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A Gondoskodó Miskolc 
program keretében meghir-
detett LED-cserében a 47. 
héten kezdődött el az égők 
kiosztása – adta hírül a vá-
rosháza közleménye.

Közel 70 ezer energiataka-
rékos izzót osztanak ki a kö-
vetkező hetekben városszerte 
a Gondoskodó Miskolc prog-
ram keretében. Az első segítség 
Görömbölyre érkezett novem-
ber 21-én. – Ígéretünkhöz hí-
ven elindítottuk a programot, 
több mint 70 ezer izzót osz-

tunk ki a következő hetekben 
a miskolciak között – mond-
ta Veres Pál polgármester, aki 
maga is részt vett az első izzók 
átadásánál. Fontos információ, 
hogy az átvétel zökkenőmen-
tes lebonyolításához a követke-
ző dokumentumokat kell ma-
gukkal vinni az érintetteknek: 
személyi igazolvány, lakcím-
kártya, egy, a regisztrációkor 
megadott felhasználási helyre 
szóló áramszámla. Ha valaki 
más nevében venné át az égő-
ket, annak szüksége lesz egy 
két tanú aláírásával hitelesített 

meghatalmazásra is. Ilyen do-
kumentumot az átvételi hely-
színeken is be lehet szerezni. 
A LED-osztásra a 48. héten az 
alábbi helyszíneken és időpon-
tokban van lehetőség:

Avasi Területi Szolgáltatási 
Központ 3529 Miskolc, Szent-
györgy u. 42-44.:

2022. 11. 28-án, hétfőn 8.00-
16.00 között

2022. 11. 29-én, kedden 8.00-
16.00 között

2022. 11. 30-án, szerdán 
8.00-18.00 között

Hejőcsaba, Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház 3508 Miskolc, 
Sütő János u. 42.:

2022. 12. 01-jén, csütörtökön 
8.00-16.00 között

2022. 12. 02-án, pénteken 
8.00-12.00 között

Aki valamilyen okból nem 
tudja átvenni a LED-égőket, 
annak sem kell aggódnia, mert 
egy később meghirdetett idő-
pontban még hozzájuthat a 
polgármesteri hivatal Miskolc, 
Városház tér 8. szám alatti 
ügyfélszolgálatán.

Folytatódik a LED-osztás 

Különdíj a Vár utcai gesztenyesornak
A Magyar Turisztikai Ügy-
nökség 29 éve szervezi meg 
a Virágos Magyarország 
környezetszépítő versenyt. 
2022-ben Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
is jelentkezett a felhívásra a 
Vár utcai gesztenyefasorral.

Ezután augusztusban egy 
neves szakmai zsűri is meg-
tekintette a miskolci védett 
vadgesztenyefasort, és ők ja-
vasolták díjazásra a Diósgyőri 
várhoz vezető sétány büszke-
ségét.Minden évben csak egy 

Év Fasora díj kerül kiosztás-
ra, és ezt idén ugyan az Egri 
érsekkerti vadgesztenyefasor 
nyerte, de a Vár utcai gesz-
tenyefasor is díjat kapott. 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Virágos 
Magyarország szervezőitől a 
napokban kapott hivatalos ér-
tesítést, amelyben arról tájé-
koztatták, hogy 2022. évben 
a Vár utcai gesztenyefasor a 
Magyar Faápolók Egyesületé-
nek szponzori különdíjában 
részesült – adja hírül a város-
háza közleménye. A felaján-

lott díj egy idős fa vizsgálata. 
A Vár utcai vadgesztenyefák 
megmentésére tavasszal Varga 
Andrea, Miskolc alpolgármes-
tere, a terület önkormányzati 
képviselőjeként már tett javas-
latot. Miskolc önkormányzata 
minősített favizsgálót bízott 
meg. Ezután az önkormányzat 
– a nehéz gazdasági helyzet, a 
brutálisan megdrágult ener-
giaárak ellenére – megterem-
tette a beavatkozáshoz szük-
séges forrást, és kiválasztották 
azt a minősített faápolót, aki 
elvégzi az ápolási munkákat.

A karácsony előtti négyhetes készülődés időszaka advent. Ez a szó 
az adventus Domini, vagyis az Úr eljövetele kifejezésből származik. Az 
advent a türelemről, a várakozásról és a szeretetről szól, hogy felké-
szítsük a lelkünket az ünneplésre. Fotó: Juhász Ákos

EGYEDÜLÁLLÓ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM
Beszámoló a 3. oldalon

NEMET MONDTAK A VEGYI ÜZEMRE
Tudósítás a 2. oldalon

EGYÜTT A 200 ÉVES SZÍNHÁZÉRT
Cikk az 5. oldalon

MISKOLCI MESÉK. A városháza aulájában november 21-én tartották a „Miskolci Mesék” címmel néhány hete 
meghirdetett rajzpályázat díjátadóját. A Miskolci Csodamalom Bábszínház felhívására megvalósult grafikai 
próbatétel képeit ugyanott és ugyanakkor ki is állították. A csöppségek és ifjoncok papírra vetettek minden 
olyan emblematikus objektumot, ami megragadta fantáziájukat. Fotó: Mocsári László

Advent: várakozás az ünnepre

A görömbölyi LED-osztás. Fotó: Mocsári László
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Rendes ülését tartotta csütör-
tökön a miskolci közgyűlés, 
ahol a frakciók egységesen 
elutasították az egykori Hús-
kombinát helyére tervezett 
vegyi üzem felépítését.

A viharos, szavazás előtti el-
lenzéki kivonulást hozó, keddi 
rendkívüli ülés után csütörtö-
kön ismét összeült a miskolci 
közgyűlés, hogy döntést hoz-
zon nyolc napirendi pontban. 
Előbb azonban Mokrai Mihály 
bejelentette, hogy – Szilágyi 
Szabolcs csatlakozásával – újra 
van frakciója a miskolci köz-
gyűlésben a Demokratikus Ko-
alíciónak.

Mivel Veres Pál polgármester 
egy olyan konferenciára volt hi-
vatalos, amin kínai befektetők 
vettek részt, így az ülést távol-
létében Varga Andrea alpolgár-
mester vezette le.

Bár volt néhány komoly 
csörte, azért többször elhang-
zott az „ebben a kérdésben 
egyetértünk” kijelentés is vá-
rosvezetői és ellenzéki olda-
lon egyaránt. Kiderült például, 
hogy környezetünk védelme 
közös ügy: az egykori Hús-
kombinát helyére tervezett ve-
gyi üzem miatt aggodalmukat 
fejezték ki a felszólaló politi-
kusok. Varga Andrea úgy fo-
galmazott, ez egy város életét, 
jövőjét meghatározó kérdés, 
egy értékválasztás. Márpedig 
Miskolc klímasemlegességre 
törekszik, elkötelezett a kör-
nyezet védelme iránt – a terve-
zett beruházás azonban veszé-
lyeket rejt magában.

A Fidesz frakcióvezetője, 
Nagy Ákos arra figyelmeztetett, 
hogy nem látni, hol találkozik a 
miskolciak és a beruházó érde-
ke; és nem látni azt sem, milyen 
hatása lehetne a környezetre a 
gyár üzemelésének. Barta Gá-
bor (Fidesz- KDNP) – akit most 
egyébként megszavaztak a Köz-
nevelési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sportbizottság tagjá-
nak Hegedüs Andrea helyére –, 
valamint Pakusza Zoltán (Mi 
Hazánk) is aggodalmát fejez-
te ki a lehetséges környezetká-
rosítás miatt. Az előterjesztést 
végül egyhangúlag leszavazták 
mind a Velünk a Város, mind 
az ellenzék képviselői.

Végeredményben egyetértés 
volt abban is, hogy hosszab-
bítsa meg az önkormányzat 

a megyei központi kórházzal 
fennálló szerződését a vasgyá-
ri rendelőintézetre vonatko-
zóan. Hosszabb vita alakult ki 
az előterjesztés körül. A ren-
delőintézetben működő há-
ziorvosok, fogorvosok és vé-
dőnők a Kórház utca 1. szám 
alatt található Diósgyőri Kór-
házba költöznének át, miután 
az épületet egy TOP-os pályá-
zatnak köszönhetően felújít-
ják 2024 középére. Azonban 
már most év végén lejár az a 
szerződés, amit az egészség-
ügyi intézménnyel kötöttek a 
rendelőintézet ingyenes hasz-
nálatáról. A kórház felaján-
lotta, hogy maradhatnak az 
orvosok a rendelőintézetben, 
amíg az önkormányzat meg 
nem kapja a kórházban újon-

nan kialakított rendelők hasz-
nálatba vételi engedélyét.

A frakciók megszavazták az 
előterjesztést, bár több részről 
elhangzott: nagy bizonytalan-
ságot szül, hogy nem ismerni 
a kormány tervezett egészség-
ügyi átalakításainak részleteit.

A Velünk a Város politikusai 
attól tartanak, hogy alapvetően 
megváltoznak a körülmények a 
centralizáció miatt, Bazin Le-
vente (Velünk a Város) szerint 
egyenesen ott tartunk, hogy 
„nem tudni, mi történik az or-
szágban, mi történik az egész-
ségügyben”. Így aztán nehéz 
terveznie egy városvezetésnek.

– Az állami egészségügyi 
stratégia hiánya a városokra is 
kivetül, ráadásul nem egyez-
tetnek semmit helyi szinten 

sem. Így nehéz dolgozni – tet-
te hozzá, felhívva újra a figyel-
met a vasgyári rendelőintézet 
körül kialakult helyzetre, ami 
odavezethet véleményük sze-
rint, hogy a helyi – perecesi, 
lyukóvölgyi, komlóstetői, vas-
gyári – kismamáknak a város 
másik végére kell majd járniuk 
terhesgondozásra és más vizs-
gálatokra.

– Arra kérem a kormánypárt 
helyi képviselőit, hogy tájéko-
zódjanak a szakmai irányokról 
– mondta Bazin Levente.

Borkuti László (Velünk a 
Város) szerint a kormány éve-
kig nem tudott döntésre jutni 
az egészségügy átalakításáról, 
most pedig „megint társadalmi 
egyeztetés nélkül” alakítaná-
nak át egy szektort. Simon Gá-

bor (Velünk a Város) frakció-
vezető pedig úgy vélekedett, az 
egészségügy államosítása óta 
folyamatos leépülést láthatunk.

– Ilyen mélységben soha nem 
volt a szektor, kérdezzék meg az 
embereket a várólistákról, az el-
látás minőségéről – mondta.

Egy beszámoló is került a 
grémium elé, mégpedig a Mis-
kolci Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Tár-
sulás ez évi munkájáról. Nagy 
Ákos jelezte, a társaságnak fel 
kell készülnie a 2030-as és azt 
követő uniós környezetvédelmi 
előírások teljesítésére. Ezt hiá-
nyolták az egyébként „tisztessé-
gesen megírt” előterjesztésből. 
Szopkó Tibor alpolgármester 
azonban arra helyezte inkább a 
hangsúlyt, hogy a hulladékgaz-
dálkodás Miskolcon rendben 
van pénzügyi, szakmai és fej-
lesztési szempontból is. Ugyan-
akkor nem teljesen világos, 
mi az állam célja azzal, hogy a 
MOL megkapta a hulladékgaz-
dálkodás koncesszióját 35 évre.

Arról is szólt egy javaslat, 
hogy a város a szociális és gyer-
mekjóléti szolgáltatások ellátá-
sára 14 civil és egyházi szerve-
zettel kötött szerződést. Ezeket 
legutóbb 2007-ben vizsgálták 
felül. Az idei koncepció a pénz-
beli támogatás elosztásának egy 
új szempontrendszerét rögzí-
tette: azok a szervezetek kapnak 
hozzájárulást az önkormány-
zattól, amelyek olyan kötelező 
feladatokat látnak el, amiket az 
önkormányzat a saját intézmé-
nyeiben nem tud biztosítani.

KUJAN ISTVÁN

MOLNÁR PÉTER,  
KDNP-FRAKCIÓVEZETŐ

A közgyűlés elején egy „ér-
dekes” bejelentést hallhat-
tunk: a Jobbik Miskolcon is 
továbbszakad, Gyurcsány 
Ferenc gyakorlatilag rátette 
a kezét a baloldali városveze-
tésre. A gyurcsányista párt 
ugyanis bejelentette, hogy 
Szilágyi Szabolcs volt jobbikos képviselő a 
Demokratikus Koalícióban folytatja tovább a 
politizálást. A Terror Háza Múzeumban van 
az „átöltözés” terme. Iménti bejelentés kap-
csán ez jutott az eszembe. Ott azt mutatják 
be, hogy 1945 után a Kommunista Pártba fel-
vették az ún. kisnyilasokat.

Továbbra is az érzékelhető, hogy belharc van 
a baloldali városvezetésben. Mondhatnánk, 
hogy ez Veres Pál és a városvezetés baja, de saj-
nos Miskolc városa, a miskolci lakosok isszák 
meg ennek a levét. A városvezetésben nincs 
jövőkép, nincs önkormányzati beruházás, fej-
lesztés. A Barlangfürdő bezárása kapcsán 
láthattuk, hogy meggondolatlanul dönt a vá-
rosvezetés. A Selyemréti strandot többszöri ké-
résünkre és lakossági nyomásra sem nyitják ki.

A közgyűlésen rámutattunk, hogy a bizott-
sági helyek tekintetében egyrészt jogellenes ál-
lapot van, másrészt aránytalanság, mert a 
baloldal a közgyűlési arányát jóval meghala-
dóan foglalja el az ún. külsős bizottsági helye-
ket. Szeptemberben Barta Gábor, a Fidesz és a 
KDNP jelöltje győzött az időközi választáson. 
Ezzel a pártszövetség közgyűlési aránya nőtt, 
illene Veres Pálnak arányosan újraosztania a 
bizottsági helyeket.

A városvezetés által a húskombinát helyére 
tervezett vegyi üzemet, az etil-acetát gyárat 
nem tudjuk támogatni, mert nagyon közel van 
a lakott területekhez. Nem látjuk a hatástanul-
mányokat ezzel kapcsolatban, nem volt társa-
dalmi egyeztetés.

SIMON GÁBOR, 
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ

A novemberi közgyűlésen 
olyan napirendeket és előter-
jesztéseket tárgyalt a testület, 
amiket többségében vala-
mennyi képviselő tudott tá-
mogatni. Ami számomra na-
gyon furcsa volt, hogy sok 
napirendi pontnál hosz-
szas, személyeskedéstől sem mentes politikai vi-
tát provokált a Fidesz-frakció több tagja. Ezeket 
teljesen értelmetlennek tartom. Minket azért 
küldtek a közgyűlésbe a miskolciak, hogy a köz-
ügyeket és a konkrét ügyeket vitassuk meg, nem 
azért, hogy ide nem tartozó ügyekről vitázzunk 
a kamerák előtt.

Beszámolót hallhattunk a város hulladékgaz-
dálkodásáról, ami azt mutatta meg, hogy ez egy 
olyan terület, ami a frakciónk és végül is a köz-
gyűlés értékelése szerint is jól és problémamen-
tesen működik a városban. Ez fontos, hiszen 
nem minden település tudja ugyanezt elmon-
dani magáról. Miskolcnak ez azért különösen 
fontos, mert az önkormányzat csatlakozott az 
európai klímasemleges városok sorához.

Hosszasan beszéltünk az egészségügyi kér-
déskört tárgyaló napirendről. Ebben a vitában 
én elmondtam, hogy a kórházak államosítása 
nem hozta meg a hozzáfűzött reményeket. Az 
egészségügyi ellátórendszer folyamatos leépülé-
sének vagyunk tanúi, elég csak a szakrendelők 
folyamatban lévő bezárására gondolni, ami el-
len tiltakozunk. Az önkormányzatnak mára 
csak az egészségügyi alapellátásban maradt 
szerepe, melynek egy részét az állami tulajdo-
nú diósgyőri rendelőben működtetjük. Mivel itt 
hosszabb távon az ellátás nem maradhat, ezért 
egy erre alkalmas épületet a Kórház utcán, azaz 
a régi Diósgyőri Kórház területén kívánunk fel-
újítani, és ezt követően a rendelőintézetből ide 
kívánjuk átköltöztetni ezeket az ellátási egysé-
geket, jóval komfortosabb körülmények közé.

NAGY ÁKOS,  
FIDESZ-FRAKCIÓVEZETŐ

Mokrai Mihály a közgyűlés 
elején arról tájékoztatta a je-
lenlévőket, hogy nagyon jó 
híre van a miskolciaknak. 
Frakciószövetségünk tagjai 
már reménykedtek, hogy 
három év tehetetlen-
ség után a Velünk a Vá-
ros-frakció tagjainak vég-
re sikerült valami érdemit tenni az itt élőkért, 
de csak a DK frakciójának újbóli megalakulá-
sát jelentette be. Szi lágyi Szabolcs, az új DK-s 
képviselő megköszönte a pártnak a bizalmat, 
és megígérte, hogy jó munkával fogja azt meg-
hálálni. Szürreális élmény volt azt látni, ahogy 
a törpepárttá zsugorodott Jobbik egykor emb-
lematikus képviselője hálásan csatlakozik an-
nak a Gyurcsány Ferencnek a pártjához, aki-
nek miniszterelnöksége idején magyarokra 
lőttek a budapesti utcákon.

Frakciónk hiányosnak ítélte mind az 
etil-acetát üzemre vonatkozó előterjesztést, 
mind a Miskolci Regionális Önkormányzati 
Hulladékgazdálkodási Társulás beszámoló-
ját. Előbbi esetben a miskolciak megkérdezé-
se és a társadalmiasítás maradt el, ennek hi-
ányában pedig a kérést nem támogathattuk, 
különösen úgy, hogy az esetleges káros kör-
nyezeti hatásokról sem tudunk. A hulladék-
gazdálkodás esetében alappal hiányoltuk, 
hogy nem tartalmazza, hogy Miskolc váro-
sa és a társulás hogyan készül fel az előttünk 
álló környezeti kihívásokra, így azt kértük, 
hogy a jövőbeli beszámolók nagyobb ala-
possággal tárják fel a környezetvédelemért 
tett és teendő intézkedéseket. A miskolcia-
kat érő káros környezeti hatások így is gya-
rapodnak, így álláspontunk az, hogy már az 
előterjesztések során határozottan kell állást 
foglalni abban, hogy a környezetvédelem és 
az itt élők egészségének körében nincs alku.

SZARKA DÉNES, 
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES

A keddi rendkívüli közgyű-
léshez képest talán konstruk-
tívabb hangnemben sikerült 
ezúttal megvitatnunk a köz-
ügyeinket. Fájlalom azért, 
hogy a Fidesz és a KDNP 
képviselői politikai vitát 
generáltak több napiren-
di pont kapcsán is, hiszen – ahogy korábban 
is hangsúlyoztuk – a jelenlegi nehéz helyzet-
ben a Miskolc érdekét szem előtt tartó város-
politikára és széles összefogásra lenne szük-
ség bizonyos kérdésekben. Úgy vélem, nem 
a pártpolitikai helyezkedés most a legfonto-
sabb, de azelőtt is értetlenül állok, hogy ami-
kor Miskolc – a többi magyar nagyvároshoz 
hasonlóan – a túlélésért küzd, a Fidesz-KD-
NP frakció tagjai azért emelnek például szót 
a közgyűlésen, hogy több bizottsági helyhez 
jussanak. Számunkra ennél sokkal fontosabb 
a válság kezelése, de fontosabbak az olyan 
ügyek is, amelyek túlmutatnak a rövid és kö-
zéptávú krízisen, és olyan célokat határoz-
nak meg, mint Miskolc fenntarthatósága és 
klímastratégiája. Ezzel összefüggésben hozta 
meg a Velünk a Város-frakció azt a döntést, 
hogy nem támogatja a Miskolci Építési Sza-
bályzat módosítását, hiszen a tervezett vegyi 
üzemnek – különösen annak konkrét helyszí-
ne miatt – ebből a szempontból több kockáza-
tát láttuk, mint amennyi haszonnal kecsegtet. 
A vasgyári rendelővel kapcsolatos döntés is – 
azt gondolom – túlmutat önmagán, ahogy 
az erről kibontakozó vita is mutatja. Az ál-
lamosítás, a centralizáció negatív hatásai az 
egészségügyben, az oktatásban, de a közigaz-
gatásban is egyre inkább megmutatkoznak. 
Jó lenne, ha a magukat jobboldalinak nevező 
kormánypárti képviselők tisztáznák a viszo-
nyukat olyan folyamatokkal, mint a most is 
zajló, kommunista mintájú államosítás.

Nemet mondtak a vegyi üzemre a közgyűlésen

A városi közgyűlés elnöksége. Fotó: Mocsári László



NÉZŐPONT

Nagymamám nyolcvanon túli, klasszikus, fa-
lusi háziasszonyként hosszú évtizedek óta a vi-
lág legnagyobb természetességével éli le az életét a 
fenntarthatóság és a recycling jegyében. Egyetlen 
szemléletformáló, környezettudatosságra oktató 
programban sem kellett ehhez részt vennie, senki 
nem rágta a szájába az újrahasznosítás fontos-
ságát, a szelektív hulladékgyűjtés miértjét vagy a 
komposztálás hogyanját. Megtanulta ő azt jól magától is, hiszen a 
család szűkös anyagi lehetőségei rákényszerítették. A pénzt, még ha 
van is, nem szórjuk arra, amire nem feltétlenül szükséges. Amivel le-
het, azzal pedig takarékoskodunk, vallotta mindig.

A zero waste jegyében Mami a mai napig csúcsra járatja a recyclin-
got: a kezei között minden hulladék új életre kel. A legutolsó tejfölös 
doboznak, nejlonszatyornak vagy papírzacskónak is értéke van, hiszen 
újra lehet használni. Valamire csak jó lesz még. Meg egyébként is, az 
ínséges idők még eljöhetnek, amikor a legutolsó befőttesüvegnek vagy 
tejfölös doboznak is értéke lesz, mi pedig rá lehetünk szorulva.

Aztán az ínséges idők egyszercsak megérkeztek. Már nem csak set-
tenkedtek vészjóslóan a kertek alatt, be is rúgták férfiasan az ajtót 
az utóbbi hónapokban az elszabadult energiaárak és elszálló infláció 
köpönyegét magukra öltve. Az egyre kevesebbnek tűnőt egyre oko-
sabban kell beosztanunk, a reálértékéből napról napra veszítő fize-
tésünk rákényszerít, hogy tudatosabban vásároljunk. Amit tudunk, 
elengedünk, csak a legszükségesebbek kerülnek be a kosárba. A félig 
üres pénztárcánk mellett az üzletek félig teli polcai is arra kénysze-
rítenek, hogy mindenből csak annyit vásároljunk, amennyire tényleg 
szükségünk van.

A black friday is mintha szimpla péntekké szürkült volna idén ősz-
szel: a leértékelésekbe megfontoltabban vetettük bele magunkat, de 
az akciók is mérsékeltebbnek tűntek. A virtuális kosarakba inkább 
a mindennapi élet fogyóeszközei, élelmiszerek, kisebb háztartási esz-
közök kerültek, mint az aktuális fűtés- és villanyszámla mellett már-
már luxusnak tűnő elektronikai eszközök. Ami nem feltétlenül kell a 
túléléshez, azt most elengedjük azért, hogy valahogy átvészeljük az 
előttünk álló hosszú, hideg, bizonytalansággal teli telet.

Az impulzusvásárlás oltárán nem áldozunk oly könnyedén, a 
plázák divatruhaüzleteiben nem emeljük le annyira gondtalanul a 
vállfákat. Az árcímkéket kétszer is megnézzük, mielőtt a pénztárhoz 
vinnénk egy-egy holmit, már ha egyáltalán odavisszük. Előkerülnek 
inkább a korábbi szezonok feledésbe merült, kicsit megkopott ruha-
darabjai a gardróbszekrény eldugott, elfeledett hátsó traktusaiból. Ha 
a kéziféket nem is húzza be, de a fast fashion is lelassul.

A fogyasztói társadalom egy időre kénytelen újra nemet monda-
ni a mértéktelen fogyasztásra. Ha átmenetileg is, de visszatérünk a 
gyökereinkhez: követjük nagyszüleink példáját, akik fillért fillér mel-
lé rakva, tudatosan gazdálkodva az erőforrásaikkal, túlélték a legín-
ségesebb időket is. Jobb ötletünk nincs, hát mi is ezt tesszük. Egyik 
napról a másikra élve vészeljük át a válságot. Közben pedig (újra)
tanuljuk a mértékletességet.

CZIFFRA ANDREA
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A most induló program 
Hodobay Sándor, vagyis 
Nagy-Miskolc atyja után 
kapta nevét.

Komplex szemléletű város-
fejlesztési programot indít Mis-
kolc annak érdekében, hogy az 
elmúlt évtizedekben leromlott, 
elhanyagolt állapotba került vá-
rosrészek, tömbök, jellegzetes 
épületek megújulhassanak. A 
Hodobay Sándor polgármester-
ről elnevezett program részle-
teit sajtótájékoztatón ismertette 
szerdán a városvezetés.

Hodobay Sándor 1922 és 
1935 között volt Miskolc pol-
gármestere, és bár több város-
vezető tett lépéseket ebbe az 
irányba, mégis Hodobayt szo-
kás Nagy-Miskolc atyjának is 
nevezni – indokolta Veres Pál, 
Miskolc polgármestere a név-
választást.

– Munkásságának számos 
eredményét a mai napig tet-
ten érhetjük a városban. Ne-
véhez fűződik többek között 
a háború alatt félbeszakadt 
építések befejezése, a város 
utcáinak lekövezése, kivilágí-
tása, köztemető kialakítása, a 
Búza téri vásárcsarnok és szá-
mos más középület felépítése. 
Hidak, parkok épültek az ő 

idején, faültetési program in-
dult, sőt Deák Ferenc szobrá-
nak felállítása is erre az időre 
datálódik.

A program célja az, hogy 
fenntarthatóbb, élhetőbb, 
biztonságosabb és vonzóbb 
városkép alakuljon ki Mis-
kolcon, ami a város megtar-
tóképességét is növelheti – ezt 
már Szarka Dénes fejleszté-
si tanácsnok jelentette ki, aki 
a terv három alappilleként a 
komplex szemléletű belváro-
si tömbfejlesztést, a magán-
befektetői beruházásokat és 
az épített örökség, valamint a 
településkép védelmét jelölte 
meg.

A program kidolgozása 
Szopkó Tibor alpolgármes-

ter nevéhez kötődik, aki mo-
dell– és példaértékűnek ne-
vezte azt. Az a szándékunk, 
hogy ikonikus épületek, épü-
lettömbök újuljanak meg a 
program keretein belül. Ilyen 
például a Vasaló-tömb, a 
Centrum-tömb és például a 
Kazinczy-tömb. Ezek mind 
ikonikus, fontos területei a 
belvárosnak – mondta az al-
polgármester, aki hozzátette: 
ezeken a területeken az ön-
kormányzat fejlesztési kötele-
zettséggel értékesítené a meg-
lévő ingatlanjait a városkép 
javulása érdekében.

A magánbefektetőket is se-
gítenék: összegangolnák érde-
keiket a városéval.

TAJTHY ÁKOS

Egyedülálló városfejlesztési programEgyedülálló városfejlesztési program

DK: Jobbikból kilépett kép-
viselő csatlakozott a DK 
frakciócsoportjához a mis-
kolci közgyűlésben – tájé-
koztatta lapunkat a DK mis-
kolci szervezete.

Szilágyi Szabolcs miskolci 
önkormányzati képviselő csat-
lakozni szeretett volna a De-
mokratikus Koalíció frakciócso-
portjához, ezért 2022. november 
15-én bejelentette, hogy kilépett 
a Jobbik Magyarországért Moz-
galomból, a mai naptól kezdve 
pedig a Demokratikus Koalíció 
frakciócsoportjának a tagja.

A Demokratikus Koalíció 
üdvözli Szilágyi Szabolcs csat-
lakozását a frakciócsoporthoz! 
Szabolcs tíz éve elszántan dol-

gozik Miskolc jobbá tételéért, 
egyéni választókörzetében, az 
Avason kitartóan és hatéko-
nyan képviseli az ott élők prob-
lémáit, küzd és harcol azért, 
hogy Miskolcnak ez a város-
része élhető, fejlődő, összetartó 
közösséggé váljon. Büszkék va-
gyunk rá, hogy ezt a jövőben a 
DK frakciócsoportjában teszi.

Részletes Facebook-poszt-
ban indokolta Szilágyi Szabolcs 
döntését, miszerint csatlako-
zott a DK miskolci frakció-
csoportjához. A szöveget az 
alábbiakban változtatás nélkül 
közöljük:

„Az előválasztás során ismer-
kedtem meg közelebbről a DK 
helyi közösségével, és már akkor 
látszott, hogy jól tudunk együtt 
dolgozni, hiszen Hegedűs And-
rea országgyűlési képviselővel 
közösen próbáltuk felhívni a 
kormány és a közvélemény fi-
gyelmét a Miskolci Vízmű előtt 
álló problémákra. Ha egy évvel 
ezelőtt megfogadja a kormány 
a javaslatunkat a víziközműadó 
eltörlésére, most nem lenne 
ilyen nagy bajban a cég.

És néhány dolgot muszáj le-
szögezni:

– a Gyurcsány-kormány ide-
jén nem járt 400 forint felett az 
euró.

– a Gyurcsány-kormány 
alatt az Európai Unió nem 
tartott vissza pénzeket arra 
hivatkozva, hogy a korrupt 
kormány lenyúlja. Ne legye-
nek illúzióink afelől, hogy-
ha a Lendvai utcán lévő Fi-
desz-pártszékház előtt egy 
járókelő zsebéből kiesik vala-
mi, az már nem koppan.

– a Gyurcsány-kormány ide-
jén nem álltak a csőd szélén 
az önkormányzatok, és Deb-
recenben – ami már akkor is 
Fidesz-vezetés alatt állt – nem 
kellett hétvégére leállítani a vil-
lamost, hogy ezzel óvják meg 
a debreceni tömegközlekedés 
összeomlását.

– Én iskolás voltam akkor, 
amikor Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök volt. Nem kellett 
a tanáraim mellett tüntetni az 
utcán, mert zavartalanul foly-
hatott az oktatás a tanárok ál-
tal megválasztott tankönyvek-
ből.

Nem azt mondom, hogy 
minden tökéletes és hibátlan 
volt. Aki a politikában ezt állít-
ja magáról, az egész egyszerűen 
hazudik.

De arra a kérdésre, hogy „mi-
ért, a Gyurcsány jobb volt?” Ma 
az az egyértelmű válasz, hogy 
igen, jobb volt.”

MN

Szilágyi Szabolcs csatlakozott a DK-hozSzilágyi Szabolcs csatlakozott a DK-hoz

A sajtótájékoztató résztvevői. Fotó: Horváth Csongor

Szilágyi Szabolcs. Fotó: M. L. 

Advent régen és most, ráhangolódásAdvent régen és most, ráhangolódás
Az adventi koszorú négy 
gyertyájából az elsőnek a 
vasárnap esti meggyújtásá-
val kezdetét veszi az adventi 
időszak, amely a katolikusok 
számára a karácsonyvárást, 
az Úr eljövetelének ünnepé-
re való lelki ráhangolódást 
jelenti.

A karácsony ma már nem 
csak egyházi ünnep, szin-
te az egész világon összejön-
nek a családok, barátok, hogy 
együtt töltsenek egy kis időt, 
és megajándékozzák egymást 
a szeretet jegyében. Viszóczky 
Ilona etnográfust, a miskolci 
Herman Ottó Múzeum mun-
katársát kérdeztük arról, mit 
jelentett régen és ma az advent, 
a Krisztus születésére várako-
zás időszaka a magyar népi 
kultúrában.

„Advent a katolikus egyházi 
év kezdete és a karácsonyi elő-
készület időszaka egyszerre. Ez 
egy négyhetes szent idő, amely 
az András napját követő vasár-
nappal veszi kezdetét, és kará-
csonnyal zárul. Azonban a ma-
gyar néphagyományban egy 
bővebb időszak és szerteága-
zó szokáshagyomány kapcso-
lódik hozzá, amit a karácsonyi 
ünnepkörnek nevezhetünk. Ez 
is advent első vasárnapján kez-
dődik, és vízkeresztig tart. Eb-
ben az időben több jeles napot 
ismerünk, ami a néphagyo-
mányban kiemelkedően fon-
tos volt, például maga a Szent 
András-nap, amikor a lányok a 
leendő férjük kilétét próbálták 
megtudni, és házasságra vo-
natkozó jóslásokat, praktiká-
kat végeztek ilyenkor. De ez az 
időjárás megfigyelésére, előre-
jelzésére is egy fontos nap volt. 
Ezt követi Borbála, amelyhez 
– az András-naphoz hasonló-
an – további férjjósló hiedel-
mek kapcsolódnak. Ilyen pél-

dául a vízbe tett gyümölcsfaág, 
amely ha karácsonyra kivirít, 
arra utal, hogy a következő év-
ben férjhez megy a leányzó. A 
rákövetkező jeles nap decem-
ber hatodika, Szent Miklós, a 
Mikulás napja, amelyet a Lu-
ca-nap követ december tizen-
harmadikán. Ehhez a naphoz 
szintén erős hiedelmek kap-
csolódtak az ártó, rontó szel-
lemekről, amelyek ellen az 
emberek védekezni próbáltak, 
megkeresztelték például az is-
tállót fokhagymával, hogy ne 
legyen rontás a teheneken” 
– avatott be a régi világba az 
etnográfus, aki szerint az év-
nek ebben a legsötétebb idő-
szakában az emberek az idő-
járásra, az egészségre utaló 
jeleket keresték, és a jövőt po-
zitívan befolyásoló szokásokat, 
cselekményeket végeztek. Egé-
szen a fény, Jézus megszületé-
séig.

Juhász Ferenc katolikus lel-
kipásztor, pasztorális helynök 
az advent egyházban betöltött 
szerepéről elmondta: „Ennek 
az időszaknak, amely össze-
sen huszonhét nap, két része 
van. Az első december tizen-
hatodikáig, a másik tizenha-
todikától szentestéig tart. Ti-
zenhatodikáig általában Jézus 
Krisztus második eljövetelére 
emlékezünk, arra, hogy vissza 
fog térni, ahogyan megígérte. 
És ezért kell jobbnak lennünk, 
megújulnunk, megjavulnunk 
és rendbe tenni az életünket, 
hogy így várjuk őt. A második 
fele ennek az adventi időnek 
már a szorosabb értelemben 
vett karácsonyvárás. 

Ott az első eljövetelre emlé-
kezünk, amikor Jézus Krisz-
tus megszületett Betlehem-
ben. Ez határozza meg az 
adventi készületét az egyház-
nak, a keresztény emberek-

nek” – ismertette a plébános. 
Hozzátette: „Az advent idő-
szakában ma szembe találjuk 
magunkat azzal, hogy ilyen-
kor minden kezd egy kicsit 
üzletivé válni. Az ajándék-
vásárlás került előtérbe, az, 
hogy mit vegyünk. 

Sok ember számára ez egy 
izgalmi állapot, de hála Is-
tennek, a keresztények egy 
kicsit másképp vannak ezzel. 
Az igazi keresztények tudják, 
hogy az ajándék az nem va-
lami, hanem valaki! Maga a 
megszületett Jézus. Ő az aján-
dék Istentől, és mi erre em-
lékezve ajándékozzuk meg 
azokat, akiket szeretünk. A 
magunk egyszerű világában 
megpróbáljuk lefordítani a 
saját emberi nyelvünkre ezt, 
ezért mondjuk, hogy a keresz-
tény világ számára ez a szere-
tet ünnepe.”

BACSÓ ISTVÁN

Egy korábbi éjféli mise. Fotó: Minap/archív Horváth Csongor



Aki nem kívánja igénybe 
venni a távhőszolgáltatást, 
annak a MIHŐ a fagymen-
tesítő fűtést javasolja.

Az energiaköltségek több-
szörösére történő áremel-
kedése miatt minden ener-
giafelhasználó csak úgy tud 
hosszabb távon működni, ha 
él az energiamegtakarítási le-
hetőségekkel. A távhőszol-
gáltatási díjtételek a lakosság 
esetében nem változtak. Az 
egyéb felhasználók (például 
nem lakóépület alatt található 
üzletek) és ezen belül az úgy-
nevezett külön kezelt intézmé-
nyek (iskolák, óvodák, sport- 
és egészségügyi létesítmények 
stb.) díjtételei azonban jelen-
tősen növekedtek – mond-
ta Bernáthné Barczi Judit, a 
MIHŐ Kft kommunikációs 
főmunkatársa.

A hődíjnövekedés miatt 
az egyéb felhasználók ener-
giamegtakarítási költsége-
ik racionalizálása érdeké-
ben igyekeznek csökkenteni 
az energiafelhasználásukat. 
Nem lakossági felhasználó-
ink – a helyiség hőmérsék-
letének alacsonyabbra ál-
lításán túl -igényelhetnek 
munka- és nyitvatartási időn 
kívül, éjszaka, hétvégén és 
ünnepnapokon további hő-
mérséklet-csökkentést vagy 
akár temperálási hőfokra 
(10-12°C helyiség-hőmér-
sékletre) történő fűtéscsök-
kentést is.

Az épület belső fűtési rend-
szere minden esetben a fel-
használók tulajdonában van. 
Amennyiben egy hőközpont-

hoz több létesítmény tarto-
zik, és a belső fűtési rendszer 
nem alkalmas arra, hogy az 
egyes üzlethelyiségek különál-
lóan fűthetőek, szabályozható-
ak legyenek, abban az esetben 
a MIHŐ Kft. a társasházként 
működő üzletek közös dön-
tése alapján tudja a szolgálta-
tást biztosítani, mint például 
fűtésindítás, hőfokcsökkentés, 
szabályozási módosítás stb. – 
hívta fel a figyelmet a kommu-
nikációs főmunkatárs.

A következő hetekben, hó-
napokban a téli időjárásnak 
megfelelően jelentős lehűlésre 
kell számítani. Azon egyéb fel-
használóknál, akik mostanáig 
nem igényelték a fűtés beindí-
tását vagy az ünnepek idejére 
nem kívánják igénybe venni a 
távhőszolgáltatást, javasoljuk 
az úgynevezett temperáló-/
fagy mentesítő fűtést. Erre azért 
van szükség, mert csak így ke-
rülhető el a fagyás veszélye az 
épület legkedvezőtlenebb fű-
töttségű helyiségében is. Ami-
kor télen a víz megfagy, szét-
feszíti a csöveket, olvadáskor 
pedig a réseken keresztül a víz 
utat tör magának, és eláraszt-
hatja az épületet. Nem minden 
vezetéket fenyeget egyformán 
a fagyás veszélye, bizonyos ve-
zetékek esetében nagyobb a 
kockázat attól függően, hogy 
az épületben hol helyezkednek 
el. Az épület szélső, északi he-
lyiségei jobban ki vannak téve 
a fagynak. A külső hőmérsék-
let változása miatt 0°C alatti 
környezeti hőmérséklet ese-
tén szükséges az épület belső 
hőmérsékletének gyakori el-
lenőrzése. Amennyiben a hő-

mérsékletet a felhasználó vagy 
az általa megbízott épületü-
zemeltető alacsonynak találja, 
akkor a fűtési megbízott visz-
szajelzése alapján a MIHŐ Kft. 
korrigálja a fűtési beállításokat.

Amennyiben a temperáló-/
fagymentesítő fűtés-szolgálta-
tást nem a távhőszolgáltatótól 
kívánja igénybe venni, kérjük, 
gondoskodjon alternatív fűtési 
eszköz (fűtőklíma, olajradiátor 
stb.) használatáról!

Amennyiben mégis mel-
lőzik a távfűtést, és a fagy-
veszélyt víztelenítéssel pró-
bálják elkerülni, kérjük, erről 
társaságunkat feltétlenül szí-
veskedjenek értesíteni!

Elfagyás esetén nemcsak 
saját maguknak, hanem más 
szomszédos felhasználók-
nak és a távhőszolgáltató-
nak is kárt okozhatnak. Mi-
vel az épületen belüli fűtési 
rendszer a felhasználók tu-
lajdonát képezi, ezért annak 
üzembiztos állapotban tör-
ténő tartása – hasonlóan a 
gáz- és áramszolgáltatáshoz 
– a felhasználók feladata és 
kötelezettsége. A fagy elleni 
védelemről a felhasználók-
nak kell gondoskodniuk, el-
lenkező esetben a károkozás 
költségeit meg kell téríteniük, 
ezért érdemes körültekintő-
en eljárni, és megelőzni a kel-
lemetlenségeket.

A tulajdonosok közössége 
a felhasználói berendezése-
ket (az épületek belső fűtési 
és használati melegvízellá-
tó-rendszerét) köteles folya-
matosan megfelelő és bizton-
ságos működésre alkalmas 
műszaki állapotban tartani.

Textilhulladékból tolltartót 
készítenek gyerekek segítségé-
vel a MiReHu-nál. A bútorok 
felújítására pedig létrehoztak 
egy MaKuckónak keresztelt 
műhelyt, amit a polgármester 
jelenlétében szerdán adtak át 
a MiReHu József Attila utcai 
székhelyén.

A MiReHu Nonprofit Kft. 
„Dobd le a textilt!” elnevezé-
sű hulladékgazdálkodási prog-
ramjának részeként nyitották 
meg most a bútorjavító kuc-
kót, a MaKuckót. A hivatalos 
átadót – a vállalat reuse- és up-
cyclingnépszerűsító kampá-
nyának részeként – az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét kere-
tében tartották meg.

– Az ország újrahasznála-
ti központjai közül elsőként 
mi léptük meg, hogy nem csak 
vesszük és adjuk, de fel is újít-
juk a bútorokat – emelte ki La-
dányi Roland ügyvezető. – A 
műhelyben új életet tudunk 
adni a lakásban, irodában hasz-
nálható bútoroknak. Ezzel érté-
ket teremtünk. A terveink kö-
zött szerepel, hogy létrehozunk 
egy márkát, a MakuArtot, ami-
vel ezt a fajta szemléletünket is 
reklámozni szeretnénk.

A műhely a székhely ud-
varán található, ezen kívül a 
cég folyamatos fejlődését jel-
zi, hogy a korábban konferen-
ciáknak helyt adó, harmadik 
emeleti termet oktatóbázissá 
alakították át. Itt rendszere-

sen tartanak szemléletformáló 
programokat, főként iskolás-
korú gyermekeknek. Ez a te-
rem is most debütált, az első 
diákcsoportok szerda délelőtt 
már birtokba is vehették a mo-
dern eszközökkel felszerelt he-
lyiséget.

– Szeretnénk megmutatni 
már a fiatal generáció tagjai-
nak is, mi mindenre használ-
ható a textilhulladék. Sőt, ma-
guk is kipróbálhatják, milyen 
termékeket lehet belőlük ké-
szíteni. Itt minden adott, hogy 
a diákok maguk készítsenek 
tolltartókat. A program egész 
évben folyamatosan működik, 
hetente több osztály is el szo-
kott látogatni hozzánk. Jelent-
kezni a honlapunkon is lehet – 
mondta az ügyvezető.

Az újonnan átadott műhelyt 
és a tanulók szemléletformálá-
sát is nagyra értékelte Miskolc 
polgármestere. Veres Pál úgy 

fogalmazott, öröm látni, mi-
lyen kreatív csapat dolgozik a 
vállalatnál, rengeteg ötlettel 
állnak elő a környezetvédelem 
népszerűsítésének érdekében.

– Ahogy a korábbi kiállí-
tásmegnyitón is elmondtam, 
számomra rendkívüli jelentő-
séggel bír az edukáció, a fiatal 
generációk tanítása, nevelése. 
Ez itt kézzel foghatóvá vált. A 
MiReHu-nak vannak prog-
ramjai, amelyekben a gyerekek 
maguk is átélhetik például, ho-
gyan lehet használt textíliák-
ból való hasznos és jó dolgot 
készíteni. Jó az alapgondolat, 
kiválóak a feltételek és a körül-
mények, sok általános iskola 
megirigyelhetné. Arra biztatok 
tehát minden oktatási intéz-
ményt, hogy jöjjenek el ide, és 
éljék át maguk is, mennyire jó 
az újrahasznosítás – hangsú-
lyozta a városvezető.

KUJAN ISTVÁN
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A Fidesz-KDNP már nem-
csak Miskolcnak, de saját 
magának is hátat fordít. A 
miskolci Fidesz-KDNP ismét 
bebizonyította, ha politi-
kai cirkuszról van szó, azzal 
bármikor képes előállni. 
Ha a miskolciak érdekeiért 
kellene dolgozni, attól távol 
marad – adja hírül a Velünk 
a Város-frakció közleménye.

Keddre (november 22-ére) 
Miskolc város közgyűlését is-
mét a Fidesz-KDNP kérésé-
re hívta össze a városvezetés. 
Legutóbb azzal csapták arcon a 
városlakókat, hogy nem vettek 
részt a Miskolc működőképes-
ségének fenntartása érdekében 
összehívott közgyűlésen.

A jelenleg általuk kezdemé-
nyezett rendkívüli közgyűlés 
összehívásának újfent eleget 

tett frakciószövetségünk. Az 
elsőre el sem jöttek, most pe-
dig úgy döntöttek, nem ülik 
végig. A Velünk a Város frak-
ciója elhatárolódik ettől a fele-
lőtlen viselkedéstől és érdem-
telen munkamoráltól. Mint 
ahogyan attól a következetlen 
és elvtelen politikától is, amit 
a miskolci Fidesz folytat hóna-
pok óta.

Ezúttal azért kezdeményez-
tek rendkívüli közgyűlést, hogy 
a város csatlakozzon ahhoz a 
levélhez, melyet Szita Károly, a 
Megyei Jogú Városok Szövetsé-
gének elnöke írt Ursula von der 
Leyen asszonynak, az Európai 
Bizottság elnökének. Ezt a le-
velet szeptember 27-én küld-
ték el, és a Fidesz-KDNP-nek 
november 14-én jutott eszébe, 
hogy kérje a városvezetést, csat-
lakozzon a levélhez. Már ez az 

indítvány is felvet bizonyos elvi 
kérdéseket: miért nem Szita 
Károlyt kérdezik meg első kör-
ben arról, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Város miért nem kapta 
meg a levélhez való csatlakozás 
lehetőségét időben? Miért két 
hónappal később kell egy már 

elküldött levél tartalmát támo-
gatni?

A rendkívüli közgyűlésen a 
Velünk a Város-frakció kifej-
tette, hogy természetesen mi 
is a béke pártján állunk. Mi is 
amellett foglalunk állást, hogy 
az Európai Unió tegye elérhe-

tővé a felzárkózási és helyreál-
lítási alapot a magyar emberek 
számára. Elmondtuk azt, hogy 
Miskolc hónapok óta erőltetett 
menetben küzd az életben ma-
radásért, mert az energiaárak 
és az adóelvonások felemésztik 
a város tartalékait. Kértük a Fi-
desz-KDNP képviselőit, hogy 
konstruktivitással támogas-
sák, hogy a város kapja vissza a 
kormány által elvont forrásait. 
De erre nem voltak hajlandók.

Ők ismét a vádaskodás, a 
hátrafelé mutogatás politikáját 
választották a városlakók érde-
keivel szemben. Ismét hidegen 
hagyta őket a miskolciak élete, 
hiszen egyetlen szempontjuk a 
párt és vezetőjük iránti feltét-
len hűség. Érdemi javaslatot 
kéréseinkre és a módosító ja-
vaslatunkra nem tettek, folya-
matosan mellébeszéltek.

Javaslatukat végül a Velünk a 
Város-frakció nélkülük fogad-
ta el, ezzel egyszerre vált ne-
vetségessé és tanulságossá az 
ülésteremből való sértődött, 
felelőtlen kivonulásuk. Azt ki-
fejezetten károsnak tartjuk, 
hogy az önkormányzatiság de-
mokratikus intézményét, a 
miskolci polgárok képviseletét 
ellátó városi közgyűlést pró-
bálták ismét felhasználni, hogy 
politikai cirkuszt csináljanak.

Megszavaztuk, amit kértek. 
Nélkülük. Mert a Fidesz-KD-
NP arra sem méltatja ezt a vá-
rost, hogy a saját kezdeménye-
zésük mellé álljanak. Már ezt is 
nekünk kell csinálni. Helyettük 
is dolgozunk. Sőt, értük is. Hi-
szen - ahogy szoktuk mondani 
- mi, miskolciak, csak egymás-
ra számíthatunk. 

VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓ

Megint csomagolnak a fideszesek, és elhagyják a közgyűlési termet. 
Fotó: Juhász Ákos

A most megnyitott MaKuckó az újrahasználati központ részévé válik. 
Fotó: Horváth Csongor

Bármikor kész politikai cirkuszra a Fidesz-KDNP

Textilhulladékból tolltartó, MaKuckó

A lakosság körében népsze-
rű lakáspályázati lehetőség 
november 28-án, hétfőn in-
dul újra.

Összesen 32 önkormány-
zati bérlakást hirdetnek meg 
három pályázati formában: a 
költségelvű pályázaton 17-et, 
a fiatalok piaci pályázatán 12-
őt, míg a nyugdíjasok részére 
kiírt pályázaton 3-at. Egy-egy 
pályázati formán belül legfel-
jebb 3 lakásra adható be pá-
lyázat.

A pályázatok a Miskolc Hol-
ding Zrt. www.ingatlangazdal-
kodas.miskolcholding.hu

honlapján közzétett linken 
keresztül, előzetes regiszt-
rációt követően nyújthatók 
be. Ugyancsak itt tekinthe-
tők meg a lakásokról feltöltött 
fényképek, műszaki doku-
mentációk, továbbá a pályáza-
ti feltételeket, fizetendő bérle-
ti díjakat, felújítási költségeket 
tartalmazó pályázati kiírás. A 
pályázati kérelemhez előzete-
sen semmilyen dokumentu-

mot nem kell csatolni, a kére-
lemben feltüntetett adatokat, 
nyilatkozatokat alátámasztó 
iratokat kizárólag a nyertes 
pályázóknak kell majd be-
nyújtaniuk a szerződéskötést 
megelőző vizsgálat során.

A kiválasztott lakások sze-
mélyes megtekintésére a szer-
ződéskötést megelőzően, ki-
zárólag az első helyre sorolt 
pályázóknak van lehetőségük. 
A pályázatok 2022. november 
28-án 8 órától, 2022. december 
12-én 16 óráig nyújthatók be. 

Újabb lakásokra lehet pályázni

Majd ha fagy! - energiamegtakarítás

TÍZMILLIÓS SEGÍTSÉG. Nagy értékű adomány átadására került sor a megyei kórházban szerdán. Az 
Alapítvány a Rákos Gyermekekért csaknem tízmillió forint értékben szerzett be különböző eszközö-
ket a Gyermekegészségügyi Központ kis betegei számára. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktatókórház részéről Révész János főigazgató köszönte meg és méltatta a fel-
ajánlást, amiben már nem először részesült az intézmény az alapítvány részéről. Fotó: Mocsári László



A Miskolci Nemzeti Szín-
házban tartotta nyílt ülését 
az önkormányzat Közneve-
lési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sportbizottsága 
kedd délután. 

A városvezetők a teátrumé 
mellett a szimfonikusok idei 
évadbeszámolóját is jóváhagy-
ták, de a kulturális intézmé-
nyek jövőjét érintő kérdéseket 
is feszegették.

A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar Nonprofit Kft. ügyvezető-
je a 2021/22-es szezon kapcsán 
kifejtette: habár az évad elején 
még javában érvényben lévő 
járványügyi szigorítások miatt 
némi létszámkorlátozás közbe is 
szólt, a zenekar az évet alapvető-
en sikeresen zárta, hiszen egyet-
len koncertet sem kellett kihagy-
niuk. Szászné Pónuzs Krisztina 
szerint az évad előzetes tervezé-
sét ugyan beárnyékolták a lezá-
rások okozta bizonytalanságok, 
az értékesített bérletek száma is 
azt igazolja, hogy közönségüket 
sikerült megtartaniuk. Hozzá-

tette: számos kérdőjel övezi az 
elmúlt esztendőkben érkező ál-
lami támogatásokat, eszerint a 
finanszírozásukban még felve-
tődhetnek problémák.

Borkuti László képviselői tag 
reflektálva az elhangzottakra 
arról biztosította a megjelent 
intézmények vezetőit, hogy 
közművelődési és turisztikai 
tanácsnokként mindent elkö-
vet azért, hogy az egyre nehe-
zedő gazdasági körülmények 
közepette kikezdett kulturális 
alapok ne épülhessenek le egy-
könnyen.

Béres Attila örömmel kons-
tatálta, hogy a bizottság ezúttal 
a teátrum tárgyalójában, egy 
asztalt körbeülve gyűlt ösz-
sze. A Miskolci Nemzeti Szín-
ház igazgatója úgy véli, nagy 
a felelőssége a város elöljáró-
ságainak abban, hogy a jövőre 
kétszáz éves kulturális létesít-
mény januárban kinyithasson, 
és a művészek – az ország szá-
mos nagyvárosával ellentét-
ben – Miskolcon a színpadon 
kezdhessék meg az új eszten-

dőt. Hovatovább, a nem akár-
milyen ünneplés tervei men-
tén jövő év áprilisa és októbere 
között a világhírű svájci ren-
dező, Christoph Marthaler, a 
Comédie-Française, a Vertigo 

Balett és a Kolozsvári Magyar 
Színház produkciói is láthatók 
lesznek majd Miskolcon.

A direktor a társulat művé-
szeti vezetőjével, Szabó Máté-
val ismertette a mögöttük ha-

gyott idény tapasztalatait. A 
szakemberek úgy értékelték: a 
pandémiával sújtott hónapok-
ban jó döntésnek bizonyult, 
hogy a bérlet- helyett inkább 
a jegyárusításban gondolkod-

tak. A mostani, nem kevés-
bé krízissel tarkított évadban 
is igyekezett a teátrum minél 
inkább közönsége igényeihez 
szabni a repertoárt.

A drámaian megnöveke-
dett rezsiköltségek fedezésére 
nemrégiben indított közössé-
gi gyűjtés a színház vezetője 
szerint jól halad: eddig több 
mint 9,7 millió forintot aján-
lottak fel számukra város- és 
országszerte. A Köznevelési, 
Kulturális, Turisztikai, Ifjú-
sági és Sportbizottsága elnö-
ke is a közösségi összefogás 
erejében látja a kiutat. Bazin 
Levente a színház támogatá-
sát hangsúlyozva rámutatott: 
kétszáz évvel ezelőtt ugyan-
csak a miskolci polgárok ada-
kozása révén jöhetett létre az 
akkori Magyarország máso-
dik kőszínháza. Most az a cél 
– fogalmazott a politikus –, 
hogy azt fenntartsuk és meg-
tartsuk. Az előterjesztéseket a 
bizottság egyhangúlag meg-
szavazta.

BÓDOGH DÁVID
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Szászné Pónuzs Krisztina is kifejtette álláspontját. Fotó: Mocsári László

Legyél te is rezsimentő! cím-
mel Dobrev Klára elindította 
az Árnyékkormány országos 
rezsimentő programját. A cél 
az, hogy azokat a rezsiemel-
kedés miatt bajba jutott csa-
ládokat segítsék karácsonyra, 
akik augusztus 1-je óta a hor-
rorisztikusan megnőtt szám-
lájukat nem tudták kifizetni 
– adja hírül a Demokratikus 
Koalíció miskolci szervezeté-
nek közleménye.

Az állam feladatát mi nem 
tudjuk átvállalni – mondja He-
gedűs Andrea, a DK miskolci 
országgyűlési képviselője -, de 
ha mindenki egy kicsit tud se-
gíteni, akkor boldogságot tu-
dunk hozni néhány családnak 
Miskolcon a karácsonyi ünne-
pekre. A rezsimentő akcióhoz 

mindenki csatlakozhat az erő-
forrásai függvényében, hiszen 
mint ahogy Lessing mondja:”A 
szándék mérettetik meg, nem 
az adomány.” Aki tud, decem-
ber 5-éig utalhat a rezsimentő 
alapba, amiből folyamatosan 
– az Emberek Szolgálatában 
Alapítványon keresztül / ESZA 
/ – december közepéig valósul 
meg a családok támogatása. A 
DK rezsipontjain lehet jelent-
kezni azoknak, akik a segítsé-
get szeretnék igénybe venni. Ez 
a pont Miskolcon a Demokra-
tikus Koalíció irodája.

Miskolcon nagyon nehéz és 
kilátástalan helyzetbe sodor-
ta a kormány rossz gazdaság-
politikája a családokat, az ön-
kormányzatot, a civil szférát. 
Miskolc országgyűlési képvi-
selőjeként az a feladatom, hogy 

a miskolciak hangját hallassam 
a parlamentben – fogalmazott 
Hegedűs Andrea. Tisztában 
vagyok vele, hogy ezzel a re-
zsimentő akcióval mindenki-
nek segíteni nem tudunk, de 
ha valakiknek tudunk, az már 
siker és öröm. A Demokrati-
kus Koalíció politikusai, ön-
kormányzati képviselői a szo-
lidaritás értékrendjét vallják, 
amire ezekben a nehéz idők-
ben mindinkább szükség van.

Hogyan lehetsz rezsimentő? 
December 5-éig utalhatsz az Em-
berek Szolgálatában Alapítvány-
nak. Az utaláshoz információk: 
Kedvezményezett: ESZA, Szám-
laszám: 1040 4742 5052 6981 
7687 1001, Közleménybe: a re-
zsialapba. Mentsük meg egy-egy 
család karácsonyát! Bővebben 
olvashatsz erről : https://alairom.

dkp.hu/forms/legyel-te-is-rezsi-
mento/ Hogyan lehet támogatás-
hoz jutni ? A Demokratikus Koa-
líció rezsipontján.

Ez Miskolcon a Demokrati-
kus Koalíció irodája: Arany Já-
nos u. 11-13., az Arany Corvin 
üzletház földszintjén. Az irodá-
ban december 5-éig hétköznap 
14 óra 30 és 17 óra között szemé-
lyesen jelentkezhetnek a segítsé-
get igénylők. Ehhez magukkal 
kell hozniuk azt a csekket vagy 
utalásra váró számlát, amelyhez 
igénylik a támogatást. Sikeres el-
bírálás esetén az alapítványon ke-
resztül történik a csekk kifizetése 
vagy az átutalás. A teljesítésről az 
érintettek visszaigazolást kapnak. 
A segítség rászorultság alapján 1 
áramszámla vagy 1 gázszámla ki-
egyenlítését jelenti.

MN

DK-rezsimentés: tedd szebbé egy család karácsonyát!

Két kulturális bástya helyét és helyzetét is megvitatták

A Villanyrendőrnél várta 
az érdeklődőket a Városi est 
szakmai stábja november 
23-án 15 és 17 óra között. 

Szerdán a Villanyrendőr-
nél települt ki a szakmai stáb, 
hogy bátorítsák a miskolcia-
kat: mondják el véleményü-
ket a Népkertről az online 
kérdőív kitöltésével, illet-
ve regisztráljanak a rendez-
vényre, amelyen szakértők 
segítségével ismerhetik meg 
az érdeklődők, hogy egy eset-
leges fejlesztésnél mik a bel-
város legnagyobb parkjának 
lehetőségei. Egyúttal annak a 
„közérzeti kérdőívnek” a ki-
töltésére is biztattak, amely a 
miskolciak Népkerthez fűző-
dő viszonyát méri fel. 

Maga a Városi est decem-
ber 1-jén 17 órától várja azo-
kat, akik szívesen ismernék 
meg a Népkerthez kapcso-
lódó tényeket, egyebek mel-
lett a park növényzetének az 
állapotát, vagy az építészeti 
korlátokat és lehetőségeket. 

Az önkormányzat és civil 
partnere által megvalósított 
rendezvény célja: már a nul-
ladik fázis előtt elkezdeni a 
közös gondolkodást, hogy 
amikor eljön egy beruházás 
ideje és terveket kell közösen 
megformálnia a döntésho-
zóknak és az állampolgárok-
nak, akkor mindenki a tények 
és lehetőségek ismeretében 
fejthesse ki a véleményét - 
írja közleményében a város-
háza sajtóosztálya.

Miskolc elítél mindenfaj-
ta megkülönböztetést és 
diszkriminációt.

Miskolc MJV Önkormány-
zata szomorúan értesült a 
hírről, amely szerint az egyik 
miskolci szállodában szobá-
juk elhagyására szólítottak fel 
két orosz turistát – adja hírül 
a városházta közleménye. A 
történtek okairól és miértjei-

ről nem rendelkezünk pontos 
információval, így a konkrét 
eseményt nem kívánjuk kom-
mentálni, azonban fontosnak 
tartjuk kihangsúlyozni: Mis-
kolc közismerten befogadó, 
vendégszerető város, és Mis-
kolc MJV városvezetése elítél 
minden etnikai, vallási, poli-
tikai vagy származási, nemze-
tiségi alapon történő megkü-
lönböztetést.

Miskolc polgármestere és a 
Miskolci Nemzeti Színház 
igazgatója közös levélben 
kérte városunk, megyénk 
meghatározó gazdasági sze-
replőit, hogy segítsék a teát-
rum jövő évi működését.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, az elszabadult táv-
hő- és energiaárak, az egész 
Európát sújtó gazdasági vál-
ság okozta rendkívüli nehéz-
ségek miatt a jövőre kétszáz 
éves Miskolci Nemzeti Szín-
ház is nehéz helyzetbe került. 
Az intézmény finanszírozása 
december 31-éig biztosított, 
ahhoz viszont, hogy a követ-
kező évben is működhessen, 
szükség van a miskolci polgá-
rok támogatására. A Miskolci 
Színházbarátok Egyesületének 
kezdeményezésére októberben 
gyűjtés indult a teátrumért. 
A város polgárai pedig össze-
fogtak, hogy 200. évfordulóját 
ne kelljen lehúzott függönyök 
mögött ünnepelnie a Miskolci 
Nemzeti Színháznak. Béres At-
tila múlt héten sajtótájékozta-
tón jelentette be, hogy novem-

ber közepéig 9,7 millió forint 
gyűlt össze. Ez egyelőre elég-
nek tűnik arra, hogy januárban 
nyitva maradhasson a színház.

Ahhoz viszont, hogy min-
denképp biztosított legyen a 
teátrum működése, a miskol-
ci polgárok, vállalkozások to-
vábbi támogatására is szükség 
van – erről beszélt november 
22-ei sajtótájékoztatóján a teát-
rum előcsarnokában Veres Pál 
és  Béres Attila. Miskolc polgár-
mestere és a Miskolci Nemzeti 
Színház igazgatója közös levél-
ben kérte városunk, megyénk 
meghatározó gazdasági szerep-
lőit, hogy támogassák, segítsék 
a teátrum jövő évi működését.

– Ebben a sötét időszakban 
és az előttünk álló problémás 
télben egyetlen olyan lehető-
ség van, ahol kicsit feledhetjük 
a gondjainkat, az pedig a kul-
túra és a színház. Ezért a vég-
sőkig kell küzdenünk. Ha nem 
vigyázunk a kultúrára, a mű-
vészetekre, akkor nagy bajban 
leszünk, még ha túl is éljük ezt 
a válságot – jelentette ki Ve-
res Pál. A városvezető emlé-
keztetett: Magyarország első 

kőszínházát 200 évvel ezelőtt 
egy nagy összefogás, közös 
adakozás eredményeként si-
került felépíteni. Legfontosabb 
feladatunk, hogy megőrizzük 
azt az értéket, amit a Miskolci 
Nemzeti Színház, Magyaror-
szág első kőszínháza képvisel.

A teátrum igazgatója el-
mondta, egész más lenne a 
helyzet, ha nem pont a szín-
ház alapításának kétszázadik 
évfordulóját ünnepelnék az új 
évben. Ha Magyarország első 
kőszínháza még csak 196 éves 
lenne, és nem pont 200. Ak-
kor talán ők is azt a racionális 
döntést hoznák meg, hogy ide-
iglenesen, a téli hónapokban 

a rezsiköltségeket megspórol-
va, csak tavasszal nyitnának ki. 
De ez mégiscsak a 200. évad, az 
esztendőt így hát nem nyithatja 
zárt kapukkal a teátrum. Béres 
Attila hangsúlyozta: amennyi 
pénz összegyűlik, annyiból fog-
nak gazdálkodni. – Bármennyi 
is gyűlik össze, nekünk abból 
kell megoldani, hogy január-
ban és februárban is játszani 
tudjunk. És meg fogjuk oldani. 
A nézőkért, a miskolciakért. A 
színház már kapott egy nagyon 
nagylelkű felajánlást a Bosch-
tól; amint az egyeztetések rész-
leteit véglegesítik, tájékoztatni 
fognak az összegről is.

CZIFFRA ANDREA

Népkerti városi est

Vendégszerető város Együtt a 200 éves színház megsegítéséért

Sajtótájékoztató a színházban. Fotó:Juhász Ákos

Lezárult a 2022. évi népszám-
lálás második, számlálóbiz-
tosi szakasza. A számlálóbiz-
tosok az elmúlt egy hónapban 
több mint 2 millió személyi 
kérdőívet rögzítettek és 5 mil-
lió címet ellenőriztek. 

Azok, akik eddig nem tettek 
eleget adatszolgáltatási kötele-
zettségüknek, pótösszeírás kere-
tében november 21. és 28. között, 
a települési jegyzőt felkeresve 
tölthetik ki a népszámlálási kér-
dőívet. November 20-án lezárult 
a 2022-es népszámlálás számlá-
lóbiztosi szakasza. A mintegy 23 

ezer számlálóbiztos országszerte 
5 millió címet, ezen belül 4,6 mil-
lió lakcímet, illetve további mint-
egy 400 ezer egyéb címet keresett 
föl. A válaszadás a népszámlálás-
ról szóló törvény értelmében kö-
telező. Azok, akik korábban, az 
online adatszolgáltatási időszak-
ban nem tettek eleget adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek, és 
a számlálóbiztosoknak sem sike-
rült elérniük a november 20-án 
zárult összeírói időszakban, pó-
tösszeírás keretében november 
21. és 28. között, a települési jegy-
zőt felkeresve tölthetik ki a nép-
számlálási kérdőívet.

A jegyző következhet
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A városházán tartott ünnepsé-
gen Veres Pál polgármester és 
Varga Andrea alpolgármester 
köszöntötte a szociális ellá-
tásban dolgozókat. Veres Pál 
úgy fogalmazott: a mögöttünk 
álló nehézségek és az előttünk 
álló gazdasági és energiavál-
ság miatt a szociális ellátásban 
dolgozók munkája fontosabb, 
mint valaha.

Nehéz időkben még több a ki-
szolgáltatott, törékeny, segítségre 
szoruló ember. És ők önök felé 
fordulnak segítségért. Ahogyan 
az ismert, a szociális munka vi-
lágnapját 1997 óta november 12-
én ünnepeljük, az országgyűlés 
2016-ban döntött arról, hogy ez 
a nap munkaszüneti nap az ága-
zatban dolgozók számára.

Varga Andrea alpolgármester 
azt fejtegette: ez arra is alkalmat 
ad, hogy a hétköznapok kínját 
megszakítva megálljunk, és ki-
csit másként, kicsit távolabb-
ról tekintsünk rá erre az embert 
próbáló feladatra. A szociális el-
látásban az ember dolgozik az 
emberrel. Segít, támogat, bizton-
ságot igyekszik nyújtani. Miskolc 
önkormányzata, a városvezetés 
ezzel az ünnepséggel szeretné el-
ismerni azt a munkát, amit a tár-
sadalomért, a városért tesznek. A 
díjazottak méltatásának első ré-
szét most közöljük.

Böröcziné Tóth Csilla, a Szim-
biózis Alapítvány gazdaságve-
zetője. Kilenc éve dolgozik a 
szervezetnél, munkájának kö-
szönhetően a szociális intézmé-
nyek és társadalmi szolgáltatá-
sok pénzügyi fegyelme átlátható, 
mely alapfeltétele a szervezet sta-
bilitásának.

Vezetése alatt a szervezet gaz-
dálkodási volumene meghá-
romszorozódott, a kapcsoló-
dó gazdasági társasággal együtt 
több mint 300 munkavállaló 
bérkifizetéséért felel. Társadal-
mi munkában további négy ki-
sebb civilszervezet gazdálkodá-
si feladatait is ellátja. Szakmai 
munkájában a hivatásszeretete 
és szaktudása érvényesül. Fel-
adatait nyugdíj mellett is aktí-
van végzi. Böröczné Tóth Csilla 
magas szinten végzett szakmai 
tevékenységéért, példaértékű 
emberi magatartásáért részesült 
elismerésben.

Dobránszky-Kulcsár Zsófia 
2013 óta dolgozik a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat utcai gondo-
zószolgálatánál mint koordiná-
tor. Munkájában dinamizmus, 
alaposság, segítőkészség, gondos-
kodó és ügyfélfókuszú hozzáállás 
jellemzi. A téli krízis időszakban 
a krízisautó működtetésében is 
szerepet vállal, valamint részt vett 
a hajléktalanokat ellátó teajárat 
üzemeltetésében, mely a kapcso-
latteremtés és bizalomépítés fon-
tos eszköze volt. A covid- járvány 
ideje alatt munkájával segítséget 
nyújtott a pandémia elleni véde-
kezésben.

Saját munkájának ellátása 
mellett számos egyéb tevékeny-
ségbe is példamutató módon 
kapcsolódik be. A Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Miskolci 
Csoportjának önkéntes tagja, 
ahol a városban és vonzáskör-
zetében élő rászorulók megse-
gítése érdekében fáradoznak. 
Több alkalommal vállalta ma-
gára az országos mozgássé-
rült-tábor regionális szervezési 
és koordinátori feladatait. Részt 

vett a Szeretetszolgálat határon 
túli programjaiban is. 2015-
ben, a menekültválság idején, 
feladatot vállalt a hegyeshalmi 
határátkelőnél, ahol a Magyar-
országról távozó menekültek 
ellátásában nyújtott segítséget. 
Dobránszky-Kulcsár Zsófia 
magas szinten végzett szakmai 
tevékenységéért, példaértékű 
emberi magatartásáért része-
sült elismerésben.

Hazir Dóra szociálpolitikus, 
a Szimbiózis Alapítvány támo-
gató szolgálatainak és számos 
szakmai projektnek a vezetője.
Hét éve dolgozik a szervezetnél. 
Nevéhez fűződik a speciális is-
kolabuszprogram és a speciális 
bébiszitter-szolgáltatás, a Fecs-
ke program indítása és működ-
tetése is. Nyaranta a hiánypót-
ló, többhetes autista táborokat 
szervezi. Aktív résztvevője és fe-
lelős vezetője a Váltó utcai nap-
pali intézmény megújulásának. 
Hazir Dóra magas szinten vég-
zett szakmai tevékenységéért, 
példaértékű emberi magatartá-
sáért részesült elismerésben.

Kiss Viktória az Miskolci Egye-
sített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézménynél 
családsegítő. 22 éve dolgozik a 
család- és gyermekjóléti szolgál-
tatásban. Pályafutását szociális 
asszisztensként kezdte. A szo-
ciálismunkás-képzés elvégzését 
követően a családsegítői munka-
csoportban folytatta munkáját.

Klienseinek legjobb tudá-
sa szerint próbál mindig segí-
teni. Felkutatja a lehetőségeket, 
utánajár miben és hogyan tud-
ja orvosolni problémáikat. Min-
dig lelkiismeretesen, embersé-
gesen végzi segítőtevékenységét. 
A problémával mindig mélyre-
hatóan foglalkozik. Széles körű 
szakmai kapcsolati tőkére tett 
szert, így aktívan és hatékonyan 
tudja kliensei érdekeit képvisel-
ni, illetve ügyeiket kezelni. Több 
családnak segített lakáspályáza-
tokban, ahol ennek köszönhe-
tően nyertes pályázat született, 
továbbá több idős ember sze-
mélyre szabott bentlakásos intéz-
ményi elhelyezésében is aktívan 
közreműködött. Kolléganőként 

is példás és jeles, mindig lehet 
rá számítani, igazi csapatjátékos, 
kollégáival is törődik, és segíti 
őket. Közösségi programok ak-
tív szereplője és résztvevője. Kiss 
Viktória magas szinten végzett 
szakmai tevékenységéért, példa-
értékű emberi magatartásáért ré-
szesült elismerésben.

Kovács Istvánné a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény Őszi 
napsugár otthonban részlegveze-
tő. 2012. április végétől dolgozik 
az Őszi Napsugár Otthonban. 
Gondozói munkakörben kezd-
te el tevékenységét, melyet kel-
lő odafigyeléssel, precizitással 
végzett. Ennek köszönhetően 
lehetőséget kapott irányító gon-
dozói munkakör betöltésére az 
akkori Idősek Házában. Ezt kö-
vetően került a MESZEGYI Őszi 
Napsugár Otthonába, ahol egy 
112 férőhelyes gondozási rész-
leg részlegvezetői feladatait lát-
ja el. Vezetői munkájára a hatá-
rozottság, következetesség és a 
precizitás jellemző. Tevékenysé-
gét végtelen hivatástudat és alá-
zat jellemzi, kimagasló szakmai 
tudással rendelkezik. Az elmúlt 
években pluszfeladatként hárult 
rá a covidelkülönítő részleg irá-
nyítása, mely új kihívás elé állí-
totta, s ennek kapcsán ismételten 
bizonyította rátermettségét, hiva-
tástudatát és elkötelezettségét az 
intézmény iránt.

Lelkiismeretes, fáradhatatlan 
munkájával, szakmai igényes-
ségével teljes mértékben kivív-
ta beosztottai és felettesei elis-
merését. Energikus, életvidám, 
közösségi ember, aki a rendez-
vények szervezésében, megva-
lósításában is örömmel és lelke-

sedéssel veszi ki a részét. Kovács 
Istvánné magas szinten végzett 
szakmai tevékenységéért, pél-
daértékű emberi magatartásáért 
részesült elismerésben.

Krajnyákné Kovács Anna a 
Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény Diósgyőri bölcsődé-
jének kisgyermeknevelője. Pá-
lyáját óvónőként kezdte, majd 
családi okok miatt közel 20 évig a 
vendéglátás területén dolgozott. 
A vendéglátás után először a haj-
léktalanszállón, majd ezt követő-
en az idősellátás területén házi 
segítségnyújtásban dolgozott. 
Mivel mindig is azt érezte, hogy 
a gyermekekkel való foglalkozás 
az ő igazi hivatása, nagyon örült, 
amikor 2007-ben lehetősége lett 
a Diósgyőri Bölcsődében elhe-
lyezkedni. Ahogy az idősellátás-
hoz szükséges szociális képzést, 
úgy a kisgyermeknevelő-képzést 
is örömmel végezte el.

Mosolygós, csendes, szerény 
személyiségével hamar meg-
kedveltette, elfogadtatta magát a 
bölcsőde közösségével. Nagy sze-
retettel és türelemmel foglalkozik 
a gyermekekkel, odafigyel egyé-
ni sajátosságaikra, igényeikre. 
Tyúk anyó módjára nevelgeti, te-
relgeti a jó útra a rábízott csöpp-
ségeket. Szeret énekelni, szépen 
tud furulyázni és versikéket írni 
is, melyek az ünnepélyes alkal-
makkor sokszor el is hangzanak. 
Mindenkihez van pár kedves, bá-
torító szava. Örömmel vesz részt 
továbbképzéseken, nyitott az új 
dolgok iránt. Krajnyákné Ko-
vács Anna magas szinten végzett 
szakmai tevékenységéért, példa-
értékű emberi magatartásáért ré-
szesült elismerésben.

A szociális szférában dolgozók munkájának elismerése

JEGYZET

Hetek óta hevert egy sárga 
téglakő az utcánk egyik elár-
vult háza előtt. Még szürkü-
letben is neonszerűen fénylett. 
Edison minden alkalommal 
körbeszimatolta, majd meg-
jegyezte magának, ahogyan a 
kutyusoknál szokás. Miután 
nekem is ismerősnek tetszett, 
hamar rájöttem, valamikor 
Miskolcon városszerte ezzel 
burkolták a jobb utcákat. A 
Szinva patakparti Urak utcá-
ja, ma Petőfi, a Visinszkij és a 
Vörösmarty is ezzel a kirívó-
an sárgás kővel volt kirakva. 
Miközben a Gordonban még 
hiányoztak a szennyvízcsa-
tornák, az ottani főutca ele-
gánsan sárgállott.

Skovrankó Ernő útépítő 
mérnök szakmája történelmi 
fejlődését egyetlen tételben, 
dióhéjban foglalta össze. A 
múlt század elején egyhavi át-
lagfizetésből hat négyzetmé-
ter bitumenes aszfaltra telt, 
mostanában viszont már akár 
hatvanat is megengedhetünk 
magunknak. Ám a mennyisé-
gi és a minőségi haladás nin-
csen teljesen szinkronban.

Azt is elmondta, hogy ez 
a bizonyos sárga keramit út-
burkoló tégla magyar szaba-
dalom, pontosan 1904 janu-
árjának végén jegyezték be. 
Tulajdonképpen egy speciális 
agyagból készült, és formák-
ban égették ki. A kőbányai tég-
lagyárban fejlesztették ki, és 

ebben nagy szerepe volt Gör-
gey Artúrnak is. A húsz centi-
méter hosszú, hét centi magas 
és széles tégla alul-felül enyhén 
lekerekített sarkú. Ez a pirog-
ránitsárgás keramit rendkívül 
tartós, ám nedvesen azonnal 
csúszóssá válik. Bármennyire 
is szép, tetszetős, kopásálló, a 
mai közlekedési viszonyok kö-
zött balesetveszélyes. Magam 
is megtapasztaltam: első mo-
torommal egy ilyen kövön pe-
receltem először.

Nekem most egyetlen egy 
ilyen sárga kövem lett, nosz-
talgiából meg is őrzöm. Ernő 
emlékezete szerint, ha eze-
ket idejében felszedtük volna, 
kincset érnének. Hiszen ki-
sebb forgalmú utcákban ennél 
figyelemfelkeltőbb zebrákat 
nem is lehetne másból kirak-
ni. Ráadásul ezt már nem 
kellene félévente újrafesteni. 
Sajnos Miskolcon sehol nem 
bíbelődtek a felszedésükkel, 
egyszerűen mindenütt lebitu-
menezték.

Akárcsak a bazalt- és macs-
kaköveket. Az idősebbek nem 
felejtették el, hogy az ötvenes 
években még a városba beve-
zető főútvonalak is ilyen koc-
kákkal voltak kirakva. Dom-
borúan, hogy lefolyjon róluk 
a víz, és megkeserítsék a még 
egyszerű diagonál abroncsok-
kal autózok életét.

Benedek Miklós, volt kol-
légám, mesterem írta meg a 

Miskolci macskakő című tör-
téneti visszaemlékezését. Mi-
vel jó ideig ez volt városunk 
utcáinak legjellegzetesebb 
burkolóanyaga, találóbb cí-
met nem is adhatott volna 
művének. Ám mitől macska 
az apró bazaltkocka, arra már 
többféle magyarázatot is kap-
tam. Ernő szerint a németek 
keresztelték el, mivel ezeknek 
a felső része szélesebb, olyan, 
mint a cicák feje, míg alul kes-
kenyebbek, mint a doromboló 
négylábúak ajka. Szakmai kö-
rökben a nagyobbakat pedig 
az alakjuk miatt püspöksüve-
gesnek nevezték.

A volánforgatók a meg-
mondhatói, hogy ezek a ki-
sebb és nagyobb bazaltkoc-
kák is jégpályaként csúsznak 
az esős időben. Ám nemcsak 
emiatt váltottunk érdes asz-
faltra. A köveket általában 
rabokkal bányásztatták és 
faragtatták, keserves és fá-
rasztó munka volt az előál-
lításuk. A precíz lerakásuk 
sem gépesíthető, igazi szak-
értelmet igényel. Így aztán a 
sárga keramit- és bazaltkoc-
kás kis utcák még az óváro-
si negyedekben is eltűnőben 
vannak.

Jól is van ez így, hiszen a Já-
rom az utam, a macskaköves 
utam örökzöld, andalító slá-
ger rettenetesen fals lenne bi-
tumenes változatban.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Járom a macskaköves utam… Egyszerűen, érthetően az energiaárakról
Most, hogy külön minisztériu-
ma lesz az energetikának, gon-
doltuk, összeszedünk néhány 
logikus kérdést az árak alaku-
lásáról és a megújuló energia-
források hazai helyzetéről. 

Ha ezek között nem találja, 
de önnek is lenne konkrét kér-
dése, küldje el nekünk! 

– Miért csak a vezetékes földgáz 
ára emelkedett ennyire durván? A 
PB-palackoké is feljebb ment, de 
nem ennyire. Hogy van ez?

– Ez azért van, mert a PB-pa-
lackokban probán-bután gáz 
van, amiket a kőolaj finomítása 
során választanak szét a nyers-
anyagtól. Ezért a PB-palackok 
ára a kőolaj hordónkénti árától 
függ, az pedig nem drágult any-
nyit, mint a földgáz.

– A távhő is a tízszeresére drá-
gult. Az is olcsóbb lesz majd?

– Csak az intézmények és a 
cégek számára drágult a táv-
hő, a lakossági szolgáltatás ára 
csak minimálisan változott. Bíz-
zunk benne, hogy a gáz árának 
csökkenésével az is mérséklődik 
majd. Viszont meg kell jegyez-
ni, hogy a távhőárat sem a város 
vezetése találta ki. Egy szeptem-
ber utolsó napján kihirdetett és 
október elsejétől hatályos kor-
mányrendelet határozta meg, 
mennyiért kell a MIHŐ-nek át-
adnia a felhasznált hőmennyi-
séget a fogyasztóknak. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ez a lakos-
ságot egyelőre nem érinti, csak 
az önkormányzatokat, intézmé-
nyeket, vállalkozásokat.

– Lesz még olcsó a gáz, az áram 
és a távhő?

– Például az olaj árában hatal-
mas kilengések voltak az elmúlt 
években. 2014 februárjában a 
Brent típusú olaj ára 110 dol-
lár körül mozgott, két évvel ké-
sőbb, 2016-ban, ugyancsak feb-
ruárban 37 dolláron állt. A covid 
előtti évben, 2019 decemberé-
ben 65 dollárba került egy hor-
dó, majd jött a vírus és a home 
office, 2020 tavaszán beesett 25 
dollár közelébe. 2022 július ele-
jén 115 dollár volt ugyanez. Ha 
ebből indulunk ki, akkor bár-
mi is lehet, és annak épp az el-
lenkezője is. Szakértők azonban 
arra figyelmeztetnek, hogy fele-
lősebben és takarékosabban kell 
bánnunk az energiával, nem-
csak az ár, hanem a környeze-
tünk miatt is.

– Tényleg csak a brüsszeli 
szankciók tehetnek arról, hogy 
elszabadultak az árak?

– Mint az előbbi, olajról írt 
válasz is mutatja, az árak folya-
matosan változnak Brüsszeltől, 
Budapesttől függetlenül. A kor-
mány most mindenért az Euró-
pai Uniót hibáztatja, csak azt fe-
lejtik el hozzátenni: a szankciók 
amiatt születtek, mert Oroszor-
szág lerohanta Ukrajnát. Kétség-
telen, hogy Magyarország eddig 
nem kerülhette meg Moszkvát, 
hiszen Paksot oroszok építették, 
a gáz onnan jött, csakúgy mint 
az olaj. Ez egy nehéz helyzet, de 
képzeljük el, hogy valamelyik 
szomszéd ország megtámad-
ja Magyarországot. Vajon nem 

azt várnánk, hogy az agresszort 
büntesse meg az Európai Unió 
vagy a NATO? Másrészt pedig, 
mind az infláció, mind az ener-
gia-áremelkedés már a háború 
(2022 február) előtt elkezdődött.

– Én személy szerint vagy a 
családom mit tehetünk?

– Ez nem könnyű kérdés. Az 
biztos, hogy érdemes odafigyel-
ni az energiafogyasztásra. A csa-
ládok nagy része már most is ezt 
teszi, a számlák ugyanis kegyet-
lenül érkeznek. Egységes megol-
dás nincs.

Ami a fogyasztást illeti: apró 
lépésekkel csökkenthetjük az 
energiafelhasználást. Ha egy 
szobában nincs senki, ne égjen a 
lámpa, amit nem árt egyébként 
lecserélni LED-izzókra, azok-
kal is sokat megtakaríthatunk. 
Ha nem nézzük a tévét, ne le-
gyen bekapcsolva. Ha megtehet-
jük, igazítsuk a fűtést úgy, hogy 
csak akkor legyen meleg, ha ott-
hon vagyunk, ne állandóan. Ha 
azon gondolkodunk, hogy fel-
újítjuk az otthonunkat, kérjünk 
szakmai segítséget. Miskolc 
önkormányzata a Gondosko-
dó Miskolc program keretében 
energetikai szakértőket kért fel, 
akik ingyenesen állnak az önök 
rendelkezésére. Sokan pedig él-
tek a LED-csere programmal, 
amiben ingyen kaphattak ener-
giatakarékos izzókat. Ezek fo-
lyamatosan érkeznek, és néhány 
héten belül meg is kezdik a szét-
osztásukat, amiről mindenkit 
értesítenek majd.

SZŰCS PÉTER

Varga Andrea alpolgármester köszönti a szociális szféra legjobb-
jait. Fotó: Mocsári László
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12-ei beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális bruttó 
ajánlati ár (Ft)

Közép-Bábonyibérc
hrsz.: 51227 (gyümölcsös  

és út, szőlő, szántó)
6800 m2 11 684 000

Babits M. u.
hrsz.: 47647; 569/809 tul. 

hányad (beépítetlen terület)
809 m2 10 500 000

Kazinczy F. u. 20. fszt. 4.
hrsz.: 3519/A/12;  

33/61 tul. hányad (üzlet)
61 m2 17 018 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a www.in-
gatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint a 70/466-4399 és 

az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. Felhívjuk a pályázók  
figyelmét, hogy a kiíró a felhívást a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt 

követően annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

A Miskolci Egyetemen foly-
tatódott csütörtökön a Ma-
gyar Honvédség pilóta- és 
repülő-műszaki állomány 
utánpótlását célzó toborzó-
programja. A rendezvényen a 
leendő diplomások, különö-
sen a műszakiak érdeklődé-
sét kívánják felkelteni azon 
nem hétköznapi hivatások 
iránt, amelyeket a honvédség 
kínál a légierő kötelékében.

Szűcs Péter, a Miskolci Egye-
tem általános és tudományos 
rektorhelyettese köszöntötte a 
megjelent katonákat és diáko-
kat. Kiemelte: „A Magyar Hon-
védséggel nagyon jó szakmai 
kapcsolatokat ápolunk, az egye-
tem és a honvédség évek óta 
szoros és eredményes együtt-
működést folytat, az intézmé-
nyünk hosszú ideje segíti a ka-
tonai toborzók munkáját, teret 
biztosítva a hallgatók tájékozta-
tásához” – mondta a rektorhe-
lyettes, aki ezután Varga Attila 
ezredestől, a Magyar Honvéd-
ség Parancsnoksága szakrefe-
rensétől egy emléktáblát vett át, 
amelyen a honvédség köszönte 

meg az egyetemnek az évek óta 
tartó aktív támogatást.

A bemutató előadásokat Hári 
László alezredes, az MH Kato-
nai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság 5. Had-
kiegészítő és Toborzó Központ 
parancsnoka kezdte, felvázolva a 

magyar légierő jelenlegi helyzetét 
és a jövő kilátásait. „Ez egy fan-
tasztikus pálya, a Forma 1-gyel 
tudom összehasonlítani. Az is 
hosszú évek folyamata, hogy va-
laki ott pilóta lehessen. Nálunk 
itt, a levegőben lehet megélni ezt 
az álmot, ebben segítünk annak, 

aki érzi magában az elhivatottsá-
got” – monda az alezredes.

Varga Attila ezredes a pilóta-
képzési programot mutatta be 
a fiataloknak, külön kiemelve a 
honvédség által nyújtott hosz-
szú távú karrierlehetőségeket, 
akár a „hajózó” állomány, akár a 

földi, műszaki állomány tagja-
ként. Elmondta: A magas szintű 
szaktudás mellett alap az angol 
nyelvtudás is, hiszen a NATO 
kötelékében vagyunk, számos 
kiképzőprogram külföldön zaj-
lik, Kanadától az Egyesült Álla-
mokon át az európai tagorszá-
gokig. Nem beszélve arról, hogy 
a Gripen-vadászpilótákat, az 
itthoni alapozáson túl, Svédor-
szágban képzik ki a géptípusra.

Megtudtuk: Egy vadászgép 
felszállása mögött közel ezer 
ember munkája van. A sze-
relőktől a légi irányítókig. Még 
ha végül csak egy ember ül is a 
gépbe, mögötte egy egész rend-
szer áll, sok elhivatott szakem-
berrel. A magyar légierőben 
jelen állás szerint 32 darab kü-
lönböző típusú merevszárnyas 
repülőgép és 56 forgószárnyas 
helikopter szolgál.

Bozsik Anna hadnagy, he-
likopterpilóta, aki a szolnoki 
bázison teljesít szolgálatot, a 
pályaválasztás motivációjáról 
beszélt: „Édesapámmal repül-
tem gyerekkoromban kisebb 
motoros repülőgéppel, és ez 
nagyon megfogott, ezért vá-

lasztottam ezt a hivatást. Lá-
tom a szemekben itt is a szik-
rát, hogy sokan érdeklődtök 
a repülés iránt. Engem hamar 
beszippantott ez a világ. Itt 
nincs olyan, hogy készen va-
gyok, vége a tanulásnak. Min-
dig van egy újabb feladat, egy 
újabb kihívás” – mondta.

Csák Sándor őrnagy, a kecs-
keméti repülőbázis pilótaokta-
tója: „A vadászgéppel repülés 
egy semmihez sem hasonlít-
ható, háromdimenziós mozgás 
a levegőben. Amikor az ember 
egy ilyen többmilliárdos gépet 
lényegében magára csatol, és 
fölmegy, megcsinálja a szüksé-
ges feladatokat, az különleges 
dolog” – avatta be a hallgatókat 
az őrnagy, aki Magyarország 
két Gripen-vadászpilóta-ok-
tatójának egyike, közel húsz 
év tanulással, sok ezer repült 
órával, és több száz kiképzett 
újonccal a háta mögött. A fi-
ataloknak, akik fontolgatják, 
hogy vadászpilóták lesznek, 
azt üzente: „Ez nehéz és szép 
hivatás, de a felhők fölött min-
dig kék az ég!”

BACSÓ ISTVÁN

Közösségi tervezésre hívta 
a város az észak-kiliániakat 
november 19-ére. 

A Szinyei Merse Pál utca és 
a Munkás utca közötti tér fej-
lesztéséről gondolkodtak közö-
sen a városrészbe meghirdetett 
közösségi tervezésen az érdek-
lődő helyiek és a város képvi-
selői. Szopkó Tibor, Miskolc 
alpolgármestere köszöntötte 
a megjelenteket, aki fontos-
nak nevezte azt, hogy a helyie-
ket megkérdezzék a városrészi 
központok átalakításával, ki-
alakításával kapcsolatban. 

A kérdéses teresedés a 17-
es és a 18-as választókerü-

let határa, éppen ezért mind-
két terület képviselője jelen 
volt a tervezésen. Varga And-
rea alpolgármester, a 18. vá-
lasztókerület önkormányzati 
képviselője lapunknak úgy fo-
galmazott, a kérdéses terület 
korábban játszótér volt, ami-
nek már kis túlzással a nyo-
mai sincsenek meg. A helyiek 
viszont előszeretettel használ-
ják a teret, éppen ezért fontos 
a következő uniós tervezé-
si ciklus előtt beszélni ennek 
a területnek a lehetséges fej-
lesztéséről is. Szeretnénk for-
rást teremteni ahhoz, hogy itt 
egy olyan közösségi tér jöjjön 
létre, ami a helyieknek igazán 

kiszolgálja az igényeit, ezért 
vagyunk most itt. Nagyon iz-
galmas az itteni helyzet, hiszen 
itt az Észak-Kiliánban néhány 
évvel ezelőtt megalakult a Ki-
lián Észak Közösség (KÉK).

Bartha György, a 17-es vá-
lasztókerület önkormányzati 
képviselője is fontosnak ne-
vezte a helyiek megkérdezé-
sét egy új projekt megkezdése 
előtt. 

Az esemény elején Dobos 
Sára tájépítész ismertette a 
teresedéssel kapcsolatos gon-
dolatait, ő az a már említett 
szakember, akit a város fel-
kért az előzetes tervek elké-
szítésére.  A tér nagyon jó he-

lyen van, mikor előzetesen 
felmérte a területet, örömmel 
tapasztalta, hogy a helyiek 

használják, ő mindenképpen 
megtartaná, sőt kiszélesítené a 
járdát a területen megtalálha-

tó üzletek előtt, de úgy, hogy 
oda padokat is kihelyezzenek, 
ahol le lehet ülni beszélgetni. 
A tér központi részét sem he-
lyezné át, csak átalakítaná. A 
növényszer felfrissítése min-
denképpen szükséges a tér és 
tulajdonképpen az ott meg-
található fák, bokrok jövője 
miatt is. Dobos Sára egy mi-
nijátszóteret is el tudott volna 
képzelni a területen, a helyiek 
többsége viszont azt mondta, 
mivel egy nagy játszótér már 
van a közelben, ide más funk-
ciókat szeretnének. Többen 
felvetették egy pavilon szük-
ségességét.

TAJTHY ÁKOS

Sokan vettek részt a toborzóprogramon. Fotó: Horváth Csongor

Bartha György, Varga Andrea és Szopkó Tibor. Fotó: Horváth Cs.

Azért fizetnek, hogy repüljek – pilótatoborzás

Közösen tervezték meg az Észak-Kilián megújuló központját

Fontos az ünnep. Nekem, 
neked, mindannyiunknak. 
Fontos, hogy néha megáll-
junk és megéljünk pillana-
tokat. 

Amikor csöndbe és nyuga-
lomba burkolózik a nappal és 
az este. Pont olyan, mint ami-
kor leesik az első hó. A pilla-
nat, amikor talán sikerül ün-
neplőbe öltöztetni a szívünket 
is. Emlékszem, amikor még 
kislány voltam, a piacról vit-
tük haza a pirosban pompázó 
kardvirágokat anyának tavasz-
szal. Az is élénken él bennem, 
hogy a születésnapomon a 
nagyim által készített torta várt 
az asztalon tulipánokkal. A mai 
napig ez a kedvencem, talán 
nem véletlenül. A karácsonyt 
és a szilvesztert felölelő idő-
szak teljesen más volt, mint ma. 
Nem hónapokig tartott, hanem 
egy meghitt, csöndes időszak, 
mely az együttlétről szólt. Ösz-
szegyűlt a nagy család, majd 
mikor a következő generáció 
érkezett - növekedett, akkor 
első és másodnapján már egy-
másnál ünnepeltünk.

Ma a téli, ünnepi időszak 
már ősszel kezdődik. So-

kunknak túlságosan is korán. 
Ahogy rövidülnek a nappa-
lok, úgy jelennek meg a sza-
loncukrok a boltok polcain 
és a fényfüzérek az ablakok-
ban. A karácsonyi dömping, 
a szezon előtti akciók során 
teljesen összekeveri a jóaka-
ratot és a nagylelkűséget a fo-
gyasztói társadalom elérhető 
profitjával. Az advent azon-
ban pont a csönd mélységeit 
szeretné elénk tárni. Arra ösz-
tönöz bennünket, hogy tiszta 
lélekkel és nyitott szemmel 
nézzünk a világba, ismerjük 
fel mások szükségeit, fordul-
junk egymás felé, és támo-
gassuk, segítsük egymást. Ad-
vent idején gyertyát gyújtunk, 
mely jelzőfény a sötétben. 
Ezek az apró lángok felkészí-
tenek bennünket a karácsony 
szent ünnepére, és emlékez-
tetnek bennünket arra, hogy 
szükségünk van szeretetre, 
megnyugvásra, együttlétre 
és odafigyelésre. Olyan vi-
lágban élünk, mely tele van 
konfliktusokkal, erőszakkal, 
szenvedéssel és sötétséggel. 
Az adventi időszak mintegy 
bölcsességet kínál a nagyvi-
lágnak, lehetőséget adva arra, 

hogy önzésünket félretéve a 
kedvességet és a türelmet he-
lyezzük előtérbe.

Fontos az ünnep. Fontos a 
karácsony és annak szentsé-
ge. A várakozás, mely meg-
előzi, lehetőséget ad nekünk 
arra, hogy átgondoljuk, merre 
tartunk. Akár egyénileg, akár 
a társadalomban és a nagy-
világban. Vajon megtanul-
tuk-e a leckét és gyakoroljuk 
is? Talán átrobogtunk ezen az 
éven is, észre sem véve, meny-
nyi minden jó történt velünk. 
Lehet, hogy vágytunk nagyon 
valamire, és mégsem kaptuk 
meg – és lehet, pont ez a jó! Ez 
az időszak remek lehetőség 
arra, hogy visszatekintsünk. 
Időt kapunk arra, hogy lassít-
sunk a tempón. Elcsöndesed-
ve picit többet olvassunk, be-
kuckózva nézzünk egy filmet, 
vagy együtt főzzünk, beszél-
gessünk, sétáljunk.

Úgy érzem, ma sokkal fon-
tosabb odafigyelnünk egymás-
ra. Különösen az adventi idő-
szakban. Rohannak a napok, a 
hetek, sokszor észre sem vesz-
szük, hogy telik az idő, csak 
karácsony táján döbbenünk 
rá – ismét eltelt egy év. Ilyen-

kor érezzük igazán, mire nem 
volt időnk, mennyi mindenen 
átsiklottunk. Mennyi mindent 
tehettünk volna még egy év le-
forgása alatt. Milyen jó lenne, 
ha az ünnep most valóban ar-
ról szólna, hogy hazatérünk. A 
lelkünkbe. Megtaláljuk azt, akik 
valójában vagyunk. Időt ha-
gyunk magunknak a felisme-
résekre és arra, hogy megéljük 
az ünnepet a maga csöndessé-
gében. Merjünk odafigyelést, 
megértést és figyelmet tenni 
a fa alá drága bolti ajándékok 
helyett. Egy kézműves apró-
ság szívből jövő meglepetés, 
mely szeretettel készül – legyen 
ez egy kötött sál vagy egy pár 
mézeskalács. Ha megtehetjük, 
hagyjunk el apró ajándékot a 
villamoson, rejtsünk egy koc-
ka csokit valaki zsebébe, ezzel 
mosolyt csalva egymás arcára. 
Éljük meg az ünnepet a maga 
meghitt valójában drága, hamis 
csillogás helyett. Sosem volt 
még ekkora szükségünk rá.

Adventi várakozás: forduljunk egymás felé

GALLAI JUDIT

COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM

WWW.GALLAIJUDIT.COM

Az eszköznek köszönhe-
tően otthonról vagy akár 
egy mobiltelefonról is meg-
figyelhetjük az Év Kilátójá-
nak csodálatos panorámáját. 
Milyen a kilátás a Zsófia-ki-
látóról? Milyen az idő Lilla-
füreden? 

Az ilyen kérdésekre már 
otthonról vagy akár egy mo-
biltelefonról is választ lehet 
kapni köszönhetően annak a 
kamerának, amely az ÉSZA-
KERDŐ jóvoltából felkerült 
az Év Kilátójára – írja közle-
ményében a Zrt.

Kamera a Zsófia-kilátón
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Még akár világbajnok is 
lehet Argentina labdarú-
gó-válogatottja, ha innen-
től kezdve megnyeri vala-
mennyi mérkőzését.

A jelen azonban nem ezt 
ígéri, mert Messiék novem-
ber 22-ei buktája alapján a 
focivébék legnagyobb bla-
májára joggal pályázhat a 
csapat. Az történt ugyanis, 
hogy a szakírók által lesaj-
nált, pofozógépnek elköny-
velt Szaúd-Arábia teljesen 
megérdemelten 2-1-re le-
győzte a dél-amerikaikat. Vi-
lágbajnoki álmaik is voltak, 
hogy „megjutalmazzák” egy 
még hiányzó arannyal klasz-
szisukat, az utolsó táncra vál-
lalkozó Messit. Az előjelek 

biztatóak voltak, hiszen az 
argentinok 3 éve nem szen-
vedtek vereséget, s legutóbbi 
15 találkozójukon mindösz-
sze 3 gólt kaptak. Az első fél-
időben összejött a vezetés is, 
Messi értékesítette a jogosan 
megítélt büntetőt. Úgy tűnt, 
nem borul fel a papírforma.

Fordulás után aztán né-
hány perc alatt kettőt berá-
molt az utóbbi 3 vébére csak 
egyszer kijutó Szaúd-Arábia. 
Keretük összértéke 23 millió 
euró, és valamennyien ott-
hon játszanak, az argentino-
ké 607 millió euró, és a légi-
ósok aránya 96 százalék. Ez a 
találkozó is bizonyítja, hogy 
nem mindig a matek dönt. 
Látszott, bármeddig tart a 
meccs, a sztárok képtelenek 

a kapuba betalálni. A 8 per-
ces hosszabbítás sem segített 
rajtuk. A szervezetten, harco-
san küzdő szaúdiaknak nem 
volt önbizalomhiányuk, tet-
tek egy lépést, hogy történe-
tük során először túlvereked-
jék magukat a csoportkörön.

Újabb vb-sokk szerdán: 
Németországot 2-1-re le-
győzte Japán, ugyanaz a sors 
vár rájuk, ha tovább akarnak 
jutni: nyerni és nyerni.

Anglia viszont elfelejtette a 
Magyarország elleni fiaskó-
kat: Iránnak hatot gurított. A 
spanyolok hetet Costa Ricá-
nak, hétszer találták el a ka-
put, mindannyiból gól szü-
letett, ellenfelük egyszer sem 
tette próbára a háló őrét, ez is 
világcsúcs.                              BGY
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Sokadszor ismét hazatért 
Miskolcra Pataky Attila, az 
Edda frontembere, és ze-
nekarával újabb koncerttel 
ajándékozta meg szülőváro-
sa lakosait november 11-én a 
DVTK Arénában. A legendás 
énekes, zenész szakított időt 
arra, hogy interjút adjon a 
minap.hu-nak és lapunknak, 
a Miskolci Naplónak.

Miskolci Napló: Ha azt mon-
dom: 2021. július 2., erről mi jut 
az eszedbe?

Pataky Attila: A 70. születés-
napom. Felemelő pillanat volt, 
amikor az Arénában az Ed-
da-táborral közösen megünne-
peltük 2021. december 28-án. Ez 
volt a csúcsok csúcsa, a leg-leg, 
48 év a hátam mögött, bennem, 
bennünk. Fantasztikus élményt 
jelentett a majd háromórás kon-
cert. Ezzel párhuzamosan Orsi, 
a feleségem meglepetéspartit 
szervezett számomra. Néhány 
barátja szállt be, hogy segítsen 
neki, teljesen „elaltattak”. Úgy 
volt, elmegyünk otthonról, Bu-
dajenőről, majd visszatértünk: 
40-50 közeli barátom köszön-
tött. Fergeteges buli kerekedett, 
ennél több nem is kell, így kerek.

MN: Most hazai pályán, a 
DVTK Arénában léptetek fel…

PA: Olyan nyár van mögöt-
tünk, hogy valami miatt min-
den bulink szuper jól sikerült. 
Azt hiszem, csúcson vagyunk 
a 48 évvel. Miskolcra a Retro 
1, 2-nek vegyített változatát, 
legjobb dalait, legizgalmasabb 
pillanatait hoztuk: minden-
ki megtalálta benne azt, amit 

szeretne hallani. Becsületesen 
készültünk rá, a maximumot 
akartuk nyújtani a közönség-
nek. Ez a tapsok visszajelzése-
iből úgy tűnt, sikerült

MN:A novemberi két nagy-
koncerteteket – a miskolcit és 
a szegedit – Kiss Zoltánnak, 
Hagymának ajánlottátok…

PA: Így van, megemlékezünk 
munkatársunkról, barátunkról, 
útitársunkról, aki 28 éve szál-
lította a zenekarunkat, de már 
nem kanyarodik be soha töb-
bet az Edda-busszal, mert ke-
rékpárbalesete az életébe került. 
Hagyma csodálatos egyéniség 
volt, jó humorú, vidám alkat, 7 
millió kilométer balesetmentes 
vezetéssel, nagy–nagy türelem-
mel. Elmondhatatlanul hiány-
zik nekünk. Tettem egy ígéretet, 
hogy nem hagyja el durva szó 
a számat, nem türelmetlenke-
dek. November 8-án reggel óri-
ási ködben utaztunk vidékre, az 
első szituációnál egy pillanat-
ra a régi lettem, de megjelent 
Hagyma arca, és kisimult ben-
ne, előttem az út. Ezután is béke 
és szeretet lesz vezetés közben.

MN: Mi a titka annak, hogy 
nem fog rajtad az idő?

PA: Látszik az, csak ügyesen 
leplezem – mondja nevetve. Azt 
hiszem, a rockzene konzervál, 
fiatalon tart, ez az egyik legfon-
tosabb. A másik a szenvedély, a 
humor, amit genetikailag vagy 
hozunk magunkkal, vagy nem. 
Ez nagyon kell az élethez. A har-
madik pedig a kitartás, ma már 
tudom mekkora érték, amit a 
teremtő Isten adott: énekelhe-
tek, dalokat írhatok, és boldog-

ságot adok vele az embereknek. 
Ez óriási ajándék, ezt meg kell 
becsülni nagyon. Ehhez tartozik, 
hogy tényleg ízzig-vérig profik 
vagyunk. Tudjuk például, erre a 
bulira is hogy kell készülni, mit 
kell átnéznünk, javítani rajta. Ha 
a legjobbal indulok el, akkor már 
a színpadra fellépni könnyebb. 
Lazának lenni, akár hülyéskedni, 
hiszen profi módon minden ott 
van a kézben. A rockzene eleve a 
pillanat varázsa, nem köt minket 
semmi. Ha azt látom, hogy egy 
szép leány felkiabál a fiúja nya-
kából, hogy az Érzés című dalt 
szeretné hallani, akkor a 242 da-
lunkból elővesszük.

MN: Álmodtál egy világot 
1980-ban. Mit változott ez?

PA: Az én világom, amit ma-
gamnak és a dalokon keresztül 
az Edda-tábornak gondoltam, 
az úgy megvalósult. Az, hogy 
a másik pólus, az egyre tébo-
lyultabb világ száguld a szaka-
dék felé, azt nem én csináltam, 
az biztos, de te se valószínűleg. 
Szomorúan tekintek erre a fo-
lyamatra. Dalaimmal, hitem-
mel mindent elkövetek, hogy 
ne úgy legyen, amit a Dark, a 
sötét oldal elképzel, szán ne-
künk. Akadjon a csutka a tor-
kukon!

MN: Milyen gyakori úticél 
Miskolc?

PA: Ahogy az életem hoz-
za, nincs betervezve, amilyen 
gyakran tudok, megyek. Csa-

ládi problémáim olykor elfog-
laltak az eddásságom mellett. 
Saját egészségemet kellett kupál-
ni, vagy éppen a mocskos, tet-
ves covid nevű rémálom, amit 
ránk szabadítottak. Ez állított 
meg, hogy ne az élet, a boldog-
ság, ne Miskolc felé forduljak. 
Szívem mélyén Miskolc a min-
den. A születési hely számomra 
meghatározó. Ideköt ifjúságom 
minden első élménye, amit a 
szívemben őrzök. Itt volt az első 
sikerem, örömtáncom. Kitö-
rölhetetlen emléket jelent min-
denekelőtt a Vasgyár, a DVTK, 
a Forint oldal, a villanytelepi 
strand, a hajdani moziépületek. 
A szívemben örökre megőrzöm 
az egykori acélvárost.

MN: Egy rocklegenda tarto-
gat-e újdonságokat rajongói-
nak?

PA: A mi közönségünk min-
ket vár. Pont ez az egyik erős-
ségünk: mi a 100-200-as klub, 
de a 20 ezres publikum előtt is 
ugyanúgy játszunk, olyan mi-
nőségben, amit elvárnak tőlünk. 
Elsősorban szórakoztatni indu-
lok el. Rájöttem, roppant nemes 
foglalkozás a miénk: jó érzés 
boldogságot, mosolyt csalni az 
arcokra. Természetesen van da-
laimban tanítás is, jó részük ko-
moly mondanivalót hordoz. Ha 
valaki meghallja, hogy mit írtam 
bele, akár még segíthet is neki.

MN: Végül szóljál arról, hogy 
alakult fiaid életútja?

PA:Az alma úgy látszik nem 
esett messze a fájától. A nagyfi-
am, Gergő saját zenekarral, a Pa-
taky Művekkel turnézik, mely 
lassan tízéves múltra tekinthet 
vissza. Megtaláljuk egymást a 
színpadon, tudunk együtt létez-
ni. Nagy vágyam teljesedett be 
ezzel. Unokám, Lilike 18 éves, 
szép és okos is, kell még en-
nél több? Fiatalabbik fiam, At-
tila Csaba. Négy-öt éve gitáro-
zott, most épp nem, pedig tele 
van ritmussal, dehát érettségire 
készül. Hetedikes korában Mi 
akarsz lenni? címmel dolgozatot 
írattak velük, ő helyesen azt ve-
tette papírra, hogy boldog akar 
lenni. Találja meg önmagát. Ha 
visszatér a gitárhoz, segítek neki. 
Ha nem, csináljon bármit, csak 
szívből tegye, legyen boldog fel-
nőtt. Mi Gergővel a színpadon 
érezzük jól magunkat.

BUZAFALVI GYŐZŐ

Pataky Attila: csúcson vagyunk a 48 évvel

Az Edda népszerűsége töretlen. Fotó: Szabó Krisztián

Maradjon is így! A DVTK 
focicsapata fölényesen áll a 
másodosztályú tabella élén. 

A legfőbb riválisnak tekinthe-
tő MTK-t 6 ponttal, a Gyirmó-
tot pedig héttel előzi meg. A leg-
kisebb különbség a pécsiekkel 
szemben van, 4 pont, de ők hiá-
ba az egyetlen veretlenek a 20-as 
létszámú mezőnyben, a szakem-
berek nem tekintik feljutónak, 
ahogy a 6 pontos hátrányban 
lévő Szegedet sem. Diósgyőrben 
végre egymásra talált játékos, 
edző, közönség és a vezetés. Nincs 
kritikai észrevétel, de az első he-
lyet nem is kell megmagyarázni. 
Még azt se lehet mondani, hogy 
kevés gólt szereztek (33-at), és 
sokat (16-ot) kaptak. Ez a mu-
tató is rendben van. Egyedül az 
MTK talált be többször (49 gól), 
de nekik huszonkilencszer a saját 
hálójukból is ki kellett szedniük 
a labdát. A Pécset ugyan csak ti-
zenegyszer mattolták, de az elért 
találatuk mindössze 19, és a 17 
meccsükből kilencszer ikszeltek, 
toronymagasan a legtöbbször.

Kuznyecov Szergej vezető-
edzői kinevezésével kisütött a 
nap Diósgyőrben, az utolsó 3 
bajnokin jó képességű csapa-
tokat (Szeged, Csákvár, Nyír-
egyháza) iskolázott le a DVTK, 
a szurkolóknak egy percig sem 
kellett izgulniuk a győzelem 
elmaradása miatt, a 8 szerzett 
gólra válaszolni sem tudtak. 
A Kozármisleny elleni itthoni 
1-1 lóg ki a sorból, de nem le-
het mindig nyerni. A Magyar 
Kupában hazai környezetben 
szenvedtek vereséget a piros-fe-

hérek a Szegedtől, a kiesés sose 
öröm, ám ez nem vészes, mivel 
reális esély úgysem volt a vég-
ső diadalra. Pályaválasztóként 
második a DVTK 19 ponttal, 
15-6-os gólkülönbséggel, hat 
győzelem, valamint 1-1 döntet-
len és vereség. Ennél jobb ered-
ményt otthonában csak a Pécs 
ért el: 21 pontot, de 9 meccsből. 
Érdekes, hogy mennyire gyen-
ge a saját stadionjában a Gyir-
mót, csak a 17., ötször vonultak 
le vereséggel. Idegenben viszont 
a Gyirmót teljesít a legjobban: 
nyolcból hatszor győzött, két-
szer remizett, így lett 20 pontja. 
E rangsorban is „ezüstérmes” a 
DVTK: hatszor nyert, három-
szor vesztett, döntetlenje eddig 
nincs, ez 18 pont. A Pécs és az 
MTK kimozdulva csak 12, illet-
ve 13 pontot kasszírozott.

Piaci értékét tekintve az MTK 
és a DVTK kerete kiemelkedik 
a másodosztály mezőnyéből. Az 
NB II tíz legértékesebb futbal-
listája közül 6 az MTK-ban, 3 a 
DVTK-ban játszik. A listát Bog-
nár István vezeti 500 ezer euróval, 
őt a 6. helyen követi a diósgyőri 
Lukács Dániel, a 7-10. Köny-

ves Norbert és Cseke Benjamin, 
közrefogva a kék-fehér Medgyes 
Sinant. Érdekesség, hogy a Nyír-
egyháza ellen 7340 volt a hivata-
los nézőszámunk, azaz 2075-tel 
több, mint a forduló többi 9 pá-
lyáján összesen (5265-en).

Hogy mi a DVTK legnagyobb 
erénye? Labdaszerzésekből igen 
gyorsan és jól zárkóznak fel: elég 
említeni Lukácsot, Jureket, Ge-
rát, a középpályán is akadnak 
villámlábúak. Az ellenfelek, ha a 
félpályánál elvesztik a játékszert, 
akkor nehezen tudják kivéde-
kezni. A szakmai vezetés biz-
tosan látja a problémákat is, de 
most minden szép és jó. A kapu-
fáról nekünk befelé pattan a bőr-
golyó, a riválisoknak meg kifelé, 
és lehetőségeik kihasználása egy 
mozdulaton, egy végső passzon 
múlik. Ez a tendencia tartson 
ki minél tovább, és akkor majd 
lehet újratervezni az NB I-ben. 
Idén még 3 pontszerző alkalom 
nyílik, mindjárt november 27-
én Győrben az ETO ellen, aztán 
két otthoni találkozó zárja a sort: 
december 3-án a Haladás érke-
zik, majd a Siófok december 11-
én.                                        B. GY.

Életkép a Nyíregyháza elleni hazai derbin. Fotó:Juhász Ákos

Most minden szép és jó Diósgyőrben

Idén december 03-án, 14. 
alkalommal rendezi meg 
a Miskolc-Mályi Vitorlás 
Sport Club (MMVSC) a 
téli időszak egyik legöröm-
telibb hangulatú vitorlás-
versenyét – Mikulás-váró 
hangulatban – közölte la-
punkkal Csorba Dávid, az 
MMVSC elnöke.

A legelső Mikulás Kupa 
2008-ban, a helyi elszánt fia-
talok merész ötletéből valósult 
meg, az évek során pedig egy 
különleges, hagyományőrző 
esemény vált belőle. A sport-

egyesület tagjai az eddigi 
évekhez hasonlóan zsíros ke-
nyérrel, meleg teával és forralt 
borral, egy-két melegítő pá-
linkával várják a vendégeket a 
klub tóparti épületének terüle-
tén, ahová a belépés ingyenes. 
A pontos helyszín: 3434 Mályi, 
Kővári utca 4., avagy ahol az-
nap sok fehér vitorlát lobogtat 
majd a decemberi szél. Maga 
a verseny december 3-án, 11 
órakor kezdődik, ekkor lepik 
majd el a vitorlázó Mikulások 
a tavat. A szervezők már 10 
órától szeretettel várnak min-
den kedves érdeklődőt, aki 

megtekintene egy különleges 
vízisporteseményt, vagy töb-
bet szeretne megtudni a vitor-
lázásról és az egyesület prog-
ramjairól. Ha érdeklődnek az 
esemény iránt, látogassanak 
ki Mályiba, és legyen részük 
egy ünnepek előtti kellemes 
élményben! – mondta vége-
zetül Csorba Dávid elnök.

Mikulás-váró vitorlásverseny Mályiban 

A focivébék legnagyobb blamája



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. 

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

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

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  az anyanyelvünk, kulturális hagyományaink  

fennmaradása.

Vállaljuk nemzetiségi kötődésünket, legyünk büszkék  
a közösségünk múltjára, értékeire, annak hazánkat  
és a nemzetközi kapcsolatokat gazdagító eredményeire! 

ý

ý

ý

Az akció érvényes: 2022. 11. 26-tól 2022. 12. 02-ig 
Safeguard szappan, 75 g, 2253 Ft/kg 199 Ft 169 Ft
Fiorillo bútortisztító, 750 ml, 1065 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Glade légfrissítő, 300 ml, 2663 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Fiorillo mosogatószer, pumpás, 750 ml, 865 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Perfex Jumbo papírtörlő, 1 tekercs 699 Ft 599 Ft
Palette hajfesték 1099 Ft 999 Ft
Sensodyne fogkrém, 75 ml, 13 320 Ft/l 1299 Ft 999 Ft
Coccolino öblítő, 1450 ml, Purple Orchid 1599 Ft 1299 Ft
Adidas pumpás deo, női, 75 ml, 22 653 Ft/l 1899 Ft 1699 Ft
Sanytol fertőtlenítő padlótisztító, 1 l 1299 Ft 1099 Ft
Bref Prémium WC-illatosító trió, 3x50 g 1399 Ft 1299 Ft
Fiorillo mosógél, 2,5 l, 679 Ft/l 1799 Ft  1699 Ft
Viva WC-papír, 24 tekercs, 3 réteg, hárs, 79,12 Ft/db 1999 Ft 1899 Ft
Persil mosópor, 2,34 kg, 1281,62 Ft/kg 3199 Ft 2999 Ft
Trinát magasfényű zománcfesték, fehér, 1 l 6399 Ft 5999 Ft

Karácsonyi illatszer-ajándékcsomagok széles választékban érkeztek!

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

KIRÁLY ISTVÁN l 06 20/246-5072

TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés, burkolás, fürdőszobák, 

konyhák átalakítása, felújítása.

Apró javításokkal, cserével  
és szereléssel is hívjon bizalommal!

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. munkatársakat keres   
ESZTERGÁLYOS, SZERSZÁM- 

LAKATOS, CNC-MARÓS  
és SZIKRAFORGÁCSOLÓ  

munkakörbe.

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

Apróhirdetés
Aranykalászos gazda 
(rész szakma) képzés in-

dul decemberben a DEK-

RA Akademie szervezé-

sében. A 06-30/524-4954 

telefonszámon érdeklőd-

hetnek.

Szilveszterezzen a Népkerti Vigadóban,  Szilveszterezzen a Népkerti Vigadóban,  
és köszöntsük együtt az újévet!és köszöntsük együtt az újévet!
A 2022-es év utolsó éjszakáját töltse pazar helyszínen,  
ízletes ételekkel, fergeteges hangulatban 

Az est fellépő vendége SZÉCSI VIKTÓRIA.SZÉCSI VIKTÓRIA. 
Egész este zenél  
GULYÁS SZABINA ÉS ZENEK AR AGULYÁS SZABINA ÉS ZENEK AR A
A jegy ára: 23 900 Ft/fő, mely tartalmazza a svédasztalos gálavacsorát  
az éjféli menüt, 1 pohár pezsgőt az éjféli koccintáshoz és a 10% szervizdíjat,  
valamint a fantasztikus hangulatot pazar környezetben

Részletek, bővebb információ
06 30 866 2763, 06 30 230 3549
www.miskolcivigado.hu/szilveszter-2022/



A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában novem-
ber 27-én, vasárnap, körülbe-
lül 16.45-től, a Szent István téri 
gyertyagyújtás élő adása után 
a hejőcsabai templomból köz-
vetítenek. A szentmisét bemu-
tatja: Ternyák Csaba egri érsek.

Az adventi időszak hét-
köznapjain a katolikus temp-
lomokban hajnali, rorá-
te szentmiséket tartanak. A 

Mindszenti templomban és 
Diósgyőrben is 6 órakor kez-
dődnek ezek a szentmisék. 

Életvezetés bibliai alapokon 
című előadássorozat indult 
a MAB székházában a RE-
FORM Közösségi Központ 
szervezésében. A következő 
két előadás december 2-án, 
18 órakor és 3-án, 15 órakor 
lesz. Mindkét alkalommal To-
kics Imre tart előadást.

HARANG-HÍREK
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

NOVEMBER 28., hétfő 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Szomszédvár (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Kvantum (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

NOVEMBER 29., kedd 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek ism. 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Testközelből ism. 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

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

DECEMBER 1., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma (hír-
adó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Promenád ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
Szemtanú (rendőrségi magazin) ism. (12) 

20:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 20:15 Időjárás-je-
lentés (12) 20:25 Film 
(12) 21:30 Képújság (12)  

DECEMBER 2., péntek 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Forgószínpad (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti ma-
gazin) (12)  20:00 Miskolc Ma ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 
21:30 Képújság (12) 

DECEMBER 3., 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 
Kézenfogva ism. (12) 20:00 Krónika ism. 
20:25 Film 21:30 Képújság (12) 

DECEMBER 4., 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-jelen-
tés (12) 19:25 A Miskolci Szimfonikus Zene-
kar adventi koncertje (12) 20:25 Krónika ism. 
(12) 20:40 Időjárás-jelentés (12) 20:45 Film 
(12) 21:30 Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

NOVEMBER 26., szombat
10:30 A három kismalac, Csodamalom Báb-

színház
13:00 DVTK-Astra labdarúgó-mérkőzés, 

női NB I. 12. forduló, DVTK Edzőközpont
16:00 DVTK-Vénusz-Csepel labdarúgó-mérkő-

zés, női NB I. 10 forduló, Városi sportcsarnok
17:00 DVTK-Fehérgyarmat kézilab-

da-mérkőzés, NB II. Észak-keleti csoport 
9. forduló, Herman Ottó Gimnázium

19:00 Honeybeast X Ráskó Eszter: MiN-
dEnKiDErÜl a Dumaszínház közremű-
ködésével, Művészetek Háza

NOVEMBER 27., vasárnap
14:05 DVTK Jegesmedék – Dunaújváro-

si Acélbikák jégkorongmérkőzés, Erste 
Liga 17. forduló, Miskolci Jégcsarnok

16:00 Adventi gyertyagyújtás a Szent Ist-
ván téren

17:00 Szinvavölgyi Néptáncműhely és a 
Szinvavölgyi AMI műsora: TÁNC-SZÍN-
VILÁG, Művészetek Háza

NOVEMBER 28., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Munkatársas: avagy konfliktusmegol-

dások humorral a munka világában, Sze-
replők: Pokorny Lia, Kovács Patrícia, Janklovics 
Péter és Cserna Antal. Játékmesterek: Gönczi 
Dorka coach-mediátor és Varga Zsolt kommu-
nikációs 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 DVTK-Békéscsaba röplabdamérkőzés, 

Női Magyar Kupa 3. forduló, DVTK Aréna
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

NOVEMBER 30., szerda
18:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Ray Cooney – John Chapman: Ne 

most, drágám!, Bohózat két részben, 
Művészetek Háza

DECEMBER 1., csütörtök
16:00 Irodalmi rulett, közreműködik: Kégl 

Ildikó, Kiss Noémi, Szanyi Ildikó, II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtár

17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

DECEMBER 2., péntek
18:30 DVTK Jegesmedvék – Gyergyói HK 

jégkorongmérkőzés, Erste liga 18. for-
duló, Miskolci Jégcsarnok

DECEMBER 3,. szombat
13:00 DVTK-Haladás labdarúgó-mérkő-

zés, NB II. 19. forduló, DVTK Stadion
15:30 és 17:30 Rudolf elveszett, Csodama-

lom Bábszínház
19:00 DVTK-TFSE röplabdamérkőzés, női 

NB I. 6. forduló,

DECEMBER 4., vasárnap
Régiségvásár, Széchenyi utca
10:00 Mikulás-nap a Barlangfürdőben
10:30 és 16:00 Ciróka babakoncert, a Miskol-

ci Szimfonikus Zenekar székháza – Malom
10:30 és 15:30 Rudolf elveszett, Csodama-

lom Bábszínház
15:00 Vendégségbe érkezik a Mikulás 

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

ván téren

DECEMBER 5., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház

DECEMBER 6., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Ray Cooney – Tony Hilton: 1x3 néha 

4, bohózat két részben, Művészetek Háza
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

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

élet, Művészetek Háza Kávézó

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: NO-
VEMBER 26-27., szombat-vasárnap 18:00 
Családból is megárt a sok 2.: Irány Portu-
gália!, 20:00 Egy szép reggelen | NOVEM-
BER 28-30., hétfő-szerda: 18:00 A hónap 
dolgozója, 20:00 Fiatal szeretők | DECEM-
BER 1-5. ÉS 7., csütörtök-hétfő és szerda: 
17:15 Krokodili | DECEMBER 1-7., csütör-
tök-szerda: 19:15 Azt mondta | DECEMBER 
3-4., szombat-vasárnap: 16:00 A tölgy – Az 
erdő szíve | DECEMBER 6., kedd 17:15 Csiz-
más, a kandúr: Az utolsó kívánság

• Művészetek Háza, Béke-terem: NOVEM-
BER 26-27., szombat-vasárnap: 15:00 Tün-
déri bajkeverő | 17:00 Kis lecke a szere-
lemről | 19:30 Ahol a nap felkel Párizsban | 
NOVEMBER 28-30., hétfő-szerda: 17:00 Sze-
relmes nehézfiúk | 19:30 Esemény | DECEM-
BER 1-4., csütörtök-vasárnap: 17:30 Larry 

| 19:30 A stand up királynője | DECEMBER 
5-7., hétfő-szerda: 17:30 Nyugati nyaralás | 
DECEMBER 3-4., szombat-vasárnap: 15:0 A 
kis Winnetou | 19:30 Fiú a mennyből

• Cinema City: November 24-30., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban – 
A menü | A halloween véget ér | Amszter-
dam | A tölgy – Az erdő szíve | Azt mondta 
| Béke a nemzetek felett | Beugró a para-
dicsomba | Black Adam | Blokád | Démoni 
fény | Fekete párduc 2. | Fura világ | Jó re-
ménység-sziget | Krokodili | Minyonok: 
Gru színre lép | Mosolyogj | Párcserés játsz-
ma | Pil – A neveletlen királylány | Rosszul 
vagyok magamtól | Tad, az elveszett fel-
fedező és a smaragdtábla | Toldi – A mo-
zifilm | Tündéri bajkeverő | Veszélyes le-
het a fagyi

MOZIMŰSOR

NOVEMBER 26., szombat 19:00 Producerek, bérletszünet, Nagyszínház | DECEMBER 2., pén-

tek 19:00 A miniszter félrelép, Bemutatóbérlet, Nagyszínház | DECEMBER 3., szombat 11:00 

Kakaókoncert, beavató kamarakoncert, Nagyszínház, nézőtéri társalgó | 19:00 A miniszter fél-

relép, Szemere Bertalan-bérlet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Szopkó Tibor Miskolc alpolgármestere lakossági 
fogadóórát tart november 30-án, szerdán, 13-tól 17 
óráig a városháza alpolgármesteri tárgyalójában. 
Sorszámosztás november 28-án, hétfőn 8 órától a 
polgármesteri hivatal Hunyadi János utcai portá-
ján lesz. A fogadóórára 10 sorszám osztható ki.

FOGADÓÓRA

A korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelően, advent 
négy vasárnapján idén is 
meggyújtják a gyertyákat 
Miskolc adventi koszorúján.

Az első vasárnapon, novem-
ber 27-én, délután négy órától 
a történelmi egyházak képvi-
seletében Pásztor Dániel re-
formátus püspök hirdet igét, 
köszöntőt mond Szopkó Ti-
bor alpolgármester. A gyertyát 
Grubert Rolanddal, a Magyar 
Vöröskereszt Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szerveze-
tének vezetőjével kiegészülve 
gyújtják meg. Énekel a Lévay 
József Református Gimnázium 
és Diákotthon kórusa, előadás-
sal készül Jancsó Dóra, Varga 
Andrea és a ZENITA Hang-va-
rázs Stúdió növendékei.

A második alkalommal, de-
cember 4-én, az evangélikus fe-
lekezet szervezésében Pethő Judit 
lelkész hirdet igét, Varga Andrea 

alpolgármester mond köszöntőt, 
az adventi lángot Csekéné Alt-
richter Judit gyógypedagógus-
sal együtt gyújtják meg. Fellép a 
Kossuth Lajos Evangélikus Gim-
názium és Pedagógiai Szakgim-
názium kórusa és a Miskolci Pa-
ramuzsikusok.

Advent harmadik vasárnap-
ján, december 11-én, ünnepi 
műsorral készül a Görögkato-

likus énekkar és a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium, és Orosz 
Atanáz görögkatolikus püspök 
hirdet igét. Köszöntőt Badány 
Lajos alpolgármester mond. 
Az adventi lángot Béres Ildi-
kóval, a B-A-Z Megyei Kórház 
Gyermek Intenzív Osztály Be-
tegeinek Gyógyulásáért Ala-
pítvány elnökével együtt gyújt-
ják meg.

December 18-án pedig Ju-
hász Ferenc római katolikus 
helynök igehirdetését köve-
tően Veres Pál polgármester 
mond ünnepi beszédet, és Jer-
nei Péterrel, az Észak-magyar-
országi cserkészkerület elnö-
kével együtt gyújtják meg az 
utolsó adventi gyertyát. Ünne-
pi műsort ad a Fráter György 
Katolikus Gimnázium és Kol-
légium kórusa. Kiosztják a 
betlehemi lángot, majd meg-
szólal a legszebb karácsonyi 
ének, a Csendes éj a városban 
élő valamennyi nemzetiség 
nyelvén; az egyházi és iskolai 
kórusok, valamint az önkor-
mányzat képviselői közösen 
eléneklik a Békét és remény-
séget című dalt.

A gyertyagyújtást advent 
mind a négy vasárnapján 16 
órától élőben közvetítjük a 
Miskolc Televízióban és a Mi-
nap Facebook-oldalán.

CZIFFRA ANDREA

Az első gyertyát gyújtjuk meg

Különleges programmal 
várja Mikulás alkalmából 
a Miskolci Állatkert a leg-
kisebbeket.

December 3-án szomba-
ton és 4-én vasárnap 10 és 
16 óra között egy varázsla-
tos téli utazáson vehetnek 
részt a gyerekek a Miskol-
ci Állatkertben, ahol a Mi-
kulással is találkozhatnak. 
Ehhez pedig csupán négy 
kérdésre kell válaszolniuk. 
Az állatkerti séta kezdetén 
a résztvevő gyerekek egy 
névre szóló útlevelet és egy 
térképet kapnak a pénztár-
ban. Az állatkertet bejárva, 
a meghatározott állomá-
sokon a Manók által feltett 
kérdésekre helyesen vála-
szolva pecsétet kapnak az 
útlevelükbe. A séta végén, 

ha megszerezték mind a 
négy pecsétet, akkor beme-
hetnek a Mikuláshoz, aki-
től megkapják a várva várt 
ajándékot.

A kaland feltétele egy elő-
zetes regisztráció december 
1-jéig a miskolczoo.hu-n. A 
megszokott belépőjegyen 
felül, az útlevél és a miku-
láscsomag díja kétezer fo-
rint.

A séta az állatkert terü-
letén térköves és zúzalékos 
erdei úton halad. A prog-
ram teljesítése körülbelül 
egy-másfél órát vesz igény-
be, és nagyjából egy kilomé-
ter hosszú. A jegypénztár 15 
órakor zár, az állatkert 16 
óráig van nyitva, ezt kérik, 
vegyék figyelembe a prog-
ramon való részvétel során.

MN

Útlevél a Mikuláshoz

Vasárnap délután meggyújtják az első gyertyát. Fotó: Mocsári László

Hirdetés
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Kerámiakészítő foglalkozásokkal várta az érdeklődőket Géczy Ildikó múlt szombaton a Miskolci Egyetemen. A főállásban óvodapedagógus-
ként dolgozó hölgy a covid-világjárvány idején szerzett keramikus végzettséget, és ezt a tudását szerette volna megosztani másokkal is. A 
foglalkozásokat teljesen laikusoknak szánja, nem igényel semmiféle előképzettséget – de még eszközökre sincs szükség, hiszen Ildikó min-
dent biztosít a résztvevők számára. Sőt, ötleteivel segít is nekik az alkotás folyamatában. Aki csak mostani cikkünk kapcsán kapott kedvet a 
kerámiázáshoz, decemberben több alkalommal (3-án, 10-én és 17-én) is csatlakozhat a programhoz. Fotó: Horváth Csongor

Nemrég még tanulta, ma már ő tanítja 

Gazdikereső
Ezen a héten Albertet (6024), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az 
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon 
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Miskolc, 
Szentpéteri kapu
Fajta: keverék
Kor: 3 év
Neme: kan
Szín: barna

Súlya: 21 kg
Magasság: 47 cm

Nagyon mozgékony, játékos 
kutya, sok figyelmet igényel. 
Megérdemelne egy törődő gaz-
dit, aki sokat játszana vele.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Nagy a csend ön körül, de ezt 
most kicsit sem találja megnyugtatónak, úgy érzi, ha-
marosan valami váratlan történhet. A veszély kiélesíti 

az érzékszerveit, és olyasmit is észrevehet, amit máskor nem.

Bika (04. 21.–05. 21.) Itt az ideje venni egy nagy leve-
gőt, és elengedni valamit, amit régóta szorongat. Va-
lamit lezárni, és új lapot kezdeni mindig nehéz, de ha 

rászánta magát a lépésre, a megkönnyebbülést is érzi majd.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Olyan döntést kell meghoznia, 
aminek hosszú távú hatása lesz, és nem biztos benne, 
hogy készen áll. Az idő sürget, nincs más lehetősége: fe-

jest kell ugrania, és bíznia abban, hogy később sem bánja meg.

Rák (06. 22.–07. 22.) Bízik a szerencsében, amikor 
olyan helyzetbe kerül, ahol más már nem segíthet. A 
legnagyobb meglepetésére a segítség olyantól érkez-

het, akiről nem hitte volna, hogy törődik önnel.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Próbálja meg egy kicsit fen-
tebb tornázni az önbizalmát, mert ez az egyik legfőbb 
fegyvere. Egy barátokkal töltött délután segíthet, hogy 

újra jól érezze magát a bőrében.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Vannak dolgok, amiket ak-
kor kell megtennie, amikor a lehetőség kínálja magát. 
Ezért ugyan most át kell alakítania a terveit, de ez meg-

érheti, ha olyasmit kap, amit máskor nem szerezhetne meg.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Rosszul viseli, amikor valaki 
azért ítéli meg, mert másként lát dolgokat. Hisz abban, 
hogy mindenkinek joga van a szabad véleményhez, és 

ezért a szavát is hajlandó felemelni bárkivel szemben.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Hiába igyekszik, úgy érzi, csak 
egyre jobban elcsúszik a terveivel, és a körülmények sem 
az ön malmára hajtják a vizet. Emiatt aggódni fölösleges 

energiapazarlás, jobban teszi, ha a céljaira figyel.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Szeretne kedveskedni valaki-
nek, aki fontos a számára, de az illető rosszul reagál a 
közeledéseire. Ne hagyja, hogy ez elszomorítsa, hama-

rosan ő is rájön majd, hogy kedvesebbnek kellett volna lennie.

Bak (12. 22.–01. 20.) Eddig csendben hallgatott, 
most azonban a sarkára áll, mert a dolgok alakulása 
már nemcsak önt, hanem a környezetét is fenyegeti. 

Ha felemeli a szavát, más is lesz majd, aki kiáll az ügy mellett.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Egyre ingerültebb az önre 
nehezedő terhek miatt, ezért olyanon csattanhat az 
ostor, aki nem ezt érdemli. Bocsánatot kérni azonban 

sohasem késő, és az őszinteséggel még helyrehozhatóak a dolgok.

Halak (02. 20.–03. 20.) Minden könnyebb, ha van, aki-
vel megoszthatja a gondjait, a boldogság pedig megsok-
szorozódik, ha másnak is juttat belőle. Ossza meg az örö-

meit másokkal is, csaljon mosolyt az arcukra!

Akkor és most. A képeslap a Széchenyi utca alsó, Ady híd felő-
li szakaszát ábrázolja, középpontjában a Neumann-palota áll. A 
két emeletes, hatalmas saroképület a huszadik század első évti-
zedében épült. A ház neve a tulajdonos Neumann Adolf bankárról 
terjedt el a helyi köztudatban. Az épületet 1990 körül felújították, 
és 1993-ban ideköltözött a Kereskedelmi és Hitelbank. Mögötte a 
Bródi-ház található, mellette a Schweitzer–Weisz-ház és az egy-
kori Sajó cipőbolt épülete még ma is áll, utána viszont a keresz-
teződésig csak az Oroszlán Gyógyszertárnak is helyet adó Grün-
feld-ház maradt meg. Annak egyik oldalán a Bama és a Metrolpol, 
másikon pedig a Bató-ház üzletházak állnak. A mai képen látható 
jellegzetes hídház 1978-80-ban épült, helyén állt az egykor Bató 
István-féle ház, amelyben Bató Eszter elvileg örökre lezárt szobá-
ja is volt (ez ma a Nyilas Misi Házban tekinthető meg). A felvételek 
bal oldalán a Stern-ház, a Rosenwasser-palota, a Márkus-palota 
és az egykori Leffer vendéglő épületei ma is megvannak, az azt 
követő házakat a Centrum építésekor bontották le. (Tajthy Ákos 
szövege, dr. Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

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

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Miskolci Napló

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

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

mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sor-
solunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Sudoku
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