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Advent negyedik vasárnap-
ján ismét előadják kilenc 
nyelven a legendás karácso-
nyi éneket Miskolc belváro-
sában.

Egészen különleges produk-
ciót hallhatnak azok, akik de-
cember 18-án részt vesznek a 
Szent István téren, advent ne-
gyedik vasárnapján a gyer-
tyagyújtáson. A program dél-
után négykor veszi kezdetét: 
Juhász 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. Záró-
akkordként idén is megszólal 
a legszebb karácsonyi ének, a 
Csendes éj a városban élő va-
lamennyi nemzetiség nyelvén.

A különleges előadás 2020-
ban debütált: az emblemati-
kus dallam akkor szólalt meg 
először kilenc nyelven egyet-
len produkcióban. A Fedor 

Vilmos ötletgazda kezdemé-
nyezése nyomán tavaly meg-
valósult akció sikeréhez a vá-
rosban működő nemzetiségi 
önkormányzatok összefogása 
is kellett. – Van egy város Eu-
rópában, ahol kilenc kisebb-
ség él együtt békében. Hozták 
és őrzik a kultúrájukat, nyel-
vüket. Miskolc kultúrája azért 
lett ilyen színes, mert ez a sok-
féle hatás mind termékenyítő-
en hatott rá. Ebből indultam ki 
akkor, amikor eszembe jutott 
az, hogy ez a legszebb üzenet 

lehet a világnak Miskolcról – 
idézte fel a produkció szüle-
tésének körülményeit Fedor 
Vilmos. Miskolc az egyetlen 
olyan város, ahol a kilenc ki-
sebbségnek választott önkor-
mányzata van. A kezdeménye-
zésnek azonnal országos sikere 
lett, a produkcióból készült vi-
deóklip azóta is nagy népsze-
rűségnek örvend, a napokban 
már több mint 34 ezres megte-
kintést ért el a Youtube-on.

A dalt tavaly karácsonykor 
előadták élőben a Szent István 
téren, idén már színpadra is 
kerül a produkció. A művészek 
iskolai és egyházi kórusokkal, 
nemzetiségi önkormányzatok 
tagjaival, önkormányzati kép-
viselőkkel kiegészülve, együtt 
adják elő ismét, kilenc nyel-
ven a Csendes éjt. A dal hagyo-
mányteremtő céllal csendül 
fel újra Miskolc belvárosában. 
Az adventi gyertyagyújtásokat 
élőben közvetítjük a Miskolc 
Televízióban és a MiNap Face-
book-oldalán vasárnaponként 
16 órától.          CZIFFRA ANDREA

Ünnepi kuriózum Miskolcon 

Hétfőn végre átadják az Y-hidat 
Két etapban adják át az Y-hi-
dat és a hozzá kapcsolódó 
átépített Vörösmarty utcát a 
turbókörforgalommal együtt.

Befejeződött az utóbbi idők 
legkomplexebb miskolci közle-
kedési infrastrukturális beruhá-
zás, napokon belül használható 
lesz az új, a Vörösmarty-Király 
utcák csomópontján létrejött 
turbókörforgalom és az Y-híd 
is. A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (NIF) tájékoztatá-
sa szerint a közlekedők decem-
ber 11-én használatba vehetik a 
Király utca és Vörösmarty utca 
kereszteződésében megépült 
turbókörforgalmat, valamint a 
kétszer kétsávosra bővített Vö-
rösmarty utcát is, amely a Sol-

tész Nagy Kálmán utcától egé-
szen a híd lábáig zsákutcaként 
használható a híd megnyitásáig.

December 12-én, hétfőn dél-
után négy órától minden irány-
ból megnyitják az Y-hidat is. A 
tömegközlekedés új menetren-
di változása december 13-án, 
kedden, üzemkezdettől lép élet-
be – tette hozzá a NIF. Az új út-
szakaszok miatt a forgalmi rend 
is jelentősen változik – árulta el 
érdeklődésünkre Molnár Emil, 
a Miskolci Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztályá-
nak vezetője. Több csatlakozó 
önkormányzati úton a beruhá-
zás előtti közlekedési rend áll 
majd vissza, a turbókörforgal-
mat viszont mindenkinek szok-
nia kell majd.

Molnár Emil szerint az újfajta 
kereszteződés csak elsőre tűnik 
bonyolultnak, használata valójá-
ban nagyon is logikus. Arra kell 
csupán mindenkinek figyelnie, 
hogy a csomóponthoz érkezve 
felmérje, merre kíván haladni 
és ennek megfelelő sávon sorol-
jon be a körforgalomba. Talán 
még ennél is fontosabb viszont, 
hogy ne essen pánikba az, aki 
eltéveszti a sávot. – Ha mégis 
 rossz sávot választottunk, na-
gyon fontos, hogy ne próbáljunk 
meg egyből korrigálni. A turbó-
körforgalom célja elsősorban az, 
hogy a Vörösmarty-Király ut-
cákhoz hasonló forgalmas ke-
reszteződésekben folyamatos, 
gyors haladást biztosítson.

TAJTHY ÁKOS

Nincs olyan évszaka az évnek, amikor ne találhatnánk valami csodálnivalót a varázslatos Lillafüre-
den. Az ikonikus kép, amikor az utazó előtt feltárul a Palotaszálló látványa, mindig szívmelengető. A 
Bükk már nagyon várja a védelmező hótakarót, mi, miskolciak meg a téli Lillafüred látványát. Felvé-
telünk az idei tél első picinyke kis hóesését örökítette meg két héttel ezelőtt. Fotó:Horváth Csongor

MI KERÜL AZ ÜNNEPI ASZTALRA?
Riport a 3. oldalon

A FIATALOK HÁZA ELSŐ LAKÓI
Tudósítás a 2. oldalon

AZ EU-S PÉNZEK NYOMÁBAN MISKOLCON
Elemző írás a 4. oldalon

VISSZATÉRT A TÖMEGRENDEZVÉNY. A cél a kezdetektől ugyanaz: a sportolási lehetőséget összekötni a 
jótékonysággal. A szervező Rotary Club Miskolc egészségre és segítségnyújtásra neveli a fiatalokat. De-
cember 6-án délután 2 órakor dördült el a rajtpisztoly, a Szent István térre várták a futókat, akik a Város-
ház tér – Széchenyi utca – Kazinczy utca - Hősök tere – Déryné utca – Széchenyi utca – Szent István tér 
útvonalat teljesítették. Fotó: Mocsári László

Lillafüred, te csodás

Fedor Vilmos. Fotó: M. L.



A Király utcai társasház-
tömbben körülbelül száz ön-
kormányzati ingatlan van, 
a mostani pályázati körben 
tizenötnek lett új lakója.

A közelmúltban zárult lakás-
pályázat keretében több mis-
kolci fiatal is bérleti jogviszonyt 
nyert, ők vehették át új ottho-
nuk kulcsát képletesen a mis-
kolci városháza dísztermében 
szerdán délután.

A Nagy-Miskolc program 
egyik kiemelt vállalása volt a 
miskolci fiatalok itthon tartá-
sa. Ennek megfelelően az ön-
kormányzat úgy alakította át az 
elmúlt években ingatlangazdál-
kodását, hogy a fiatalok érde-
kei még inkább megjelenjenek 
a lakáspályázatoknál, és még 
többen tudjanak jelentkezni a 
kedvezményes bérleti díjas in-
gatlanokra – mondta el az ese-
ményen Mokrai Mihály gazdál-
kodási tanácsnok.

– Én azért örülök ennek a 
programnak különösképpen, 
mert a Király utcán, a válasz-
tókörzetemben van a Fiatalok 

Háza, amit kialakítottunk erre 
a célja. Nagyon örülök annak, 
hogy megismerhettem őket itt, 
ilyen örömteli esemény kapcsán 
– mondta el Mokrai Mihály.

Ahogyan az ismert, a Fiata-
lok Háza a nyolcvanas évek-

ben épült, benne elsősorban 
garzonlakások találhatók egy 
nagyobb szobával és erkéllyel, 
valamint fürdővel, előszobával 
és egy kis konyhával. A töm-
böt a kétezres években szigetel-
ték, színezték és az ablakokat is 

ekkor cserélték, a környezetet 
viszont csak az utóbbi időben 
rendezte a Miskolc Holding.

Szarka Dénes fejlesztési és 
ifjúságpolitikai tanácsnok em-
lékeztetett, a fiatalok lakáspá-
lyázatának erre a körére 40 pá-

lyázó összesen 104 pályázatot 
nyújtott be (a matek úgy jön ki, 
hogy egy ember akár három pá-
lyázatot is beadhatott – a szer-
ző).

– Tizenöt lakásra érkezett 
érvényes pályázat, így egyér-

telműen kijelenthető, hogy ez 
a pályázati kör sikeres volt. Ez 
azért is fontos, mert ezáltal a 
Fiatalok Házát valóban vissza 
tudjuk adni a miskolci ifjúság-
nak – jelentette ki Szarka Dé-
nes, aki elmondta még: a prog-
ram folytatódik, lesznek még 
további körök, ahol újabb laká-
sokra lehet majd pályázni.

Szopkó Tibor, Miskolc alpol-
gármestere a város jövője szem-
pontjából kiemelten fontosnak 
nevezte a kulcsátadást. „Szá-
munkra kardinális kérdés az, 
hogy itthon tudjuk-e tartani a 
fiatalokat. Ez pedig úgy lehetsé-
ges, hogy lakhatást biztosítunk 
számukra, ezt az egyik legna-
gyobb problémát oldja most 
meg az önkormányzat. Ked-
den néhány fiatalnak adtunk 
kulcsot az új otthonukhoz, de 
szisztematikusan haladva sok-
sok társuknak tudjuk majd 
megadni ugyanezt az lehetősé-
get, így az ingatlangazdálkodás 
eszközeivel tudjuk őket remé-
nyeink szerint Miskolcon tarta-
ni” – zárta a városvezető.

TAJTHY ÁKOS
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Kulcsot kaptak otthonaikhoz a Fiatalok Háza első lakói 

Az első lakók és a kulcsátadók. Fotó: Juhász Ákos

Eredményes évet zárt a MIHŐ
A korábbi évek hagyománya-
inak megfelelően a Miskol-
ci Hőszolgáltató Kft. idén 
is visszatekintett az eltelt év 
eredményeire.

– Nagyon nehéz évet zá-
runk, hiszen amellett, hogy 
kijöttünk a pandémiából, az 
energiaárak elszabadulása 
okán a Miskolci Hőszolgálta-
tó is elég nehéz helyzetbe ke-
rült. Viszonylag eredményes 
évet tudunk zárni, de aggoda-
lommal tekintünk a követke-
ző év elé, hiszen nagy kihívá-
sok elé nézünk – fogalmazott 
a Miskolci Hőszolgáltató Kft. 
ügyvezetője a pénteken meg-
rendezett évzáró ünnepségen. 
Korózs András kitért arra is, 
hogy a felsorolt eredményeket 
nem érhették volna el a szak-

mailag felkészült dolgozók 
nélkül. A kiemelkedő, gyakran 
több évtizedes teljesítményt 
évről évre a Miskolc Város 
Távhőszolgáltatásáért szak-
mai díjjal ismeri el a vállalat. 
Idén ezeket Fekete József kont-
rolling-előadó, Lipták Ferenc 
fűtőműi operátor és Szi lágyi 
Tibor karbantartási főgépész 
vehették át. Mellettük ügyve-
zetői igazgatói dicséretben ré-
szesült Kollárné Molnár Ildi-
kó ügyfélszolgálati főelőadó, 
Orosz Tamás általános ügyke-
zelési főelőadó, Pápay Gyula 
műszakvezető-helyettes, Ste-
fancsik Ferenc hőközpontgé-
pész és Tóth Árpád lakatos.

– A Miskolci Távhőszolgál-
tató már több mint 40 éves ve-
zetékrendszert üzemeltet, ezért 
számos kihívással nézünk 

minden évben szembe. Lehe-
tőségeinkhez mérten igyek-
szünk korszerűsíteni: idén a 
Rácz Ádám utcán és a Hegy-
alja utcán cseréltünk vezeté-
ket 500 méteres szakaszon. Ez 
egy nagyságrendileg 200 milli-
ós beruházás volt – ismertette 
Bernáthné Barczi Judit koor-
dinációs és kommunikációs 
főmunkatárs. – Egy nagyobb 
szabású vezetékrekonstrukci-
ót is tervezünk, ehhez azonban 
pályázati forrásra várunk. No-
vemberben nyújtottunk be egy 
pályázati csomagot, amennyi-
ben ezt támogatásra érdemes-
nek ítélik, akkor egy körülbe-
lül egy kilométeres szakaszt 
tudunk megújítani az Avason, 
és négy hőközpontot tudunk 
korszerűsíteni, távfelügyeletre 
kötni.                   CZIFFRA ANDREA

A projekt jelenleg előkészü-
leti fázisban van, tesztüzeme 
csütörtökön zajlott, amikor 
két általános iskolás csoport is 
meglátogatta a Tímár malom 
utcai létesítményt.

Sok ezer, eddig nem látott le-
letet tár a nyilvánosság elé a 
Herman Ottó Múzeum jövőre, 
amikor megnyitják majd az ér-
deklődők előtt a Tímár malom 
utcai raktárt. Szörényi Gábor, 
a Herman Ottó Múzeum régé-
szeti igazgatóhelyettese a hely-
színen elmondta, a régészeti lát-
ványraktárt jövő ősszel tervezik 
megnyitni, jelenleg a tesztüzem 
folyik, melynek részeként két is-
kolás csoport látogatta meg őket 
csütörtökön. – Jelenleg tesztel-

jük azokat a múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat, illetve magukat 
a gyerekeket, hogy hogyan fo-
gadják azokat a látványosságo-
kat, amikor a lelettel közvetlen 
kapcsolatot ápolhatnak, így a 
birtoklás élményét élhetik meg 
– mondta.A látogatás során a di-
ákok tájékoztatást kaptak a lát-
ványtár koncepciójáról, melyet 
követően az őskori táplálkozás, 
ételkészítés, fogyasztás szokásai-
val ismertették meg a diákokat 
egy interaktív bemutatóóra és 
az azt követő múzeumpeda-
gógiai foglalkozás keretén be-
lül. A látványraktár a Nemzeti 
Kulturális Alap Magyar Géni-
usz programjának keretében jö-
het létre, és az igazgató szerint 
unikális lesz, hiszen a tárlat egy 

ipari övezetben és formabon-
tó kiállítási szemlélettel épül. A 
látványtár célja továbbá annak 
a szellemi kultúrkörnek a bemu-
tatása, amely a múlt század első 
felében, Miskolcon is jelen volt 
Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, 
Leszih Andor és Marjalaki Kiss 
Lajos részvételével.

– A látványraktár egyik cél-
csoportja a kutató szakemberek 
gárdája, azonban a benne talál-
ható gazdag leletanyag folya-
matos vezetés mellett a laikusok 
számára, korosztálytól függet-
lenül elérhető lesz. A középis-
kolás osztályok számára mú-
zeumpedagógia foglalkozással 
egybekötve lesz teljes az élmény 
– hangsúlyozta Szörényi Gábor.

TAJTHY ÁKOS

Látogatható lesz a látványraktár 

ÉLŐLÁNC A TANÁROKÉRT. „A kormányzat nem vesz tudomást a követeléseinkről, sőt a tanárhiány tetőpontján 
tizedeli a tiltakozó tanárokat” – ezzel a felütéssel szervezték meg az élőláncot Miskolc belvárosába az ADOM 
Diákmozgalom helyi képviselői, diákok és civilek. Kétszázan követeltek jobb oktatási körülményeket. Fotó: M. L.

Kutyafuttató létesült a Dóczyn
Képviselői alapjából, lakos-

sági kérésre készíttette el Erdei 
Sándor Zsolt a Dóczy utcai ku-
tyafuttatót.

„Ez már a második közössé-
gi színtér, amely azért valósult 
meg, hogy a környéken lakók 
kényelmét és a közösségépítést 

szolgálja. A Vologda utcai ját-
szótéren is ezért helyeztettem 
el egy sakkasztalt, itt pedig a 
kisállattartók igényeit szeret-
tem volna kielégíteni. A kör-
nyezet maximálisan alkalmas 
rá, jól érezheti itt magát ku-
tyus és gazdi is, és közben ér-

tékes kapcsolatok, közösségek 
alakulhatnak” – mondta el la-
punknak az önkormányzati 
képviselő. „Tervezünk ide kü-
lönféle programokat is, például 
egy kutyaszépségversenyt biz-
tos, hogy megrendezünk jövő 
nyáron.” – tette hozzá.

Az 50-51. héten is osztják a LED-et
A Gondoskodó Miskolc prog-
ram keretében meghirde-
tett LED-cserében az 50-51. 
héten is folytatódik az égők 
kiosztása.

A LED-osztásra az 50-51. 
héten az alábbi helyszíneken és 
időpontokban van lehetőség: 
3525 Miskolc, Városház tér 8., a 
polgármesteri hivatal központi 
ügyfélszolgálatán: december 

12-én 8.00-16.00-ig, december 
13-án 8.00-16.00-ig; december 
14-én 8.00-18.00-ig azok ve-
hetik át a LED-izzókat, akik a 
korábbi átvételi helyeken (Pe-
reces, Vasgyár, Hejőcsaba, 
Görömböly, Martinkertváros, 
Avas, Diósgyőr) nem vették át 
a LED-eket. December 15-én 
8.00-16.00-ig, december 19-én 
8.00-16.00-ig, december 20-án 
8.00-16.00-ig, december 21-én 

8.00-16.00-ig pedig azok ve-
hetik át a LED-izzókat, akik 
Miskolc-Belváros átvételi pon-
tot jelölték be a regisztráció-
kor. Akik egyik megadott idő-
pontban sem tudják átvenni a 
LED-izzókat, azok 2023. ja-
nuár 11-én 8.00-17.00-ig vagy 
január 12-én 8.00-16.00-ig a 
polgármesteri hivatal központi 
ügyfélszolgálatán még átvehe-
tik a fényforrásokat.

A kitüntetettek. Fotó: Mocsári László



NÉZŐPONT

„Oh, Christmas lights, Light up the street” – így 
kezdődik a Coldplay Christmas lights című szá-
mának refrénje, ami mellesleg az egyik kedvencem 
ebből. Vagyis: Óh, karácsonyi fények, világítsátok 
meg az utcát.

Pontosan nem emlékszem, mikortól szokás Mis-
kolcon, hogy a sétálóutcát karácsonyi díszkivilágí-
tással ékesítik az ünnepi időszakban, arra viszont 
igen, az első hogy nézett ki. A főutca felett kifeszítve, középen két kis 
harang világított sárgán, körülötte, ha jól emlékszem, egy piros keret-
tel, és ennek a két oldalától fényfüzér hullámzott végig a Széchenyi 
utca épületeiig. Ilyen elemekkel volt tele a főutca a Városház tértől 
az Ady hídig.

A kétezres évek elején aztán új díszeket tettek fel. Kétoldalt fény-
függöny, középen pedig csillagokat mintázó égők, mindez arany szín-
ben – ez már jóval nagyobb és ünnepélyesebb hangulatot adott a bel-
városnak. Ráadásul évről évre további utcákkal bővült a rendszer: a 
megújuló Déryné utca, Hősök tere, Corvin utca és az újonnan szü-
letett Szinva terasz is karácsonyi fényeket kapott, a Kazinczy utca és 
a Villanyrendőr négyágú, óriás kandeláberei pedig hatalmas fény-
függönyöket.

2010 és 2020 között ismét felfrissült a díszkivilágítás, már ami a 
Széchenyi utcát illeti. Ekkor kerültek ki azok a karácsonyfagömböket 
imitáló LED-es fények, és nyerte el jelenlegi díszkivilágítását a Szent 
István tér is.

Hogy miért írom le most ezeket? Azért, mert nekem igen hiányoz-
nak ezek a fények. Azt persze nem jelenthetem ki, hogy díszkivilágí-
tás nélkül nincsen advent és nincsen karácsony, de a meglétük min-
denképpen hangulatosabbá varázsolja ezt az időszakot. Igaz, végül 
legalább a Szent István téren mégiscsak felgyúlnak a fények.

Persze jól tudom, hogy az energiaárak elszállása miatt milyen sa-
nyarú helyzetben vannak az önkormányzatok, a vállalkozások és 
hát mi magánemberek is. És az sem lehet kérdés, hogy mit választ 
a helyhatóság, ha az óvodák, bölcsődék fűtése, vagy a díszkivilágítás 
van porondon. Sőt, még tisztában vagyok azzal is, hogy Miskolc ka-
rácsonyi díszkivilágításának átfogó karbantartása évek óta aktuális. 
Még egy másik újságnál dolgoztam, amikor ugyancsak foglalkozta-
tott e téma, akkor a városházi sajtóosztály azt közölte: az általános 
karbantartás mellett a díszeket, a jelenlegitől eltérő csatlakozószerel-
vénnyel és védelemmel is el kell látniuk. Néhány hónapja talán ilyen 
céllal szerelték le az elemeket, melyek aztán az energiaárak miatt saj-
nos nem kerülhettek vissza. De azért csak hiányoznak, reméljük, jö-
vőre visszatérnek.

A válság ellenére karácsonyi fények idén is megvilágítják az utcát, 
ha halványabban is: lakások ablakaiból, üzletek kirakataiból vagy 
épp benzinkutakról. Nekem tavaly elromlott az ablakdíszem, így én is 
fények nélkül vágtam neki az adventnek. De most, fizetés után azért 
veszek egy újat. Mert hiányzik, szomorú látvány a lakás fények nél-
kül. Különösen akkor, mikor a már idézett Coldplay-dalt hallgatva 
Chris Martin azt énekli: „Those Christmas lights keep shining on”.

TAJTHY Á.

Karácsonyi fények
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Miközben az építkezés már 
készen van, és csak a beköl-
tözésre vár az új egészség-
ügyi szolgáltató központ a 
Dél-Kiliánban. 

Az üggyel kapcsolatos decem-
ber 5-ei sajtótájékoztatóján Bartha 
György, a Velünk a Város-frakció 
MSZP-s önkormányzati képviselő-
je elmondta: „Miskolc városában 
ez évben is voltak és vannak fej-
lesztések. A hátam mögött látható 
orvosi rendelő vagy Egészségház 
is ezeknek a fejlesztéseknek a része. 
Azért nem lehet költözni, mert ez 
év júliusában a kormány kiadott 
egy rendeletet, hogy – különösen 
az ilyen új építéseknél – közbeszer-
zésen kell kiválasztani az áramszol-
gáltatót és megkötni vele a megál-
lapodást. Bartha György szerint a 
beruházás szükséges volt, minden-
képpen új egészségügyi közpon-
tot kellett építeni a Dél-Kiliánban, 
mert a jelenlegi szabványoknak a 
régi már nem felel meg. Példának 
említette azt, hogy komoly lép-
csősor van, amelyen át vezet az út 
a védőnői szolgálathoz, valamint 
a gyermek- és felnőttorvosi ren-
delőkhöz. Ez a felnőttorvosi ren-
delők esetében az idős emberek 
közlekedését nehezíti, a gyermek-
orvosnál, valamint a védőnőnél 
pedig például a gyerekkocsiknak 

az elhelyezését. „Az újnál nem len-
ne ilyen probléma, mivel akadály-
mentesített. Itt ilyen gondok re-
mélhetőleg nem lesznek. Nagyon 
remélem, hogy jövő év elején már 
a költözés is megvalósulhat”.

Bazin Levente, a Velünk a Vá-
ros-frakció MSZP-s önkormány-
zati képviselője ismertette a város-
rész más fejlesztéseinek aktuális 
helyzetét, kapcsolódva képviselő-
társa szavaihoz: „Bartha György 
képviselőtársam részletesen be-
számolt az Egészségház körüli hu-
zavonáról az energiaszolgáltatás 
közbeszerzése kapcsán. Más be-
ruházások esetében is ugyanez a 
helyzet a városban. A stadionnál 
található sportóvoda munkálatai is 
lezajlottak, elkészült az épület és a 
használatbavételi eljárás zajlik. Va-
lószínűleg már csak jövő évben si-
kerül ezt majd a kormányhivatallal 

lemeccsezni. Nagyon lassan halad 
az ügyintézés a kormányhivatalnál 
és az MVM-nél, és az ehhez hason-
ló állami szerveknél. Mindenkinek 
eszébe jut az MVK-nak a helyze-
te, amelynek a működési szintjét 
fenntartani is iszonyatos erőfor-
rásba kerül, miután az állam meg-
vonta a támogatást az MVK-tól. Ez 
évente félmilliárd forint, amit visz-
szamenőleg vontak meg 2019-től. 
Az előző városvezetés is több mil-
liárd forintnyi hátralékot hagyott 
maga után. Nem tartozik most már 
a tömegközlekedés a kötelezően el-
látandó állami feladatok körébe. Az 
állam elvonta a támogatást, sem-
milyen összeget nem ad a tömeg-
közlekedésre Miskolcnak.” Bazin 
Levente pozitívumokról is beszá-
molt. Ilyen a Diósgyőr – Lillafüred 
kerékpárútnak a megvalósulása. 

BACSÓ ISTVÁN

Készen áll, de mégis bezárvaKészen áll, de mégis bezárva
Szerdán elfogadták az új 
egészségügyi törvényt, amely 
a DK szerint átgondolat-
lan, embertelen és cinikus 
– Nagy-Korsa Judit, a párt 
megyei képviselője hétfőn, saj-
tótájékoztatón beszélt a tör-
vény drasztikus hatásairól.

A szegénység összefügg az 
iskolázatlansággal, a tájékozat-
lansággal és a rossz egészsé-
gi állapottal – figyelmeztetett 
a politikus. Európa legsze-
gényebb régióinak egyike az 
észak-magyarországi, és a ma-
gyarok 82%-a ilyen régióban él!

B.-A.-Z.-ben a nettó átlagkere-
set nagyjából az országosénak a 
fele. Régóta folyamatos az elván-
dorlás, a többség 60-69 éves, így 
egyre nő az igény a szociális és 
egészségügyi ellátásra. Ám ehhez 
nincs elég szakember és forrás. 
Az Orbán-kormány egészség-
ügyi törvénye átgondolatlan, em-
bertelen és cinikus. Átalakítják az 
ügyeleti rendszert. A megyében 
eleve 70 háziorvos hiányzik, a 
praxisokban zömében idős orvo-
sok dolgoznak. 13 településen el-
tűnnek az ügyeletek, járásonként 
egy lesz, ahol nekik kell ellátni ezt 
a feladatot is.

Az emberek, ha rosszul lesz-
nek, mentőt fognak hívni, mert 
a megyében túlnyomórészt csak 

a Volán buszai járnak – ritkán. A 
szakrendelők állami kézbe ke-
rülnek. Miskolc még a Kriza-éra 
idején átadta ezeket az állam-
nak. Lassan el is tűnik a vasgyá-
ri kórház összes szakrendelése, 
időpontot csak hetek, hónapok 
múlva lehet kapni. A megyében 
14 szakrendelőt érint a törvény.

Megszűnnek a kórházi elfek-
vők, és a még nem létező ápo-
lási központokban helyeznék 
majd el a gondozásra szoruló-
kat, akik most vagy hazamen-
nek, vagy megpróbálnak be-
jutni egy szociális otthonba. 
Oda, ahol a nyugdíjuk 80%-át, 
de legalább 100 ezer forintot 
kell befizetni havonta. Mi lesz a 
sok idős, beteg emberrel, akik-
nek nem telik erre az ellátásra, 

és az új szociális törvény szerint 
a családjuknak kell róluk gon-
doskodni? Miből, amikor idén, 
az első negyedévben csaknem 
8%-os volt a munkanélküliség 
a megyében, az átlagkereset pe-
dig alacsony?Ezt hogyan kép-
zeli a kormány? Az állam nem 
vonulhat ki a szociális ellátás-
ból, mert ennek katasztrófális 
következményei lesznek! Aho-
gyan a szociális és egészségügyi 
ágazatra, úgy az oktatásra is ne-
vetséges összeget szántak eddig 
is Orbánék. Az oktatás ijesztő 
állapota jól mérhető a kistele-
pülési iskolákban. A megyében 
a 8 általánossal sem rendelke-
zők aránya közelíti a 14%-ot, a 
pedagógushiány óriási mérete-
ket ölt, a szakképzésben tanu-
lók száma drasztikusan csök-
ken. Kik fogják támogatni a 
kisnyugdíjas, beteg szülőket? 
Orbánéknak be kellene látni: 
minél magasabb színvonalú az 
oktatás, minél megbecsülteb-
bek a tanárok, annál több lesz 
a szakképzett vagy diplomás fi-
atal, aki képes majd segíteni a 
családtagjain. Minél több pénzt 
szánnak az egészségügyre, a 
szociális szférára, a szakembe-
reit megfizetik, annál kevesebb 
lesz a beteg, támogatásra szo-
ruló ember, és talán az ország is 
élhetőbb lenne.

Ijesztő szociális állapotok Ijesztő szociális állapotok 

Bartha György és Bazin Levente. Fotó: Mocsári László

Nagy-Korsa Judit. Fotó: Mocsári L.

Mi kerül az ünnepi asztalra?Mi kerül az ünnepi asztalra?
Szerkesztőségünk arra volt 
kíváncsi, kinél milyen fi-
nomságok elmaradhatatla-
nok karácsonykor. Megkér-
deztük és meg is mutatjuk. 
Figyelem, ezt a cikket ne 
éhesen kezdjük el olvasni!

A töltött káposzta, a halász-
lé, a húsleves, különféle sültek 
és persze a bejgli – ezek azok 
a hagyományos ételek, melyek 
szinte egy család asztaláról 
sem hiányoznak karácsony-
kor. Persze az ünnepi étkek 
tekintetében a fent felsoroltak 
mellett nagyon széles a palet-
ta, ahány ház, annyi szokás, 
abban a tekintetben, hogy a 
szentestétől újévig tartó idő-
szakban mit tálalnak fel a csa-
ládnak és a vendégeknek.

Lapunk arra volt kíván-
csi, hogy a hagyományos ka-
rácsonyi ételekkel vagy új-
donságokkal készülnek-e az 
ünnepekre a miskolciak, a mi-
niinterjúk sorát a szerkesztő-
ségben kezdtük. Cziffra And-
rea szerkesztő-újságíró azt 
mondta, ők például egyálta-
lán nem ragaszkodnak a ha-
gyományos karácsonyi éte-
lekhez, mindig azt főznek, 
amit a család szeretne, így ha 
például rántott húst kérnek 
burgonyapürével, akkor ez az 
ünnepi menü. Kujan Istvánék-
nál viszont a lehető legklasszi-
kusabb étkekkel készülnek az 
ünnepekre: a töltött káposz-
ta, a halászlé, a mákos és diós 
bejg li kötelező.

Dominál a hagyomány
Nem hiányoznak ezek az ét-

kek a televíziós szerkesztőség-
ben megkérdezettek asztaláról 
sem: Spilman Nóra, Mag Dóra 
és Budai Gábor is erről vallott 
nekünk. Persze egyedi ételek 
náluk is vannak. Nóráéknál a 
vadas zsemlegombóccal és a 

májgaluskaleves, Gáboréknál 
pedig a hortobágyi húsos pala-
csinta és a puncstorta kötelező, 
Dóri pedig azt mondta: ők az 
ünnepek előtt mindig alaposan 
bevásárolnak szendvicsalap-
anyagból is, mert a vendégjárás 
végére általában megcsömör-
lenek a sok főtt ételtől. Juhász 
István sportszerkesztőnk csa-
ládjában nem maradhatnak el a 
különféle halas ételek, és renge-
teg süteménnyel készülnek.

Petró Anita gazdasági veze-
tő családjában a brassói apró-
pecsenye és a tiramisu is beke-
rült a közös ételek közé, de a 
bejgli náluk is kötelező. Épp-
úgy, mint Maros Évánál, ügy-
vezetőnknél, aki minden év-
ben azért aggódik, kireped-e 
vagy sem a beiglije. Beregi 
László grafikus kollégánknál 
viszont a bejgli helyett kalács-
csal készülnek az ünnepekre. 
„Ez lehet mákos, diós, de akár 
almás, túrós, sőt káposztás is” 
– tette hozzá.

Az utca emberének vélemé-
nye is érdekelt minket. Soósné 
Nagy Erikáéknál elmaradha-
tatlan a húsleves, a göngyölt 
hús, a töltött káposzta, a sajtos 
pogácsa és a keksztekercs, de 
amint mondja, azt főz, amit a 
család kér. Ami nélkül viszont 
elképzelhetetlen az ünnep, az 
a mézeskalács, ebből hatalmas 
mennyiséget, úgy négy-ötszáz 
darabot készít el. „Természe-
tesen az eredeti recepthez ra-
gaszkodok, a mézeskalács por 
és hasonló dolgok nálam szó-
ba sem jöhetnek” – mondta 
Erika hozzátéve: karácsony-
kor akár 30-35-en is össze-
jönnek a családból, ilyenkor 
mindenki hoz valamit, így 
rengeteg finomság gyűlik ösz-
sze.

Családi recepttár
– Nálunk a kacsasült el-

maradhatatlan, amit aszalt 
gyümölccsel töltök meg és 
krumplipürével tálalok. De 

a töltött káposzta, a bejgli, a 
zserbó vagy a hókifli sem hi-
ányozhat a menüből – ezt már 
Fróna Judit osztotta meg ve-
lünk, aki hozzátette: az ünne-
pek után, ha már unják a ne-
héz ételeket, gyakran esznek 
libazsíros kenyeret pirospap-
rikával.

Egerszegi Krisztina sok tra-
dicionális ételt mentett át a 
családi recepttárból, olyano-
kat, melyek gyerekkorában, 
karácsonykor mindig voltak 
az asztalon. „Ilyen a ma má-
kos gubaként ismert anyu-
kám által bobájkaként em-
legetett étel. Anyu tortaként 
szolgálta fel, amolyan régie-
sen, én viszont sokszor meg-
bolondítom vaníliasodóval 
is. De minden évben készítek 
bejglit és töltött káposztát is. 
A főételt igyekszem évenként 
újítani, olyanokat kitalálni, 
amiket máskor nem főzök” – 
mondta.

TAJTHY ÁKOS

Gerslivel vagy rizzsel – kinek kinek ízlése szerint – karácsonykor is népszerű a töltött káposzta



Balesetveszélyessé vált jár-
dákat és lépcsősorokat ja-
vítottak ki az Avas egyes és 
kettes ütemében. 

Több helyen rámpát építet-
tek ki, amelynek köszönhető-
en a Középszertől az Áfonyás 
utca tetejéig, valamint a Szent-
györgyön a Tescótól a Platánig 
akadálymentessé vált a közle-
kedés. A héten befejeződtek az 
ősszel elkezdett fejlesztések az 
Avas egyes és kettes ütemében, 
számolt be a terület önkor-
mányzati képviselője csütörtö-
kön. Szarka Dénes elmondta, 
választókerületi alapja terhére 
számos fejlesztés valósult meg, 
elsősorban járda– és lépcsőja-
vítások, illetve rámpaépítések.

A Gesztenyés utcai idősek 
otthona és az óvoda közötti 
lépcsősor melletti elhanyagolt, 
balesetveszélyessé vált rámpát 
50 méter hosszan, 150 négy-
zetméteren aszfaltozták újra.

– A rámpa újraaszfaltozása 
különösen fontos volt az óvo-
da és az idősek otthona közel-
sége miatt. Felidézte, a Testvér-
városok útját a Középszerrel 
összekötő lépcsősor felújítása 
augusztusban fejeződött be, a 
renoválást folytatták felfelé az 
ősszel: a Középszer 32. mellet-
ti lépcsősor is megújult az év 
végére. – A korábbi, balesetve-
szélyes betonfelületre aszfalt-
réteg került, illetve a lépcsősor 
mellett rámpa is épült. Ez azért 
fontos, mert a betonnal ellen-

tétben az aszfalt állja majd a 
téli síkosságmentesítést is – 
hangsúlyozta Szarka Dénes. – 
Így gyakorlatilag a Középszer-
től fel, egészen az Áfonyás utca 
tetejéig már akadálymentesen 
bejárható a terület. Ezzel pár-
huzamosan járdajavítások tör-
téntek a Középszeren, illetve 
fölötte, a Szőlőskert sétányon 
is azokon a balesetveszélyes 
szakaszokon, ahol a legrosz-
szabb állapotban voltak a jár-
dák. Ezek szintén új aszfaltbur-
kolatot kaptak – részletezte. 
A Középszeren két lépcsőház 
előtt is akadálymentesítették a 
területet, tette hozzá.

További lépcsőjavítások és 
akadálymentesítések történ-
tek a Szentgyörgy úton is.

– Szintén akadálymentessé 
vált a Szentgyörgy és a Gesz-
tenyés utca, valamint a Szent-

györgy és az Áfonyás utcák ke-
reszteződése mindkét oldalon. 
Így a Mésztelep utcai Tescótól 
felfelé egészen a Platánig aka-
dálymentesen lehet közleked-
ni a Szentgyörgyön – mondta 
a Velünk a Város-frakció ön-
kormányzati képviselője.

A parkolási gondokra re-
agálva, néhány hónappal ez-
előtt építettek egy parkolót a 
Szentgyörgy út és a Nyíri Dá-
niel utca kereszteződésében, 
de a jövő évi tervek között 
szerepel egy újabb parko-
ló kialakítása a Nyíri Dáni-
el utca előtt is. – Ennél a fej-
lesztésnél a lakosok bevonása 
lesz majd a következő lépés. 
– A következő évben tervez-
zük, hogy tovább folytatjuk a 
rosszabb állapotban lévő lép-
csők és járdák javítását.

CZIFFRA ANDREA
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A bükki füvesember de-
cember 4-én, vasárnap, 94 
éves korában ment el.

Életének 95. évében el-
hunyt Szabó György, Gyu-
ri bácsi, a bükki füvesem-
ber. Gyuri bácsi közösségi 
oldalán Lopes-Szabó Zsu-
zsa, a bükki füvesember lá-
nya a következő szavakkal 
búcsúzott: „Szomorú fel-
adatom, hogy tudassam a 
világgal, hogy édesapám, 
a világ számára Gyuri bá-
csi, eltávozott közülünk 
az angyalok világába. De-
cember 4-én, vasárnap este 
otthonában, nyugodtan, 
megbékélt lélekkel elaludt. 
Mellette voltam, fogtam a 
kezét. Kérte, vigyem haza. 
Mondtam, indulunk, ami-
kor készen vagy. 6 óra után 
nem sokkal későbbre ké-
szült el.”

„Amit tudok, tőle tanul-
tam. Nemcsak a gyógynö-
vényeket: azt is, hogy kell 
kanállal enni és felvenni a 
cipőmet. Apának is olyan 
volt, mint füvesembernek: 
türelmes, nagylelkű, segí-
tőkész, melegszívű és ha-
tározott. Hiányát semmi 
nem fogja pótolni, sem az 
én, sem az önök életében. 
Szelleme, tanításai, tudása 
viszont örökké fognak élni, 
amíg emlékezünk rá – és 
még annál is tovább. Ké-
rem, őrizzék meg őt jó em-
lékezetükben.” – folytatód-
nak sorai.

Szabó György Miskol-
con született 1928. április 

15-én. Édesapja iparosem-
ber, édesanyja háztartásbe-
li volt. Az elemi és polgári 
iskolák elvégzését követően 
könyvkereskedői képesítést 
szerzett, és a könyvipar-
ban helyezkedett el. Abban 
a boltban dolgozott, ame-
lyet még Ferenczi Sándor 
pszichoanalitikus édesap-
ja, Ferenczi Bernát alapított 
a Széchenyi utca 13. alatt; a 
vészkorszakban Szabó éle-
lemmel segítette főnöke ro-
konait a miskolci gettóban.

1988-ban nyugdíjba vo-
nult. Időskorában fordult 
a természetgyógyászat felé. 
2010-ben fitoterapeuta-ok-
levelet szerzett. A Bükki 
Füvészmester és Népgyó-
gyászati Egyesület alapító-
ja. Egy interjúban elmond-
ta, hogy Sajókazincon élt 
ősei – nagyanyja, Balogh 
Bori, valamint a felmenői 
– javasasszonyok voltak, és 
hagyományos gyógyítással 
foglalkoztak.

MN

Elhunyt Gyuri bácsi
A kormány december 6-án 
késő estétől kivezette a piac-
ról a kedvezményes üzem-
anyagárat, vége lett a pá-
nikfelvásárlásnak is, de az 
üzemanyagra továbbra is 
vadászni kell a kutakon.

Közel tizenhárom hónapig 
volt érvényben az üzemanya-
gokra bevezetett árkorlátozás, 
amelyet a kormány arra hivat-
kozva alkalmazott, hogy meg-
védi a lakosságot az inflációs 
áraktól, amelyek már jóval az 
orosz-ukrán háború kitörése 
előtt az egekig értek. Az üzem-
anyagok átlagos ára a hét– és 
nyolcszáz forintos sávban ver-
desték a plafont literenként, 
egyre újabb „történelmi” csú-
csokat megdöntve. Erre rea-
gálva a kormányzat 480 fo-
rintban maximálta a 95-ös 
oktánszámú benzin és gázolaj 
literenkénti árát, amivel akkor 
a magyarok több mint három-
negyede egyetértett. Ki ne sze-
retne olcsóbban vásárolni?

Az elmúlt több mint egy év 
fontos tanulsága azonban az 
lett, hogy amit megnyerhe-
tünk a vámon, azt elveszítjük 
a réven. Ugyanis a kormánytól 
független piac, és mindenek-
előtt a külföldi, profitérdekelt 
beszállítók nem jótékonykod-
nak, a kereskedők oda men-
nek, ahol profitot tehetnek 
zsebre, és onnan pedig kivo-
nulnak, ahol nem. Ráfizetni 
főleg nem akarnak a limitált 
eladási árak miatt.

Nem meglepő, hogy ilyen 
alacsony árak mellett a fő kül-
földi üzemanyag-importőrök 
kivonultak az országból. Csak-

hogy az országnak szükséges 
üzemanyagmennyiség közel 
harminc százalékát ők hozták 
be. Amely mennyiséget a ma-
gára maradt MOL nem tudott 
pótolni különböző okokból, a 
nyersanyaghiánytól a százha-
lombattai finomító kényszerű 
leállásáig. Amely nehézségek-
kel még elgurulhatott vol-
na az ország a jövő januárig 
meghosszabbított árkorláto-
zás felülvizsgálatáig, azonban 
az utolsó hetek, sőt, napok pá-
nikvásárlásai miatt – amelyek 
eredményeként a tavalyi ha-
sonló időszakhoz képest mint-
egy hatvan százalékkal több 
benzint vett a lakosság -, ez 
lehetetlenné vált. Még úgy is, 
hogy a kutak igyekeztek a ki-
adott mennyiséget erősen kor-
látozni. A helyzet napok alatt 
vált kezelhetetlenné.

Ezt belátva a kormánynak 
nem volt más választása, mint 
visszaállítani a piaci árakat. 
Amivel azonnali, 150 – 200 fo-

rintos áremelkedés járt együtt. 
480-ról 641-re ugrott a normál 
95-ös benzin és 700 forintra 
a dízel ára a kutakon. Szeren-
csésnek mondható egybeesés, 
hogy a nyersolaj ára a világpi-
acon éppen esik, így nem kell 
még mélyebben a zsebbe nyúl-
ni. Egyelőre. Sőt, hétvégén, az 
előrejelzések szerint olcsóbb 
is lesz az üzemanyag. A hol-
tankoljak.hu szerint a MOL 
csökkenti a nagykereskedelmi 
árakat péntektől, a benzin ese-
tében bruttó nyolc forinttal, a 
gázolaj esetében pedig bruttó 
öt forinttal.

Eszerint a következő átlagá-
rakkal találkozhatunk a kuta-
kon péntektől: 95-ös benzin: 
632 Ft/liter, gázolaj: 695 Ft/liter.

A piaci árak visszavezeté-
se megszüntette ugyan a vég-
telen sorokat a kutaknál, de a 
hiányt nem. Még mindig aka-
dozik a benzin– és gázolajellá-
tás, a hét elején komolyabb ká-
osz is kialakult a kiürült kutak 

miatt, amit a kormány azonnal 
Brüsszelre fogott. Ez a nyomás 
enyhült az elmúlt napokban, 
de a szakértők szerint legalább 
egy-két hónap lehet, mire nor-
malizálódik a helyzet.

A MOL-tól kapott infor-
mációnk szerint ütemezetten 
újraindult a százhalombat-
tai finomítójuk, de a jelenlegi 
üzemanyaghiány első számú 
oka az importhiány. A magyar-
országi üzemanyagpiac mint-
egy 30 százaléka importforrás-
ból érkezett az elmúlt években, 
azonban ez az ellátás szinte 
teljesen eltűnt. A MOL igyek-
szik rendkívüli importtal pó-
tolni a kiesett mennyiséget, de 
a megoldást az hozza, ha visz-
szatérnek az ársapka miatt ki-
vonult nagy külföldi beszállí-
tók. Addig még kell egy kicsit 
vadásznunk arra, hogy hol van 
már újra benzin, és nem árt a 
fokozott türelem és takarékos-
ság sem.

BACSÓ ISTVÁN

Egyelőre még a drága benzinre is vadászni kell. Fotó: Mocsári László

Ársapka nincs, hiány még van

Szarka Dénes önkormányzati képviselő. Fotó: Juhász Ákos

Az elmúlt 12 év lopásával 
Orbán Viktor kiprovokálta 
az uniós pénzek felfüggesz-
tését – reagált a napokban 
a nyilvánosságra került in-
formációkra Rónai Sándor, 
a Demokratikus Koalíció 
EP-képviselője. A DK Mis-
kolci Szervezetének szakér-
tője, Tompa Sándor annak 
járt utána, mivel lesz szegé-
nyebb Miskolc, ha nem ér-
keznek meg a támogatások.

Orbán Viktor az unió dönté-
sével az elmúlt 12 év legnagyobb 
vereségét szenvedte el, és most 
mérte a legnagyobb csapást Ma-
gyarországra – fogalmazott Ró-
nai Sándor, aki szerint egyetlen 
magyar miniszterelnök nem 
okozott még ekkora kárt az or-
szágnak – olvasható a DK Mis-
kolci Szervezetének közlemé-
nyében. A baloldali politikus, 
Dobrev Klára árnyék-külügy-
minisztere szerint a kormányfő 
kétszer lopta meg az országot. 
Először, amikor a családjának, 
a gyerekkori barátjának és a fi-
deszes oligarc háknak adta a ha-
zánknak járó uniós pénzeket, 
másodszor pedig, amikor min-
dennek következtében az ország 
elveszít támogatásokat.

A gyenge forintot, az „orbá-
ni inflációt”, a megélhetési vál-
ságot éppúgy a miniszterelnök 
felelősségének nevezte Rónai 
Sándor, mint az uniós pénzek 
felfüggesztését, mondván, „ez a 
12 éves lopás és az Orbán-rend-
szer egyenes következménye”.

A DK politikusa szerint na-
gyon kevés esély látszik arra, 
hogy mégis megkapjuk ezeket 
a pénzeket, hiszen ha az Eu-
rópai Bizottság és az Európai 
Parlament is azt mondja, hogy 
„nem szabad egyetlen fillért 
sem adni Orbán Viktornak, 
mert csak ellopná”, akkor na-
gyon valószínűtlen, hogy ezzel 
a miniszterelnököket tömörítő 
Európai Tanács szembemenne.

Mit is jelent majd Miskolc-
nak ez a döntés ? – tette fel a 
kérdést Tompa Sándor. Arról 
már van információnk, hogy 
az úgynevezett helyreállítá-
si alap tartalmi és cselekvési 
tervét – amelyet az EU a co-
vid-válság okozta károk mér-
séklésére hozott létre – már 
elfogadták az EU döntéshozói. 
Ennek a büdzséje 5,8 milliárd 
euró. A kormány az elmúlt na-
pokban hozta nyilvánosságra 
ennek a tartalmát és intézke-
dési tervét. A legjobb felbon-
tású nagyítóval fésültük át a 
listát, és ebben mindössze egy 
bölcsődefelújítással és -bőví-
téssel szerepel Miskolc– fogal-
mazott Tompa Sándor. Ebből 
az 5,8 milliárd euróból – ha 
megérkezik – Miskolcnak eny-
nyi jut. Nem több, ennyi. Ezt 
kapják a Fidesz-kormánytól a 
miskolci fideszes országgyűlé-
si képviselők: Csöbör Katalin, 
Kiss János és Kovács Zsolt. Eny-
nyit értek el Miskolcnak! Eny-
nyit jelent nekik Miskolc!

De mi a helyzet a felzárkóz-
tatási programokkal? – fűzi to-

vább Tompa Sándor. Ott ösz-
szesen 22,5 milliárd euróról 
van szó, de a Fidesz elől egye-
lőre 7,5 milliárd euró kifize-
tését felfüggesztették, zárol-
ták. Ez a teljes költségvetés 
harminc százaléka, forintban 
3000 milliárd. Hogyan érint-
heti ez Miskolc jövőjét? Amit 
ma ismerünk a kormány ter-
veiből a felzárkóztatási prog-
ramok kapcsán, az a Miskolc-
nak szánt 31 milliárd és 850 
millió forint, amit az úgyneve-
zett TOP+ programokra kap-
na. Erről a programról tárgyal 
majd Miskolc közgyűlése de-
cember közepén. A nagy kér-
dés az, ha a teljes költségve-
tés harminc százalékát zárolja 
a bizottság, hogyan érinti ez 
a mi pénzünket. Azaz 9 milli-
árd 555 millióval kevesebb ér-
kezne? Persze itt is ott van az 
a bizonyos ha, hiszen ehhez az 
Orbán-kormánynak teljesíte-
nie kell a mérföldköveket. Mi-
lyen fejlesztések maradhatnak 
el a következő 7 évben, vagy 
csúsznak tovább? És ha marad 
ez a kormány, és nem jön az 
EU-pénz, mennyivel lesznek 
szegényebbek a miskolciak, és 
mennyivel lesz még ennél is 
szegényebb a város? Mi, mis-
kolciak és a Demokratikus Ko-
alíció Miskolci Szervezete úgy 
látjuk, hazánknak, Miskolcnak 
olyan kormány kell, amely ide 
tudja hozni az EU pénzét, azt a 
pénzt, ami jár Miskolcnak, jár 
a magyar népnek– összegezte 
az álláspontját Tompa Sándor.

Az EU-pénzek nyomában Miskolcon Megújult járdák, rámpák, lépcsők



A csütörtöki díjátadón több 
mint 70 egyéni sportoló, 50 
edző és 19 csapat vehetett át 
oklevelet és emlékplakettet a 
Művészetek Házában Veres 
Pál polgármestertől és Ig
nácz Dávid jegyzőtől.

Idén is megrendezte a kiváló 
teljesítményt nyújtó sportolók 
díjátadó ünnepségét Miskolc 
önkormányzata. A rendezvé-
nyen azokat a sportolókat ju-
talmazzák, akik világ- és Eu-
rópa-bajnokságon legalább a 6. 
helyen végeztek, vagy országos 
bajnokságokon 1. helyezést ér-
tek el. A sportolók felkészítő-
edzői szintén elismerésben ré-
szesültek. 

A nyitóprodukciót a Mis-
kolcz-Revital Táncsport Egye-
sület mutatta be, majd szo-
morú pillanatok következtek: 
a tragikusan fiatalon elhunyt 
röplabdajátékos, Tóth Kinga 

emléke előtt hajtottak főt a je-
lenlevők. Az ünnepségen Veres 
Pál, Miskolc polgármestere kö-
szöntőjében azt hangsúlyozta, 
hogy a rengeteg díj és elisme-
rés bizonyítja, milyen aktív és 

sikeres sportélet van a megye-
székhelyen. A kiváló eredmé-
nyekhez elkötelezettség, elhi-
vatottság, kitartás és vasakarat 
kell. Az itt lévő sportolók első-
sorban a sport szeretete miatt 

teszik, amit tesznek. Méltatta a 
városvezető a színes miskolci 
sportéletet, annak fontos sze-
replőit. - Az itt élők szeretik a 
sportot, nemcsak nézni, ha-
nem művelni is. Ezt bizonyítja 

mások mellett a népkerti futó-
kör népszerűsége, az egyete-
mi pálya kihasználtsága, vagy 
éppen az, hogy nagy az igény 
a bicikliutak bővítésére. A vá-
rosvezetés igyekszik erejéhez 

mérten támogatni a miskol-
ci sportéletet. A rendezvényen 
50 edző, több mint 70 egyéni 
sportoló és 19 csapat kapott 
oklevelet és emlékplakettet. 
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Több mint 70 egyéni sportoló, 50 edző és 19 csapat vehetett át elismeréseket. Fotó: Mocsári László

Megjutalmazták a kiváló miskolci sportolókat

A válság túlélésének záloga a 
pályázatos források elérése

Hogy élhetjük túl a válságot, 
mi vár ránk, milyen segítség-
re számíthatunk? – tették fel a 
kérdéseket azon a vállalkozói 
konzultáción, amelyet szerdán 
rendeztek a miskolci kis- és 
középvállalkozásoknak.

Az Egyensúly Intézet, az or-
szág vezető független agytröszt-
je, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségével (VOSZ), 
hazánk egyik legmeghatározóbb 
munkaadói érdekképviseletével 
karöltve konzultációsorozatot 
szervezett a helyi kis- és közép-
vállalkozások tulajdonosi és dön-
téshozói számára, azzal a céllal, 
hogy együtt keressék a kiutakat 
a jelenlegi időszakból, amikor 
egyik válsághelyzet követi a má-
sikat, erősen tesztelve a vállalko-
zások életképességét. 

A szerdán Miskolcon megren-
dezett esemény célja, hogy átte-
kintést nyújtson a jelenlegi mak-
rogazdasági helyzetről, a várható 
kilátásokról, veszélyekről, vala-
mint, hogy a résztvevők megis-
merjék az Egyensúly Intézetnek, 
az állami és uniós támogatási for-
rások magyarországi rendszeré-
vel kapcsolatos szakmapolitikai 
javaslatait.

Ádám Imre, a VOSZ Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezetének elnöke elmond-
ta: „A VOSZ fontos szerepet ját-
szik abban, hogy a vállalkozók el 
tudják juttatni a véleményüket a 
döntéshozókhoz. Ezeket a véle-
ményeket összegyűjtjük, és ki-
terjedt kapcsolatainkon keresztül 
hatékonyan tudjuk az érdekeket 
képviselni a döntéshozók felé. 
Különösen fontos ez egy olyan 

helyzetben, amikor covid-jár-
vány volt, háborús helyzet van, 
infláció van, energiaválság van, 
amikor ennyire labilissá vált a 
gazdasági helyzet. ”

A 26 ezer taggal bíró szer-
vezet igyekszik minden olyan 
kritikus ponton ott lenni, ahol 
képviselheti a vállalkozók, a 
tagság érdekeit a legfelsőbb 
szinteken is. A szerdai rendez-
vényt is azért karolták fel, mert 
szeretnék biztosítani a helyi 
vállalkozóknak, hogy elérjék 
a legfrissebb információkat, 
elemzéseket, és az ő hangjuk is 
eljusson így, az Egyensúly Inté-
zeten át, azokhoz az illetékesek-
hez, akik döntéseitől a gazdaság 
állapota és a vállalkozások mű-
ködési feltételei függenek.

Szopkó Tibor alpolgármester 
az önkormányzat képviseleté-
ben méltatta a rendezvény fon-
tosságát a miskolci vállalkozók 
és a város számára. Kiemelte: 
„Sokukkal beszélgettem a ren-
dezvény kezdete előtt, és szá-
mos gondolat fogalmazódott 
meg bennem. Egyrészt a kon-
zultáció, a párbeszéd fontossá-
gáról. Mi, a város vezetésében 
őszintén hiszünk abban, hogy 
ez a mindennapi életünknek 

egy elengedhetetlenül fontos 
része. Öröm látni azt, hogy ez 
a gazdaság és vállalkozások te-
rén is működik, hogy önök is 
gondolatokat cserélnek a kö-
zös célok érdekében. Jó látni a 
miskolci és megyei cégek ak-
tivitását, amik fenntartják ezt 
a régiót és ezt a várost. Ebben 
mi továbbra is partnerséget tu-
dunk önöknek ajánlani.” Másik 
fontos kérdéskörként az alpol-
gármester az önkormányzat 
szerepét emelte ki a vállalkozá-
sok életében. 

Hiszen nemcsak a kormány-
zatnak van hatása a gazdaságra 
és a helyi vállalkozásokra, hanem 
a helyhatóságnak is. Sok fontos 
kapcsolódási ponton keresztül 
egy ökoszisztémát alkotnak itt a 
városban. Miskolc a 90-es évek 
hatalmas gazdaságátalakulási 
pofonjait is sikeresen átvészelte, 
végül megerősödve jött ki azok-
ból is, most egy hasonló folya-
mat zajlik, de biztos benne, hogy 
együtt ezt is sikerrel tudják kezel-
ni. Most a magasabb hozzáadott 
érték, a rugalmasság, az alkal-
mazkodóképesség, amely a helyi 
vállalkozásokra jellemző, egyre 
nagyobb értékké válik.
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Elérni a pályázatos forrásokat

A miskolci gitárművész 
országos elismerésben ré
szesült.

A Hrihorij Szkovoroda-díj 
alapítását az Ukrán Kulturális 
és Dokumentációs Központ 
vezetője, Bernáth Viktória 
kezdeményezte, de támogat-
ták annak létrejöttét az ukrán 
önkormányzatok képviselői, 

a Magyarországi Ukrán Kul-
turális Egyesület tagjai és a 
Csongrád Megyei Ukránok 
Egyesülete is. A díjjal azon ma-
gyarországi ukránokat tüntetik 
ki, akik jelentős erőfeszítéseket 
tettek a kultúra felvirágzásáért, 
támogatják az ukrán irodal-
mat, írásosságot, tudományos 
életet, a művészeteket és tár-
sadalmi aktivistákat.Hrihorij 

Szkovoroda 1745-ben jött Ma-
gyarországra, Tokajba, ahol öt 
évig templomi énekes volt. Ha-
zatérve költészetet tanított.

Idén Vihula Mihajlo mis-
kolci gitárművész kapta meg 
az elismerést, melyet múlt va-
sárnap vehette át „Misa” Mis-
kolcon Ignácz Viktóriától, a 
miskolci Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat vezetőjétől.

Vihula Mihajlo rangos kitüntetése

A vállalkozói konzultáció elnöksége. Fotó: Mocsári László

Talán így egyszerűbb meg
érteni mindenkinek a bel
városi közlekedési rendet: 
ha a legszélső sávban érsz 
be a körforgalomba, akkor 
az első kijárat legszélső 
sávjában mész ki az első 
kijáraton.

Ha eggyel beljebb jutsz be, 
akkor az első kijárat belső 
sávjában, vagy a második 
kijárat külső sávjában menj 
ki.

Ha még eggyel beljebb ér-
keznél be, akkor az első ki-
járaton nem tudsz kimenni, 
de a második belsőjében és a 
harmadik külsőjében halad-
hatsz kifelé.

A KÖRFORGALOMBAN 
NEM TUDSZ SÁVOT VÁL-
TANI, így előre tudnod kell, 

hogy merre szeretnél közle-
kedni.

Ha az Y-híd felől jössz, ak-
kor 4 sávos lesz a bevezető. 
A legbelső sáv visszaforgat, 
mert ott 4 sáv van. Tehát: 

szélső sávból csak első kijá-
rat, középső sávból csak 1-2 
kijárat, belső sávból csak 2-3 
kijárat. Az Y-híd felől a 4. sáv-
ból csak a 3. kijárat és vissza-
forgat.

Belvárosi körforgalmi egyszeregy

Jövőre lesz 60 éve, hogy 
átadták Miskolc jelképét 
a közönségnek. 2023ban 
nemcsak az épület, hanem 
annak környezete is meg
szépül. A Horváthtetőn 
megépült játszótér és sza
badidőpark népszerűsége 
is mutatja, beérik a soksok 
munkaóra, amit a beruhá
zás tervezésével és kivitele
zésével eltöltöttek.

Hetek vannak már csak 
hátra, és minden jel szerint 
megkezdődhet majd a város 
egyik leghíresebb épületének 
a felújítása, amely közvetlen 
környezetét is érinti - tudtuk 
meg Miklós Viktortól, a pol-
gármesteri hivatal pályázati 
főosztályának vezetőjétől. Az 
elmúlt hónapokban lezajlott 
a közbeszerzési eljárás, né-
hány napja beérkeztek a vég-
ső ajánlatok is – adja hírül 
a városháza közleménye. A 
döntés még idén megtörtén-
het, azt követően egy rövid 
engedélyeztetési eljárás veszi 
kezdetét, de ha minden rend-
ben lesz, akár már január vé-
gén megindulhat a munka.

A kilátó modern külsőt 
kap, épül egy körsétány is, az 

első emeleti teraszról tovább-
ra is körpanoráma mutatja 
meg a várost, a jelenlegi ká-
vézó pedig csupa üvegfalból 
áll majd, így a turisták és ter-
mészetesen a városlakók is 
megcsodálhatják Miskolcot. 
Külön hangsúlyt fektettek a 
tervezés során arra, hogy mi-
lyen fényben ragyog majd es-
ténként a kilátó, amit ener-
giatakarékos LED-lámpákkal 
oldanak majd meg. Sőt! Egy 
finoman áttetsző háló is lesz 
az épületen, amelyen fény-
játékot és akár animációt is 
lehet nézni. Az összes ajtót, 

ablakot és valamennyi veze-
téket lecserélik, korszerűsítik 
az energiaellátó rendszere-
ket, új padlót kap a terasz, és 
a lépcsősor is meg fog újulni.

A rekonstrukció végéhez 
közeledve indul meg az oda-
vezető út és a parkoló meg-
újítása is. “Addig soktonnás 
munkagépek dolgoznak a 
területen, értelmetlen lenne 
előtte rendbe rakni a közle-
kedőutakat” - mondta Miklós 
Viktor, aki is azt hozzátette: a 
munkálatok ideje alatt alter-
natív útvonalon lehet majd 
megközelíteni a Horváth-te-
tőt, erről természetesen ide-
jében tájékoztatják majd a 
közvéleményt.

A tervek szerint jövő ilyen-
kor már a teljesen megújult 
Avasi kilátó köszönti 2023 
karácsonyát és szilveszterét. 
A kilátó helyén egyébként 
már 1906-ban állt egy torony, 
amit II. Rákóczi Ferenc tisz-
teletére emeltek, egy évvel 
később azonban lebontották. 
1934-ben elkészült a máso-
dik torony is, amit viszont az 
1956-os forradalom sodort 
el. A harmadik, ami a mos-
tani, 1963. augusztus 20-ára 
készült el.

Megújul jövőre az Avasi kilátó 

Teljesen megújult Avasi kilátó 
köszönti majd 2023 karácso-
nyát. Fotó: Juhász Ákos

Fotó: NIF/Lehoczky Krisztián
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Nyugodtan és szeretetben
Közeleg a karácsony, amely 
mindenkit érint valahogyan. 
Van, akit aggodalommal tölt el, 
mások izgatottan várják. Te is 
ismered őket, akik igazi meg-
szállottai a téli ünnepkörnek? 

Elárulom, magam is ismerek 
olyanokat, akik már november 
közepétől karácsonyi dalokat 
hallgatnak, feldíszítik a lakást és 
nekilátnak az illatos sütemények 
készítésének. Ők azok, akik hiá-
ba a készülődés, a ráhangolódás, 
végül teljesen kimerülten rogy-
nak a fa alá, hiszen felemészti 
őket a szervezés, a tervezés, az 
alkotás – és pont arra nem ma-
rad idő, amire valóban szük-
ség lenne: a jelenlétükre és arra, 
hogy megéljék az ünnepet. Ha 
jobban végiggondolom, a kará-
csonyi készülődésnek és magá-
nak az időszaknak semmi más-
ról nem lenne szabad szólnia, 
csak a nyugodt, békés, örömteli 
napokról azokkal az emberek-
kel, akiket valóban szeretünk.

Vallom, az ünnepek, különö-
sen a karácsony mutatja meg, kik 
vagyunk valójában. Ha vesszük a 
fáradságot, magunk is rájövünk, 
hogy ez a legmegfelelőbb idő az 
önvizsgálatra, az önismeretre és 
a fejlődésre. Hogyan? Az önis-
meret nem más, mint az öngon-
doskodás egyik formája. Amikor 
megtapasztalod, mire van szük-
séged, azt, hogyan reagálsz bizo-
nyos dolgokra, azt is, hogyan ér-
zed magad az adott pillanatban, 
akkor sokkal gördülékenyebben 
tudod kezelni a tennivalóid és 

a körülötted zajló eseményeket. 
Nemcsak a hétköznapokon, ha-
nem ilyenkor különösen fontos, 
hogy arra koncentrálj, neked mi 
a fontos. Légy jelen a pillanatok-
ban, és figyelj magadra is. Egysze-
rűen csak érezd jól magad. Per-
sze, tisztában vagyok azzal, hogy 
ez még egyszerű hétköznapokon 
is nehéz, hát még ilyenkor, kará-
csony táján. Mégis vannak apró 
trükkök.

Tedd fel magadnak a kérdést, 
mielőtt teljesen kimerülnél: „mi 
tesz engem boldoggá ebben az 
időszakban”? Ha a mézeskalács 
ház elkészítése, akkor tedd azt, 
vond be a gyerekeket, még akkor 
is, ha már felnőttek. Élvezni fog-
ják. Ennek érdekében azonban 
mondj le valami másról. Oszd 
meg a feladatokat, vagy változ-
tass néhány hagyományon. Ezek 
az apró mozdulatok rámutat-
nak, mit vagy képes elengedni és 
mennyire vagy rugalmas.

Ahhoz pedig, hogy valóban 
tudatosan lépkedj, három egy-
szerű kérdést kell csak felten-

ned magadnak. Az első így szól: 
„hogyan érzem éppen most ma-
gam”? Figyeld meg, hogy bol-
dog, kiegyensúlyozott vagy, eset-
leg kimerült és szorongó. Lehet, 
hogy ezt nehéz megfogalmazni, 
de sokkal könnyebb a testi tüne-
teket észrevenned. Lehet a hátad 
felső része feszült, fáj a fejed, hi-
szen ezek is mind a stressz jelei. 
Könnyebbek lennének a napok, 
ha ezeket inkább megelőznéd, 
mint hirtelen kellene kezelned 
az amúgy is stresszes napokon.

A második kérdés, hogy va-
jon miért is érzed, amit érzel. 
Ha hátrébb lépsz és figyeled 
magad, akkor meg tudod fo-
galmazni magát az okot, ami 
ezt kiváltotta. Talán üres lo-
csogásokban kell részt venned, 
melyeket nem szeretnél. A sok 
tennivaló között egy fikarcnyi 
időd sincs pihenni és töltődni, 
csak azt szeretnéd, hogy min-
denki jól érezze magát, és ma-
gadról megfeledkezel. Lehet, 
hogy tökéletest akarsz alkotni, 
pedig senki nem várja el tőled, 

csak te magadtól? Igyekezel 
mindent időben megszervezni, 
és végül teljesen kimerülsz.

Ha sikerrel veszed az akadályt, 
és meg tudod nevezni az érzéseid 
valódi okát, akkor nagy esélyed 
van arra is, hogy tudatosan, még 
időben helyreteszed a dolgokat. 
Ez fájdalmas, hiszen szembe kell 
nézned olyan helyzetekkel, me-
lyeket nehéz felismerni, még ne-
hezebb beismerni. Különösen 
igaz ez emberi kapcsolatokra, 
melyeket már ilyenkor sem le-
het helyrehozni, különösen nem 
azonnal és horzsolások nélkül.

Az utolsó kérdés pedig az, 
vajon mire van szükséged. 
Vedd a fáradságot és gondold 
át, mit kell tenned azért, hogy 
összpontosítani tudj, termé-
szetesen magadra is. Kérj se-
gítséget, vállalj és tervezz ke-
vesebbet, és tudd, attól is 
pontosan olyan tökéletes le-
het a karácsony, mintha min-
dent beleteszel, és te magad 
résztvevője sem vagy. Tarts ki-
sebb szüneteket, és legfőképp 
ne várd meg azt, amíg teljesen 
összeomlasz, elfáradsz, és ke-
zelhetetlenné válik a helyzet. 
Attól szép a karácsony, hogy 
nyugodtan és szeretetben tu-
dod eltölteni. Figyelj magadra 
is! Így lesz békés, szép és áldott 
az ünnep.

A kutyatartókat ellenőriz-
ték a Győri kapuban az 
Önkormányzati Rendészet 
munkatársai. A felelős 
állattartás szabályait a 
gazdáknak kötelező betar-
taniuk, erre a rendészek 
városszerte rendszeresen 
felhívják a figyelmet.

Eligazítással kezdődött 
a november 6-ai reggel az 
önkormányzati rendészet-
nél. A MIÖR munkatársai 
kiemelt ellenőrzést hajtot-
tak végre a Győri kapuban. 
A helyes ebtartásra hívták 
fel a környéken élők figyel-
mét. „Jó napot kívánok! 
Kutyás ellenőrzés, látjuk, 
szépen pórázon van tartva. 
Oltási könyvvel rendelke-
zik?” – szólították meg az 
arra járó kutyasétáltatókat a 
rendészek. Az oltási könyv 
bemutatása után a rendé-
szek leolvasták a kutyák 
chipjét, majd leellenőrizték, 
hogy hordanak e maguknál 
a gazdák kutyapiszokgyűjtő 
zsákot. A kutyapiszok ösz-
szeszedése mellett fontos, 
hogy az állatok chippel le-
gyenek ellátva, és az oltások 
megléte is elengedhetetlen. 
Többek közt ezeket is ellen-
őrizték a keddi nap folya-
mán.

A pontos szabályokkal 
nem mindenki van tisz-

tában. Sokan nem tudják, 
hogy sétáltatáskor nem csak 
a saját, de az állat „igazolvá-
nyait” is maguknál kell tar-
tani, és a hatóságok kérésé-
re bemutatni. A vizsgálatok 
többnyire pozitív tapasz-
talatokat hoztak. Akiknél 
mindent rendben találtak, 
azoknak – az ünnepekre 
való tekintettel –, néhány 
szaloncukorral és a jogsza-
bályok leírásának brossúrá-
jával kedveskedtek a MIŐR 
munkatársai. 

„Az ellenőrzés célja nem 
a büntetések kiosztása, ha-
nem elsősorban az volt, 
hogy felhívjuk a figyelmet 
a szabályos ebtartásra. És 
természetesen arra is, hogy 
az ebekkel, ha már egyszer 
befogadtuk, akkor milyen 
módon bánjunk, hogyan 
kezeljük a kutyusokat. Ter-
mészetesen az is nagyon 
fontos, hogy minden vonat-
kozó szabályt betartsanak 
az ebtartók. Például rend-
ben legyen a chip és a meg-
felelő védőoltások is igazol-
tan meglegyenek” – mondta 
el Vincze Csaba, a Miskolci 
Önkormányzati Rendé-
szet igazgatója. A Miskolci 
Önkormányzati Rendészet 
munkatársai városszerte a 
továbbiakban is rendszere-
sen ellenőrzik az ebtartás 
szabályainak betartását.

A kutyatartást  
ellenőrizte a MIÖR

Fotó: Mocsári László

Új helyre költözött a MELÓ-DIÁK  
és a HSA miskolci irodája
A korábban a színházzal 
szemben lévő MELÓ-DIÁK és 
HSA iroda a Széchenyi István 
utca 7. szám alá költözött, a 
Pátria-tömb alatti üzletsorra. 
Leskó Annamária, a két cég 
mögött álló HSA Group mis-
kolci irodavezetője elmondta, 
immáron egy szebb és igé-
nyesebb környezetben tudják 
fogadni munkavállalóikat, 
valamint az új ügyfélszolgálati 
iroda színvonala sokkal jobban 
kihangsúlyozza a munka-
erő-szolgáltatók szférájában 
egyáltalán nem magától érte-
tődő képességeiket. 

A HSA Grouphoz tartozó ME-
LÓ-DIÁK Alföld Iskolaszövet-
kezet közel negyvenéves ta-
pasztalattal biztosít munkát 
diákoknak, de szintén a cég-
csoport részét képezi a 22 éve 
működő, munkaerő-kölcsön-
zésre, -közvetítésre és vezető-
kiválasztásra specializálódott 
HSA is.  A diákok és felnőttek 
mellett, olyan nyugdíjasok szá-
mára is kínálnak munkalehető-
ségeket, akik még érezik ma-
gukban a kellő energiát ahhoz, 
hogy nyugdíjukat egy kis mun-
kával kiegészítsék, vagy egysze-
rűen vágynak még a társaságra, 
de azokról a munkavállalókról 
sem feledkeznek meg, akik al-
kalmi munkákat keresnek, egy-
szerűsített foglalkoztatásban 
számukra is temérdek állásle-
hetőséget kínálnak.

A debreceni székhelyű, de a 
fővárosban, Pest megyében 
és egész Kelet-Magyarorszá-
gon is megtalálható HSA Group 
szolgáltatásai itt még nem ér-
nek véget. – Nagyon sok cé-
ges partnerünk van, akik már 
jól tudják, hogy számíthatnak 
ránk – tette hozzá Leskó An-
namária, aki abban látja a cég-
csoport megkülönböztetett 
pozícióját, hogy ugyanolyan 
szinten és minőségben szol-
gáltatnak a kis- és középvállal-
kozásoknak, mint a multinacio-
nális cégeknek. „Úgy gondoljuk, 
hogy a kkv-szektor tagjainak 
is szükségük van egy megbíz-
ható HR-partnerre, és belátják, 
mennyire hasznos, ha folyama-
tosan a rendelkezésükre áll egy 
HR-szolgáltató szakembere, 
hiszen ezáltal jókora tehertől 
szabadulhat meg az adott cég, 
ráadásul naprakész informáci-
ókat kapnak a munkaerőpiac  

folyamatos változásairól, ami 
az éves stratégiai tervezéshez 
is elengedhetetlen. Jóval szé-
lesebb spektrumban látjuk a 
piacot, hamarabb érezzük és 
reagálunk az új helyzetekre, 
ami nyilvánvalóan partnere-
ink létszámgazdálkodására is 
pozitív hatással van.” – mond-
ta az irodavezető, akinek meg-
győződése, hogy a kibontakozó 
gazdasági válság miatt fel fog 
értékelődni a valós idejű kap-
csolattartás és az azonnali re-
agálás az adott piaci körülmé-
nyekre.

 A gyorsaságban sokat se-
gítenek azok a tanulók is, akik 
idényszerűen is „bevethetők”. 
Ez egy nagy előny a cég kezé-
ben, hiszen a diákok rugalmas 
ráérése miatt szinte azonnal 
lépni tudnak a felmerülő lét-
számigények esetében. A ta-
nulók a cégcsoport által foglal-
koztatottak közel kétharmadát 

teszik ki, így bőven van kiket 
bevetni, ha hirtelen szükség 
van pluszmunkaerőre. A szak-
ember szerint megbízóik kö-
zött sok olyan cégvezető is van, 
akik szintén a MELÓ-DIÁK segít-
ségével léptek be a munka vilá-
gába, éppen ezért tökéletesen 
értik, mit jelent a diákmunka, 
milyen magas színvonalú szol-
gáltatást takar, és valójában 
megkönnyíti egy vállalkozás 
életét.

Leskó Annamária kiemelte, 
hogy partnereik között jócs-
kán akadnak olyanok is, akik ki-
használják a cégcsoport komp-
lexitását, így a diákmunkások 
mellett egyidejűleg felnőtt és 
nyugdíjas munkaerőt is foglal-
koztatnak, és még a fehérgal-
léros munkákra is a HSA közve-
títi a leendő munkavállalókat. 
„Azt gondolom, egy szolgáltató 
csak akkor tud teljes körű szol-
gáltatást nyújtani partnerei és  
nem mellesleg munkavállalói 
számára is, ha képes kialakí-
tani egy generációkon és mun-
kakörökön átívelő, összetett 
szolgáltatást. Mi ezt a belépé-
si küszöböt két évtizeddel ez-
előtt átléptük, ettől függetle-
nül minden évben fejlődünk, az 
elsők között reagálunk a válto-
zásokra és implementáljuk az 
újdonságokat, lásd az idén be-
vezetett kisgyermekkel otthon 
lévők szövetkezeti formában 
történő foglalkoztatása.” – zár-
ta szavait az irodavezető.

A HSA és a Meló-Diák új irodája a Miskolc, Széchenyi utca 7. szám 
alatt várja régi és új ügyfeleit

Hirdetés

GALLAI JUDIT
COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
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Hulladékudvar 2022. 12. 24-26. 2022. 12. 27-31.
Miskolc I.

ZÁRVA
10:00-18:00

Miskolc II. 10:00-18:00
Miskolc III. 10:00-18:00

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt,  

azaz 2022. december 26-án változatlanul,  
a korábbi megszokott ürítési rend szerint történik.  

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Az ügyfélszolgálati irodáink 2022. december 26-án zárva tartanak.

HULLADÉKUDVAROK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:

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

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

A hulladékudvarok 2023. január 2-tól a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadják ügyfeleinket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállító járatok optimalizálása érdekében  
Miskolc egyes utcáiban az üveg-, szelektív és a zöldhulladék szállítási rendje 2023. január 2-tól megváltozik.  

A 2023. január 2-tól érvényes 2023. évre vonatkozó hulladéknaptárak weboldalunkon elérhetők.  

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra, vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

Az akció érvényes: 2022. 12. 10-től 2022. 12. 16-ig 
Fa szappan, 90 g, 2100 Ft/kg 249 Ft 189 Ft
Tis mosogató, 500 ml, 618 Ft/l 379 Ft 309 Ft
Signal fogkrém, 75 gr, 5320 Ft/kg 449 Ft 399 Ft
Cif folyékony súroló, 250 ml, 1956 Ft/l 549 Ft 489 Ft
Perfex Jumbo papírtörlő, 1 tekercs 699 Ft 599 Ft 
Ajax padlófelmosó, 1 l 699 Ft 629 Ft
Fiorilló folyékony szappan, 750 ml, 932 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 1498 Ft/l 849 Ft 749 Ft
Fiorilló öblítő, 1 l 1199 Ft 899 Ft
Palette hajfesték 1099 Ft 999 Ft
Ultra Szavó penészlemosó, pumpás, 500 ml, 3798 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Bref WC-golyó, Trió, 3x50 g 1499 Ft 1399 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 79,12 Ft/db 1999 Ft 1899 Ft
Tomi Kristály mosógél, 3 l, 1133 Ft/l 3999 Ft 3399 Ft
Héra Prémium színes, beltéri falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l 7199 Ft 6199 Ft

Karácsonyi asztalterítők széles választékban érkeztek!

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

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

Befejezés előtt a MIVÍZ  
szemléletformáló projektje
Projekt azonosítószáma:  
KEHOP-2.1.7-19-2019- 00001.  
Projekt címe: Víziközmű szol-
gáltatással kapcsolatos szem-
léletformálás a MIVÍZ Kft. szol-
gáltatási területén

A MIVÍZ Kft. december 13-án, 
egy záró rendezvény keretében 
befejezi szemléletformáló pro-
jektjét. A majdnem egyéves pá-
lyázat célja a lakosság szemlélet-
formálását célzó tevékenységek 
megvalósítása volt, úgymint; az 
ivóvízzel való takarékosság, a 
tudatosabb szennyvízkibocsá-
tás, illetve a csapvízfelhaszná-
lás elsődlegességének erősíté-
se. A hatékonyság növelése és 
a környezettudatosság széles 
körű elterjedése érdekében a víz-
szolgáltató szükségesnek látta 
a következő fő üzeneteknek az 
egyértelműsítését:

• a települési vízszolgáltatás 
kapcsán a közműhálózat működ-
tetése és a vezetékes ivóvíz fo-
gyasztása az egyetlen fenntart-
ható alternatíva,

• a szennyvíztisztítás nélkülöz-
hetetlen a vizeink jó állapotának 
megőrzése, fenntarthatósága, a 
vízbázisok, illetve környezetünk 
védelme szempontjából,

• a víztakarékosság, a felelős 
vízhasználat tudatosítása, ösz-

tönzése fontos a lakosság köré-
ben.

A projekt a zárórendezvényig 
lehetővé tette figyelemfelhívó, 
szemléletformáló programso-
rozatoknak a megvalósítását a 
miskolci lakosság körében, mely 
a jövőre nézve fontos a várha-
tó klímaváltozásra történő felké-
szülés érdekében is. Azért, hogy 
a tiszta ivóvíz mindig rendelke-
zésre álljon, nemcsak a víziköz-
mű-szolgáltatónak és az illetékes 
önkormányzatnak, hanem a la-
kosságnak, azaz a fogyasztóknak 
is tenniük kell. 

A projekt során az alábbi tevé-
kenységeket sikeresen valósítot-
ta meg a MIVÍZ Kft.:

Nyitórendezvény, amit márci-
us 22-én, a víz világnapján tar-
tottak. Rajzpályázat, három 
telephelyen tavaszi 
és őszi turnusok-
ban meg-
szervezett 
forráslá-

togatás, 6 hónapon át közlekedő 
vízvillamos, Miskolc város napján 
– nyereményjátékkal összekötött 
– pavilonos kitelepülés, miskolci 
lakosok által jól ismert közszerep-
lőkkel – Seres Ildikó, dr. Kemény 
Dénes, Pál Dénes – plakátkam-
pány, MIVÍZ Hírmondó-nyere-
ményjáték, 6 db új ivókút létesíté-
se, fotópályázat, MIVÍZ-applikáció 
és a MIVÍZ-honlap – szemléletfor-
máló tartalmakkal történő – to-
vábbfejlesztése, interaktív elő-
adássorozat óvodákban, általános 
iskolákban és középiskolákban, 
előadások önkormányzati dolgo-
zóknak, intézményvezetőknek. 

Az előirányzat a Kohéziós Alap-
ból és a hazai központi költség-
vetésből valósult meg.



A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában decem-
ber 11-én, vasárnap, körülbelül 16.45-től, a Szent István téri 
gyertyagyújtás élő adása után a avasi református templom-
ból közvetítenek. Igét hirdet: Hangó István lelkipásztor. Vi-
gyék haza otthonaikba a betlehemi lángot december 18-án, 
advent negyedik vasárnapján! A Miskolci Gráciák Egyesülete 
idén is fogadja és továbbadja a betlehemi Születés templomá-
ból érkező lángot a Hősök terén, a Minorita templom 11 órai 
szentmiséjét követően, előreláthatólag déli 12 órakor.

HARANG-HÍREK

ITT JÁRT A MIKULÁS. Látogatást tett a Miskolci Napló és a Mis-
kolc Televízió szerkesztőségében a Mikulás december 5-én dél-
után. Ugyan a csemeték nem voltak jelen, így az ajándékot nem 
személyesen vették át, de a Mikulás segédje minden szülőnek 
kiosztotta a csomagokat, akik otthon lepték meg a gyerekeket az 
apró kedvességgel Fotó: B. Gy.

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

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

Bábszínház

DECEMBER 11., vasárnap
10:00-19:00 Családi advent a Művészetek 

Házában és a MÜHA előtti téren
10:30 János vitéz, bemutató, Csodamalom 

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

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

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

ván téren
16:00 Adventi gyertyagyújtás Szirmán, 

Apostol Bertalan tér
16:30 Adventi gyertyagyújtás Diósgyőr-

ben, II. János Pál pápa tér
18:00 DVTK-Csata kosárlabda-mérkőzés, 

NBI. A csoport 11. forduló, DVTK Aréna

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

rosközpontban
16:30 Adventi koncert: Selmeczi György 

és vendégei, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Szimfonikus bérlet IV. – A Miskolci 

Szimfonikus Zenekar koncertje, Mű-
vészetek Háza,

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

DECEMBER 14., szerda
18:30 Pilates, Ifjúsági Ház

DECEMBER 15., csütörtök
10:00 Babusgató klub, II. Rákóczi Ferenc 

Könyvtár Gyerekkönyvtára

17:00 Karácsonyi mesék – a Mesetarisz-
nyában, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Gye-
rekkönyvtára

17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
18:30 DVTK-Vénusz-DEAC labdarúgó-mér-

kőzés, női NBI. 12. ford., Városi sportcsarnok
19:00 Jazz Inside Band-koncert, MÜHA 

Kávézó
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

DECEMBER 16., péntek
19:00 Karácsonyi gála a Ködmönnel, Mű-

vészetek Háza

DECEMBER 18., vasárnap
9:00-13:00 Termelői nap, Erzsébet tér
16:00 Adventi gyertyagyújtás a Szent Ist-

ván téren
16:00 Adventi gyertyagyújtás Szirmán, 

Apostol Bertalan tér
16:30 Adventi gyertyagyújtás Diósgyőr-

ben, II. János Pál pápa tér
17:30 DVTK-Szigetszentmiklós kosár-

labda-mérkőzés, női NBI. A csoport 12. 
ford., DVTK Aréna

DECEMBER 19., hétfő
16:00 Adventi gyertyagyújtás az Avas vá-

rosközpontban
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
17:00 A Miskolci Szimfonikus Zenekar  

karácsonyi koncertje, Nagyboldogasz-
szony görögkatolikus székesegyház

19:00 Charley nénje, zenés vígjáték – a 
Mandala Dalszínház előadása, MÜHA

DECEMBER 20., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Gájer Bálint Swing Karácsony-kon-

cert, Művészetek Háza
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

DECEMBER 21., szerda
18:30 Pilates, Ifjúsági Ház

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: DECEM-
BER 10-14., szombat-szerda: 18:00 Csizmás, 
a kandúr: Az utolsó kívánság | 20:00 Átjáró-
ház | DECEMBER 10-11., szombat-vasárnap: 
16:00 A tölgy – Az erdő szíve | DECEMBER 15-
21., csütörtök-szerda: 18:00 Csizmás, a kan-
dúr: Az utolsó kívánság | 20:00 Átjáróház | 
DECEMBER 17-18., szombat-vasárnap: 16:00 
A tölgy – Az erdő szíve

• Művészetek Háza, Béke-terem: DECEM-
BER 10-14., csütörtök-szerda: 17:30 Csiz-
más, a kandúr: Az utolsó kívánság | DECEM-
BER 10-11., szombat-vasárnap: 15:00 Pil 
– A neveletlen királylány | DECEMBER 15-
21., csütörtök-szerda: 17:30 Exhibition on 
Screen: Pissarro, az impresszionizmus aty-
ja | 19:30 Szia, Életem! | DECEMBER 17-18., 
szombat-vasárnap: 15:00 Toldi – A mozifilm

MOZIMŰSOR

DECEMBER 10., szombat 19:00 Ének az 
esőben, Sebestyén Mihály-bérlet, Nagyszín-
ház | DECEMBER 13., kedd 17:00 A falu rosz-
sza, Latabár ifj. bérlet, Nagyszínház | DECEMER 
14., szerda 19:00 A miniszter félrelép, Jen-
bach Béla-bérlet, Nagyszínház | DECEMBER 
15., csütörtök 15:00 Micimackó, bérletszü-
net, Nagyszínház | 17:00 Szőllősi Krisztina: A 
falka, Csarnok | 18:00 A miniszter félrelép, 
Herman ifj. bérlet, Nagyszínház | DECEMBER 

16., péntek 19:00 Feketeszárú cseresznye, 
bérletszünet, Nagyszínház | DECEMBER 17., 
szombat 11:00 Kakaókoncert, Nagyszínház, 
nézőtéri társalgó | 19:00 Feketeszárú cseresz-
nye, bérletszünet, Nagyszínház | DECEMBER 
19., hétfő 17:00 Idéző 1.88, Kiss-Balbinat 
Ádám, Szabó Marcell: Kaleidoszkóp, Csar-
nok | DECEMBER 20., kedd 19:00 A falu rosz-
sza, Sebestyén Mihály-bérlet, Nagyszínház | 
19:00 A „K” ügy, bérletszünet, Csarnok

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

December 10-én és 11-én, 
valamint 20-án és 21-én az 
Egressy-Erkel-zeneiskola 
diákjai teremtenek még ün-
nepibb hangulatot az adven-
ti villamoson.

Az adventi villamoson fog 
zenélni a következő két adven-
ti hétvégén az Miskolci Egressy 
Béni– Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei-
ből alakult Subidubi együttes – 
a kezdeményezésről csütörtö-
kön sajtótájékoztatón számolt 
be a Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt. és a zeneiskola.

Az eseményen elhangzott, a 
mézeskalács házikón, vagyis az 
adventi villamoson december 
10-én és 11-én, valamint 20-án 
és 21-én muzsikálnak majd a fi-
atalok. A zenekar egy énekesből 
és öt hangszeres tagból áll (fuvo-
la, hegedű, brácsa, cselló, nagy-
bőgő). A zenészek a Miskolc Te-
levízió Híradójának elmondták, 
izgatottan várják a mozgó kon-
certet, hasonló élményben ko-
rábban még nem volt részük.

– Van egy karácsonyi reper-
toárunk, amit bármikor szí-

vesen eljátszunk bárkinek, így 
örültünk a felkérésnek, mikor 
a tanáraink közölték velünk. 
Még sosem játszottunk mozgó 
járművön és szerintem nekem 
nem lesz akkor kihívás, mivel 
én le tudok ülni, viszont nem 
tudom, hogy a bőgős fiú hogy 
fog tudni egyensúlyban marad-
ni. Ennek ellenére biztos vagyok 
benne, hogy megbirkózunk a 
feladattal – mondta Robb Hor-
kay Júlia, a zenekar fuvolása.

Az ötlettel a művészeti is-
kola vezető helyettese kereste 

meg a közlekedési társaságot 
– mondta el Bódi-Máté Ágnes, 
a Miskolci Egressy Béni-Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Is-
kola intézményvezető-helyet-
tese.

– Mindannyian szeretik az 
adventi villamost, szeretnek 
vele utazni, és nagyon sok ka-
rácsonyi számot megtanul-
tak az ünnepekre hangolód-
va. Imádnak együtt zenélni, és 
éppen ezért tűnt jó ötletnek, 
hogy együtt játszanak, szinte 
próbálnak, és közben hallgat-

ják őket az utasok, mindezt 
mozgó, hangulatos járművön 
– mondta.

A síneken guruló mézeska-
lács házikó ezáltal még kü-
lönlegesebb hangulatot nyújt 
majd az utazóközönségnek, 
akik valószínűleg idén is sza-
vazhatnak 2022 legszebb ad-
venti villamosára – tette hoz-
zá Csüriné Ficsura Andrea, az 
MVK értékesítési és társasági 
kapcsolatok irodavezetője.

– Idén is úgy tűnik, hogy lesz 
verseny, december 4-e és 7-e 
között lehetett nevezni a vil-
lamosokat és a trolibuszokat a 
megmérettetésre. Az MVK ter-
mészetesen benevezte a mis-
kolci szerelvényt, és bízunk 
benne, hogy a miskolciak se-
gítségével újból győzni tudunk 
– mondta.

A nemzetközi versenyt ha-
todik alkalommal hirdet-
te meg egy cseh portál. Az 
elmúlt években a miskol-
ci adventi villamos győzött a 
megmérettetéseken. Az idei 
szavazás egyelőre még nem 
indult el.

MN

Ünnepi dallamok a villamoson

A Miskolci Fotóklub 
„hazai pályán” segíti a 
Miskolci Nemzeti Szín-
házat, hogy a megemel-
kedett rezsiárak mellett 
a teátrum tovább tudjon 
működni január és feb-
ruár során.

Fotózták már önöket a 
Miskolci Nemzeti Színház 
pompás falai között? Most 
itt a lehetőség! A színház 
és a fotóklub közös jóté-
konysági akciója a „Fotó-
zás a Színházért”, amely-
re szeretettel invitálják 
a közönséget. „Legyenek 
Önök is a művészet támo-
gatói, cserébe egy külön-
leges fotózásban lehet ré-
szük. Páratlan élmény lesz 
ez a program fotósnak és 
modelljének egyaránt, a 
képeket pedig garantáltan 
szívesen nézik majd visz-

sza évek múlva is!” – írja 
a színház a felhívásban. 
A teátrum falai elegáns és 
romantikus helyszínt biz-
tosítanak a páratlan fotók 
elkészítéséhez.

A Miskolci Fotóklub ka-
rácsonyi akciója örömmel 
támogatja az ország első 
kőszínházát, a fotóklub 
tagjai ugyanis a fotózás 
teljes bevételét a Miskol-
ci Nemzeti Színház javára 
ajánlják fel. A fényképezés 
díját az alapítvány szám-
lájára kell befizetni, ez-
után következik az időpont 
egyeztetése és maga a fotó-
zás a Miskolci Fotóklub fo-
tósával. A Törökfotó jóvol-
tából minden fotózás után 
5 darab 10x15-ös fotót kap-
nak ajándékba. További in-
formáció az mnsz.fotozas@
gmail.com e-mail-címen 
kapható.

Jótékonysági fotózás

A Subidubi együttes zenél az adventi villamoson. Fotó: Juhász Ákos

Hirdetés



Sudoku

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, meg-
fejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben 
küldjék el, a levélben tüntessék fel postacímüket 
is! Beküldési határidő: 2023. január 25. E-mail-cím: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések be-

küldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz 
Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Köny-
vesbolti karácsony, Nátrium-klorid - Skandináv krimik, Toszkána ízei, 
Titkos tanítások. Nyertesek: Lukácsi Ildikó (Miskolc) és Szűcs Ádám 
(Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
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Ha a hónap első vasárnapja, akkor mindenkit vár a régiségvásár a miskolci sétálóutcán és környékén. A decemberi vásár duplán ünnepi han-
gulatban telt: egyrészt advent második vasárnapján rendezték, másrészt csupán néhány nap volt Mikulás napjáig. Ennek megfelelően a régisé-
gek közt kutakodók között bizonyára szép számmal voltak olyanok, akik már szeretteiknek a fa alá kerestek kisebb-nagyobb meglepetéseket. 
Az érdeklődők a Városház téren kiállított adventi villamosra is felszállhattak, és megnézhették közelebbről a mézeskalács házikót, de fotónk 
tanúbizonysága szerint még a Mikulás is felbukkant a vásári forgatagban. A karácsonyi régiségvásárt december 18-án rendezik meg.  Fotó: J. Á.

Ünnepre hangolt a régiségvásár is 

Gazdikereső
Ezen a héten Simit (6262), 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.

6262. Simi
Bekerülés helye: Miskolc,    
   Nagyváthy J. u.
Fajta: keverék
Kor: ~2 év
Neme: szuka
Szín: fekete

Súlya: 14,5 kg
Magasság: 40 cm

Aranyos, játékos, nagyon 
mozgékony kutyus. Emberekkel 
és kutyákkal is jól kijön. Mudi 
jellegű kutyus, ebből adódóan 
igazán okos és jól nevelhető.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Elég egy apró hiba, és minden a 
feje tetejére állhat, de most nem tehet mást, mint hogy 
bízik abban, hogy ön mellé szegődik a szerencse. Ké-

szüljön fel arra is, hogy a dolgok rosszul is alakulhatnak.

Bika (04. 21.–05. 21.) Valaki olyan témát feszeget, 
amiről ön nem igazán akar beszélni, a beszélgetés vi-
szont elkerülhetetlen. A legjobb, ha ön őszinte, akkor 

esik túl a legkönnyebben a dolgokon.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Lehet nyitott mások meglátá-
saira, de ez még nem jelenti azt, hogy ne lehetne saját 
véleménye. Ha határozottan gondolkodik valamiről, és 

erre érvei is vannak, ne féljen azokat megosztani másokkal.

Rák (06. 22.–07. 22.) Valaki önt teheti felelőssé olyas-
miért, amiről úgy gondolja, nem az ön feladata lett vol-
na. Csak azért, hogy a konfliktust elkerülje, ne vállalja 

magára a dolgot, mert később az ügy továbbdagadhat.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Úgy érzi, most minden ér-
dekli, és tele van energiával, de vigyázzon, mert a lel-
kesedés könnyen kapkodásba csaphat át! Ha mindenbe 

csak belekezd, de nem fejezi be, annak nem lesz jó vége.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Jobban alakulnak a dolgok, 
mint amire számított, így lehet, hogy pihenésre is lesz 
ideje a héten. Készítse elő a hétvégét, mert nagy szük-

sége van arra a családnak, hogy együtt töltsenek egy kis időt.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Hajlamos arra, hogy má-
sok érdekeit a sajátja elé helyezze, és nincs is ezzel baj, 
amíg ezt olyannal teszi, aki viszonozza ezt. Vigyázzon, 

mert nem mindenki jó szándékú, lesz, aki visszaél ezzel.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Úgy érzi, csak percek vá-
lasztják el attól, hogy teljesen elveszítse a fonalat, ezt 
a feszített tempót senki sem bírja sokáig. Nincs azzal 

semmi gond, ha időnként egy kis haladékot kér, ön sem szuperhős.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Valaki olyasmit mond, amivel 
sokkal jobban megbántja önt, mint ahogyan azt gon-
dolná. Persze az is lehet, hogy ezt a fájdalmat ön okozza 

saját magának azzal, hogy nem tud továbblépni a kérdésen.

Bak (12. 22.–01. 20.) Ideje eldönteni, hogy mi a fon-
tosabb, mert az most már világossá vált, hogy mindent 
nem tarthat meg. Ha nem akar két szék közül a pad alá 

ülni, akkor döntést kell hoznia, bármilyen nehéz is.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Mikor azt hiszi, mindent el-
intézett, újabb kihívások kerülhetnek ön elé. Pedig csak 
szünetet szeretett volna tartani, de lehet, erre most 

nincs idő. Ne halogassa a dolgokat, azzal csak magának árt.

Halak (02. 20.–03. 20.) Még el kell intéznie néhány te-
endőt, de gondolatban már máshol jár, szeretne mielőbb 
a nem kötelező dolgaival foglalkozni. Olyan sok a kreatív 

energiája, hogy ezt kár lenne most elvesztegetni.

Akkor és most. A régi és az új képen is a Palóczy László utca 
földszintes épületsora, valamint a városképet meghatározó két 
templom: a belvárosi református és a Minorita templom látható. 
A kép bal oldalán többnyire lakóházak találhatók, de itt áll a Belvá-
rosi Református Egyházközség egykori és a Tetemvári Reformá-
tus Egyházközség jelenlegi parókiája is. A jobb oldalon az Egressy 
Béni Zeneiskola egyik épülete, a Városgazda belvárosi telephelye 
és egy református diakóniai központ is megtalálható. A hátulról 
látható belvárosi református templomot 1808-ban szentelték 
fel. 1843-ban, a miskolci tűzvészben a templom is megrongáló-
dott, a helyreállításkor vetődött fel, hogy tornyot is építenek. Ez 
végül 1864-re készült el. A Minorita templom egyike Miskolc leg-
régebbi egyházi épületeinek, a város legjelentősebb temploma. 
1729-ben kezdték el építeni, és 1760-ban szentelték fel. Látvá-
nyos külső felújítása – a toronysisakok cseréjével együtt – a kö-
zelmúltban fejeződött be, a belső tér rekonstrukciója jelenleg is 
tart. (Tajthy Ákos szövege, dr. Sáfrány Gy. József képeslapja, Mo-
csári 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
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