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Ismét divatba jött az olvasás

Az energiaár-cunami miatt sorra kényszerülnek bezárni a könyvtárak, de az olvasási kedv mégsem lohad. Mindenkinek van kisebb-nagyobb saját állománya otthonában, és még annak se bírunk a végére
érni. Még egy élet kellene, hogy minden kedvenc könyvünket elolvassuk, mert ez az egyik legkellemesebb időtöltés. Fotó: Juhász Ákos

EGY HÓNAP MÚLVA ÁTADHATJÁK AZ Y-HIDAT
Tudósítás a 2. oldalon

HÉTFŐTŐL OSZTJÁK A LED-IZZÓKAT MISKOLCON

A városháza közleménye a 3. oldalon

A POSTÁK MIATT TILTAKOZOTT A VELÜNK A VÁROS
Cikk a 4. oldalon

Kerékpárút köti majd össze
Az újonnan megépítendő
szakasz tavaszra lehet készen,
és ez csak egy a következő hónapokban megvalósuló négy
kerékpárút közül.

A munkaterület átadásával megkezdődött a Miskolcot
Felsőzsolcával összekötő kerékpárút kivitelezése. A mostani bringaútfejlesztési projekt
részeként nemcsak ez a szakasz
épül meg, hanem további három is: elkészül a Cserfa utca
– Mexikóvölgy közötti erdei
kerékpárút, valamint a Mexi-

kóvölgy és a Diósgyőri vár közötti szakasz, a Kondor Béla utcán pedig kerékpáros nyomot
alakítanak ki. A bringautak
TOP-os forrásból, mintegy háromszáz millió forintból valósulnak meg. Ebből a Miskolc
és Felsőzsolca közötti szakasz
mintegy 115 millióba kerül,
és várhatóan jövő tavaszra lehet kész. Ez a beruházás is segíti Miskolcot abban, hogy egy
élhető, zöld, környezettudatos
várossá váljon már középtávon
is – ezt már Badány Lajos, Miskolc alpolgármestere mondta.

A tábla már kint van, a megújult kerékpárút jövő tavaszra készülhet el. Fotó: Mocsári László

Veres Pál, Miskolc polgármestere végül hozzátette, a
kerékpárutaknak a városlakók közlekedése szempontjából turisztikai jelentősége is
van. – Az aktív turizmus fővárosaként Miskolcnak a fő
célja, hogy minél több turisztikai attrakciót biztosítsunk a
városban. Ezt segítik a kerékpárút-fejlesztések, a miskolctapolcai őspark és a Csónakázó-tó megújítása, a Diósgyőri
vár fejlesztése, a belvárosban a
Horváth-tető átadása, az Avastető fejlesztése, ahol a tervezés
utolsó szakaszában vagyunk.
Az Avasi kilátó felújítása jövő
tavasszal indulhat el, és utolsó
szakaszában van a Diósgyőrt
Lillafüreddel összekötő kerékpárút építése is – jelentette ki
a városvezető. Rövidesen erdei kerékpárúttal gazdagodik
Miskolc. A Komlóstetőt és a
Mexikóvölgyet összekötő szakasz munkaterületét a napokban adták át, számolt be erről
sajtótájékoztatón pénteken a
városvezetés.
TAJTHY Á.

Az idei ünnep másabb az eddiginél
Karácsony. Egyetlen szó és
mégis megannyi üzenet. Az
összetartozás, a béke, a család,
a hit és a szeretet ünnepi üzenete. Készülődés, ünnepvárás,
ugyanakkor félelem, kétség és
remény. Erről szól az idei karácsonyunk. Ebből a gyerekek
szerencsére még csak keveset értenek. Tegyük számukra
széppé az ünnepet. Az idei ünnep más lesz. Ezt most nekünk,
miskolciaknak kell írnunk és
rendeznünk. Az Adventi vásár
új értelmet nyer azzal, hogy a
helyi vállalkozások, sétálóutcai

üzletek tölthetik meg az utcát,
s boltjaik elé kitelepülve kínálhatják portékáikat az arra járó
városlakóknak. Ők azok, akik
kirakataik karácsonyi díszeivel
is ünnepi hangulatot teremtenek.
Az idén először lehetőség nyílik arra is, hogy utcai művészek,
zenészek, bábosok, táncosok
szórakoztassák közönségüket.
Már harmadszor csendül fel a
városban élő kilenc nemzetiség
nyelvén a „Csendes éj” advent
utolsó vasárnapján a Szent István téren. Ezzel jelezve a világ-

nak azt, hogy van egy magyar
város, ahol békében élnek egymással kilenc nemzet gyermekei megőrizve nyelvüket és kulturális örökségüket.
Járni fog a miskolciak szeretett adventi villamosa, és az
Avasi kilátó, mint egy ég felé
nyújtott, megvilágított mutatóujj jelzi, hogy a város ünnepel.
Talán kevesebb külsőséggel, de
szívében erős szeretettel és a
miskolciak legendás, városukat
féltő összetartozásával.
A miskolci adventi programokról
a 11-es oldalon olvashatnak.

FÉNYT AZ OKTATÁSBA! – ezzel a címmel szerveztek demonstrációt november 17-én. A miskolci esemény fáklyás felvonulással kezdődött, a menet kér irányból, a Földes Ferenc Gimnáziumtól és a Herman Ottó Gimnáziumtól indult a város főterére. A Szent István téren a két csoportosulás egyesült, és megformálták a szolidaritás jelképét, a nyitott körben álló felkiáltójelet. Fotó: Mocsári László
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Elismerték a szociális szférában dolgozók munkáját
A városházán tartott ünnepségen Veres Pál polgármester és
Varga Andrea alpolgármester
köszöntötte a szociális ellátásban dolgozókat.
A szociális szférában dol
gozókat köszöntötte csütörtö
kön Miskolc önkormányzata
a városháza dísztermében. Az
ünnepségen először Veres Pál,
Miskolc polgármestere köszön
tötte a megjelenteket, aki beszé
dében úgy fogalmazott, a mö
göttünk álló nehézségek és az
előttünk álló gazdasági és ener
giaválság miatt a szociális ellá
tásban dolgozók munkája fon
tosabb, mint valaha.
– Nehéz időkben még több a
kiszolgáltatott, törékeny, segít
ségre szoruló ember. És ők önök
felé fordulnak segítségért, le
gyen szó idősekről, fedélnélkü
liekről, rossz anyagi körülmé
nyek közt élő családokról vagy
éppen az óvodai ellátást igénybe
vevő szülőkről. Nehéz időkben
még fontosabb az önök szolgála
ta, és sajnos még nehezebb idők
előtt állunk. Olyan ez, mint a
görög mitológiában Sziszü
phosz története, de egy fontos
különbség mégis van. Az önök
ereje nem fogy el félúton, az
önök erőfeszítései nem lesznek
érdemtelenek, nem feleslegesek.
Az önök erőfeszítései teszik le
hetővé hogy sokan, akik most
segítségért fordulnak mások
felé, reményt kapjanak. Hogy
kinyújtott kezük ne a semmibe

Ünnepi hangulatban a díjazottak. Fotó: Mocsári László

markoljon, hanem nyitott, segí
teni akaró kezekkel találkozzon.
Önök azok, akik hozzáférést és
egyenlő esélyeket biztosítanak
ilyen vészterhes időkben a leg
kiszolgáltatottabbaknak. Önök
nélkül sokkal igazságtalanabb
lenne ez a háborútól, betegség
ről, szegénységtől és nélkülözés
től szorongatott XXI. század –
jelentette ki a városvezető.
Ahogyan az ismert, a szociá
lis munka világnapját 1997 óta
november 12-én ünnepeljük,
az országgyűlés 2016-ban dön
tött arról, hogy ez a nap mun
kaszüneti nap az ágazatban
dolgozók számára. Varga Andrea alpolgármester felidézte
hétfői beszédének alapgondola
tát, miszerint a szociális munka
rengeteg önfeláldozással jár, és

Önmagukon kezdik
a takarékoskodást
Ignácz Dávid jegyző a Miskolc Televízió Kilátó című
műsorának múlt heti adásában beszélt arról, milyen
intézkedéseket kellett meghoznia a városházának az
egekbe szökő energiaárak
miatt.
Az elmúlt két közgyűlésen
tárgyalták azokat az előter
jesztéseket, melyeket Miskolc
jegyzője terjesztett a grémi
um elé. Miután a polgármes
teri hivatal egy olyan költség
vetési szerv, amely korlátozott
keretekkel rendelkezik, Ignácz
Dávid szerint a megugró
energiaárakra mindenképp
reagálniuk kellett. Annál is
inkább, mivel a város a nagy
mennyiségű közfeladatának
ellátására biztosított állami
forrásokon túl nem rendelke
zik saját bevétellel. A távhő ára
ugyanakkor szinte egyik nap
ról a másikra növekedett a tíz
szeresére, ezzel a fűtéskiadás a
korábbi kettő helyett immár
húsz százalékot hasít ki a hi
vatali költségvetésből.
Első lépésként a Petőfi utca
39. szám alatti Szociális és
Köznevelési Osztály épületé
nek a bezárása mellett dön
töttek – az ottani kollégákat
a Városház tér 8. alá költöz
tették át. Ezt követte a kor
mányzati utasításhoz részben
igazodó, mintegy háromhe
tes igazgatási szünet elrende

lése, amikor is a leghidegebb
téli időszakban fogják a fű
tést a lehető legminimálisabb
ra csökkenteni az épületben.
Ennek értelmében december
17-től január 8-ig bezárólag
az ügyfélszolgálati időtartam
is lerövidül: kedden és csü
törtökön nyolc és tizenhat óra
között fogadják a lakosságot.
Prioritást élvez szakembereik
munkahelyeinek megtartása.
Ignácz Dávid hozzátette,
ezek csak a nagy volumenű in
tézkedések, amiken kívül szá
mos egyebet megléptek már.
Ekképpen állítják át vezeté
kes telefonhálózatukat mobil
technológiára, vagy kezdenek
iratselejtezésbe – mind-mind
apró tételnek tűnnek, ám ha
összeadódnak, több százmil
lióra rúgnak szerinte. Az or
szág több mint háromezer
önkormányzata szembesül
ugyanezekkel a kihívásokkal.
Valamennyi elsődleges fel
adataként kell hogy kezelje a
szociális ellátások biztosítását,
az egészségügyi intézmények,
iskolák és óvodák fenntartá
sát, valamint a közigazgatást
szolgáló hivatalok működte
tését. E vészterhes időszak
ban kéri Miskolc lakosainak
türelmét és megértését a vá
rosháza. – Ezek nem öncélú
intézkedések. Nem ártani sze
retnénk, hanem a túlélést biz
tosítani – fogalmazott a jegy
ző a stúdiónkban.
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ehhez mégis méltatlanul kevés
elismerés társul.
– Ez a hét és a mai nap arra
is alkalmat ad, hogy a hétköz
napok kínját megszakítva meg
álljunk, és kicsit másként, kicsit
távolabbról tekintsünk rá erre
az embert próbáló feladatra. A
szociális ágazat bármely ágát
nézzük, ez utóbbi szó helytálló,
az önök munkája nagyon szer
teágazó, egy közös pont mégis
van: az ember. A szociális el
látásban az ember dolgozik az
emberrel. Segít, támogat, biz
tonságot igyekszik nyújtani, és
mindeközben a szakismere
tét, tudását, empátiáját, önma
gát, saját személyiségét adja.
Ez embert próbáló munka, hi
szen annyi nehézséggel, prob
lémával, kudarccal, személyes

sorssal néz szembe az ember,
melyek minden esetben rend
kívüli mértékben megterheli
az embert. Felőrli, elhasználja,
főleg akkor, ha nincs körülöt
te szakmai támogatás, ha nincs
sikerélmény és nincs elismerés.
A mai napon Miskolc önkor

mányzata, a városvezetés ezzel
az ünnepséggel szeretné elis
merni azt a munkát, amit a tár
sadalomért, városért tesznek –
mondta a városvezető.
A díjazottak egyike volt Szilvássyné Kiss Beatrix, aki a Nap
fényt az Életnek Alapítvány

szociális munkásaként dolgozik
2007 óta. Munkáját a rehabilitá
ciós otthonban kezdte, majd ezt
követően a nappali melegedőbe
került, ahol a mai napig lelkiis
meretesen végzi munkáját. La
punk érdeklődésére fontosnak
nevezte a szociális munka he
tét, fontosnak tartotta azt, hogy
elismerjék munkájukat. Hoz
zátette, nagyon jólesett neki az,
hogy a csütörtöki alkalmon őt
is díjazták.
– Ez egy nagydolog a mi éle
tünkben. Nagyon nagy öröm,
meglepetés volt, mert nem
tudtam róla. Öröm számom
ra, hogy részt vehettem ezen
az ünnepségen a városházán a
kollégáimmal. Lényegesek az
ilyen alkalmak, mert ezzel is
meg tudjuk mutatni magun
kat, fel tudjuk hívni a figyel
met annak a munkának a fon
tosságára, melyet mi végzünk
nap mint nap az embertársa
inkért – mondta.
TAJTHY ÁKOS

A díjazottak
Böröczné Tóth Csilla, Szimbiózis Alapítvány, gazdaságvezető
Dobránszky-Kulcsár Zsófia, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Észak-magyarországi Régió, koordinátor
Hazir Dóra, Szimbiózis Alapítvány, Támogatószolgálat-vezető
Kiss Viktória, MESZEGYI, családsegítő
Kovács Istvánné, MESZEGYI, Őszi Napsugár Otthon,
részlegvezető
Krajnyákné Kovács Anna, MESZEGYI, Diósgyőri
Bölcsőde, kisgyermeknevelő

Pleszkóné Bolyós Zsuzsanna, MESZEGYI, humánpolitikai szakügyintéző
Simon Katalin, MESZEGYI, gondozónő
Szemán Katalin, Szépkorúak Háza Kft., gazdasági vezető
Szilvássyné Kiss Beatrix, Napfényt az Életnek Alapítvány, szociális munkás
Takácsné Mentel Krisztina, Szépkorúak Háza Kft., szociális munkatárs
Varga Csilla, MESZEGYI, Család- és Gyermekjóléti Központ, esetmenedzser

A helyi vállalkozásokat is segíti az önkormányzat
Szopkó Tibor alpolgármester a
Miskolc Televízió Kilátó című
műsorának múlt heti adásában fejtette ki, hogy a kibontakozó válság közepette az
önkormányzat jelenleg mit és
hogyan tud tenni a helyi vállalkozásokért.
Az október végi közgyűlés
számos egyéb mellett két, az it
teni céges szereplőket jelentősen
érintő napirendet is megvitatott.
Azok elfogadása a kritikus hely
zetbe került vállalkozások meg
támogatásán túl azért is örömteli
Szopkó Tibor szerint, mert ezzel
az önkormányzat a jövőbe muta
tóan is cselekszik. Az ingatlan- és
vagyongazdálkodásért is felelős
alpolgármester érintett önkor

mányzati képviselőként köz
vetlenül szembesül a városrész
üzleti szegmensét érő kihívások
kal. Mint arra stúdiónkban ki
tért: amint a helyi foglalkoztatási
paktumiroda felhívta a városhá
za figyelmét a belváros bérlői kö
rét fenyegető pénzügyi nehézsé
gekre, Miskolc vezetése rögtön
be is kérte a vonatkozó szakmai
javaslatokat, melynek során arra
jutottak, hogy a segítségnyújtást
mindenképp a bérleti díjról szóló
rendelet módosításával kell kez
deniük.
Ennek értelmében a bérleti díj
összegébe a korábbiakhoz képest
nagyobb mértékben számítják
majd bele az energiahatékony
ságot serkentő beruházásokat és
fejlesztéseket. A döntéshozók ér

zékelik – mint azt Szopkó Tibor
a beszélgetés során hangsúlyozta
–, hogy a bérleti díjak egy átlagos
miskolci kisvállalkozó összkölt
ségeiből egyre kisebb szeletet
hasítanak ki (sokkal inkább az
elszaladó rezsiköltségek és alap
anyagárak, a kamatlábak vál
tozása, a forint árfolyama, nem
utolsósorban pedig a tovagyű
rűző inflációs hatások okoznak
fejtörést számukra), ugyanakkor
az intézkedés mindezzel párhu
zamosan az önkormányzat in
gatlanvagyonának hosszú távú
növelésére is szolgál – vagyis a
szinte valamennyi irányból ne
gatív impulzusnak kitett gazda
sági környezetben egyfajta elő
remenekülésképp is felfogható a
most bedobott mentőöv.

A városvezető a végezetül
szóba került, a grémium által
szintúgy tárgyalt barlangfürdői
újranyitás kapcsán úgy fogal
mazott: az egyedülálló és pél
daértékű összefogás túlmutat
Miskolctapolcán és annak szol
gáltatói egységein. Jól sült el az
újranyitás, azóta is jó számokat
produkál a fürdő. Több turisz
tikai szolgáltató is megkeresett
azóta, hogy megköszönje az
együttműködést és a segítséget.
Az önkormányzat az eleve ne
hezen kigazdálkodható alapel
látások biztosításán túlmenően
ugyancsak prioritásként kezeli,
hogy a borsodi megyeszékhely
az elmúlt években kiharcolt ide
genforgalmi pozícióját ne veszít
se el.
BÓDOGH DÁVID

Alig egy hónap múlva átadhatják az Y-hidat
És nemcsak a hidat, hanem a
hozzá kapcsolódó útfejlesztéseket, így a Vörösmarty utca
négysávosítását és a Vörösmarty-Király utcák csomópontjában létesült turbókörforgalmat is.
Az év egyik kiemelt, orszá
gos jelentőségű eseménye lesz a
miskolci Y-híd átadása – így fo
galmazott a Miskolc Televízió
nak a Nemzeti Infrastruktúra
fejlesztő Zrt. (NIF) szóvivője.
A munkálatokból már alig egy
hónap van hátra.
Kiss Boglárka a Miskolc Te
levízió Híradójának elmondta,

az Y-híd és a hozzá kapcsoló
dó turbókörforgalom teljes pá
lyaszerkezete elkészült, néhány
közvilágítási oszlop, néhol a
sávelválasztó gömbsüveg kihe
lyezése, valamint a csapadék
víz-elvezető rendszer kiépítése
hiányzik.
– A Vörösmarty utca négy
sávosításánál szintén megvan
az utolsó réteg, ezt követően
kiépült a kétszer két forgalmi
sávra bővített útszakasznak
a végleges forgalmi rendje, és
a forgalomirányító berende
zéseknek a portáltelepítése is
megtörtént. Jelenleg minden jel
arra utal, hogy december ele

jére át fogjuk tudni adni ezt a
beruházást a közlekedőknek –
mondta el a szóvivő.
- Az volt a lényeg, hogy a be
ruházás után minél gördüléke
nyebben, dugóktól mentesen
lehessen közlekedni majd a vá
ros szívében, illetve a két város
rész, Martinkertváros és a bel
város között. Azt gondolom,
hogy a körforgalom kialakítá
sával, a négysávosítással és az
Y-híd szerkezetének a megépí
tésével ezt teljesítettük, ráadá
sul nem csak az autósok szá
mára, hiszen plusz elemként a
kerékpárutat és kerékpáros hi
dat is építettünk – tette hozzá.

A kerékpárút viszont idén
már nem, csak jövőre, az idő
járás függvényében készülhet
el. A szóvivő azonban kiemelte,
ez nem akadályozza azt, hogy
az autós forgalom még idén el
induljon. A beruházás átadása
december elején vagy közepén
várható. A teljes beruházás a
december elsejével megszűnő
Technológiai és Ipari Miniszté
rium (melynek jogelődje a már
megszűnt Innovációs és Tech
nológiai Minisztérium) megbí
zásából a NIF beruházásában,
hazai forrásból valósul meg
nettó 13,5 milliárd forintból.
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A borotva élén
Ügyeletes újságíró voltam kedden. Átlagos nap,
átlagos hírekkel. A rendőrség garázdaságról küldött
hírt, a politikusok a kis posták bezárásáról; itt elfogyott a pénz benzinre, nem tudják iskolába szállítani a fogyatékkal élő gyerekeket, amott bicikliutat építenek. Csak a szokásos. Aztán késő délután jöttek a
rakéták. Előbb eltalálták a Barátság kőolajvezetéket
működtető elektromos hálózatot, és leállt a Barátság. (Vége is van?) Aztán becsapódott a bombahír a Lengyelországba
tévedt rakétáról. Orosz, ukrán, belarusz, véletlen, szándékos, provokáció, üzenet, műszaki hiba vagy baleset? – találgatta a világ egész éjjel.
Az olaj is fontos, kell a benzin, de a zabszem az utóbbi eseménytől szorult be hirtelen. Az agyamban szavak száguldoztak: orosz rakéta,
Lengyelország, két áldozat, NATO, eszkaláció… Beindult a diplomáciai
nagyüzem, nyilatkozatok Budapesttől Varsón át Washingtonig. Izzó, piros
telefonok képe jelent meg lelki szemeim előtt. Katonai parancsnokságoké,
rakétasilóké, felszállási parancsot kapó stratégiai bombázóké, készültségbe
helyezett (ellen)csapásmérő fegyvereké. Az álmosan cammogó napot légoltalmi sziréna vijjogása pörgette fel az agyban. Uramisten, mi lesz ebből?
Elég egy rossz lépés, egy hibás reakció, és beindulhat egy másik reakció is, a
maghasadás láncreakciója, amitől Hirosima és Csernobil óta retteg a világ.
Lesz elég bölcsesség és önmérséklet, hogy ne nyomják meg azt a bizonyos
gombot? Hogy időben leálljanak? Mindenki. Gondolkodni. Mit is csinálunk, miért is csináljuk? Észnél vagyunk még? Tényleg megcsináljuk magunknak az újabb világháborút? A felelős értelem irányítja még a politikát
és benne a háborút, vagy a háború erőszakspirálja diktál már a döntéshozóknak? Újra a fortélyos félelem igazgat Európában. A félelem egymástól.
Ami tegnap még csak egy helyi konfliktus, holnap az új világháború? Naponta növelve a tétet oda tartunk. Ha nem megy diplomáciával,
akkor legyen egy kis háború. Aztán nagyobb. Aztán még nagyobb. Még
több fegyver, még több halott. Több háború. A tárgyalóasztalt nem találja senki. Csak a rakétákat. Annak lesz igaza, akinek több lesz a rakétája. Mindig erről szól minden háború. És mindig újrajátsszuk. Te
bevetsz százat, én kétszázat, te ötszázat, én ezret. Hull a bomba, hull
az ember. De az erőszak spirálja nem ereszt. Örvény az, beforgat, lehúz. Vagy kijövünk belőle élve, vagy nem. Sokan nem. Egy is több mint
sok. Meghalni? Miért is? Tudja valaki, mi értelme ennek a háborúnak?
Elkezdeni könnyű, befejezni nehéz. És tudják a harcolók, mert
mindig így volt, hogy igaza csak a győztesnek van, ezért forog az örvény. Ezért nő – eszkalálódik – a háború. Mert ha már benne vagyunk, győzni kell. Ez táplálja az erőszak spirálját. Erőfeszítés a végsőkig, mert csak a győztesek ülnek a tárgyalóasztalnál, a vesztesek
vannak az asztalon. Ez a háborúk őrült logikája. Mi, magyarok jól
ismerjük ezt. Kétszer voltuk a múlt században mi az egyik fogás.
Tényleg nem lehet megállni, csak a „végső győzelemkor”? Nem lehet tárgyalni, megegyezni, kompromisszumot kötni? Elvágni a spirált, mielőtt TNT helyett nukleáris robbanófej kerül a rakétákra.
Hinnünk kell, hogy lehet, különben nagyon nagy bajban vagyunk.
Nagyszüleink romokból építették újra az országot, amit ránk hagytak. Mi mit hagyunk a mi gyerekeinkre?
BACSÓ ISTVÁN

Az izzók kiosztása november
21-én, hétfőn kezdődik. Akik
regisztráltak, ingyenesen jutnak
az energiatakarékos fényforrásokhoz, amelyekkel egy család
éves szinten akár 50 ezer forintot is spórolhat az áramszámlán.
A programot az energiaárak
drasztikus emelkedése miatt
hirdette meg az önkormányzat
a CYEB nevű cég együttműködésével, hogy ezzel is segítse a
miskolciakat. Október elejéig
jelentkezhettek rá a városlakók,

akik közül több mint 6 ezren
éltek a lehetőséggel. Ők éves
szinten jelentős megtakarítást
érhetnek el az energiatakarékos lámpák használatával. Az
elmúlt hetekben folyamatosan
érkeztek az izzók, amelynek
szortírozását a polgármesteri hivatal munkatársai végezték. Első körben a görömbölyi,
perecesi és a vasgyári átvételi
helyszínekre regisztrált miskolciak vehetik át a LED-izzókat
az alábbiakban megjelölt időpontokban és helyszíneken. A
következő hetekben az avasi,
belvárosi, hejőcsabai, martinkertvárosi, lyukói és a diósgyőri
átvételi pontokra regisztráltak
is hozzájuthatnak a fényforrásokhoz. Erről is tájékoztatjuk

Az energiaár-cunami miatt
sorra kényszerülnek bezárni
a könyvtárak, de az olvasási
kedv mégsem lohad. Mindenkinek van kisebb-nagyobb saját állománya otthonában, és
még annak se bírunk a végére
érni.
Még egy élet kellene, hogy
minden kedvenc könyvünket
elolvassuk, mert ez az egyik legkellemesebb időtöltés. Megnyugtat, felkavar, kimozdít a komfort
zónánkból, hasznos életvezetési
tanácsokkal lát el, de lehet unalom- és magányűző. Vörösmarty
még azon merengett, kesergett:
„Ment-e a könyvek által a világ
elébb?” A válasz egyértelmű igen:
kiállta az idők próbáját. Íme néhány mai vélemény.
Serfőző Simon, Kossuth-díjas
író: – Sokat és sokfélét olvasok. Illetve szeretnék még többet olvasni. A sokféle megfelel a valóságnak: van benne vers, tanulmány,
regény, előadása váró színdarab,
elbeszélés, folyóirat. Félkész kéziratok is „megkeresnek”, mondanék véleményt róluk. Tehát van
mit olvasnom, s még mennyi
mindent kellene, az adósságaimból leróni valamennyit, amire nem volt idő eddig, meglehet
nem is lesz, kellene egy másik élet
még, amely aligha lesz.
Elsőként egy Délvidéken megjelenő folyóiratot ajánlanék az
olvasók figyelmébe. A negyedévente megjelenő orgánum Szabadkán jelenik meg, és Horgoson
Bata János szerkeszti kitekintéssel az egész Kárpát-medence
kulturális, társadalmi viszonyait,
hagyományát szemlézve. Rendkívül színvonalas közleményei
közül többek között arra a beszélgetésre hívnám fel a figyelmet, amelyet Kondor Katalin
folytatott Melocco Miklóssal, az
ismert szobrászművésszel, akinek Miskolcon a Városház téren

Karácsonyra sokan kérnek könyvet. Fotó: Mocsári László

látható a Széchenyiről készített
impozáns szobra. A vele készített
interjúban hangzik el többek között az a kérdés, vajon a köztudatból miért hiányzik a Szent Korona ismerete? A Szent Korona
ugyanis fölötte van Kárpát-haza
minden följebbvalójának, a korona az uralkodó. Nem a király
vagy bármely elöljáró. Ezzel nem
merünk szembenézni, netán tudomásul venni?
Egy másik olvasmányom volt
nemrégiben Kégl Ildikó Ásó,
kapa, légypapír című novelláskötete. A szerző Miskolcon él, s
könyvét a Püski Kiadó jelentette meg. Az író a móriczi realista
hagyományt követi, a falusi világ minél áttetszőbb ábrázolási
lehetőségét igyekszik kihasználni. Én mégis Bújócska című
novelláját emelném ki, amelyben az elbeszélt történetet mármár az igazi költészet magasába
emeli. Lenyűgözi az olvasót.
Harmadikként Ács Margit
Élet a purgatóriumban című regényét emelném ki. A történet
egy Budapest-külvárosi környezetben játszódik. A főhőslány a
második világháború utáni idők
viszontagságai között vergődik,
különböző mentalitású élet– és
világfelfogású szülők, rokonok,
testvérek, szomszédok között

Szerda (nov. 23.) 8-12 óra között: Görömbölyi Művelődési
Ház (Miskolc, Szolártsik Sándor tér 4.); 14-18 óra között:
Vasgyári Közösségi Ház (Miskolc, Vasgyári u. 24.)
Csütörtök (nov. 24.) 8-12 óra
között: Vasgyári Közösségi
Ház (Miskolc, Vasgyári u. 24.),
14-18 óra között: Perecesi
Területi Szolgáltatási Központ
(Miskolc, Bollóalja u.115.)

keresve helyét saját lehetőségei
után törekedve. Ami számára a
kiválást, föntebb kerülést jelentette: az értelmiségi lét elérését.
Ahová amikor elért, vette észbe,
számára ez sem elfogadható élet.
Tele van kisszerűséggel, árulással, tele hűtlenséggel. Tisztább
életre vágyott, s az sehol sincs.
Csak a törekvés rá, ami mégis
teljessé teszi a mindennapjait.
Tóth Eszter építész: Felgyorsult az életünk, ma már el sem
hiszem, hogy diákként mennyi
időm volt mindenre. Akkor nem
úgy látszott. De simán belefért a
napjaimba egy-egy hosszabb regény elolvasása is. Nagyon szeretem a svéd irodalmat, krimiket, vidámabb történeteket, mint
például Mikael Niemi Popzene
Vittulából című könyve, amely
arról szól, hogyan érkezett meg
a modern pop– és rockzene egy
elszigetelt sarkkörön túli kis falu
közösségébe a hatvanas években. Mindez egy kisfiú szemén
át bemutatva. Vagy egy másik,
ami a kedvencem lett, azóta a
szerző más írásait is elolvastam.
A százéves ember, aki kimászott
az ablakon és eltűnt, Jonas Jonassontól. A sztori teljesen fikciós
és nagyon vicces: egy svéd öregember a századik születésnapján
megszökik az idősek otthonából,

A LED-izzók megérkezése. Fotó: Juhász Ákos

majd a lakosságot. Akik regisztráltak, az általuk megadott
e-mail-címen is értesítést kapnak a pontos részletekről. Fontos információ, hogy az átvétel
zökkenőmentes lebonyolításához a következő dokumentuPéntek (nov. 25.) 8-12 óra között: Vasgyári Közösségi Ház
(Miskolc, Vasgyári u. 24.)
Aki valamilyen okból nem tudja átvenni a LED-izzókat, annak sem kell aggódnia, mert
egy később meghirdetett időpontban még hozzájuthat a
polgármesteri hivatal Miskolc,
Városház tér 8. szám alatti
ügyfélszolgálatán.

mokat kell magukkal hozniuk
az érintetteknek: személyi igazolvány, lakcímkártya, egy, a regisztrációkor megadott felhasználási helyre szóló áramszámla.
Ha valaki más nevében venné
át az izzókat, annak szüksége lesz egy két tanú aláírásával
hitelesített meghatalmazásra
is. Ilyen dokumentumot az átvételi helyszíneken is be lehet
szerezni. Fontos, hogy ha valaki más nevében jár el, annak is
hoznia kell magával a személyi okmányát és a felhasználó,
vagyis a megbízó egyik áramszámláját. Az átvétel során kérünk mindenkit, hogy az izzók
átvételi elismervényén szereplő darabszámot a helyszínen
ellenőrizzék, mert utólagos reklamációra nem lesz módjuk.

és fergeteges, humoros kalandokba keveredik. Bolyongása során
felidéződik személyes mozgalmas élete és az egész XX. század
története Sztálinnal, Trumannal,
De Gaulle-lal és számos nemzetközi történelmi személyiséggel. Végignevettem. Persze most
is igyekszem olvasni, nem csak
szakmai irodalmat, de jóval kevesebb az időm rá. Egy szerencsém
van, hogy a munkám miatt sokat utazom vonattal is, és ott van
módom rá, hogy olvassak.
A hetedik osztályba járó Ambrus azon kivételek egyike, aki
nemcsak hogy olvasni szeret, de
írni is. Méghozzá egy második
világháborús történeten dolgozik
éppen, amely a finn háborúról
szól. Őt az irodalmon kívül a történelem érdekli leginkább. A kérdésre, hogy miért éppen a finn –
szovjet háborút választotta első
regénye témájául, elmondta: „Nagyon megfogott, hogy a finnek és
a magyarok mennyire jóban voltak akkoriban. És az is, hogy egy
nagyon kis ország hónapokon át
ellen tudott állni az óriási Szovjetuniónak. Dávid és Góliát harca volt. Olvasmányaimból tudtam, hogy amikor megtámadták
őket a szovjetek, akkor itthon,
Magyarországon azonnal szerveződni kezdett egy önkéntesekből álló alakulat, hogy menjenek
harcolni a finnek oldalán. Ez lenyűgözött. Ki is jutottak Finnországba, de a bevetésükre már
nem került sor. Ennek ellenére
ezt nagyon hősiesnek gondolom.
Ezért választottam a könyvem témájául ezt. Persze, amit én írok az
csak fantázia, nem történelem” –
mondta az ifjú írópalánta, akiről
az is kiderült, hogy mostanában
főleg a kötelező könyveket olvasta el, a Pál utcai fiúkat, a Koppányi aga testamentumát, de ha
maradt még energia, akkor legszívesebben sci-fit vett a kezébe.
BACSÓ-BUZAFALVI

Rövidülő betegutak
Teljes körűen megújul és kibővül a megyei kórház gyermeksürgősségi és -baleseti
osztálya.

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK:
Hétfő (nov. 21.) 8-12 óra között:
Görömbölyi Művelődési Ház
(Miskolc, Szolártsik Sándor tér
4.); 14-18 óra között: Perecesi
Területi Szolgáltatási Központ
(Miskolc, Bollóalja u.115.)
Kedd (nov. 22.) 8-12 óra között:
Perecesi Területi Szolgáltatási Központ (Miskolc, Bollóalja
u.115.); 14-18 óra között: Görömbölyi Művelődési Ház (Miskolc,
Szolártsik Sándor tér 4.)
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Könyveket olvasunk, nem csak pénzt

Hétfőtől kezdik el osztani a LED-izzókat
A Gondoskodó Miskolc
program keretében meghirdetett LED-csere azon
szakaszába érkezett, amikor
a regisztráltak átvehetik az
igényelt LED-eket.

aktuális

Mintegy 3 milliárd forint értékben, több mint 2500 négyzetméteren újítják fel, illetve bővítik
a megyei kórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központjában a sürgősségi, baleseti ellátást. A gyermeksebészeti,
-traumatológiai és -égési osztály
fekvőbetegrészlegének felújítása
már be is fejeződött, a műtőrészleg komplex rekonstrukciója, felújítása és bővítése pedig jelenleg
is folyamatban van. A projekt
egyik legfontosabb eleme az a
folyosó, amely a mentőhelikopter-leszállópályát és a központi
radiológiai ellátást is összeköti a
GYEK-kel.
– A Gyermekegészségügyi
Központnak egy igen jelentős
területe újult meg, a legfontosabb talán az a híd, amit már hónapokkal ezelőtt beemeltek. Ez
azonban még nem jelentette azt,
hogy kész is van, hiszen belső
burkolásokat, rögzítéseket kellett végrehajtani, mostanra lett
teljesen üzemkész. Ez borzasztóan nagy jelentőségű a számunkra, elsősorban azért, mert azok a
gyerekek, akik helikopterrel érkeznek hozzánk, akár sürgőssé-

gi, intenzív, illetve műtéti ellátást
vagy pedig CT-, MR-vizsgálatot
igényelnek, azonnal szállíthatóak a GYEK-be. Nem kell őket a
tetőn lévő helikopterleszállóról
lehozni a földszintre és külön
áttolni, hanem egy függőfolyosó
segítségével át tudjuk őket szállítani. Ez növeli a betegbiztonságot, az ellátás időtartamát pedig
jelentős mértékben csökkenti
– ismertette Révész János, a megyei kórház főigazgatója múlt
pénteken, a beruházás részleges
átadásakor.
Hozzátette, a projekt részeként
elkészült a sürgősségi betegellátó részleg ambulancia része, ahol
hét rendelő kapott helyet. – Az
összekötő folyosó mellett készen
van a traumatológiai, égési és a
sebészeti osztály fekvőbetegrészlege is. Jelenleg a gyereksebészet
műtőblokkján dolgoznak, ez tavaszra lesz kész – hangsúlyozta
Révész János.
Hauser Péter oktatási, tudományos és kutatási igazgató, a
GYEK felügyeletéért felelős orvosigazgató-helyettes a gyermeksürgősségi és -baleseti osztályt érintő felújítást ismertette.
A beruházás kivitelezése
2021 októberében kezdődött
el, és várhatóan 2023 április végére fejeződik be.
CZIFFRA ANDREA
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A Velünk a Város-frakció tiltakozik a postabezárások ellen
A Magyar Posta a kormány
döntésének megfelelően
Miskolcon 9 postát zárt be.
Az indoklás szerint ideiglenesen, energiatakarékossági okokra hivatkozva tették
mindezt, ám az újranyitásról csak ígéret van, garancia – szokás szerint – nincs.
Ez azt jelenti, hogy hétfőtől több ezer, főleg időskorú
vagy kevésbé mobilis embernek nehezítették meg az életét. Alternatív megoldásként
olyan távolságban lévő postát javasolnak a további ügyintézés céljából, amely még
személyautóval is hatalmas
kerülő.
Az alábbi postahelyszínek
szűntek meg a megjelölt postákra delegálva a forgalmat:
Miskolc – Ómassa kirendeltség, Ómassa utca 22.
(Miskolc 11 – Diósgyőr posta, Árpád út 2.)
Miskolc – Szirma posta,
Erkel Ferenc utca 47. (Miskolc Auchan-kirendeltség,
Pesti Barnabás út 9.)

kék szalaggal ragasztották le
a postákat, „BEZÁRATTA:
MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA!” felirattal.
Szégyenteljesnek, embertelennek és megalapozatlannak tartjuk ezt a hirtelen jött
döntést a posták bezárásáról. Meggyőződésünk, hogy
a hivatkozási alap, miszerint
energiatakarékossági
okokból kellett csökkenteni
a posták számát, nem állja
meg a helyét akkor, amikor
ugyanez a kormány más állami szerveknél fűtési korlátozással meg tudta oldani a
nyitva tartást.
A forgalomra hivatkozni
szintén légből kapott (Csöbör Katalin a szirmai posta esetében napi 6 fővel számolt videóközleményében).
Az említett postánál csak a
reggeli ottjártunk alkalmával többen jöttek volna levelet feladni. Felháborító,
hogy mindenféle társadalmi
egyeztetés nélkül születhetnek ilyen húsba vágó döntések.

Miskolc 15 – Egyetemváros posta, (Miskolc 23 posta,
Szentgyörgy út 23.)
Miskolc 19 – Tapolcafürdő posta, Miskolctapolcai út
19. (Miskolc 23 posta, Szentgyörgy út 23.)
Miskolc 2 posta, Tiszai pu.,
Kandó Kálmán tér 1. (Miskolc 3 posta, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2-4.)
Miskolc 4 posta, Pátria,
Széchenyi utca 7. (Miskolc 1
posta, Kazinczy utca 16.)
Miskolc 7 posta, Martinkertváros, Bornemissza utca
8. (Miskolc 3 posta, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
2-4.)
Miskolc 8 posta, Hejőcsaba, Templom utca 7. (Miskolc 24 posta, Testvérvárosok útja 6-8.)
Miskolc 9 – Újdiósgyőr
posta, Andrássy utca 43.
(Miskolc 10 posta, Kiss tábornok utca 30.)
A Velünk a Város frakciója
a bezárás napján demonstrációt szervezett a kilenc helyszínen, és tiltakozásuk jeléül

A lovaglás terapikus hatása
Ami nekünk, látóknak természetes élmény, a vakok
számára sokszor szinte elérhetetlen. Ezért létfontosságú a látók élményteremtő
segítsége.
Az Első Miskolci Lions
Klub a Lions nemzetközi
mozgalom fő céljának – a látássérültek, vakok támogatása, a vakság elleni küzdelem
– megfelelve, harminc éve
próbál újabb és újabb lehetőségeket teremteni vakok
és látók együttműködésével.
Már hagyomány a vakszüret,
amikor látók és vakok együtt
szüretelnek a Disznókő birtokon. Most, november 13án, vasárnap déltől lovaglást szervezett a DVTK lovas
szakosztályának segítéségé-

vel vakok és gyengénlátók
számára.
A Hejőmenti Lovaspark
volt a helyszín és a vendéglátó intézmény, ahol Kisgergelyné Szemcsák Éva, a szakosztály vezetője és Kovács
Krisztián, a klub soros elnöke
fogadta a Vakok és Gyengén-

látók Megyei Egyesületének
tagjait. A lovaglás olyan tevékenység, amelyet sokszor terapikus célokra is használnak
– és bizonyos, ha valaki egyszer felülhet egy paci hátára,
olyan élményben lesz része,
amely akár kihathat az egész
életére is.
MN

Fáklyás felvonulás a pedagógusokért
A demonstráció végén a
résztvevők együtt formálták meg a szolidaritás jelképét, a nyitott körben álló
felkiáltójelet.
„Fényt az oktatásba!” –
ezzel a címmel szerveztek
demonstrációt
november
17-én. A miskolci esemény
fáklyás felvonulással kezdődött,
a menet két irányból, a Földes Ferenc Gimnáziumtól és a
Herman Ottó Gimnáziumtól
indult Miskolc főterére. A Szent
István téren a két csoportosulás egyesült, és megformálták
a szolidaritás jelképét, a nyitott
körben álló felkiáltójelet.
Pilz Olivér, a Herman Ottó
Gimnázium közalkalmazotti tanácsának elnöke elmondta, az országszerte megrendezett események fő pontja, hogy
mindenhol ismertették azt a kilencpontos követeléslistát, mely
egyesíti a szülők, a diákok és a
tanárok követeléseit. Az elnök
kiemelte, vannak részeredményei a tiltakozási hullámnak.

– Éppen tegnap jött ki egy
olyan statisztika, ami szerint
már a Fidesz-szavazók negyvenhét százaléka is egyetért
a pedagógusok és a diákok
megmozdulásaival. Ez tizennégy százalékkal több, mint
egy hónappal ezelőtt.
Eredményként értékeli azt
is – folytatta – , hogy már a
kormány is elkezdett beszélni a pedagógusok béremelésének szükségességéről, illetve hogy a nyár folyamán az
Európai Unió elé egy olyan
dokumentumot tettek le, ami
rengeteg elhibázott döntést
beismer az életpályamodelltől kezdődően a tanárok és a
diákok túlterheltségéig.
A téren aztán Vajda Éva
szülő, színművész ismertette
a tiltakozók oktatási követeléseit.
Ezek:
1. Érdemi és nyilvános párbeszédet az oktatás megújításáról, hiteles tájékoztatást a kormány és a közmédia részéről;

2. Szüntessék meg a pedagógusok lejáratását, az oktatási szereplők megfélemlítését. A kirúgott vagy leváltott
tanárokat azonnal helyezzék
vissza. Megbecsülést a pedagógusoknak;
3. Érdekérvényesítő, valódi sztrájkjogot a pedagógusoknak;
4. Felelős, hozzáértő oktatási irányítást, önálló Oktatási Minisztériumot;
5. Kisebb terhelést a diákoknak és a pedagógusoknak;
6. Esélyteremtő, minőségi
oktatást mindenkinek,
7. Versenyképes és érték
álló bérezést az oktatásban
dolgozóknak;
8. Minőségi, 21. századi
környezetet a tanuláshoz és a
tanításhoz, neveléshez;
9. Szakmai szabadságot és
támogatást az oktatásban, korszerű nemzeti alaptantervet,
szabad tankönyvválasztást.
Az esemény végén a tüntetők
közösen énekelték el a Ha én
rózsa volnék… című dalt. T.Á.

Felszólítjuk Magyarország
kormányát, hogy vizsgálja felül a döntését, mérlegeljen, mit vesz el az emberektől! Itt az ideje, hogy a magát
családbarát
kormányként
aposztrofáló Fidesz-KDNP
konzultáljon is az ország
népével, mielőtt a fejük felett dönt az életükről! Jelenleg korlátlanul élnek vissza
a hatalmukkal, kivéreztetik
az országot, nem számolva a
súlyos következményekkel,
hány embernek teszik tönkre az életét egyetlen tollvonással.
Kérjük, hogy méltányossági alapon tárgyalják újra a
posták nyitva tartását. Ha ragaszkodnak az ideiglenes bezáráshoz, garanciát kérünk
arra, hogy tavasszal minden
posta újra megnyitja kapuit!
Az átmeneti időszakban pedig mihamarabb gondoskodjanak kiépített mobilposta–
hálózatról, hogy továbbra is
biztosítva legyen az érintettek mindennapi ügyintézése.
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓ

Legfurcsább és legdrágább focivébé
Katarban kezdetét veszi vasárnap minden idők legdrágább és legfurcsább labdarúgó-világbajnoksága. A
nyitómérkőzésen a házigazdák Ecuadorral játszanak.
Legfurcsább azért, mert nem
a nyári tűző napfényben rendezik, hanem a nemzeti bajnokságok félidejében, az év
utolsó két hónapjában. Erre
még nem volt eddig példa, és
az is kuriózum, hogy a mostani
vébé az utolsó, amelyen 32 csapat lép pályára. 2026-ban már
48-ra nő a létszám, az Egyesült
Államok, Kanada és Mexikó
adja a helyszínt. Most 8 stadionban lesznek a mérkőzések,
a legnagyobb befogadóképességű a Luszail Iconic, ahol 80
ezer néző szurkolhat kedvenceinek. Al-Rajjanban 3, Dohában 2 stadion fogadja a közönséget, további 1-1 helyszín:
al-Hor és al-Vakrah.
Legdrágább azért a katari vb,
mivel összköltsége 220 milliárd dollár, a 2014-es brazíliai
„csak” 15 milliárd dollár, a legutóbbi, az oroszországi pedig
mindössze 11,6 milliárd volt.
Hogy megtérül-e a gigantikus
befektetés? A mérleg ideje még
messze van, mindenesetre már
3 milliónál is több jegy kelt el,
az előrejelzések szerint 1,2 mil-

lió látogató érkezik, a legtöbben az Egyesült Államokból és
Szaúd-Arábiából.
A földkerekség focirajongói
már hetek óta találgatják, hogy
ki nyeri a vébét. A népi társasjátékban igen sokan vesznek
részt, mert a labdarúgáshoz
mindenki ért. Aki elhallgatja
most a véleményét, az persze
utólag nagyon okos, mivel ő
már régen megfejtette a rejtvényt, csak nem adta közre. Két
olyan embert kértünk fel esélylatolgatásra, akik a DVTK-t
erősítették korábban és edzői
rutinnal is rendelkeznek.
Huszák Géza szerint új helyzet van, mivel bajnokság közben zajlik a vébé. Nem tudni a
sorozatmeccsek miatt a játékosok milyen formában kezdik a
katari szereplést. Az is befolyásolja az eredményeket, melyik
válogatottból hiányoznak majd
klasszisaik sérülés miatt. Az
biztos, most is lesz meglepetéscsapat, de hogy ez melyik, azt a
delphoi jósdában se tudják megmondani. A brazilok mindig
esélyesek, adósak is maguknak,
hiszen 20 éve nyertek legutóbb.
Az argentinok is bizonyára mindent elkövetnek majd, hogy világsztárjuknak, Messinek végre,
utoljára legyen egy vb aranyérme is. Európa azonban előrébb
jár, a dél-amerikai sztárok az

öreg kontinensen fociznak. A
franciák, a németek, az angolok,
a spanyolok és a hollandok közül bármelyikük akár döntőbe is
kerülhet. Kolumbia is lehet sötét
ló, az afrikaiak közül pedig bárki, róluk a leghiányosabbak az
ismereteink. Eltelik a csoportkör, utána kiegyensúlyozottabb,
de egyben bizonytalanabb kimenetelű találkozók jönnek.
Kutasi László szerint a labdarúgás mindig a szerencsejáték része. Rengeteg a befolyásoló tényező, ami nem látható
előre: ki hogy reagál a melegre,
a száraz levegőre. Sok mindentől függ, milyen napot fognak
ki a játékvezetők, tehát a valószínűség-számítás témakörébe
tartozik, nagy a lutri, ezért nem
bocsátkoznék jóslásokba. Átalakulások vannak a válogatott
csapatoknál, mindenhol fejlődés
tapasztalható. Kevés mérkőzést
látunk, amiből lehetne következtetni. Nem akarom a lécet sehová tenni, a megérdemelt helyen
legyen, ezt szeretném. Nekem a
brazilos, a sokpasszos játék tetszik, ahol a focisták élvezik, amit
csinálnak, nem csak küzdenek,
ez kevés. A játékos mentalitásért
nézem a tévémeccseket, ilyen a
spanyol és a holland is. A végső
győztes az lesz, amelyik élvezi is
a játékot.
BUZAFALVI GYŐZŐ

A TOPLISTÁSOK. A Top 100 című kiadványba azok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhellyel rendelkező vállalkozások kerültek bele, amelyek a legeredményesebb évet zárták az előző gazdasági
évben. A toplistásokat bemutató lapot csütörtökön mutatták be a közönségnek és adták át az érintetteknek Miskolcon. Fotó: Juhász Ákos
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Csernus doktor szerint kevés az igazi felnőtt kapcsolat
Telt házas és vastapssal kísért, monológgal és dialógussal vegyített párkapcsolati showműsornak a színhelye
volt a miskolci MÜHA november 3-án, ahol Csernus
Imre varázsolta el a közönséget. A doktor nem csak
beszél a szeretet mindenhatóságáról, így is él.
Falubeli asszonyoktól hallottam a noszvaji birsfesztiválon, hogy hozzájuk költözött
édesanyja a Vajdaságból, mert
akik együvé tartoznak, azoknak együtt kell lakniuk, mint
ahogy az a régi világban természetesnek, egészségesnek
számított. Nemzedékek nőttek
fel egy portán, egymást segítve.
Az itteni bennszülött lakosok
nagyon büszkék a Csendülő
tulajdonosára, mert idejövetele óta valóságos zarándokhellyé változott településük.
Leghíresebb, legismertebb emberük személyisége, a hangulatos atmoszféra, a kiváló ételital vonzza a látogatókat.
– Új könyve, az ÉN és TE
milyen receptet ad arra, hogy
előbb megtalálható, majd meg
őrizhető legyen a szerelem?
– Sokan keresik a megoldásokat, elsősorban nekik írtam
új könyvemet. Aki boldogtalannak érzi magát – vannak
elegen - , az elmereng azon, mi
az oka. Megkérdezi ezt magától, aki már eleget csalódott,
de az is, aki ereje teljében hitt
önmagában, és nem érzi a saját
felelősségét, az a vágya, hogy
szeretve legyen. Ez az ember

nem a boldogságot keresi, hanem a biztonságot, mondván:
addig sem látom a démonaimat. Ez a vak vezet világtalant
attitűd. Van, amikor két vámpír találkozik: elszívják egymás
energiáját. Meg nem oldott feszültséget, problémát cipelnek.
Ennek további jele, hogy soha
nem lesz kiegyensúlyozott
egyik fél sem, ahelyett, hogy
terapeutái lennének egymásnak, ezáltal javulna lényeglátásuk, és helyes választ adnának
a nehéz kérdésekre is. Mindannyian szeretnénk, vágyunk
is rá, hogy egy adott állapotból
továbblépjünk. Mindig vannak különböző megoldatlan
konfliktusaink, amiről azt gondoljuk, nincs megoldás, pedig
van. Nem figyelünk az intő jelekre, hogy valami nem stimmel. Fájdalmat generálnak, és
ahelyett, hogy rákérdeznénk,
megfogalmaznánk, tele vagyunk egy csomó félelemmel.
Van aki Costa Ricába menekült, mert attól tartott, Putyin
megnyomja a piros gombot.
A kínzó dolgokat legtöbbször
eltoljuk magunktól. Egy fiatalasszony kérdezte: az mit jelent, ha párja nem beszél az
érzéseiről. Aki nem szól az érzéseiről, hogy fogja kimondani: boldog vagyok, vagy menj
a p...ba. Sehogy. Sokan nem
hallgatnak a durva intő jelekre sem, a legvégén tajtékzik a
dühtől, de nem az úrra, sajátmagára, de ezt nem mondja
ki. Mindig az kiabál, akinek a
háza ég. Felmenti magát:megtettem mindent. A felelősség-

Larry, közönségtalálkozó
Bernáth Szilárd erőteljes
bemutatkozó rendezése
fiatalokat megszólító, társadalmilag érzékeny film
Vilmányi Benett és Thuróczy Szabolcs döbbenetesen
hiteles alakításával.
A Larry 2022. december
1-jén érkezik a hazai mozikba, azonban a premier
előtt látható lesz november
19-én, szombaton, 19 órától
a Művészetek Háza Uránia
Art mozitermében. A vetítés
után közönségtalálkozóra
kerül sor, amelyen jelen lesz
a film rendezője és forgatókönyvírója, Bernáth Szilárd,
valamint a film főszereplője,
Vilmányi Benett.
A juhpásztorként tengődő, 21 éves Ádám (Vilmányi Benett) magának való
Borsod megyei fiú, aki szégyelli dadogását. Feszült,
mégis meghitt hidegségben
él egykor erőszakos, mára
a vallásban menedéket lelt
és megszelídült édesapjával
(Thuróczy Szabolcs). Ádám
egészen addig nem találja a
helyét, amíg rá nem ébred,

hogy a rapzene segítségével
– Larry művésznéven – kifejezheti magát, és szembenézhet a tehetetlenségből
fakadó frusztrációival. Explicit, dühtől fűtött szövegeire felfigyelnek a helyi fiatalok, majd a neten váratlan
mértékű népszerűségre tesz
szert. Egy országos tehetségkutató lehet számára a
kitörési lehetőség, ám ehhez
előbb a kezébe kell vennie a
saját élete feletti irányítást.
Az előadásokra jegyek
foglalhatók a www.cinemis.
hu honlapon, vagy elővételben vásárolhatók a mozi
jegypénztárában, nyitvatartási időben (minden nap
15:30-20:30 között a Rákóczi utca 5. szám alatt).
Larry
magyar film, 108 perc,
2022 (16 éven aluliak számára nem ajánlott)
Rendező: Bernáth Szilárd
Forgatókönyvíró: Bernáth
Szilárd, Nagy V. Gergő
Szereplők: Thuróczy Szabolcs, Vilmányi Benett

Csernus Imre a MÜHA öltözőszobájában. Fotó: Buzafalvi Győző

vállalásban kulcsfontosságú a
felnőttség kérdése. Aki felnőtt,
az beismeri a saját felelősségét egy adott folyamatban, de
a legtöbb ember nem ezt teszi.
Bátran kimondani azt, amit
érzek, gondolok, az még nehezebb. Az nem őszinte kommunikáció, ha csak a szépről,
jóról beszélek. Az igazságot
egy régi közismert mondásban
találhatjuk meg: Segíts magadon, az Isten is megsegít. Miért nem akar az ember segíteni
magán? Fájdalmas beismerni,
hogy felelős vagyok. Kéne beszélni a saját felelősségünkről,
mert én voltam az adekvát,
de f… nak bizonyultam. Valójában nagyon kevés az igazi
felnőtt Magyarországon. Érzelmileg felnőni, ezen múlik
minden. Izgalmas kérdés, hogy
a felnőttkorúak miért fordítva ülnek a lovon? Úgy csinálják: aki keres, az nem talál! Két
ember folyamatosan hazudik
a másiknak, de magának is. Ez

milyen alap? A legszebb arcomat mutatom, ami nem is létezik. Ez a vágyvezérelt gondolkodás. Azt szeretném, hogy
jól legyek, és azt mondom: jól
vagyok. A nyilvánvaló hazugság sehová sem vezet. A többség azt se tudja, mit jelent érzelmi szempontból felnőttnek
lenni. A kényelmes ember, ha
leleplezik a hibáit, az őseire
mutogat, ez szánalmas magatartás. A szülőkről való leválás a megoldás 18 éves kortól,
tovább kell lépni. Erényeinket,
hiányosságainkat be kell vallani, elfogadni és kijavítani. A
második lépcsőfok az, amikor
az erényeimet, hibáimat ugyan
cipelem magammal, de már
tudom, hogy léteznek. Nem tiltakozok ellene, kutya kemény
munkával, akaraterővel változtatok rajta.
– Gondolom, kötete címének
azért az ÉN és TE a sorrendje,
mert csak az lehet kezdeménye
ző egy igazi párkapcsolatban,

aki nem önbizalomhiányos és
rendben van önmagával... A
racionális és emocionális össz
hang konzerválható, vagy a sze
relemnek múlnia kell?
– Azért ÉN szerepel a
könyvcím elején, mert az udvarias formula nem működik.
Én vagyok a fontos magamnak, de úgy, hogy én azzal nem
ártok magamnak, se a másiknak. Ha nem így lenne, akkor
megszületne az egoikus, a nar
cisztikus Én. Ennek felismerése, gyakorlatba ültetése szép
folyamat. Generálja a kedvességet, az empátiát, a bátorságot is. Mondják, se unalom, se
rutin nincs a tudatos cselekedetnél. Minden nap az első és
az utolsó egyben. Bölcseink
sok jót írtak le, de elfelejtjük
vagy nem is ismerjük. Közkeletű igazság: Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. A
szerelem csak itt és most él,
nem holnap. Nem kell konzerválni, tartósítani, nem is lehet,
mert ez művi lenne. Kizárja a
spontenitást. Bocsánat, ember
vagyok. A régi világban kibékültek az ágyban, de nem beszéltek meg semmit. Ebből az
következik, hogy a békés kommunikációra nem tanítják meg
az utódokat sem. Mindent
megmérgez a rengeteg hazugság, ezért nagyon-nagyon kevés a felnőtt kapcsolat: két ember között félúton. A gyerekek
nem hülyék, de sivár az életük:
számítóan kivárják, hogy minél több anyagi javat kapjanak
meg. Levágják a szüleiket és
főleg a nagyszüleiket. A rossz

minta miatt a fiatalok sem vállalják a felelősséget, az érzelmi
menekülésük pótcselekvésekbe torkollik. Látszólag együtt
vannak, mint a szülők, de mint
két befőtt.
– Szívvel-lélekkel lehet csak
sikeres kezdeményezés, meg
tartás. Ez tanulható, vagy ilyen
őszinte alkatnak kell eleve len
ni?
– Tudatosság nélkül nincs
remény, csak kapálódzás,
frusztrációk cipelése, bezárása halálig. Pofára estem sokszor, érthetően nem hiszek
senkiben – mondja egy illető.
Akkor fiatalon megöli a szívét, úgy csak vegetálni lehet.
Szívvel-lélekkel kell beleadni
mindent, végül nem lesz bűntudatom. Ez jó érzés, bár még
ez nem a boldogság. A legros�szabb bűntudattal megdögleni. Sokan becsapják magukat,
mivel a biztonságot tekintik
boldogságnak. A biztonság
idővel kiöli, unalmassá teszi
a párkapcsolatot. Az emberek
alapvetően gyávák, hogy nem
merik vállalni a szenvedélyt, a
kockázatot, mert félnek attól,
hogy megégeti őket a tűz.
– Idősebb korban is loboghat
a szerelem? Mi ennek a titka?
– Azt állítja, nekem kön�nyebb, mivel nem vagyok átlagember. De nekem is vannak
átlagemberi vonásaim: lehetnének félelmeim, és működnek az érzéseim. A különbség
az, hogy én nem adom fel soha,
megoldom a problémáimat, talán ez a titka a jó közérzetnek.
BUZAFALVI GYŐZŐ

Akinek a jazz belülről fakad, nem skatulyázható be
Idén februárban indult a
Jazz Inside Klub rendezvénysorozat a Művészetek
Háza Kávézójában, és mivel
már az első szezon nagy népszerűségnek örvendett, így
egyértelmű volt, hogy ősszel
is folytatódik a program.
– Sikerült hagyományt teremtenünk, azt tapasztaljuk,
hogy az embereknek igénye
van a jazzre – mondja Kovács
Zoltán, a Jazz Inside Band vezetője lapunk érdeklődésére.
A klubkoncertsorozat folyamán minden hónapban vendégelőadóként bemutatkozhat
egy-egy jazzmuzsikus szólista.
Lokálpatriótaként mindig igyekeznek olyan művészt felkérni,
aki kötődik vagy kötődött Miskolchoz. Hogy csak egy pár nevet említsünk (a teljesség igényét
mellőzve): Erdő Zoltán, Ördög
Krisztián, Molnár Sándor és
Zana Zoltán is fellépett már a
Művészetek Háza Kávézójában.
Maga a zenekar egyébként
tíz éve létezik, de a mai felállásban (Kovács Zoltán – gitár/
ének (zenekarvezető), Bundzik
István – zongora/keyboard,
Horváth Gyula – nagybőgő/
basszusgitár/basszusukulele,
Kacsenyák Gábor – dob és Péter Zoltán – trombita/szárnykürt) 2016 óta muzsikálnak
együtt. A jelenlegi tagok korábban is ismerték egymást,
de nem alkottak egységet. Nagyon hamar kiderült azonban,
hogy mind szakmailag, mind
emberileg kiválóan tudnak
együtt dolgozni.

Jazz Inside klubkoncert a MÜHA kávézóban

– Egy zenekar (hosszú távú)
működése során sokkal fontosabbak az emberi kvalitások,
mint a szakmai tényezők. Ha
például a színpadon nem érzem
jól magam a zenésztársaimmal,
akkor szakmailag sem tudok
megfelelő szintet hozni – a közönség pedig azonnal észreveszi
a hiányosságot. Persze lényeges,
hogy a tagok szakmailag közel
hasonló szinten legyenek, ami
minden más műfajhoz képest
a jazzben kifejezetten fontos tényező, de a szakmai fejlődést lehet segíteni. Az emberi tulajdonságokat viszont nagyon nehéz
megváltoztatni, és ez a kor előrehaladtával még inkább igaz. A
zenekar tartós együttműködésének sikerességét tehát a harmóniában látom; nem egyszerűen egy zenekar tagjai vagyunk,
hanem barátok is a szó eredeti
értelmében; számíthatunk egymásra az élet minden területén
– húzza alá a band vezetője.
Az operafesztiválok és a miskolci városi kulturális és gaszt-

ronómiai rendezvények mellett
több budapesti és vidéki országos, illetve nemzetközi szintű
rendezvényen vettek már részt.
A műfaji sikerességük titka Kovács Zoltán szerint az, hogy
nem lehet őket beskatulyázni
egyetlen jazzstílusba.
– A műsoraink változatosak,
egy-egy koncerten belül játszunk standard jazzt, jazz-funkot, fúziós és latin jazzt, valamint
saját feldolgozású crossovereket.
A közönség hálás ezért a sokoldalúságért. Ugyanakkor pontosan tudják, hogy „fel kell nőni”
ehhez az improvizatív zenéhez.
A jazz alapvető erénye, hogy
egyfajta komolyságot igényel,
ezt sugározza kifelé is. Ez a komolyság ösztönzi a hallgatóságot valamiféle erkölcsi tartásra, a
zenei rögtönzések pedig a lazaságot, a szabadság érzését keltik.
Összegezve: a jazz csodálatos és
örök, mert képes mindig megújulni – mutat rá a klubsorozatot „határozottan népművelőnek” nevezve.

– Szórakozni, kikapcsolódni járok a koncertekre, engem
személy szerint nagyon feltöltenek ezek az alkalmak – mondja Dredor Roland. A Miskolci
Nemzeti Színház zenekari művésze rendszeresen részt vesz a
Jazz Inside Band klubrendezvényein. Egyébként is jól ismeri az együttes tagjait, hiszen
– mint megtudjuk – egy nagy
közösségbe tartoznak. Mindegyikünk a Zenepalotában tanult, egy nagy család vagyunk.
Ismerem eddigi munkásságukat más területekről is, többükkel pedig zenéltem is együtt.
Meglátása szerint a jazz vará
zsát igazán átélni legjobban egy
koncerten lehet, az ember látja
is a művészeket, miközben önfeledten zenélnek.
– Ahogy a zenekarnál is vallják: nekünk a jazz belülről jön.
Személy szerint nagyon szeretem a jazzt, és szerintem nagyon szerencsések lehetünk,
hogy van egy ilyen jó zenekar a
városban, ami ráadásul havonta klubkoncerteket ad a Művészetek Háza Kávézójában,
magas művészeti színvonalat
képviselve – húzza alá.
Legközelebb november 18án, pénteken este 8 órától lép
fel a Jazz Inside Band a Művészetek Házában, a klubkoncert vendége ezúttal Elek István szaxofonos lesz, aki a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. Örökzöld jazz
standardok, swing, bossa nova,
latin-swing, swingblues darabokat hallhat majd a közönség.
KUJAN ISTVÁN
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Mennyire „általános” a 8 osztály?
A középiskolák központi
írásbeli felvételijére történő
jelentkezési határidő hamarosan leketyeg. December
másodikával azonban nemcsak a kamaszok, hanem a
tinédzser éveiket épphogy
megkezdők jövője is eldőlhet. Három érintett miskolci
intézményt is megkerestünk,
hogy megtudjuk: mégis mivel nyújt többet a nyolcosztályos gimnáziumi képzés,
mint a jól bevált négy.
Nyolc év elegendő idő a személyiségfejlődésre. Fotó: Juhász Ákos

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatóhelyettese úgy
látja, nyolc év elegendő időt
ad a személyiség kifejlődésére. Különösen az egyházi intézmények esetében lényeges
szempont ez, ahol a tudásátadás mellett a személyiségformálásnak, a közösségépítésnek
és a hithű nevelésnek is döntő
jelentőséget tulajdonítanak. Az
iskola növendékeinek körében
szép számmal akad kollégista,
a bentlakásos életmódra azonban tízévesen érhető módon
csak kevesen állnak készen. Tehát egy kevésbé intenzív, sokkal
inkább elnyújtott, az életkori
sajátosságokra tekintettel szakaszolt, kezdetben a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra
és a kísérletezésre kihegyezett
módszertan dominál náluk.
Rivasz-Tóth Kinga meglátása,
hogy a kiskamasz nehézségeire
mindennek mentén nyomástól
mentesen képesek megoldásokat találni. – Bőven akad idő az
érettségiig, hogy a diák érvényesítse tudását, és kiderüljön, mi
az, ami közel áll hozzá, s miben

tudja kibontakoztatni igazán
talentumát – ecsetelte, hozzátéve: a gyakran informális keretek
közt kiépített kapcsolatrendszer
inspirálóan hat ottani tanulmányaik alatt – hovatovább, a tinédzserek olyan háttérközeget alakítanak ki ezekben az években,
mely az egyre inkább individualizálódó egyetemi térben is fogódzóul szolgálhat számukra.
Legyen szó akár kortársaikról,
akár tanáraikról: olyan életre
szóló barátságok születnek, amit
a „jezsus” öregdiákok később
szakmai és emberi segítségnyújtásban kamatoztatnak.
Legalább annyira kezdeményezői a gyerekek a nyolc évfolyamos képzésnek, mint a szülők.
Persze sok esetben a szülőktől
szerzett információk keltik fel a
gyerek érdeklődését a Herman
Ottó Gimnázium igazgatója szerint, aki úgy véli, a diákok ötödik osztályban olyan közösségbe
kerülhetnek, ahol érték a tanulás: hasonlóan motivált és jó képességű társaikkal tanulhatnak,
fejlődhetnek együtt. – Célszerű

lehetőséget biztosítani a gyereknek, hogy kipróbálja, megmérje
magát a felvételi vizsgán, majd
az eredmények alapján hozni
meg a végleges döntést. Általánosan kijelenthető, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat a gimnáziumi környezetben.
Egy kicsit hamarabb élhetik meg
a nagyobb szabadságot, önálló
döntési lehetőséget, mint kortársaik – hangzott el Madarász
Pétertől. Értékelése mentén számottevő a túljelentkezés a nyolc
évfolyamos képzéseken – jellemzően a közép
osztálybeli szülők
részéről, akik szeretnék értékrendjüket továbbadni gyermeküknek, és az értelmiségivé váláshoz vezető úton minél hamarabb
elindítani őket.
– Persze a korai szabadság
veszélyeket is hordoz, amire
fontos az iskoláknak és a szülőknek is felkészülniük. A kudarcok gyakran szorongást
eredményeznek, ami megnöveli a lelki egyensúly elvesztésének kockázatát – hívta fel a
figyelmet az intézményvezető,

majd hozzátette: az lenne az
ideális, ha a családok a gyermekük személyiségének, képességeinek ismeretében döntenének a nyolc évfolyamos
gimnázium mellett.
Az Avalon Nemzetközi Iskola diákjai az úgynevezett cambridge-i módszer szerint tanulhatnak. Náluk az évfolyamok
mérföldkövei eltérnek a magyar
oktatási rendszerétől, ám így
is azt vallják, hogy sokkal több
előnnyel jár, ha a gyerekek oktatása és fejlődése egy közösségben és egy intézményben zajlik.
Esetükben ez olyannyira folytonosnak tekinthető, hogy az óvodáskortól egészen az egyetemre
való bejutásig biztosítják ehhez a
hátteret. Legfontosabb előnyüknek azt tekintik, hogy a gyerekek
egészen fiatalon megtanulnak
önállóan gondolkodni, csoportban dolgozni és problémákat
megoldani.
Céljuk, hogy a diákok elsajátítsák az angol nyelvet, és magabiztosan, anyanyelvi szinten tudjanak vele kommunikálni. Iskolai
képzésük során nagy hangsúlyt
fektetnek a kreativitás, a problémamegoldás és a gyors döntéshozatal fejlesztésére, emellett
az innovatív gondolkodást és a
nyitott szemléletmódot helyezik
előtérbe. Tanulóik a „nemzetközi létnek” köszönhetően később
természetesen mozognak és
dolgoznak külföldi környezetben – tudtuk meg Oláh Tünde
intézményvezetőtől, aki hangsúlyozta: iskolájukhoz ily módon
jövőre a most negyedikes gyerekek is csatlakozhatnak.
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Összefogás a színházért
Szűk egy hónap alatt több
mint 9,7 millió forint gyűlt
össze a Miskolci Nemzeti
Színház rezsiköltségeire.
A teátrum fennmaradását a Miskolci Road Cycling
Club jótékonysági kerékpározással segítette. Az elszabadult
energiaárak, a gazdasági válság okozta nehézségek miatt
a jövőre kétszáz éves Miskolci Nemzeti Színház is nehéz
helyzetbe került. Az intézmény
finanszírozása december 31éig biztosított, ahhoz viszont,
hogy a következő évben is
működhessenek, szükségük
van a miskolci polgárok támogatására. A Miskolci Színházbarátok Egyesületének kezdeményezésére októberben
gyűjtés indult a teátrumért. A
város polgárai pedig összefogtak, hogy a 200. évfordulóját
ne kelljen lehúzott függönyök
mögött ünnepelnie.
A teátrum megsegítésére a
Miskolci Road Cycling Club
jótékonysági kerékpározást
szervezett. Közel kétszázan
gurultak a színház elé múlt
szombaton, hogy adományaikat átadhassák a kerékpáros klubon keresztül a teátrum vezetőségének, majd
közösen eltekerjenek a Diósgyőri várig és vissza.
– A színház bajban van, a
problémára egyik csapattagunk is felhívta a figyelmet,
aki az intézmény munkatársa
– nyilatkozta lapunknak Somogyi László. – Megbeszéltük, hogy próbálunk segíteni.

Arra gondoltunk, hogy szervezünk egy közösségi programot, mert így nagyobb támogatást tudunk nyújtani.
„Boldoggá tesz, hogy akárcsak 200 évvel ezelőtt, amikor
a miskolciak saját akaratukból, forintot téve forint mellé,
felépítették ezt a csodás épületet, úgy most is összefogott
Miskolc. Az elődeink büszkék
lennének ránk” – hangsúlyozta Béres Attila igazgató.
November közepéig egészen pontosan 9.781.401 forintnyi adomány gyűlt össze
a Miskolci Nemzeti Színház
rezsiköltségeire – ezt már csütörtökön jelentette be a direktor azon a sajtótájékoztatón,
amelyen az adományozók dicsőségfalát avatták fel a Nagyszínház földszinti előcsarnokában. Béres Attila köszönetet
mondott annak a közel százötven adományozónak, akik
az eddigi gyűjtés során hozzájárultak a további működéshez, névtáblájuk pedig ezáltal
felkerült a falra. Segítségükkel
jövő év januárjában már biztosan nyitva maradhat a Miskolci Nemzeti Színház.
– Ennek a városnak van a
legcsodálatosabb közönsége.
Ilyen színházértő és -szerető
közönség sehol Magyarországon nincs, mint itt. Miskolc
polgárai tényleg szívügyüknek érzik a színházat. A következő hasonló esemény december elején lesz, és bíznak
benne, hogy akkor már közel
300 névtábla kaphat helyet a
dicsőségfalon.
CZIFFRA A.

BÓDOGH DÁVID

Hirdetés

HASZNOS TANÁCSOK
A FAGY OKOZTA KÁROK
MEGELŐZÉSÉRE
A vízvezeték és a vízmérő óra legfőbb ellensége a fagy. A védekezés a
belső vízhálózaton a fogyasztó felelőssége és feladata, ezért a téli időjárás
közeledtével érdemes kicsit jobban odafigyelni a vízvezetékre és a vízmérő
órákra a háztartásokban. A vezetékbe fagyott víz komoly károkat okozhat, ezek
azonban kis körültekintéssel kivédhetők – hívta fel a figyelmet Viszokai János, a
MIVÍZ műszaki igazgatója.
Mint mondta, a vízmérőnek fagymentes helyiségben vagy szabvány szerint
elkészített vízmérőaknában kell elhelyezkednie, ahol a vezetékek a fagyhatár
alatt vannak. Abban az esetben, ha a vízóra fűtött helyen található – például a
konyhában – nem okozhat problémát a hideg időjárás. A fagy elleni védelem akkor
fontos, ha a vízmérő az épületen kívül, a vízóraaknában van elhelyezve. Nem árt
odafigyelni a raktárban vagy garázsban felszerelt órákra sem, hiszen ezeken a
helyeken a hőmérséklet gyakran alig magasabb, mint az épületeken kívül – emelte
ki Viszokai János.
Ilyen esetekben célszerű szigetelőanyaggal – esetleg otthon már feleslegessé
vált háztartási textíliával – befedni a vízórát, persze olyan módon, hogy a védőanyag
a mérőóra leolvasásakor könnyen eltávolítható legyen. A vízmérő óra aknáját
télen ajánlatos legalább havonta egyszer, rövid ideig ellenőrizni. – Ezt azonban
soha ne kemény hidegben tegyük. Nem árt tudni, hogy a hó is szigetelő hatású,
kemény hidegben szintén védi a fagyástól a mérőórát, ezért havazás esetén csak
a leolvasás előtt távolítsuk el az aknáról – mondta el a szolgáltatási igazgató.
Viszokai János ugyancsak fon
tosnak nevezte, hogy la
kat
lan ingatlanoknál,
hétvégi és építési telkeken a belső vízhálózatot és magát a vízmérőt is víztelenítsük
még a fagyok beállta előtt. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megnyitjuk az ingatlan felőli
víztelenítőcsapot, a vízmérő melletti, utca felőli csapot pedig elzárjuk.
– Kis figyelemmel biztosítható, hogy a vízóra és a vezetékrendszer károsodás
nélkül átvészelje a téli fagyokat. Fontos, hogy odafigyeljünk vízmérőink állapotára,
hiszen a vízórák rendeltetésszerű működtetése a szolgáltató és a fogyasztó közös
érdeke! – zárta nyilatkozatát a MIVÍZ műszaki igazgatója.

Probléma esetén a vízdíjszámlán szereplő telefonszámot kell tárcsázni, vagy
az ugyelet@miviz.hu e-mail-címre szükséges írni és érdeklődni a további feladatokra
vonatkozóan.

3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Tel.: +36 46 519 300
titkarsag@miviz.hu
www.miviz.hu
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Nehéz idők nyugalomtechnikái

Két nappal ezelőtt a teraszomon üldögéltünk reggel egy
bögre forró kávéval, és gyönyörű volt az égbolt.

A felhők vékony réteget vontak az égboltra, a nap még erővel sütött, és épp egy felhő húzott
csíkot fölöttünk. Jó érzés volt
megélni a nyugalmat, és érezni a nap sugarait mielőtt beáll a
tél. Hogyan teheted te is szebbé
a pillanatot? Hogyan töltődhetsz
apró lépésekkel napról napra?
Figyelj magadra, az érzéseidre,
a megérzésekre, ébredéstől – elalvásig igyekezz alkalmat találni
arra, hogy akár csak pár percre
is, de éld meg a pillanatot. Összegyűjtöttem néhány apró fogást,
melyek támogatnak, és segítenek
abban, hogy magadra és a közvetlen környezetedre fókuszálj.
Már korán reggel indíthatod
a napot azzal, hogy hálát mondasz mindazért, ami előtted áll.
Jó ötlet, ha ébredés után nem
pattansz ki rögtön az ágyból, hanem hagysz magadnak néhány
percet csak hallgatni a csöndet.
Próbáld ki, hogy legalább egy
órán át hozzá sem nyúlsz a telefonodhoz. Amikor kitöltötted
a reggeli forró kávét vagy teát,
gondold át a napi teendőid, vagy
kezedben a bögrével, nézd a felkelő napot, az utcát, az embereket, a felhőket, kavargó színes
faleveleket, és csak legyél.
Bármilyen dolgos és pörgős
is a napod, biztos vagyok abban, hogy egészen rövid időre,
akár csak pár percre, de meg
tudsz állni. Ilyenkor hagyatkozz
Hirdetés

az érzékszerveidre. Hallgasd a
madarakat vagy az esőcseppek
kopogását az ablakpárkányon.
Figyeld a vonuló felhőket. Emlékszel, mikor gyerekként formákat, alakokat kerestél bennünk kirajzolódni? Tedd most
is! Vihar támad? Érezd a természet hatalmasságát, hallgasd a
dörgést, a szél zúgását. Gyönyörű őszi napjaink vannak.
Amikor több időt tudsz magadra szánni, ülj le egy parkban,
mikor jó az idő, vagy egy kávézóban, és csak figyeld a tájat
vagy az arra sétáló embereket.
Elég, ha egy teát iszol, ne morogj
azon, hogy drága egy sütemény.
Attól, hogy bosszankodsz rajta, olcsóbb nem lesz. Ha otthon
vagy, akár úton, hallgasd meg a
lelkednek kedves zeneszámokat. Ha van kedved, lapozz át
néhány régebbi fényképet, és
éld újra az emlékeket. Most ős�szel, amikor már rövidebbek a
nappalok, gyújts egy gyertyát, figyeld a lángját vagy épp csak egy
füstölőt, és koncentrálj a füstre, mely felszáll. Ezzel a lelked is
megáll egy kicsit és nyersz egy
szusszanásnyi időt. Olvass el egy
verset vagy pár oldalt a kedvenc
könyvedből újra és újra. Adj pár
forintot vagy egy péksüteményt
annak, aki rászorul, vagy etess
meg egy kóbor állatot. Neked is
jólesik, ha másnak tudsz segíteni.
Vidámságra van szükséged?
Keresd meg magadban rég elfeledett gyermeki éned – az önfeledt perceket. Fújj szappanbuborékokat akár a gyerekekkel, akár
egyedül is. Jön a tél - kapj el né-

hány hópihét, s figyeld, hogyan
olvad el a tenyeredben. Sétálj a
szitáló esőben! Énekelj! Táncolj,
léggitározz – mosolyogj! Ha kéznél van a telefonod, készíts egy
vidám fotót minden nap. Fontos,
hogy hálás légy minden percért,
melyet megélsz. A barátokért, a
családodért. A munkádért. A
hobbidért, a kicsi szabadidőért.
Minden tapasztalatért, melyet az
élettől kapsz.
Észrevetted már, hogy kifogásokat gyártasz arra, miért
nincs időd a hozzád közel állókra? Hívd fel, aki hiányzik.
Írj pár sort neki kézzel, és add is
fel, vagy tedd az asztalára. Öleld
meg, aki fontos számodra. Bocsáss meg, hiszen haragot tartani olyan, mintha forró szenet
tartanál a kezedben – téged éget
meg először. Ha úgy érzed, akkor te kérj őszintén bocsánatot.
Mielőtt pedig nyugovóra
térsz, vedd számba mindazt a
jót, melyet azon a napon kaptál. Biztosan találsz legalább
egy dolgot, melyet aznap elértél
– még akkor is, ha kis dolognak
tűnik. Olvass pár sort, oldalt az
internet helyett. Írd le, mi volt az
adott napon számodra a legkedvesebb esemény.
Olyan félelmetes új helyzetben
éljük a mindennapokat, fontos,
hogy lépésről lépésre erősödjünk
meg és tartsuk a stabilitásunkat.
GALLAI JUDIT
COACH
INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
WWW.GALLAIJUDIT.COM
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JEGYZET

Egy belvárosi vár baglyok nélkül
Bagolyvár,
Vörösmarty
utca 18. szám. Ki tudja, miért és pont most, egyre-másra
találkozom ennek a háromszintes, tipikusan Bauhaus
stílusú épületnek a megsárgult fotóival. Egyszerű, fedett
erkélyes, magasított padlásterű sarokház, Miskolcon
tucatszámra húztak fel ilyeneket a két világégés között.
A közösségi oldalakon szinte
mindenkinek van erről valamilyen kitörölhetetlen emléke. Mivel nekem már mindenről eszembe jut valami,
ha akarnám sem maradhatnék ki a sorból.
Mielőtt belépnénk a Bagolyvárba, járjuk körbe a
környékét. Jómagam, a vele
csaknem szemközti, hosszan
elhúzódó, tanyasias óvodába
jártam, hol gyalogosan, hol
pedig a kis kerékpárommal,
amelyet drága édesapám valóságos közelharc árán szerzett meg a pesti Corvinban.
S mivel édesanyám sokáig
csak úgynevezett háztartásbéli volt, számomra már délben félbeszakadt a napközis
ellátás. Ebéd előtt kitettek,
mint a macskát szokás az
udvarra, így mamámat várva láthattam, a környék legforgalmasabb háza a Bagolyvár. Akkoriban itt székelt az
első kerületi tanács és a város
egyetlen lakásosztálya. Mellette pedig a vízművállalat
kapott helyet.
Gyerekként még csaknem
szó szerint vettem a nevét,
elképzeltem, hogy itt százszámra fészkelnek a baglyok,
napközben pedig alszanak a
nagyra nőtt okulárés madarak. S mire megokosodtam,
gyorsan megtanultam, ez a
Gordonnak nevezett városrész, amely a zord időkben
még gettó is volt, nem a belváros legbiztonságosabb környéke. A Bagolyvár sokáig világítótoronyként magasodott
ki a szomszédos Mester utca
közei, sikátorai közül. A legfelső szintjéről az akkori Vi
sinszkij és Zöldfa utca melletti kispiacig is elláthattunk.
Hogy mit kereshettem a
Bagolyvárban, a kerületi tanács hajdani épületében, jól
Hirdetés

rögzült bennem. Mamámmal sokat megfordultunk
Pap-Szabó osztályvezető elvtárs fogadóóráján. Aki megélte azt a korszakot, amikor jó
piros pontokkal, párttagként
és munkásőrként lehetett
előzni a lakáskiutalási versenyben, annak nem kell mesélni az ott uralkodó miliőről.
A hangos, színpadias cirkuszokról. A lármás átkozódásokról és fenyegetőzésekről.
Talán emiatt történhetett,
hogy ennek az osztálynak a
vezetői menetrendszerűen lebuktak, cserélődtek. Az itteni hivatali ügyek legendaként
terjedtek a városban. Azt is
beszélték egy ízben, hogy a kerület vezetője önkezével vetett
véget az életének. Hogy miért
is, az sosem derült ki.
A tisztiorvosi hivatal az
első emeleten működött,
amikor édesapám már csak
fájdalomcsillapítókon
élt,
idejártunk a heti morfiumvásárlási engedélyért. Mamám
sírva tette meg az oda-vis�sza vezető utat, otthon, apám
előtt erősnek kellett látszania.
Nem sokkal később – már
nem tűnt olyan komor szürkének a ház – egy emelettel feljebb Szloboda Laci
bácsinál vizsgáztam asztalitenisz-játékvezetőként. Büszkén vittem haza a frissen
kiállított, nejlontokos igazolványomat, amely minden
sporteseményre ingyenes belépésre jogosított.
Utólag
visszagondolva,
maga az épület kívülről méltóságteljes volt a csillámos
barnaságával. Ám belülről
leharcolt, kitetszett, hogy a
valaha lakásoknak szánt ház

falait keresztül-kasul nyitották. Kisebb-nagyobb kuckós
irodákká szabdalták, míg a
sötét folyósokon egymás hegyén-hátán tornyosultak az
irattartó szekrények. A lépcsőház aljából dohos bűz
áramlott, a pincelejáratot
vastag rács torlaszolta el.
Talán ott lehetett a fogda,
amikor állítólag a negyvenes
évek elején még csendőrségi
laktanyaként funkcionált az
épület.
Egy nyári délelőtt meglepett, hogy a ház alatti pince
csatos légószellőző ablakai
tárva voltak. Kíváncsiságból
néztem le. Azóta se láttam
annyi egymás hegyén-hátán
tornyosuló gumis gázmaszkot. Nem volt nehéz összeraknom, hogy az apám is
idejárhatott a hidegháborús
időkben szokásos polgárvédelmi fejtágítóra. Légótanfolyamra.
Egyébként pontosan 1963
tavaszán viharszerű gyorsasággal dózerolták el a Bagolyvárat. Kellett a hely a városfejlesztőknek, a belvárosi
panelrengetegnek. Igaz, utána még jó három esztendeig csak egy lakatlan, elárvult
grund terpeszkedett a helyén.
Lehet, hogy sürgősen kellett
valakinek a bontott tégla,
amely akkoriban a legmenőbb biznisz volt Miskolcon.
A sok bagolyváras bejegyzés között Mezey Béla barátomé volt a legfigyelemfelkeltőbb. Mesélte, innen indult el
egy nyári, diákmelós karrierje. Megosztotta velem. Türelem. Legközelebb erről a kalandjáról mesélek.
SZÁNTÓ ISTVÁN
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Telefon: 30/9450-228
E-mail:
info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Válassza a legjobbat
a legjobb áron!
Közvetlen gyártótól!
Műanyag-nyílászárók
szakszerű beépítése
1 nap alatt akár
falbontás nélkül is!

Díjmentes felmérés
Bontás, beépítés
(kőműves munkával)
l Külső, belső párkányozás
l Törmelékelszállítás
l 5 ÉV GARANCIA
l REDŐNY
l SZÚNYOGHÁLÓ
l
l

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

Üléshuzat–
készítés,
kárpitjavítás
Méretpontos,
minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:
az autós hálás lesz érte!

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós
versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre
meghirdeti 2022. december 5-ei
benyújtási határidővel az alábbi ingatlant:

A LELKIISMERETES
KÖZÖS KÉPVISELET

2010 óta az Önök szolgálatában.

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

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

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

Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

Minimális bruttó
ajánlati ár (Ft)

3530 Miskolc,
Papszer u. 3.
fszt./2; fszt./3. és fszt./4.

63 m2
69 m2
38 m2

29 300 000

3525 Miskolc, Dózsa György
u. 2. szám alatti 2667/2/A/1
hrsz.-ú és 2667/2/A/2
hrsz.-ú albetétek

2667/2/A/1 3856
2667/2/A/2 1136

455 000 000

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint
a +36705205132-es telefonszámon kérhető. Felhívjuk a pályázók figyelmét,
hogy a kiíró a felhívást a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt követően
annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:
l külkereskedelmi képviselő
l karbantartási vezető

l üzemi adminisztrátor (SAP ismerettel)

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 11. 19-től 2022. 11. 25-ig
Fa szappan, 90 g, 1791 Ft/kg
249 Ft
199 Ft
Signál fogkrém, 75 ml, 4386 Ft/l
449 Ft
329 Ft
Viva papírtörlő, 2 tekercs, 184,5 Ft/tekercs
469 Ft
369 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, (alma, görögdinnye) 1747 Ft/l
899 Ft
699 Ft
Fiorilló öblítő, 1850 ml, 486 Ft/l
999 Ft
899 Ft
Prontó bútorápoló, 250 ml, 3996 Ft/l
1199 Ft
999 Ft
Jar mosogató, 900 ml, 1165 Ft/l
1149 Ft 1049 Ft
Bref WC-gél + kosár, 360 ml, 3191 Ft/l
1249 Ft 1149 Ft
Syoss sampon, 440 ml, 2725 Ft/l
1299 Ft 1199 Ft
Tide mosópor, 1,5 kg, 932 Ft/kg
1599 Ft 1399 Ft
Biopon mosógél, 1 l, 1399 Ft/l
1499 Ft 1399 Ft
Syoss Oleo hajfesték
1599 Ft 1499 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs, 95 Ft/tekercs
2499 Ft 2299 Ft
Héra Ceramic 2,5 l, 2199,6 Ft/l
8999 Ft 5499 Ft
Héra Prémium falfesték, 5 l, 2319,8 Ft/l
12 599 Ft 11 599 Ft
Bonyhádi zománcozott és teflonedények széles választékban kaphatók!

l HSE munkatárs l anyagelőkészítő
l targoncavezető

l betanított gépkezelő

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

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212,
jelentkezes@myhrteam.hu,
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.
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PROGRAMAJÁNLÓ Ismét kigördül az adventi villamos
NOVEMBER 19., szombat
13:00 DVTK-Szekszárd labdarúgó-mérkőzés, Női NB I. 11. forduló, DVTK Edzőközpont
18:00 Éjszakai fürdőzés, Barlangfürdő
19:00 DVTK-Gödöllő röplabdamérkőzés,
Női NB I. 4. forduló, DVTK Aréna
19:00 Csík zenekar-koncert, MÜHA
NOVEMBER 20., vasárnap
9:00-13:00 Termelői nap, Erzsébet tér
10:30 A mindent járó malmocska, Csodamalom Bábszínház
NOVEMBER 21., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
NOVEMBER 22., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 DUMASwing – Kovács András Péter,
Janklovics Péter, Illés Ferenc közös
estje, Művészetek Háza
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház
NOVEMBER 23., szerda
18:30 Pilates, Ifjúsági Ház
NOVEMBER 24., csütörtök
16.00 Író-olvasó találkozó Varga P. Aladárral, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17.00 Kézműveskedés a Mikulás-várás jegyében, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház
19:00 Szimfonikus bérlet III. - A Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje, Művészetek Háza
NOVEMBER 25., péntek
16:30 Mazsorett Ovi, Ifjúsági Ház
17:30 Mazsorett Suli, Ifjúsági Ház

NOVEMBER 26., szombat
10:30 A három kismalac, Csodamalom Bábszínház
13:00 DVTK-Astra labdarúgó-mérkőzés,
Női NB I. 12. forduló, DVTK Edzőközpont
17:00 DVTK-Fehérgyarmat kézilabda-mérkőzés, NB II. Észak-keleti csoport
9. forduló, Herman Ottó Gimnázium
19:00 Honeybeast X Ráskó Eszter: MiNdEnKiDErÜl a Dumaszínház közreműködésével, Művészetek Háza
NOVEMBER 27., vasárnap
14:05 DVTK Jegesmedék – Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongmérkőzés, Erste
Liga 17. forduló, Miskolci Jégcsarnok
17:00 Szinvavölgyi Néptáncműhely és a
Szinvavölgyi AMI műsora: TÁNC-SZÍNVILÁG, Művészetek Háza
NOVEMBER 28., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Munkatársas: avagy konfliktusmegoldások humorral a munka világában, Szereplők: Pokorny Lia, Kovács
Patrícia, Janklovics Péter és Cserna Antal.
Játékmesterek: Gönczi Dorka coach-mediátor és Varga Zsolt kommunikációs szakember, Művészetek Háza
NOVEMBER 29., 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
NOVEMBER 30., szerda
19:00 Ray Cooney – John Chapman: Ne
most, drágám!, Bohózat két részben,
Művészetek Háza

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem: NOVEMBER 19-23., szombat-szerda (kivétel vasárnap): 18:00 Veszélyes lehet a fagyi | 20:00 Párcserés játszma | NOVEMBER 19., szombat
15:30 Ének a csodaszarvasról, 17:15 Macskássy Gyula rövidfilmjei 2., 19:00 Larry | NOVEMBER 20., vasárnap 15:30 Válogatás a
kortárs magyar stúdiók munkáiból 1. | 16:45
Válogatás a kortárs magyar stúdiók munkáiból 2. | NOVEMBER 24-27., csütörtök-vasárnap 18:00 Családból is megárt a sok 2.: Irány
Portugália! | 20:00 Egy szép reggelen | NOVEMBER 28-30., hétfő-szerda: 18:00 A hónap
dolgozója | 20:00 Fiatal szeretők
• Művészetek Háza, Béke-terem: NOVEMBER 19-23., szombat-szerda: 19:30 Jóreménység-sziget | NOVEMBER 19., szombat 16:30
Egy este Bogyóval és Babócával 1. – 13 mese |
18:00 Történetek az erdőből és a városból | NOVEMBER 20., vasárnap 16:30 Állati kalandok
| 18:00 Kutyák és macskák | NOVEMBER 21-

23., hétfő-szerda: 17:00 Exhibition on Screen:
Dalacroix-tól Gauguinig – A dán műgyűjtő |
NOVEMBER 24-27., csütörtök-vasárnap 17:00
Kis lecke a szerelemről | 19:30 Ahol a nap felkel
Párizsban | NOVEMBER 26-27., szombat-vasárnap: 15:00 Tündéri bajkeverő | NOVEMBER 28-30., hétfő-szerda: 17:00 Szerelmes nehézfiúk | 19:30 Esemény
• Cinema City: NOVEMBER 17-23., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – A
menü | A halloween véget ér | A kis Winetou
| Amszterdam | A tölgy – Az erdő szíve | Azt
mondta | Béke a nemzetek felett | Beugró
a paradicsomba, Black Adam | Blokád | Démoni fény | Fekete párduc 2. | Jóreménység-sziget | Krokodili | Minyonok: Gru színre lép | Mosolyogj | Párcserés játszma | Pil
– A neveletlen királylány | Rosszul vagyok
magamtól | Tad, az elveszett felfedező és a
smaragdtábla | Toldi – A mozifilm | Tündéri
bajkeverő | Veszélyes lehet a fagyi

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
NOVEMBER 19., szombat 11:00 Kakaókoncert – Beavató kamarakoncert, Nagyszínház,
nézőtéri társalgó | 15:00 A falu rossza, Déryné Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház | 19:00 A „K”
ügy, Balikó Tamás-bérlet, Csarnok | NOVEMBER 22., kedd 19:00 Jézus Krisztus szupersztár,
Nagyszínház | 19:00 Babaház (Nóra), Csarnok | NOVEMBER 23.,szerda 10:00 Micimackó,
Aranyalma bérlet, Nagyszínház | 18:00 Jézus Krisztus szupersztár, Ferenczi ifj. bérlet, Nagyszínház | 19:00 Babaház (Nóra), Csarnok | NOVEMBER 24., csütörtök 19:00 Férfi és nő 4x | NOVEMBER 25., péntek | 19:00 Producerek, bérletszünet, Nagyszínház | NOVEMBER 26., szombat 19:00 Producerek, bérletszünet, Nagyszínház

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
NOVEMBER 21., hétfő 6:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12)
18:25 Generációk (12) 19:00 Miskolc Ma ism.
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kézenfogva (esélyegyenlőségi magazin) (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 22., 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 Sportpercek ism. (12) 19:00 Miskolc
Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
A deszka népe (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12)
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12)
21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 23., 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 Egészségpercek ism.
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 24., csütörtök 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó)
(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Prome
nád ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Szemtanú (rendőr-

ségi magazin) (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15
Időjárás-jelentés (12) 20:25
Film (12) 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 25., péntek 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 Forgószínpad (12) 19:00 Miskolc Ma
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25
Film (12) 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 26., szombat 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó
ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Szemtanú ism. (12) 20:00
Krónika ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12)
NOVEMBER 27., vasárnap 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
16:00 Adventi gyertyagyújtás (élő közvetítés
a Szent István térről) (12) 17:00 Hívőszó (12)
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés
(12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. (12)
19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 A Miskolci Szimfonikus Zenekar adventi koncertje (12) 20:25 Krónika ism.
(12) 20:40 Időjárás-jelentés (12) 20:45 Film
(12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az előkészítő munkák az
MVK telephelyén már javában tartanak. Az adventi
villamos első útjára november 27-én indul, és egészen
január 9-éig lehet majd rajta
utazni.
Mint arról korábban beszámoltunk, az energiaválság ellenére idén is elindul az adventi
villamos Miskolcon – ezt Veres
Pál polgármester jelentette be
Facebook-oldalán október végén. A korábbi évekhez hasonlóan, ezúttal is a kívülről már
jól ismert mézeskalács házikó
tér vissza a forgalomba. A tavalyi jubileum alkalmából a jármű belül arany díszítést kapott,
és varázslatos mesevilágot idéz:
ragyogó pompában fogadják az
utasokat A Szépség és a Szörnyeteg mese szereplői: Belle,
a Szörnyeteg, Kanna mama, a
gyertyatartó és Csészike.
Az előkészítő munkák az
MVK Szondi György utcai
telephelyén már javában tar-

A csodás mézeskalács házikó visszatér Miskolc utcáira. Fotó H.Cs.

tanak azért, hogy jövő vasárnapra a tavalyi pompájában
tündököljön a csodás mézeskalács házikó. Érdeklődésünkre Juhász János, az MVK Zrt.
villamosközlekedési igazgatója elmondta, jelenleg a díszítést
újítják fel.
–
Költségtakarékossági
okokból az elmúlt évi díszítés
nagyrészt idén is megmarad
a járművön, de ezt is fel kell
azért frissítenünk, ezt végzik
most a munkatársaim. Éppen

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában november 20-án, vasárnap, 16 órától a Szent Anna templomból
közvetítenek. A szentmisét celebrálja Péter Vilmos a Mindszenti templom káplánja,
szentbeszédet mond Marosi
Balázs atya. Engedj közelebb!
címmel ifjúsági lelkinapot tartanak a Szent Anna-templomban november 19-én, szombaton. 16 órától gyülekező a
templomban, 16.15: szentségimádás, 17: szentmise, 18: ta-

núságtétel, majd agapé a Kolping-házban. Zenei szolgálat:
Mindszent Karizma-közösség
zenekara. Életvezetés bibliai
alapokon című előadássorozat
indult a Miskolci Akadémiai
Bizottság székházában a REFORM Közösségi Központ
szervezésében. A következő
két előadás november 25-én,
pénteken, este hat órakor és
november 26-án, szombaton,
délután három órakor lesz.
Mindkét alkalommal Kormos
Erik tart előadást.

FOGADÓÓRA
Varga Andrea alpolgármester, önkormányzati képviselő fogadóórát tart november 23-án, szerdán 16:30-tól
a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskolában (Móra Ferenc u. 1/A).

az ablakoknak a festése, fóliázása zajlik – ismertette Juhász János. – Idén megtörtént
a villamos műszaki karbantartása is, a forgóvázakban
átvizsgáltuk az elektronikai
egységeket, a meghibásodott
részeket kicseréltük. Új abroncsokat is kapott a villamos. Ilyenkor leszereljük az
összes forgóvázat, és minden
tengelyen kicseréljük az abroncsokat, és újra is festjük –
tette hozzá.

Az ünnepi díszbe öltöztetett szerelvény 2022-ben már
tizenegyedik alkalommal gördül ki a remízből advent első
vasárnapján: a hagyományoknak megfelelően a Szent István
téri gyertyagyújtást követően fut majd be a Városház téri
megállóba november 27-én.
– Ez nálunk már hosszú
évekre visszanyúló hagyomány, a városnak is egyfajta
jelképévé vált az adventi villamos ilyenkor az ünnepi időszakban. Ezt azért nem szerettük volna most sem kihagyni
– fogalmazott Juhász János,
utalva a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre.
Az aranyszínben pompázó
adventi villamos idén is menetrendszerinti járatként közlekedik majd november 27-e
és január 9-e között. A szerelvényre az szállhat fel, aki érvényes jeggyel, bérlettel, utazásra
jogosító okmánnyal rendelkezik.
CZIFFRA ANDREA

Adventi gyertyagyújtások
Advent négy vasárnapján idén is meggyújtják a
gyertyákat Miskolc adventi koszorúján a Szent István téren.
November 27-én 16 órától Pásztor Dániel református püspök hirdet igét,
köszöntőt mond Szopkó Tibor alpolgármester. Előadással készül Jancsó Dóra,
Varga Andrea és a ZENITA
Hang-varázs Stúdió növendékei.
A második alkalommal,
december 4-én, Pethő Judit
evangélikus lelkész hirdet
igét, Varga Andrea alpolgármester mond köszöntőt.
Fellépnek a Miskolci Paramuzsikusok.

December 11-én, Orosz
Atanáz görögkatolikus püspök hirdet igét Köszöntőt
Badány Lajos alpolgármester mond.
December 18-án pedig Juhász Ferenc római katolikus
helynök igehirdetését követően Veres Pál polgármester
mond ünnepi beszédet. Megszólal a legszebb karácsonyi
ének, a Csendes éj a városban
élő valamennyi nemzetiség
nyelvén, az egyházi és iskolai
kórusok, valamint az önkormányzat képviselői közösen
eléneklik a Békét és reménységet című dalt.
A négy gyertyagyújtást
élőben közvetítjük a Miskolc
Televízióban és a MiNap Facebook-oldalán.
CA

Hirdetés

TISZTELT MAGYARORSZÁGI
NÉMET HONFITÁRSAINK!
2022. október 1. és november 28. között
népszámlálás lesz Magyarországon.
A kötelező kérdések mellett lesznek
a nemzetiségi, nyelvi kötődésre vonatkozók is.
MINDANNYIUNKNAK fontos, hogy ezeket
a kérdéseket megválaszoljuk.
Milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magát?
Kérjük, a NÉMET választ jelölje meg.

ý

Mi az anyanyelve?
Kérjük, erre a kérdésre a NÉMET vagy
a NÉMET ÉS MAGYAR választ jelölje meg.

ý

Családi, baráti közösségben milyen nyelvet
használ általában?
Kérjük, erre a kérdésre a NÉMET vagy
a NÉMET ÉS MAGYAR választ jelölje meg.

ý

Az Ön válaszán is múlik:
l a nemzetiségi oktatási rendszerünk jövője,
l a nemzetiségi önkormányzati választások kiírása
a településeinken,
azaz tulajdonképpen a testületeink léte,
l civilszervezeteink állami támogatása
l nyelvhasználattal kapcsolatos jogunk,
l a z anyanyelvünk, kulturális hagyományaink
fennmaradása.

Vállaljuk nemzetiségi kötődésünket, legyünk büszkék
a közösségünk múltjára, értékeire, annak hazánkat
és a nemzetközi kapcsolatokat gazdagító eredményeire!
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46. hét | XIX. évfolyam 46. szám

Könyvújdonságok a Géniusztól
2

Minden a mézeskalácsról a Feledy-házban
Mézeskalács napot tartottak múlt szombaton a Miskolci Galéria Feledy-házában. A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület programján az
érdeklődők megismerkedhettek a mézeskalács történetével, a készítés eszközeivel, receptekkel és technikákkal a mesterséget gyakorlóktól. A szakmai előadások mellett sok hasznos információ elhangzott a díszítő eljárásokról, motívumokról, technikákról, valamint recepteket is megismerhettek az érdeklődők. A rendezvény alatt megtekinthető volt a Nagyjaink című tárgyalkotó kiállítás, ami a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek a negyvenéves évfordulója alkalmából rendezett gyűjteményes, népművészeti tárlata. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Ezen a héten Marcot (5504), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is
könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék
el, a levélben tüntessék fel postacímüket is! Beküldési
határidő: 2022. december 7. E-mail-cím: megfejtes@
mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. A képeslapon és a mai felvételen álló épület egykor a miskolci Tóth Pál Református Nőnevelő Intézetnek
adott otthont. Az iskola egyike a város egyik legrégebbi oktatási intézményeinek, jogelődjét 1846-ban Karacs Teréz alapította, működtetését 1859-ben vette át a Tiszáninneni Református
Egyházkerület. Az iskola 1866-ban a Palóczy utca 11-13. számú
házba költözött. Tóth Pál, az intézmény későbbi névadója 1872ben vette át az igazgatást, regnálása alatt és azt követően az
iskola folyamatosan bővült. 1948-ban államosították, változott
az oktatási profil, és az 1950/51-es tanévben a nevét is megváltoztatták: Állami Vámos Ilonka Leánygimnázium lett. 1952-ben a
Lévay és a Fráter összevonását követően az iskola a Kálvin János utca 2. alatti iskolaépületbe költözött. 1957-től a tantestület
kezdeményezése alapján Zrínyi Ilona nevét viseli az intézmény. A
jogutód gimnázium napjainkban a Nagyváthy utcán működik, a
Palóczy utcai épület pedig a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságának ad helyet. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József
képeslapja, Mocsári László fotója)

Sudoku

Bekerülés helye: Kistokaj
Fajta: bull
Kor: 6 év
Neme: kan
Szín: fekete-fehér
Súlya: 22 kg
Magasság: 47 cm
Hirdetés

Emberekkel
barátságos,
kedves kutya. Nagyon energikus, pórázon a séta elején
nagyon húz, ezért határozott
gazdinak és egyedüli kutyának ajánlott.

Apróhirdetés
Kiadó kétszobás lakás a Győri
kapuban, 4 szintes panel épület
III. emeletén, részben üresen. Tel.:
06-20/496-4028.
Mi emlékszünk rá, hogy milyen
a kisgyermekes élet. Szívesen segítünk! Hívja az Otthon Segítünk
Alapítványt! Önkéntes anyukák
segítik egymást. Érd.: miskolciotthonsegitunk@gmail.com, 0630/905-8113.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) Bármi jön is, elfogadja, mert
tudja, hogy a lehetőségeiből a legjobbat hozhatja ki. Ez
nem jelenti azt, hogy kiengedné a kezéből a dolgokat,
keményen dolgozik azért, hogy a terveit valóra válthassa.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Nehéz megállni, hogy ne
menjen elébe a dolgoknak, de ne feledje, hogy aki kíváncsi, az hamar megöregszik. Jobb, ha a feladataira koncentrál, és megvárja, míg mindennek eljön a maga ideje.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) A maga útját járja, és senkinek nem engedi, hogy beleszóljon abba, mit tesz. Ha
nem is fogadja meg őket, azon érdemes elgondolkodni, hogy miért jutott valaki ezekre a megállapításokra.

Bika (04. 21.–05. 21.) Úgy érzi, valami jár önnek, amiért megdolgozott, de az élet nem mindig igazságosan
rendelkezik. Jó, ha tudja, hogy ezen az úton is terem
majd siker, csak nem szabad elvesztenie a lelkesedését.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Tudja, hogy sokszor a szép szó
többre vezet, mint a harag vagy a fenyegetés, és ezzel a
képességével bárkinél jobb eredményeket érhet el. Ráadásul így még a népszerűsége sem csorbul.

Bak (12. 22.–01. 20.) Egy kedves mosoly, egy segítő
gesztus kapukat tárhat fel ön előtt. Tegyen valami jót
másokkal, és akkor ezek a pozitív energiák gyorsan
visszatalálnak önhöz. Jó tett helyébe sokszorosan jót várhat.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Itt az ideje, hogy megkapja a
választ egy kérdésére, amiről régóta nagy a hallgatás,
és senki nem akar előállni az igazsággal. Most azonban
nem szabad hagynia lerázni magát, mert az idő ön ellen dolgozik.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Sok helyen kell megfelelnie,
ami miatt nem könnyű mindenhol megállni a helyét.
Mégsem hallgat azokra, akik szerint egy fenékkel nem
lehet több lovat megülni, bízik abban, hogy mindenhol sikeres lehet.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Óvatosan kell kezelnie egy
kényes kérdést, mert valami apróság egyeseket nagyon is érzékenyen érinthet. Legyen tekintettel ezekre
a kérdésekre, és vegye elő a diplomáciai érzékét.

Rák (06. 22.–07. 22.) Kellemetlen vallomásra kényszerülhet, és az is lehet, hogy valaki másként néz önre
ezután. Azonban ne feledje, hogy senki sem tökéletes,
főleg nem azok, akik túl könnyen és gyorsan ítélkeznek.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Nem egyszerű a valós problémákra koncentrálni, ha valami folyton eltereli a figyelmét. Valakinek éppen az a célja, hogy ezekkel az apróságokkal foglalkozzon, és addig se figyeljen a nagyobb képre.

Halak (02. 20.–03. 20.) Nem könnyű most az élet,
mégis fordít energiát arra, hogy valaki másnak is segítsen, és ettől jobban érzi magát. Ha nem csak a kötelező
köröket futja, könnyebb megtalálni azt, ami boldoggá teszi.

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

