteni. A kétszínűség kifejezetten bosszantja.

Rák (06. 22.–07. 22.) Egy fordulópontra vár, amiről 
azt reméli, hogy mindent megváltoztat, de ne feledje, 
hogy az irányítás valójában az ön kezében van. Ha ezt 

megérti, akkor nem kell sokat várnia a fordulópontra.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Nem szeret szívességet 
kérni, de most muszáj lesz annak érdekében, hogy ki-
lábalhasson a jelenlegi helyzetből. Az ön dolga így sem 

lesz egyszerű, de így legalább esélyt kaphat arra, hogy nyerjen.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Ne vegye félvállról az egész-
ségügyi problémákat, főleg ha olyasmiről van szó, ami 
korábban már okozott gondokat. Figyeljen egy kicsit 

jobban oda magára, mielőtt még nagyobb lenne a baj!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Jó nyomon halad, de legyen 
óvatos, mert ha elbízza magát, a dolgok kicsúszhatnak 
az irányítása alól. Tartsa magát a tempóhoz még akkor 

is, ha úgy érzi, hogy lazíthat egy kicsit.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Álmosan indul a hét, de 
hamarosan történik valami, ami jobban felébreszti, 
mint a kávé. Szereti, ha pörögnek ön körül az esemé-

nyek, és most is elemében érzi magát ebben a helyzetben.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Ne hagyja, hogy bármi is el-
terelje a figyelmét céljairól! Ez most az egyetlen meg-
oldás arra, hogy a lehető legfontosabb területen elérje, 

amit szeretne, minden mással ráér ez után is foglalkozni.

Bak (12. 22.–01. 20.) Az utolsó pillanatban csap le 
egy lehetőségre, amiről mindenki le akarta beszélni, 
ön azonban hisz a döntésében. Kövesse az ösztöneit 

akkor is, ha kicsit ki kell mozdulnia a komfortzónájából.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Egy fenékkel nem lehet két 
lovat megülni, és most ön is érzi, hogy lesz olyan terü-
let, amit hanyagolnia kell azért, hogy egy másikon elér-

hesse, amit szeretne. Ne akarjon mindent egyszerre!

Halak (02. 20.–03. 20.) Sok minden aggaszthatja, de 
csak önön múlik, hogy teret ad-e ezeknek az érzelmek-
nek. Mindenki jobban jár, ha munkával foglalja el magát, 

és nem emészti fel az energiáit fölösleges gyötrődéssel.

Akkor és most. A képeslap az Erzsébet tér sok meghatározó 
épülete közül kettőt ábrázol: a Miskolci Akadémiai Bizottság 
székházat és a Diószeghy-házat. Az Erzsébet tér 3. szám alatti 
épület 1896-ban eredetileg a Kereskedelmi és Iparkamarának 
épült, de 1945 után használta azt a megyei tanács, a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtár és a Herman Ottó Múzeum is. A Miskol-
ci Akadémiai Bizottságnak 1979-es megalapítása óta székhá-
za. Az Erzsébet tér 5. szám alatti Diószeghy-házat 1880 és 1890 
között húzták fel egy korábbi, a tűzvész és az árvíz során meg-
rongálódott épület alapjaira. Az eredeti homlokzatot az 1930-as 
évekre átépítették, ezt követően máig ebben a formában őriz-
ték meg. Belső tereit legutóbb 1989-ben alakították át. A képes-
lap bal szélén az ország első egész alakos Kossuth Lajos-szob-
ra látszik, melyet 1898-ban avattak fel. Az előtérben a régi és 
az új képen is a Szinva-híd látható, az utóbbit 2010-ben építet-
ték, amikor az Erzsébet tér felújításának részeként kinyitották a 
nyolcvanas években lefedett patakot. (Tajthy Ákos szövege, dr. 
Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Miskolci Napló

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is 
könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejté-
seiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék 
el, a levélben tüntessék fel postacímüket is! Beküldési 
határidő: 2022. december 7. E-mail-cím: megfejtes@

mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sor-
solunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 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.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Sudoku
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