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Kedves Miskolciak! Az ad-
vent az eljövetel időszaka. 
Az év talán legfontosabb és 
legszebb napjait várjuk ek-
kor – karácsony ünnepét.

A készülődés így az év vége 
felé valahogyan a számvetés 
időszaka is egyben. Számot 
vetünk a körülöttünk lévő vi
lággal, végiggondoljuk, mi tör
tént velünk a mögöttünk ha
gyott évben, milyen az a világ, 
amelyben élünk.

De annyi baj, nehézség, jár
vány, háború, gazdasági prob
lémák jellemezték az elmúlt 
éveket, hogy igazán nem sze
retném, ha erről esne szó így 
karácsony közeledtével is. 
Annyi kihívás, probléma elé 
állítottak mindannyiunkat, 
minden magyart, minden 
miskolcit az elmúlt évek, hogy 
igazán megérdemeljük a békét 
és a nyugalmat. Minden körül
mények között.

Így az ünnep közeledté
vel – azt gondolom – ideje, 
hogy foglalkozzunk inkább 
már az igazán fontos dolgok
kal, amik azzá tesznek mind
annyiunkat, akik igazán va
gyunk. Egyszerű, hétköznapi, 
érző emberekké. Ideje, hogy 
azokra gondoljunk most, aki
ket szeretünk, akik fontosak 
nekünk, akik nélkül nem le
hetne boldog és teljes életünk, 
hiszen túl a karácsonyi dí
szek fényein, a legfontosabb 
az, hogy a lelkünkben is meg

gyulladjon a szeretet gyertyá
jának lángja. 

Ajándékozzunk most saját 
magunkból szeretteinknek! 
Ajándékozzunk odafigyelést, 
meghittséget, közös pillana
tokat, hiszen ezek teszik majd 
igazán boldoggá karácsony es
téjét. Ajándékozzunk szerete
tet, odaadást, ajándékozzunk 
gondoskodást, törődést, őszin
teséget és bizalmat.

Adjunk magunkból többet, 
mint máskor, adjunk hálát, 
hogy adhatunk, és hogy van 
kinek adni. Mert adni jó.

Nem szabad elfelejtenünk 
azonban azokat sem, akik eset
leg egyedül töltik a karácsonyt, 
vagy valamiben hiányt szen
vednek. Ha tehetjük, tegyük 
széppé ne csupán magunk és 
családunk, hanem mások ka
rácsonyát is, hiszen pár kedves 
szó, törődés vagy bármilyen 
apróság is felbecsülhetetlen 
örömet nyújthat annak, aki 
kapja és annak is, aki adja azt.

Hiszen a várakozás, a fel
készülés és karácsony idején 
mindannyiunkat átjár az ün
nep varázsa az ajándékozás 
örömével, a várakozás izgal
mával, a család melegségével, 
de akár a fenyő vagy a mézes
kalács illatával.

Mikor a fények kigyullad
nak, ha csak egy percre is, de 
eltűnik minden baj és problé
ma, csak mi maradunk és az, 
ami igazán fontos – a szeretet 
ajándéka.

Legyünk bátrak megosztani 
ezt az örömöt, és legyünk hálá
sak, hogy ezt megtehetjük.

Mert a tél sötétjében a kará
csony fénye felmelegít, és sze
retettel tölt el bennünket, hogy 
testben és lélekben megújul
va várhassuk az új esztendőt, 
hogy egy kicsit most magunk 
mögött hagyjuk a hétközna
pok nehézségeit.

Áldott, meghitt, boldog ka
rácsonyt kívánok minden mis
kolcinak!

Ajándékozzunk szeretetet egymásnak A Miskolc Köszöni díjazottjai
A Miskolc Köszöni program 
keretében először adták ki 
Miskolc Virilistái elismeré-
seket. A december 14-i – a 
Miskolc polgármesteri hi-
vatala dísztermében tartott 
– ünnepségen az okleveleket 
azok kapták, akik iparűzé-
si adójukkal hozzájárulnak 
Miskolc fejlődéséhez, gyara-
podásához.

A Miskolc Köszöni progra
mot Miskolc önkormányzata, 
a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége B.A.Z 
Megyei Szervezete, a Miskolc 
Holding Zrt., a Tudomány és 
Technika Háza és a MIKOM 
Nonprofit Kft. közös össze

fogással, hagyományteremtő 
céllal indította. Azzal a szán
dékkal, hogy kiemelt kommu
nikációs figyelmet kapjanak 
Miskolc azon gazdasági sze
replői, akik iparűzési adójuk
kal hozzájárulnak a város fej
lődéséhez. Tevékenységükkel, 
fejlesztéseikkel, évtizedes je
lenlétükkel erősítik Miskolc 
gazdaságát, emelik a szolgál
tatások színvonalát és tovább
öregbítik Miskolc jó hírét.

A Miskolc Köszöni szerve
zőbizottsága úgy döntött: min
den évben kiosztásra kerül a 
Miskolc Köszöni Nagydíj és a 
Miskolc Köszöni Közönségdíj. 
A  Miskolc Köszöni Nagydíjat 
az a miskolci székhelyű vagy 

telephelyű vállalkozás nyerheti 
el, amelynek tevékenysége ki
emelkedően hozzájárult Mis
kolc fejlődéséhez, a közösség 
erősítéséhez, valamint lokál
patriótaként a helyi kultúra és 
a sport elkötelezett támogató
ja. A szervezőbizottság dönté
se alapján 2022ben  a  díjat a 
Telvill Kft. érdemelte ki.

A közönségszavazás során a  
legnépszerűbb miskolci szép
ségipari szakemberre lehetett 
voksolni a minap.hu oldalán. 
A 12 jelöltre 12 227es adták le 
a szavazatukat. A győztes Ter-
dik Gábor férfifodrász és haj
gyógyász, a Nobasic szalon tu
lajdonosa lett 3691 szavazattal.

Tudósítás az 5. oldalon

A GYŐZTESEK. A Miskolc Köszöni Nagydíjat a Telvill Kft. érdemelte ki, amelyet Benke István (balról) ügyve-
zető vett át. A Miskolc Köszöni közönségdíjasa pedig Terdik Gábor férfifodrász és hajgyógyász lett. Fotók: 
Horváth Csongor

Boldog karácsonyt!
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Több fontos döntést is hozott 
a munkaterv szerinti utolsó 
idei közgyűlés csütörtökön. 
Másfél éves előkészítést kö-
vetően például most került a 
grémium elé egy átfogó kul-
turális stratégia, és döntöttek 
arról is a városatyák, hogy a 
miskolci személytaxi-szolgál-
tatásnak a jövőben nem lesz 
maximált hatósági ára.

Maratoni ülésre készültek a 
közgyűlés tagjai, hiszen mint-
egy harminc előterjesztést kel-
lett megvitatniuk csütörtökön. 
Veres Pál polgármester távollé-
tében – a városvezető minisz-
teri megbeszélésen vett részt – 
Varga Andrea alpolgármester 
vezette a grémium munkáját.

Mindjárt a költségvetés kor-
rekciója került terítékre – ahogy 
várható volt, az első pengeváltá-
sok meg is történtek a várost ve-
zető frakció és ellenzéke között. 
A Fidesz-KDNP oldaláról azt 
emelték ki, hogy nem tudnak tá-
mogatni olyan büdzsét, ami vé-
leményük szerint a miskolciak 
„megsarcolásáról” szól. Azt min-
denesetre maguk is elismerték, 
hogy – Soós Attila szavaival élve 
– „nem alakul annyira rosszul” az 
idei költségvetés, de ez elsősor-
ban a városban lévő cégeknek és 
munkavállalóknak köszönhető.

Szopkó Tibor alpolgármester 
hangsúlyozta: minden hangulat-
keltés ellenére Miskolc működik, 
stabil a város gazdálkodása, sike-
resen abszolválták a 2022-es évet. 
Ez elsősorban a „feszes gazdál-
kodásnak”, a városvédelmi alap 
létrehozásának, a reálgazdaság 

jó teljesítményének köszönhető, 
de az állami források is bővül-
tek némileg idén. Simon Gábor 
(Velünk a Város, MSZP) frak-
cióvezető azonban hozzátette, a 
magyar önkormányzatok tortája 
kicsi, nem lehet továbbszeletelni 
a kormány által meghatározott 
árak és az infláció miatt.

Szociális és egészségügyi té-
mákról is döntöttek a város-
atyák. Gazdasági okokból ki-
költözik a Kacsóh Pongrác 
utcai szolgáltatási központból 
a MESZEGYI, megalakul vi-
szont egy egészségügyi moni-
toringtanács: szakemberekkel, 
döntéshozókkal ellenőrizhe-
ti majd az önkormányzat az 
egészségügyben történő vál-
tozásokat. Az elképzelések sze-
rint a tanácsban minden poli-
tikai oldal szerepet kapna.

Közterületi rendrakás
Talán az ünnepek szellemében 

is csendesebb vizekre eveztek a 
képviselők ezt követően, sorra 
vita nélkül léptek az újabb előter-
jesztésekre. Ezek között szerepelt 
mások mellett, hogy jövőre ne 
változzon – ne is csökkenjen – a 
város hivatali tisztségviselőinek 
illetményalapja. Aztán: a lakosok 
kérték, ezért szigorították a köz-
területek használatának feltétele-
it – a renitenseket akár ki is lehet 
tiltani a közterületről.

A miskolci polgármesteri 
hivatalban történő házasság-
kötéseknél az igazoltan helyi 
lakosok továbbra is 50 százalé-
kos kedvezményt kapnak hiva-
tali időben – azon kívül azon-
ban 10 ezer forintról 30 ezerre 
nő a díj mértéke. Ez az előter-
jesztést ismertető osztályveze-

tő szerint megfelel az országos 
értékeknek, Miskolcon ráadá-
sul hét éve nem emeltek árakat.

A Nagy-Avason megsüllyedt 
egy partfal az őszi esőzések mi-
att, az útburkolat megsérült. Az 
önkormányzat novemberben 
benyújtotta támogatási igényét, 
amit a Belügyminisztérium el-
fogadott. A helyreállítás költsé-
ge meghaladja a 33 millió forin-
tot, ennek mintegy 70 százalékát 
biztosítja a minisztérium.

Kulturális stratégia
Varga Andrea alpolgármes-

ter ismertette, a stratégia elő-
készítésében a város kulturá-
lis, művészeti intézményeinek, 
egyesületeknek, civilszerve-
zeteknek a vezetői, képviselői 
vettek részt. Az köti őket össze, 
hogy tisztelik, szeretik Miskolc 

kulturális értékeit, büszkék rá 
és épített örökségére, és min-
dent megtesznek azért, hogy a 
világ is megismerje ezeket.

– A kulturális vagyon össze-
köt minket, felelősek vagyunk 
érte. Ez a mi aranykészletünk, 
amit fejleszteni, támogatni kö-
telességünk – hangsúlyozta.

Molnár Péter (KDNP) frakció-
vezető hiányolta, hogy nem von-
ták be az előkészítő munkába az 
egyházi, polgári oldalt. Frakció-
társa, Barta Gábor (Fidesz-KD-
NP) szintén azt vetette fel, hogy 
a stratégia „nem a teljességre tö-
rekedett”. Szopkó Tibor alpolgár-
mester külön megköszönte a 
munkát Fedor Vilmos kultúráért 
felelős polgármesteri megbízott-
nak a stratégia elkészítésében. 
Bazin Levente (Velünk a Város, 
MSZP) is gratulált, majd kiemel-

te: a kultúrát lokális szinten kell 
kezelni, az állam véleménye sze-
rint nem képes erre.

Milliárdok a közlekedésre
Mivel a szolgáltató Miskolci 

Városgazda Nonprofit Kft. nem 
tudja kigazdálkodni az emelke-
dő költségeket, így újra emeli a 
temetkezési díjakat. Osváth Zol-
tán ügyvezető hangsúlyozta, biz-
tosítani kell a zavartalan üzemel-
tetést, a szolgáltatás színvonalát a 
miskolci temetőkben. Felvetésre 
hozzátette később: nincs szó il-
lemhelyhasználati díjról.

A díjtételek emelését kérték – 
tavasz után novemberben ismét 
– a taxitársaságok. Az előterjesz-
tésben nem volt erről szó: azt 
szavazta meg a grémium, hogy a 
miskolci személytaxi-szolgálta-
tásnak a jövőben nem lesz ma-
ximált hatósági ára.

Most fogadták el az MVK 
Zrt. 2023-as teljesítmény- és 
követelménytervét, amiben 
egyebek mellett szerepel az is, 
hogy havi 2,2 millió forintról 
4,1 millióra emelik a Felsőzsol-
ca által fizetendő ellentétele-
zést. Demeter Péter vezérigaz-
gató Miskolc esetében némi 
teljesítménynövekedéssel szá-
mol, miközben nő az utasszám 
és így a bevétel is. A vállalat 
egyébként – emelte ki – saját 
intézkedései által 1,3 milliárd 
forint megtakarítást érhet el, 
azonban így is mintegy 8 mil-
liárd forintra lenne szüksége a 
közlekedés fenntartására, mű-
ködtetésére. Ennyit kellene fi-
zetnie a városnak jövőre.

MN

MOLNÁR PÉTER,  
KDNP-FRAKCIÓVEZETŐ

Az idei költségvetést módosí-
totta a testület, amit mi azért 
nem támogattunk, mert ma-
gát a költségvetést sem tud-
tuk támogatni, hiszen nincs 
benne vízió, nem tartalmaz 
önkormányzati fejlesztése-
ket. Az év végén kivezette 
Veres Pál és a baloldali városvezetés a Salka-
házi Sára programot, így a miskolci nyugdí-
jasok nem kapják meg a megszokott támoga-
tást. Idén Magyarország Kormánya többször 
is és nagy összeggel támogatta Miskolc önkor-
mányzatát. Nőttek idén Miskolcon az adóbe-
vételek, hála az itt tevékenykedő és jól működő 
vállalkozásoknak. Ezért is érthetetlen, hogy a 
város nem adja oda a Salkaházi-támogatást, 
hogy nem nyitja ki a selyemréti uszodát, hogy 
nincs adventi díszkivilágítás. De úgy tűnik, saj-
nos a hivatal és a Miskolc Holding cégek alkal-
mazottai nem kapnak év végi jutalmat. Pedig 
mi ezt kértük, hangsúlyozva, hogy megilletné 
őket. A kulturális stratégia kapcsán tartóz-
kodtunk a szavazásnál, mert bár jó összefog-
laló és leírórésze van az anyagnak a múltról, 
az értékekről, igazi jövőképet nem tartalmaz, 
és a stratégiának nevezett anyag készítésénél 
nem szólítottak meg minden csoportot Miskol-
con, pedig másfél évig készítették. Hiányoljuk 
az Operafesztivált, a mindenki számára elér-
hető ingyenes kultúrafogyasztási lehetőségeket. 
Megdöbbenve olvastuk a héten a polgármes-
ter lemondott kommunikációs főtanácsadó-
jának nyilatkozatát. Ez is mutatja, hogy mi-
lyen káosz van a baloldali városvezetésben. Az 
MVK-s előterjesztés kapcsán újra kritikai ész-
revételeinknek adtunk hangot, hiszen Veres Pál 
időszaka óta katasztrófa a miskolci tömegköz-
lekedés. A KDNP-frakció nevében mindenki-
nek áldott karácsonyt és békés, boldog, sikeres 
új esztendőt kívánok!

SIMON GÁBOR, 
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ

Az utolsó ülésen is jellemző 
volt az, ami a korábbiakra: 
nagyon sok értelmetlen vitát 
provokált a Fidesz-frakció 
még az olyan napirendek-
nél is, ahol az teljesen indo-
kolatlan, értelmetlen. Ha 
a közgyűlést magát sze-
retném értékelni, úgy tudnék fogalmazni: a 
stratégiák közgyűlése volt, mert néhány olyan 
anyagot is elfogadtunk, melyek hosszú ideje 
készültek, és nagy munkát ölelnek fel.

Egyike ezeknek az építési szabályzat felül-
vizsgálata, melyet még az előző ciklusban, a 
korábbi közgyűlés indított el, ez egy négy-öt-
éves munka volt és meglehetősen sok módo-
sítást tartalmaz, de többéves munka volt az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia, az ITS 
is. Ez azért kiemelten fontos, mert a TOP+ 
forrásoknak ez egy olyan alapdokumentuma, 
ami nélkül azokat nem lehet igénybe venni. 
Elfogadtuk a város Kulturális stratégiáját is. 
Ezek a dokumentumok azért kiemelten fon-
tosak, mert hosszú időre határozzák meg 
Miskolc város sorsát, illetve fejlődésének irá-
nyait.

A taxisokat érintő rendelet lényege az volt: 
úgy döntöttünk, az elmúlt évekkel ellentétben 
a képviselőtestület nem kíván tovább a taxi-
sok árhatósága lenni, tehát a vállalkozó fog-
ja a saját díjait megállapítani. Erre azért volt 
szükség, mert az üzemanyagárakat tekintve 
olyan kilengések vannak, amit egyszerűbb, ha 
ők követnek le, mint a grémium.

Az MVK esetén pedig az kiemelendő, hogy 
a brutálisan elszabadult energiaárak óriási 
mértékben megnövelik a társaság költségeit. 
A legfontosabb, hogy a közlekedési cég mű-
ködőképes maradjon, de a számok egyértel-
műek, ez nagyon súlyosan megterheli majd a 
város költségvetését.

HOLLÓSY ANDRÁS,  
FIDESZ-KDNP SZÓVIVŐ

Az év utolsó közgyűlését 
sajnos ismét a megszorítá-
sok, az áremelések, a kon-
cepció nélküli döntések és 
a miskolciak megsarcolá-
sa jellemezte. A temetke-
zési díjak drasztikus 
megemelése méltatlan 
a gyászoló hozzátartozók részére, pláne 
olyan díjtételekkel, amelyekben például 
a mosdóhasználati díj 7 ezer forint. Nem 
támogatjuk a miskolci családokat érin-
tő radikális lakbéremeléseket, a parko-
lás és a tömegközlekedés díjainak emelé-
sét sem. A magyar kormány sem hagyja 
magára Miskolcot, mivel pár napja egy 
6 milliárd forintos mentőövet hagyott 
jóvá, amelyben a tömegközlekedés ka-
otikus viszonyait is lehet rendezni, és 
a Salkaházi-juttatást is ki lehet fizetni. 
Ez csak a városvezetésen múlik, hogyan 
gazdálkodik a felajánlott lehetőséggel, 
bár mi attól tartunk, hogy az elmúlt 
három évhez hasonlóan ismét csak el-
kótyavetyélik a pénzt, és a saját zsebüket 
tömik ki vele. A városvezetés egész éves 
munkáját jól jellemzi az a kiszivárgott 
levél, amit Veres Pál tanácsadója írt: „ez 
a rendszer ugyanis egy morális és etikai 
mérce nélküli, lassú, széthúzó, döntés-
képtelen, vezetetlen és alacsony színvo-
nalú akarnokok által rángatott, tehetet-
len közeg, amiben az érvényesülés útja 
a kétszínűség, a hazudozás, a sumákolás 
és a felelősséghárítás.”

SZARKA DÉNES, 
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES

Az év utolsó közgyűlését 
sem kerülték el a parttalan 
politikai viták. A harmadik 
negyedéves korrekció kap-
csán fontos leszögezni, hogy 
a kormányzati elvonások, 
a válság, az infláció, az 
energiaárak robbanása 
veszélybe sodorta valamennyi megyei jogú 
város költségvetését, így Miskolc helyzete is 
rendkívül nehéz. Ennek tetejében ráadásul 
posták kinyitásának költségét is vállalnia 
kellett az önkormányzatnak, ami bár állami 
feladat lenne, a városvezetés mégis úgy dön-
tött, biztosítja a szolgáltatást a miskolciak 
számára, így a kormány által bezárt kilenc 
hivatalból kettő újra kinyithat.

A közösségi közlekedés kapcsán is parázs 
vita alakult ki, de a tények itt is magukért 
beszélnek. A gáz, a gázolaj és az elektromos 
áram ára is sokszorosára emelkedett, így a 
futásteljesítmény növelése felelős gazdálko-
dás mellett nem valósítható meg, habár ez 
lenne a városvezetés szándéka. A vállalat 
dolgozói kitartóan és elkötelezetten dolgoz-
tak ebben az évben is, nekik is köszönheti a 
város, hogy a közösségi közlekedés még mű-
ködik Miskolcon. Ahhoz viszont, hogy előre 
tudjunk lépni, szükség lenne újra az állami 
szerepvállalásra is, mint ahogy a világon 
mindenhol.

Fontosnak tartom a Kulturális stratégia, 
valamint a Részvételi program beszámoló-
ja elfogadását is, hiszen ezek a napirendek 
– ahogyan például Miskolc ifjúságpolitikája 
is – azt bizonyítják, hogy nem veszünk el a 
mindennapi küzdelmekben, hanem a lehe-
tő leghatékonyabb válságkezelés mellett is 
igyekszünk a jövőbe is tekinteni, szem előtt 
tartva azt, hogy milyen Miskolcot szeret-
nénk látni a krízis elmúltával.

Kulturális stratégiát fogadott el a város

A városi közgyűlés elnöksége. Fotó: Horváth Csongor



Ma is emlékszem arra a februári munkadélutánra, 
amikor az angolok bemutatkozó meetinget tartottak. A 
telefonom kijelzőjén a fiam jelent meg: anya szülünk, 
indulunk, gyere. A laptopomat összecsapva valami ré-
mült arcot vághattam, mert kicsit megállt a levegő a 
tárgyalóban, amikor közöltem: most mennem kell, 
jön az unokám. Milliónyi érzés kavargott bennem. Az 
öröm, a félelem, az együttérzés, a szorongás. Vajon jó 
nagymama leszek ?

Azóta lassan hét év telt el. Gyakorlott lettem a szülőszobai várakozás-
ban. Váltottam az anyjukat a GYEK-ben, amikor be kellett feküdniük. 
Fogtam a kezüket az orvosnál. Rohantam a gyógyszertárba, aggódom 
minden megfázásnál, vadászom a fehér zoknikat, mert a legnagyobb 
csak azt hajlandó felvenni. Képben vagyok az összes mesehőssel, legókkal, 
Sajt32-vel, Ariellel, Sellővel, Dinóval, ruhaméretekkel. Cipelem őket utála-
tos cipőboltokba - a legidősebb allergiás a cipőpróbákra. A két nagyobbat 
én kezdtem el megismertetni az óvodával. Ma is emlékszem Zsombor te-
kintetére, amikor a sorban kihúzta magát: bizony ő már nagy és óvodás. 
Itt van bennem Fanni ölelése, amikor ráfonódik a nyakamra, amikor, ha 
szidja az anyja – jogosan persze – , menekül hozzám.

Megéltem, hogy a dadasparkból vadaspark lett, hogy a tisvonatból kis-
vonat. Az első félszeg pillanatokat a Mikulásnál, amiből igazi önbizalom 
vált mára, hiszen az idei Mikulás előtt már önfeledten és magabiztosan 
énekeltük a Hull a pelyhest. A kirándulásaink logisztikáját, hiszen jó előre 
meg kell szervezni mindent, hogy ne fulladjon káoszba a nap. Megélem, 
hogy mind a három unokával ugyanazon a folyamaton megyünk keresz-
tül, de mind a három más és más. Zsombor, akit lenyűgöz a természettu-
domány, Fanni négyévesen is igazi nő, és ösztönösen ragaszkodik az an-
goltanuláshoz, Donát pedig most bontakozik ki előttünk az akaratával, 
megfigyelési képességével. És azzal, hogy bátran belerajzol a nagyobbak 
alkotásaiba.

És persze vannak hétköznapok. Amikor mérges vagyok, hogy nem fo-
gadtak szót, nem akartak enni, mindenütt mi vagyunk a leghangosabbak. 
És igen, elfáradok, elfáradunk velük. És igen, mindig rájövünk: azért va-
gyunk nagyszülők és nem szülők ebben az életkorban, mert már fizikailag 
nem bírnánk. De akárhogy fáradunk, mindig vannak új és új célok, ötle-
tek. Menjünk kisvonattal, menjünk múzeumba, menjünk lubickolni, vagy 
csak úgy játsszunk, bújócskázzunk, sétáljunk erdei utakon, nézzük meg a 
csillagokat, nézzük meg a Wikipediát. Mert minden fűszálnak van törté-
nete, ha akarjuk. 

És hogy jó nagymama lettem-e ? Ezt ma sem tudom megítélni. Csak 
azt érzem, hogy a szívem megtelik melegséggel, ha rájuk nézek. És hálás 
vagyok a szüleiknek, hogy mertek bátrak lenni, és szülővé válni. Még ebben 
a - lássuk be - bizonytalan világban is.

Karácsonykor megszületik a fény. A remény fénye a saját életünkben, 
hogy bennünket is vezet az a betlehemi csillag. Lehet, hogy most csak pislá-
kol és picinyke, de ha hálával figyelünk erre, egyre nagyobb és nagyobb lesz. 
Megvilágítja azt, ami már most is a miénk. Az egészségünket, a szeretetet, 
a családunkat, a gyerekeinket, az unokáinkat, a kitartásunkat, a nehézsé-
geken való átjutási képességünket. Mert bármilyen életet is él valaki, min-
denkinek az életében ott a csoda. Csak figyelni kell, és meghallani a szíve 
hangját.                                                                                                 MAROS ÉVA

NÉZŐPONT

A szív hangja
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A munkálatok ötven szá-
zalékával már minden pro-
jektelem esetében elkészül-
tek, az ősparkban viszont 
már hetvenöt-, a Csónaká-
zó-tó iszaptalanítása kap-
csán pedig nyolcvanszáza-
lékos a készültség.

Megfelelő ütemben halad a 
miskolctapolcai park rekonst-
rukciója – erről Simon Gábor, a 
Velünk a Város frakcióvezetője 
és Miklós Viktor, a polgármes-
teri hivatal pályázati főosztá-
lyának vezetője beszélt kedden.

Simon Gábor elmondta, a vá-
rosvezetésnek fontos, hogy a 
miskolciak és az ide érkező tu-
risták komfortérzete is növeked-
jen. Ennek érdekében számtalan 
fejlesztés zajlik a városban, köz-
tük említette a nyáron lezárult 
Horváth-tetői park kialakítását, 
az Avasi kilátó rövidesen kez-
dődő felújítását, óvoda-, bölcső-
de- és rendelőfejlesztéseket és 
természetesen a miskolctapolcai 
park felújítását is.

– Ezen a területen az elmúlt 
évtizedekben alapvetően nagy 
és átfogó fejlesztés nem történt. 
Most az a városvezetés célja, 
hogy jövő nyárra a turistákat 
egy megújult parkba várjuk, 

egy olyanba, ami talán Magyar-
ország egyik legszebb köztéri 
parkja lesz – jelentette ki.

A munkálatok még március-
ban kezdődtek, mostanra pe-
dig a feladatok egy jelentős ré-
szét már elvégezték. Ahogyan 
arról korábban beszámoltunk, 
az iszaptalanítás az ősszel kez-
dődött, mostanra pedig a mun-
kálatok nyolcvan százalékát el 
is végezték. Miklós Viktor el-
mondása szerint a gyors munka 
annak is köszönhető, hogy az 
időjárás mindeddig kedvezett a 
kivitelező cégnek. Hozzátette, a 
közművek, csatornák cseréje és 

kiépítése után most már a park-
építés is folyamatosan és egyre 
látványosabban halad.

– A geometrikus parkban je-
lenleg ötvenszázalékos a mun-
kálatok készültsége, az őspark-
rész viszont már sokkal jobban 
áll. Ott már látszanak a nyom-
vonalak, a sétaútvonalak, egy-
két helyen már az utcabútorok 
és a kandeláberek is ki lettek 
helyezve – mondta a főosztály-
vezető.

A miskolctapolcai parkfej-
lesztés a tervek szerint jövő 
márciusban fejeződhet be.

TAJTHY ÁKOS

Ütemes a tapolcai parkfejlesztésÜtemes a tapolcai parkfejlesztés
A Diósgyőri vár informá-
ciós irodájában ülésezett 
a Köznevelési, Kulturális, 
Turisztikai, Ifjúsági és Sport 
Bizottság kedden. 

A helyszínválasztás nem vé-
letlen, utolsó napirendi pont-
ként ugyanis az emblematikus 
építmény fejlesztését övező 
polé miát tárgyalták meg az egy-
begyűltek. Az apropót a „Diós-
győri Vár komplex fejlesztése” 
című projekt előrehaladásáról 
készített városházi beszámoló 
szolgáltatta. Az ülésen a polgár-
mesteri hivatal pályázati főosz-
tályvezetője felidézte a 2015 
májusától íródó történéseket. 

Jelenleg a legnagyobb kihí-
vást a tornyok tavaly őszi sta-
tikai problémáinak felmerülé-
se okozza, azok megerősítésére 
ugyanis közel kétmilliárd kel-
lene még, ami komoly likvidi-
tási problémák elé állítja a be-
ruházó önkormányzatot. 

Miklós Viktor kifejtette: a kivi-
telezőt eddig ért hátráltatás okán 
olybá tűnik, hogy 2024 második 
feléig semmiképp sem fog befe-
jeződni a várrekonstrukció má-
sodik üteme. A várat üzemelte-
tő Miskolci Kulturális Központ 
ügyvezetője, Majorné Bencze 
Tünde a komplexum fenntart-

hatóságának szempontjára hívta 
fel a figyelmet. Kiss Tibor szerint 
zsákbamacskát kezdett el építe-
ni az előző városvezetés akkor, 
amikor a tornyok statikai álla-
potának nem megfelelő felmé-
rését követően látott hozzá az 
ütemtervhez.

Rostás László, a korábbi fő-
építész, egyben a kivitelező cég 
által jelenleg is megbízott szak-
ember rögzítette: előzetesen 
semmiképp sem lehetett azt 
tudni, hogy a kivitelezés során 
meg fognak-e ingani a bástyák. 

Borkuti László úgy ítélte, Rostás 
László pusztán építészeti hipoté-
zisekre hivatkozik, miként fogal-
mazott: az építész fantazmagóri-
áját több szakmai fórum is bírálta 
az elmúlt években. A közművelő-
dési és turisztikai tanácsnok sze-

rint olyan harapófogóba került a 
beruházás, ami a fenntartható-
sági és turisztikai perspektívákat 
halványítja el. A vár feltárásával 
és kutatásával több évtizeden ke-
resztül foglalkozó régész a tör-
téneti hűség aspektusából kö-
zelítette a kérdést. Lovász Emese 
levezetése alapján nem véletlen, 
hogy a beruházás igen hamar ki-
került a Nemzeti Várprogramból. 
A napirendi pont során Barta 
Gábor kivételével valamennyien 
igennel szavaztak.

Kiss Jánost is invitálták a 
disputára. – Neki kellene ezt az 
ügyet vinnie, ezzel ellentétben 
a tavaly év végén hozzá címzett 
levélre sem válaszolt, a bizott-
ság meghívására sem reagált – 
összegzett Bazin Levente.

BÓDOGH DÁVID

Polémia az emblematikus várrólPolémia az emblematikus várról

Simon Gábor: fontos a komfortérzet növelése. Fotó: Mocsári L.

A várról tartott disputa elnöksége. Fotó: Mocsári László

A békesség és szeretet szimbólumaA békesség és szeretet szimbóluma
Karácsonyra készülünk újra, 
de egészen más hangulatban, 
mint ahogyan az előzőekre 
készültünk, mert körülöt-
tünk nincs béke. Egy lel-
késszel és egy néprajzkutató-
val beszélgettünk a jelen és a 
régmúlt karácsonyokról.

Juhász Ferenc katolikus lelki-
pásztor, pasztorális helynök, a 
Mindszenti templom plébáno-
sa így elmélkedett a karácsony-
ról: „Egészen más jut eszembe 
a karácsonyról most, mint akár 
egy éve. Vörösmarty Mihály Elő-
szó című versét olvasom, és döb-
benten ismerem fel, hogy amit ő 
1850-ben leírt a világról, a föld-
ről, az életről, az örök. Ahogy a 
föld változik, és végigmegy a ta-
vasztól a nyáron át a télig min-
den küzdelmen és gyötrődésen, 
az tulajdonképpen az embe-
riségre is érvényes. Azt látom 
most ebben az esztendőben, 
hogy a mi életünkben talán soha 
nem volt még ilyen időszak, 
amikor ennyire vágytuk volna a 
békét, a nyugalmat, a szeretetet, 
a ránk vagy az egymásra figye-
lést, azt, hogy megértsenek min-
ket. Most egy ilyen időszakot 
élünk, amikor az ember kitett, 
és megérezzük, hogy baj van. 
És a bajból nincs más menek-
vés, csak fölfelé és egymáshoz” 
– ismertette gondolatait Juhász 

atya, aki szerint: „A mostani ka-
rácsonynak igazából ez lehet a fő 
üzenete. Hogy azokat az embe-
reket, családokat, akiket elérek, 
függetlenül attól, hogy kereszté-
nyek vagy nem, templomba já-
rók vagy sem, azokat akár szó-
val, akár egy tekintettel elérek, 
azokat szeressem. És a szeretet 
által fölmelengessem. Úgy lá-
tom, hogy az embereknek szük-
ségük van arra, hogy azt érezzék 
a kapcsolataikban, hogy bizton-
ságban vannak, nem kell félniük 
a szomszédtól, nem kell tartani-
uk a rokonoktól, hogy nem kell 
rossz érzéseket vagy félelmeket 
hordozni magukban. Ez lehet 
a mostani életszakaszunknak a 
legfőbb üzenete: a karácsony-
ban Isten ránk talál, nyitogatja a 

szívünket, elhozza az ő szerete-
tét, amely a legnagyobb ajándék. 
Mi ezt próbáljuk lemásolni az-
zal, hogy kis csomagokat készít-
getünk egymásnak ajándékba. 
Isten megtalálta az ajándékozás 
legszebb formáját számunkra: 
azt, hogy szeret bennünket, és 
ezt a tudtunkra adja, legjobban 
azzal, hogy Jézusban megszüle-
tett. Az embernek is tudatosíta-
nia kell az élet számtalan hely-
zetében azt, hogy ki ő, mit akar, 
hová tart. Ebben a tudatos ál-
lapotban azt a fajta felismerést 
vagy érzést, hogy az Úristen sze-
ret bennünket, a legelső helyre 
kell tennünk” – mondta a plé-
bános.

A karácsonyt övező nép-
hagyományokról, hiedelmek-
ről Tóth Arnolddal, a mis-
kolci Herman Ottó Múzeum 
muzeológusával beszélget-
tünk, akitől megtudtuk, hogy 
karácsonykor ért véget a nép-
hagyományban az advent, 
amelyet kisböjtnek is hívtak, 
ezért a szenteste karácsony 
böjtje volt, amikor még nem 
volt ünnepi étkezés, hanem 
kimondottan böjtös, szerény 
vacsora volt a paraszti házak-
nál. Ez többnyire valamilyen 
egyszerű levesből állt, savanyí-
tott levesből, ciberéből vagy 
aszalt gyümölcsökből főtt le-

vesből. Ezt követték például a 
mákos ételek valamilyen egy-
szerű formában. Mákos guba 
vagy bobájka, mákos csík, má-
kos nyak, amelynek a szim-
bolikája az, hogy a sok mák-
szem a gazdagságot, bőséget 
jelképezte. Arra utaltak ez-
zel, és azt akarták elérni, hogy 
gazdag legyen a következő év 
termése, mint a mákszemek 
bősége. A vacsora szertartása 
is hagyományt követett, a csa-
lád körülülte az asztalt, a csa-
ládfő annyi gerezdre szelt egy 
almát, ahányan voltak, és ezt 
elfogyasztották, szimbolizál-
va, hogy a család is egy egy-
ség, mint az alma. „Jellegzetes 
szokás volt, hogy a karácso-
nyi vacsorán a gazdasszony-
nak nem volt szabad felállnia 
az ülőhelyéről, hogy a jövő 
esztendőben a tyúkok is így 
üljenek a tojásokon. Az asztal 
alá pedig a gazda szalmát tett, 
ahová berakták a mezőgazda-
sági szerszámokat, eszközöket, 
mert úgy gondolták, azokon 
így Isten áldása lesz, ahogy az 
állataikon és a jövő évi termé-
sen is. A karácsonyi asztalnak 
tehát mágikus erőt tulajdoní-
tottak”– sorolta Tóth Arnold. 
Hozzátette: „Ez vonatkozott az 
étkezés után megmaradt mor-
zsákra is, amelyeket megetet-
tek a baromfikkal, vagy eltettek 
későbbre, és ha megbetegedtek 
az állatok, ennek a morzsának 
a füstjével igyekeztek gyógyí-
tani őket.”

Az etnográfustól megtudtuk 
azt is, hogy a karácsonyfa-ál-
lítás csupán a múlt században 
jelent meg és terjedt el Ma-
gyarországon, többek között 
annak hatására, hogy az első 
világháborúban a magyar ba-
kák átvették ezt a szokást az 
osztrák és német katonáktól, 
akiknél ez már régebbi hagyo-
mány volt. 

BACSÓ ISTVÁN

Betlehemes csoport Hejőcsabán, 1958. Fotó: Bodgál Ferenc, Herman 
Ottó Múzeum

Miskolci betlehemesek a MÁV-telepen, 1956. Fotó: Bodgál Ferenc, 
Herman Ottó Múzeum



A támogatandó ötleteket 
Veres Pál polgármester és 
Varga Andrea alpolgármes-
ter jelentették be december 
13-án a városházán.

Több hónapos folyamat ered-
ményeként született döntés ar-
ról, hogy milyen fejlesztések 
valósulhatnak meg Miskolcon 
a részvételi költségvetés kerete-
in belül a rendelkezésre álló 15 
millió forintból – jelentette be 
Veres Pál, Miskolc polgármes-
tere és Varga Andrea alpolgár-
mester. Miskolc tavaly hirdet-
te meg a részvételi programját, 
amelyhez az idén már részvételi 
költségvetés is társult. Ennek fel-
használására a miskolciak tehet-
tek javaslatot, majd a tervezzuk-
miskolcot.hu oldalon szavazni 
lehetett az ötletekre. Veres Pál 
elmondta, az oldalon a városla-
kóknak lehetőségük nyílt pró és 
kontra érvelni az egyes javasla-
tok mellett vagy ellen, kifejtve az 
adott témával kapcsolatos álta-
lánosabb várospolitikai megfon-
tolásokat vagy akár helyhez kö-
tött konkrétumokat. – Miskolc 
most más hazai településhez ha-
sonlóan nagyon nehéz helyzet-
ben van az elszabadult energia-
árak és a háborús helyzet miatt. 

Mi ennek ellenére is biztosítjuk 
a részvételi költségvetésnek ezt a 
15 millió forintot, sőt ezt én ma-
gam nagyon kevésnek is gondo-
lom.

Varga Andrea alpolgármester 
szerint tavaly számtalan prog-
ram valósult meg a részvételi-
ség elvének mentén. Egyike volt 
például a májusban megrende-
zett ötletmaraton, Miskolcon 
az első, de országszerte is csak 
a harmadik ilyen rendezvény 
volt. A Szinva zöldfolyosóról 
való közös gondolkodás is ré-
sze volt ennek a folyamatnak, 
éppúgy, mint a városvezetés és 
a civilszervezetek együttműkö-
désével megvalósult városrészi 
központokat érintő közös ter-
vezések. Legutóbb pedig a Vá-
rosi est nevű sorozat indult el, 
melynek első rendezvényén a 
diósgyőri várfürdő, a legutób-
bin a Népkert jövője és funkci-
ója volt a téma.

– Ebbe a folyamatba tartozik 
természetesen a részvételi költ-
ségvetés tervezése is. Engem 
óriási büszkeséggel tölt el, hogy 
több száz miskolcit mozgattak 
meg ezek a kezdeményezések. 
Ez a több hónapon át tartó fo-
lyamat iskolapéldája volt annak, 
hogy hogyan gondolkodunk az 

állampolgárok bevonásáról Mis-
kolcon. Hogy egy elkülönített 
költségvetési keretet hogyan és 
milyen módon használjunk fel. 
Ezt tudtuk megtanulni közösen 
ebben az évben – jelentette ki. 
A tervezzukmiskolcot.hu oldal-
ra több mint 200 ötlet és javas-
lat érkezett be, melyből szakmai 
és állampolgári zsűri választotta 
ki a leginkább támogatásra mél-
tókat. Ez a többlépcsős folyamat 
most zárult le.

A program végén 3 kategó-
riában – Zöldülő Miskolc, Kö-
zös tereink és Támogató Mis-
kolc –több projekt is nyert. „A 
Közös tereink kategóriában a 
Piknik Placc ötlete volt az egyik 
javaslat, amit támogattunk. A 
Szebb Miskolcért alap kapta 
a második legtöbb szavazatot, 
és a Szemetes kerékpárosok és 
futók számára című ötlet lett a 
harmadik”. További ötlet volt a 
Vörösmarty tér zöldítése, par-
kosítása, az esővíz begyűjté-
se és hasznosítása, valamint 
különféle ingyenes szabadté-
ri sportprogramok szervezése 
is. A projektek megvalósítása a 
következő időszakban kezdőd-
het, és várhatóan 2023 közepére 
mindegyik elkészül.

TAJTHY ÁKOS

Az eddigi méréseket kiegé-
szítve, illetve azokat ponto-
sítva, közelebb kerülhetnek 
a szakemberek a terület 
hidrogeológiai viszonya-
inak jobb megértéséhez. 
A GeoGold Kárpátia Kft. 
a miskolci önkormányzat 
megbízásából végzi a vizs-
gálatokat.

Legutóbb augusztusban 
egyeztetett szélesebb körben 
a Tündérkert kapcsán Mis-
kolc polgármestere, akkor 
jelen volt a megyei kormány-
hivatal főispánja, valamint a 
vízügyi hatóság és a kataszt-
rófavédelem szakemberei és 
a terület bérlője is. Veres Pál 
itt újra kiemelte, Miskolc vá-
rosának fontos a Diósgyőri 
vár lábánál található attrak-
ció, fontos a több tízezer tu-
ristát a városba vonzó látvá-
nyos kert.

A megbeszélések azóta is 
folyamatosak a szakembe-
rekkel és a hatóságokkal, az 
elsődleges cél – ez egyébként 
a város jogszabályban rögzí-
tett kötelessége is - a vízbázis 
védelme, de fontos, hogy a 
terület, a törvények, a ható-
sági szabályozások figyelem-
bevételével továbbfejleszthe-
tő legyen.

Ismert, hogy a város ve-
zetése 2020 elejétől több 
körben tárgyalt a bérlővel, 
amikor felmerült részéről 
az igény a terület megvásár-
lására. Ennek része volt az 
értékbecslés és egy vízügyi 
tanulmány elkészíttetése, hi-
szen fel kellett mérni, hogy a 
kert eladása mennyiben be-
folyásolja a közelben talál-
ható Tavi-forrás működését, 

ami ivóvízzel látja el Miskolc 
egy részét.

A város felajánlotta a bér-
lőnek azt is, hogy a meglévő 
szerződés lejártát követően 
még 15 évre bérelheti a terü-
letet, de ezzel a lehetőséggel 
nem élt. Ugyanakkor a Tün-
dérkert üzemeltetőjének ma 
is élő bérleti szerződése van 
a várossal, ugyanazokkal a 
feltételekkel, amelyekkel ko-
rábban üzemeltette a terüle-
tet.

Az említett augusztu-
si megbeszélésen is elhang-
zott, hogy a Tündérkert alatt 
kellő vastagságú és minő-
ségű védőréteg található, 
így szakmailag megalapo-
zottnak tűnik majdnem a 
teljes Tündérkert belső vé-
dőterületen kívüli átsorolá-
sa – ehhez azonban további 
modellezésekre van szükség, 
és ezek ismeretében hozhat 
felelős döntést a vízügyi ha-
tóság.

Nos, a közeljövőben meg-
kezdődhetnek ezek a vizs-
gálatok. A város a GeoGold 
Kárpátia Kft.-t bízta meg 
a feladattal, a cég részéről 
Striczki István hidrogeoló-
gus ismertette: a vizsgálatok 
a Tavi- és a Szent György-for-
rás hidrogeológiai védői-
dom- és védőövezet-rend-
szerének felülvizsgálatához 
szolgáltatnak kiegészítő 
földtani és vízföldtani infor-
mációkat. Jelenleg a tervezé-
si fázisban tartanak, először 
a geofizikai vizsgálatokat 
fogják elvégezni. Utána kö-
vetkezik a beszivárgásmérés, 
aztán jöhetnek a talajmecha-
nikai vizsgálatok, a hidro-
geológiai modellezés, és vé-
gül a biztonságba helyezési 
terv elkészítése és átadása 
az önkormányzatnak – en-
nek határideje 2023 áprilisa. 
Részeredményekről addig is 
beszámolnak majd.

KUJAN ISTVÁN
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Több mint félmilliárd fo-
rintot vett el a kormány a 
tehetséggondozástól, amit a 
tankerületi központok és az 
Oktatási Hivatal fenntartá-
sára adott oda. Erről beszélt 
Borkuti László, a Velünk a 
Város-frakció DK frakció-
csoportjának tagja hétfői 
sajtótájékoztatóján.

November 18-án hozott ha-
tározatával a kormány azonna-
li hatállyal átcsoportosította a 
Nemzeti Tehetség Programra 
szánt több mint 515 millió forin-
tot. A hivatalos indoklás szerint a 
család– és ifjúságügyi feladatok 
megvalósítása érdekében szüle-
tett a döntés. Az átcsoportosított 
összeg több mint felét a Klebels-
berg Központ kapja: 260 millió 
forintot személyi juttatásokra és 
a mindennapi működés finan-
szírozására, és hasonló célból jut 
138 millió forinthoz az Oktatási 
Hivatal. A pénzből 3 millió forin-
tot kap a Belügyminisztérium-
hoz tartozó rendőrség is.

A témában Borkuti László, a 
Demokratikus Koalíció poli-
tikusa tartott hétfőn sajtótájé-
koztatót.

– Az idei költségvetésben 
tervezett 4,4 milliárd forintos, 
tehetséggondozásra szánt ösz-
szegből több mint félmilliárd 
forintot vont el a kormány. Eb-
ből a pénzből 260 millió forin-
tot a tankerületi központok-

nak, 138 millió forintot pedig 
az Oktatási Hivatalnak cso-
portosított át. Elsősorban a 
rezsiköltségek kiegészítésére, 
illetve olyan személyi kifizeté-
sek pótlására csoportosították 
át a pénzt, mint amilyeneket 
tavaly év végén a tankerüle-
ti központok vezetői is kap-
tak kétmillió forint vagy azon 
felüli összegben, úgynevezett 
motivációs prémiumként. Egy 
olyan országban, ahol a kultú-
ra és az oktatás romokban he-
ver – jelentette ki a Velünk a 
Város-frakció önkormányzati 
képviselője. – Ebből is kide-
rül, hogy nem a tehetséggon-
dozás a lényeg, hanem az, hogy 
a Fidesz-kormány fenntartsa 
a bürokratikus rendszerét, és 
nyomás alatt tartsa azokat a 
hivatalokat, amelyek a Nemze-

ti Együttműködés Rendszerét 
kiszolgálják – mondta.

Felidézte: az eredetileg kitű-
zött célok szerint a Nemzeti Te-
hetség Program elfogadásával 
az országgyűlés 2008. és 2028. 
között, húsz évre kiemelt lehe-
tőséget ad a tehetséggondozás 
fejlesztésére, amely a tehetség-
gel megáldott fiatalok hosszú 
távú, folyamatos és biztonságos 
segítését teszi lehetővé.

– Egy globális világban ki-
emelten fontos az, hogy a 
magyar tehetségek megfele-
lő széles körű látásmóddal 
rendelkezzenek, hogy külföl-
di iskolákban tanulhassanak 
tovább. Szintén fontos, hogy 
akár óvodáskortól a fiatal fel-
nőtt korig olyan programban 
vegyenek részt, amely a kiváló 
tehetségű gyerekeket képessé 

teszi arra, hogy továbbtanul-
janak. A társadalmunk egyik 
alapvető érdeke, hogy a tehet-
ségeket nevelje és bátorítsa a 
képzésük tekintetében – hang-
súlyozta Borkuti László.

Mint mondta, a 25 tehet-
séggondozó szegmensből 14 
pályázat meghívásos, ami azt 
jelenti, hogy továbbra is a bü-
rokratikus propagandarend-
szer fenntartására megy el a 
pénz. Mindössze 11 nyílt pá-
lyázat van, az erre szánt 2,2 
milliárd forintból pedig Mis-
kolcra kevesebb mint 6 millió 
forint jutott. A Téglagyári Bap-
tista Sportegyesület birkózói 
3 millió forintot, a Sympho-
nia Alapítvány zenei verseny 
megrendezésére másfél millió 
forintot, az Éltető Lélek Ala-
pítvány pedig versmondó ver-
seny szervezésére szintén más-
fél millió forintot kapott.

– Azok a kormányközeli vá-
rosok részesednek ezekből a 
pénzekből, amelyek kellő mér-
tékben ki tudják szolgálni a 
politikát. Szomorúnak tartom, 
hogy a tehetségekre szánt pénz 
bürokratikus rendszerek fenn-
tartására megy el, és hogy tan-
kerületi vezetők díjazása felte-
hetően ebben az évben is – a 
tavalyi évhez hasonlóan – ebből 
a tehetségeknek szánt pénzből 
fog megoldódni – zárta a sajtó-
tájékoztatót Borkuti László.

CZIFFRA ANDREA

Borkuti László: a kultúra és az oktatás romokban hever. Fotó: Juhász Ákos

A tehetségektől vesznek el pénzt

További modellezésekre van szükség. Fotó: Juhász Ákos

A projektek megvalósítása a következő időszakban kezdődhet el. Fotó: Mocsári László

200 ötlet és javaslat érkezettÚjra vizsgálják a Tündérkertet

A gigaprojekt lábánál egy 
olyan - több mint három-
ezer négyzetméteres - alko-
tóparkot alakítottak ki, ami 
a remények szerint fiatalo-
kat és idősebbeket egyaránt 
csábít majd pihenésre, alko-
tásra, kikapcsolódásra.

– Olyan megoldást keres-
tünk, amivel a falak megma-
radhatnak, és az egész kiegé-
szülhet valamilyen értelmes 
funkcióval - fejtette ki Szu-
nyogh László. A főépítész 
szerint, ha nincs funkció, ha 
itt nem történt volna semmi, 
akkor ez a rész óhatatlanul 
penetrált területté válhatott 
volna, elszlömösödik, mint 
sok hasonló hely szokott a 
nagyvárosi környezetben 
szerte a világon.

– Igyekeztünk, hogy az ott 
lakóknak, a Kont utcaiaknak, 
akik sokat szenvedtek a be-
ruházástól, úgy alakíthassuk 
a közvetlen lakókörnyezetét, 
ami továbbtompítja a híd felől 
érkező káros hatásokat - tette 
hozzá. A főépítész fiatal kol-
légája, Révai Márton ötletére 
terveztette meg a falfelületek 
olyan hálózatát, amelyek ré-
vén egy „összművészeti alko-
tópark”, egy közösségi tér épült 
ki a híd és a lakóterület közöt-
ti sávban, mintegy háromezer 
négyzetméteren a NIF Zrt. ál-

tal megbízott kivitelező jóvol-
tából. Itt is van zöldfelület, de 
a fennmaradó részt térkővel 
burkolták le, emellett aszim-
metrikus pengefalakat húztak 
fel különböző nagyságú alko-
tófelületekkel, valamint pado-
kat helyeztek ki.

– Nagyon tetszett fiatal 
kollégám terve, hiszen jóté-
kony hatással van a hang-
szigetelésre is. Egy esztéti-
kus, inspiratív, ugyanakkor 
modern és fiatalos környe-
zet jött létre, ami lehetőséget 
ad arra, hogy akár szervezett 
keretek között jöjjenek ide 
diákok alkotni. Művészek, 
művészcsoportok szabadté-
ri, időszakos kiállításokat is 
tarthatnak akár. Úgy gondo-
lom, az érvelésünket a lakók 
is megértették és elfogadták 
– mondta el a főépítész.

A tervrajzon „művészi ösz-
szevisszaságban” álló kisebb 
falszakaszok valójában gon-
dosan tervezetten helyezked-
nek el, úgy irányítva, hogy ne 
lehessen elbújni mögöttük – 
elkerülendő az italozók, haj-
léktalanok idevonzását. Az 
ötletgazda Révai Márton sze-
rint már csak egy feladat ma-
radt hátra az alkotóparkban: 
tavasszal több mint negyven 
kisebb fát, valamint több száz 
cserjét ültetnek majd el.

KUJAN ISTVÁN

Az alkotópark is elkészült



A Miskolc Köszöni program 
keretében először adtak ki 
Miskolc Virilistái elismerése-
ket. Az okleveleket azok kap-
ták, akik iparűzési adójukkal 
hozzájárulnak Miskolc fejlő-
déséhez, gyarapodásához. A 
december 14-ei ünnepségen – 
amelyet a polgármesteri hiva-
tal dísztermében tartottak – a 
Miskolc Köszöni Nagydíjat a 
Telvill Kft. érdemelte ki, ame-
lyet Benke István ügyvezető 
vett át. A Miskolc Köszöni 
közönségdíjasa pedig Terdik 
Gábor férfifodrász és hajgyó-
gyász lett.

A Miskolc Köszöni progra-
mot Miskolc önkormányzata, 
a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége B.-A.-Z 
Megyei Szervezete, a Miskolc 
Holding Zrt., a Tudomány és 
Technika Háza és a MIKOM 
Nonprofit Kft. közös össze-
fogással, hagyományteremtő 
céllal indította. Azzal a szán-
dékkal, hogy kiemelt kommu-
nikációs figyelmet kapjanak 
Miskolc azon gazdasági sze-
replői, akik iparűzési adójuk-
kal hozzájárulnak a város fej-
lődéséhez. Tevékenységükkel, 
fejlesztéseikkel, évtizedes jelen-
létükkel erősítik Miskolc gaz-
daságát, emelik a szolgáltatások 
színvonalát és tovább öregbítik 
Miskolc jó hírét. A díjátadó 
ünnepségen elhangzott mélta-
tás szerint a Telvill Kft. olyan 
miskolci székhelyű vállalkozás, 
amelynek tevékenysége kiemel-
kedően hozzájárult Miskolc fej-
lődéséhez és jó hírének növelé-
séhez, a közösség erősítéséhez, 
valamint lokálpatriótaként, a 
helyi kultúra és a sport elköte-
lezett támogatója. Az 1990-ben 
alakult, több mint harminc éve 
működő, miskolciakat foglal-
koztató telekommunikációs és 
villamos hálózatokat kivitelező 
cég a sikeres és áldozatos mun-
kájával, lokálpatrióta tevékeny-
ségével jobbá tette Miskolc kul-
turális és közösségi életét.

A díjat Veres Pál, Miskolc 
polgármestere, Iván Tamás, a 
Miskolc Holding Igazgatósá-
gának alelnöke és Ádám Imre, 
a VOSZ alelnöke, Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei elnöke adta 
át a vállalkozás vezetőjének, 
Benke István ügyvezető igaz-

gatónak. A Miskolc Köszöni 
szervezőbizottsága úgy döntött, 
hogy minden évben lehetősé-
get teremt arra, hogy a miskolci 
székhelyű mikrovállalkozások 
közül, közönségszavazás útján, 
a miskolciak számára legnép-
szerűbb cég elnyerje a Miskolc 
Köszöni Közönségdíjat.

Idén a legnépszerűbb mis-
kolci szépségipari szakembert 
keresték. Nevezni a felhívásra 
november 10-e és 20-a között 
lehetett, ahol tizenkét vállal-
kozó jelölte magát. Az online 
szavazás portálunkon zajlott 
december 11-éig. A szavazás 
nagy sikert hozott, hiszen ilyen 
rövid idő alatt 12 237 voks ér-
kezett a jelöltekre. Az izgal-
mas és fordulatos versenyben 
az első három helyezett – Ter-
dik Gábor férfifodrász és haj-
gyógyász, Zádory Eszter mes-
terfodrász és László Tímea 
kozmetikus mester – az utolsó 
percig küzdött, még a záróna-
pon is jelentős erőforrásokat 
mozgósítottak az elsőség meg-
szerzése érdekében. A győztes 
végül Terdik Gábor férfifod-
rász és hajgyógyász, a Noba-
sic szalon tulajdonosa lett 3691 
szavazattal (mindössze 403 
szavazattöbbséggel), aki ezzel 
kiérdemelte a Miskolc Köszöni 
Közönségdíját.

A nyertes mesterfodrász így 
vallott magáról: „Forradalmat 
indítottam a szakmában, hogy 
ne mérgezzük tovább vendé-
geink fejbőrét. Hitvallásom a 
vendégeink maximális kiszol-
gálása, amelybe beletartozik ha-
juk és fejbőrünk egészségének 

megőrzése, akadályaik megol-
dása. Ezért alapítottam meg a 
NOBASIC brandet, és állok ki a 
természetes hajápolás, kemiká-
liamentes termékhasználat mel-
lett. Vendégeimet hat éve igyek-
szem maximálisan kiszolgálni, 
és számtalan munkaórával a há-
tam mögött kijelenthetem, a haj 
a szenvedélyemmé vált.”

A közönségdíjat Veres Pál, 
Miskolc polgármestere, Iván 
Tamás, a Miskolc Holding Igaz-
gatóságának alelnöke és Ádám 
Imre, a VOSZ alelnöke, a me-
gyei szervezet elnöke nyújtotta 
át Terdik Gábornak.

A nyertes díja a megtisztelte-
tésen túl a MIKOM Nonprofit 
Kft. nyilvánosság- és reklám-
csomagja, amelyben megjele-
nési lehetőségek vannak a Mis-
kolc Televízióban, a minap.hu 
felületén és a Miskolci Napló 
oldalain.

Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere a díjátadón kiemel-
te: „Miskolc Köszöni, ezt a be-
szédes címet kapta ez a díj és a 
kiadvány, amelyben bemutat-
koznak az itt jelenlévő vállal-
kozások. Ez egy rövid, de annál 
beszédesebb cím, amely nagyon 
komoly és őszinte üzenetet hor-
doz egy olyan időszakban, ami-
kor az őszinte köszönetnek 
nemcsak ideje van, hanem szá-
mos oka és előzménye is: covid, 
lezárások, háború, energiavál-
ság, rekordinfláció, elszabadult 
árak. Ahogy mondani szoktam, 
épp csak sáskajárás nem volt 
eddig, és ki tudja, mi áll még 
előttünk” – mondta a polgár-
mester, aki rámutatott a pozití-

vumokra is: „Az ilyen időkben 
ismerszik meg az igaz barát, és 
számunkra ez a mögöttünk álló 
három esztendő azt mutatta 
meg, hogy Miskolcnak nagyon 
sok barátja van, akikre számít-
hat a város.” 

A polgármester hangsúlyoz-
ta: „Köszönet illeti a bölcs belá-
tást, a csendes kitartást, a példás 
áldozatvállalást, amely segített 
túlélni az elmúlt három, végte-
lenül nehéz és rengeteg lemon-
dással járó évet. Dacára világ-
járványnak, háborúságnak és 
rég nem látott erővel ránk rontó 
gazdasági és energiaválságnak, 
a város él, nem adja fel, és töret-
lenül küzd a megmaradásért.”

Szopkó Tibor, Miskolc város 
alpolgármestere, „Miskolc ön-
kormányzata és Miskolc gaz-
daságának ökoszisztémája” 
címmel bemutatott prezentáci-
ójából az ünnepség résztvevői 
betekintést nyerhettek a város 
működésébe és a gazdasággal, 
vállalkozásokkal kapcsolatos 
stratégiájába, programjaiba.

„Komoly ipari, technológi-
ai hagyományai vannak en-
nek a városnak, ezt mi úgy fo-
galmazzuk meg, hogy van egy 
„miskolci DNS-ünk”, ami-
lyen nincsen máshol az or-
szágban. Miskolc versenyké-
pes munkaerőpiaci értelemben 
is. Nagy büszkeséggel tekin-
tünk a Miskolci Egyetemen és 
más képzőintézményeinkben 
folyó munkára. Miskolc ak-
tív beruházás ösztönzést végez, 
majdnem minden héten van 
olyan tárgyalásunk, amelynek 
eredménye az lehet, hogy egy 

újabb gazdasági szereplő jön 
Miskolcra”

Ádám Imre, a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos Szö-
vetsége (VOSZ) alelnöke, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei el-
nöke, mint a díjat alapító egyik 
szervezet képviselője, prezentá-
ciójában hangsúlyozta: „Nagyon 
nagy örömmel vállaltuk el ebben 
a kezdeményezésben a szakmai 
partnerséget, hiszen nem meg-
szokott dolog az, hogy egy vá-
ros megköszöni a vállalkozók-
nak azt, hogy tesznek a városért, 
hogy adót fizetnek, hogy lokál-
patriótaként viselkednek. Sőt, a 
helyi kultúráért, a város tudo-
mányos életéért és művészetéért 
is erőfeszítéseket tesznek.”

A VOSZ megyei elnöke ezu-
tán bemutatta a vállalkozások 
megjelent vezetőinek, hogyan 
épül fel és tevékenykedik egy 
profi vállalkozói érdekképvise-
let, mint amilyen a VOSZ. Ho-
gyan közvetít a kormányzat és 
a gazdasági, vállalkozói szféra 
között, és a több mint harminc-
éves hátterével milyen hatéko-
nyan képes lobbizni azokban a 
sarkalatos kérdésekben, ame-
lyek alapvetően határozzák meg 
a vállalkozások életét és műkö-
dési feltételeit az országban. Kü-
lönös tekintettel az olyan nehéz 
időszakokra, mint a jelenlegi.

Ádám Imre szerint min-
den cégvezető számára meg-
gondolandó, hogy tagja legyen 
egy ilyen hatékony szervezet-
nek, amelynek már több mint 
26 ezer tagja van, mert ezáltal 
nagyobb esélye van az érdekei 
érvényesítésére, mint egyedül. 

Példaként említette: „A kor-
mánnyal nem könnyű tárgyal-
ni. Háromféle módon lehet 
közelebb kerülni hozzá, nagy 
vonalakban: először, ha egy 
multinacionális cégről van szó, 
amely általában külföldi, és ele-
ve nagy az érdekérvényesítő ké-
pessége. Másodszor, ha olyan 
vállalkozásról van szó, amely 
már jó kapcsolatokkal rendel-
kezik, ezek főleg a nagyobb vál-
lalkozások. Illetve az érdekkép-
viseleti szervezeteken keresztül 
lehet eljutni a kormányhoz.” A 
VOSZ három témával foglalko-
zik: szakmai érdekképviselettel, 
különböző szolgáltatások nyúj-
tásával a vállalkozások számára 
és kulturális misszióval.

A közönségszavazás nagy ér-
deklődés mellett zajlott. Akik 
követték az online közönség-
szavazás aktuális állását, izgal-
mas versenynek lehettek szem-
tanúi. Terdik Gábor mellett 
Zádory Eszter mesterfodrász 
és László Tímea kozmetikus 
mester között alakult ki nagyon 
szoros verseny. Volt olyan nap, 
hogy csak néhány szavazat vá-
lasztotta el az első három he-
lyen lévő jelöltet. Az utolsó na-
pon (december 11-én) azonban 
Terdik Gábor négy százalékkal 
átvette a vezetést, így 3691 sza-
vazattal tudott zárni az éjfélkor 
befejeződő voksoláson.

Második helyezett lett Zádo-
ry Eszter mesterfodrász 3288 
szavazattal, és a képzeletbeli 
dobogó harmadik fokát László 
Timea kozmetikus mester fog-
lalta el 2591 szavazattal.

BACSÓ ISTVÁN

aktuális2022. december 17. 
50. hét | XIX. évfolyam 50. szám 5Miskolci Napló

Felvételünkön a Miskolc Köszöni virilistái és díjazottjai, a szervezőbizottság, a díjátadók és a méltatók. Fotó: Horváth Csongor

A Miskolc Köszöni virilistái és díjazottjai

A Miskolc Köszöni Nagydíjat Benke István vette át. Fotók: Horváth Csongor A közönségdíjat Terdik Gábor ( jobbról a második) érdemelte ki



Posztumusz Örökös Tag-
sággal tüntette ki Kabdebó 
Lóránt professzor emeri-
tust, Miskolc város dísz-
polgárát (2021) a Magyar 
Írószövetség elnöksége - ol-
vasható Veres Pál polgár-
mester facebookján is.

Hazánk legrégebbi és leg-
nagyobb tagságú irodalmi 
szervezete, a Magyar Író-
szövetség tisztújító közgyű-
lést tartott 2022. december 
10-én Budapesten. Ennek 
keretében adták át az egye-
sület új örökös tagjainak és 
posztumusz örökös tagjai-
nak díjait. Kabdebó Lóránt 
írószövetségi méltatásában 
az alábbi gondolatok szere-
pelnek. „Kabdebó Lóránt 
pályafutását páratlan irodal-
mi aktivitás és roppant gaz-
dag életmű fémjelzi. Nagy-
szabású, nélkülözhetetlen 
Szabó Lőrinc-monográfiája 
mellett, mely évtizedeket fel-

ölelő, aprólékos kutatómun-
ka gyümölcse, több tucatnyi, 
irodalomtörténetileg meg-
kerülhetetlen munka szer-
zője, elég csak egyedülálló 
életútinterjúira gondolnunk 
Szentkuthy Miklóssal, Ha-
tár Győzővel, Orbán Ottóval, 
de elmélyülten foglalkozott 
többek között Szabó Mag-
da, Lakatos István, Jánosy 
István életművével is. Életé-
nek nyolc és fél évtizedét fi-
atalos lendület kísérte végig; 
szakmai, kutatói kíváncsisá-
ga, a megismerés vágya egész 
személyiségét meghatározta, 
lebilincselő előadásain iro-
dalmárok generációi nőttek 
fel. Tehetség és töretlen szor-
galom kézfogásából született 
komplex életműve példaér-
tékű.”

A miskolci irodalomtörté-
nész ez év januárjában hunyt 
el, de tudományos munkás-
ságát, kutatásait örökül hagy-
ta nekünk. A Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Bölcsé-
szet- és Társadalomtudomá-
nyi Kara emlékkonferenciá-
val tisztelgett decemberben 
az irodalomtörténész előtt. 
A jelenlevők pedig kezükbe 
vehették Kabdebó Lóránt ha-
lála után megjelent kötetét, 
amelyet özvegye, Dobos Ma-
rianne író mutatott be a kö-
zönségnek.

Személyesen – pályája ele-
jén szinte heti rendszeres-
séggel – találkoztam Lórival 
a Déli Hírlap kulturális ro-
vatánál, ahol menetrendsze-
rűen diskurált a friss hírek-
ről Gyarmati Bélával, Makai 
Mártával. Mivel az olvasó-
szerkesztői szoba a szom-
szédságban volt, így hozzánk 
is betért. Kabdebó tanár úr 
akkortájt a Napjaink irodal-
mi folyóirat rovatvezetője 
volt, mindkét szerkesztőség 
a harmadik emeleten. Már 
akkor felnéztünk rá tudomá-
nyos érdeklődése, alapossá-
ga miatt. Szenvedélyes han-
gon mesélt nekünk készülő, 
majd megjelenő háromköte-
tes Szabó Lőrinc-monográfi-
ájáról. A kapcsolat 1984 után 
sem szakadt meg, de ritkul-
tak a találkozások, mivel ak-
kortól még elfoglaltabb lett. 
Egész életében szorgalmasan 
és nagy vehemenciával dol-
gozott ez a tehetséges ember. 
Miskolc büszke Kabdebó 
Lórántra, Miskolcnak őriz-
ni, ápolni kell az emlékét!

BUZAFALVI GYŐZŐ
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A Vörösmarty utcát és a tur-
bókörforgalmat már decem-
ber 11-e óta használhatják az 
autósok, az Y-hídon decem-
ber 12-én 16 órakor indult 
meg a forgalom.

Lezárult Miskolc egyik leg-
összetettebb infrastrukturális 
fejlesztése, december 12-én ün-
nepélyes keretek között átadták 
az új Y-hidat. A projekt része-
ként megépült turbókörforgal-
mat és a négysávossá bővített 
Vörösmarty utcát december 11-
én át(vissza)adták a forgalom-
nak, az Y-hidat viszont csak az 
átadó után, 12-én vehették ismét 
birtokba az autósok. Az esemé-
nyen először Nyul Zoltán, az év 
végén megszűnő és az Építési és 
Beruházási Minisztériumba be-
olvadó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő (NIF) Zrt. beruházási 
vezérigazgató-helyettese szólt. 
A projekt átadásával – valamint 
a kapcsolódó beruházások jövő 
tavaszi befejezésével – meg-
szűnnek a környéken csúcsidő-
ben jelentkező torlódások, és 
egyszerűbbé válik a Tiszai pá-
lyaudvar megközelítése.  

A különféle közlekedési mó-
dok biztonságos igénybevételét 
lehetővé tevő fejlesztés a város-
képet is pozitívan meghatározó 
emblematikus műtárgyakkal 
gyarapítja a várost. A beruhá-
zás folyamatos egyeztetés mel-
lett valósult meg, és mind a 
NIF, mind a kivitelező HE-DO 
konstruktívan állt a változások-
hoz. Így épülhetett meg a Cso-
konai utca meghosszabbítása 

és az Y-híd melletti park is, va-
lamint a projekt teljes érintett 
szakaszán cserélték a közműve-
ket, hírközlési kábeleket.

A projekt több mint 15 milli-
árd forintos kormányzati támo-
gatásnak köszönhetően valósult 
meg – ezt már Csöbör Katalin, a 
térség országgyűlési képviselője 
mondta el. „Ez a híd most kár-
pótol minden miskolcit azért a 
sok kellemetlenségét, amivel az 
építkezés járt, hiszen most a ko-
rábbiakhoz képest sokkal jobb 
lesz a belvárossal való összeköt-
tetése Szirmának és Martinkert-
városnak”. A jövőben megújul a 
teljes Kisfaludy utca és kerékpá-
ros útvonal is készül a városrész-
ben.

Veres Pál, Miskolc polgármes-
tere példaértékűnek nevezete 
a most lezárult beruházást. „A 
közlekedés valóban könnyebbé 
válik, de nézni kell azt is, hogy ez 
egy komplex közlekedésfejlesz-
tési csomag része, hiszen a terve-
zés alatt álló további ütemeknek 
köszönhetően elkészülhet majd 

a hármas főút kivezetőjének 
egy új, a Zsolcai kaput elkerü-
lő szakasza. Ehhez kapcsolódó-
an természetesen a város teljes 
közlekedési rendszerét is újra 
kell gondoljuk, hiszen az látha-
tó, hogy miközben a közlekedés 
hihetetlen fejlődésen ment át az 
elmúlt években, ezt a város úthá-
lózata nem, vagy csak alig követ-
te le” – mondta városvezető.

December 13-ától a tömeg-
közlekedés is használatba vet-
te az új és megújult útszaka-
szokat. Aznap üzemkezdettől 
változott az 1É-s, 14G-s, 3-as, 
3A-s, 21-es, 24-es, 43-as, 44-
es, 101B-s és az Auchan 1-es 
(Auchan Borsod) autóbuszok 
közlekedése. Az építkezés mi-
att az elmúlt hónapokban több 
miskolci, önkormányzati fenn-
tartású út forgalmi rendje is 
megváltozott. Mint megtud-
tuk, ezeken a szakaszokon a 
következő napokban állítják 
vissza a beruházás előtti, ere-
deti közlekedési rendet.

TAJTHY ÁKOS

Városrészeket köt össze

A szokásos hordógurítás. Fotó: Juhász Ákos

Dr. Kabdebó Lóránt, Miskolc város díszpolgára. Fotó: archív

A 2022-re megváltott par-
kolóbérletek közül 2023. 
január 10-én jár le az éves 
parkolóbérlet, ami a város 
különböző zónáira vonat-
kozik, így a zöld, sárga és a 
kombinált bérletek is eddig 
az időpontig használhatók.

2023. január 20-áig ma-
rad érvényben a kedvezmé-
nyes lakossági bérlet, amely 
lakcímhez váltható, illetve az 
intézményi bérlet, amely a 
bölcsődékhez, óvodákhoz, ál-
talános vagy középiskolákhoz 
legközelebb eső parkolókban 
használható.

December 15-étől már előre 
megválthatók a 2023. évi par-
kolóbérletek a Miskolci Város-

gazda Nonprofit Kft. parkolási 
ügyfélszolgálatán (Széchenyi 
I. utca 20., a Miskolci Nem-
zeti Színházzal szemben), va-
lamint január 2-ától a Város-
gazda központi telephelyén 
(Győri kapu 48–50.), az aláb-
biak szerint: Parkolási ügyfél-
szolgálaton 2022. december 
15-étől, hétfő, kedd, csütörtök 
8:00–16:00, szerda 8:00–18:00, 
péntek 8:00–12:00. 2023. ja-
nuár 2-6., 9–13., hétfő-péntek 
8:00–18:00, 2023. január 7. és 
14., szombat 8:00–14:00. A Vá-
rosgazda központi telephelyén: 
2023. január 2–6, 9–13., hét-
fő-péntek 8:00–16:00. Mindkét 
árusító helyszínen van lehető-
ség bankkártyás és készpénzes 
fizetésre is.

Jövő évi parkolóbérletek

Balesetveszélyessé vált, megsüllyedt járdaszakaszt javí-
tanak ki a Sályin, az utcában támfal épült, és egy rámpát 
is kibővítettek. A választókerületét érintő beruházásokat 
Szilágyi Szabolcs pénteken ismertette. A DK-s politikus 
bejelentette: februártól újraindul az MVK 30-as járata.

Több kisebb fejlesztés is tör-
tént a közelmúltban a Sályi Ist-
ván utcában. A beruházások 
részleteiről a terület önkor-
mányzati képviselője beszélt. 
A Sályi István utca 1-3. szám 
közötti, balesetveszélyessé vált, 
megsüllyedt járdaszakasz ja-
vításával egy hosszú évek óta 
húzódó probléma oldódik meg 
a napokban. – Karbantartási 
munka során bontották fel a 
járdaszakaszt korábban, majd 
rosszul tömörítették vissza a 
földet, és ebből kifolyólag a tér-
kövek megsüllyedtek. Mivel ez 
egy évek óta fennálló problé-
ma, garanciában már nem le-
hetséges a javítása. A közel-
múltban javították az úthibákat 

mind a Sályi István utcában, 
mind a Felsőruzsin körúton.

Másik, kisebb beruházás a 
Sályi utca 3. szám sarkán épült 
támfal. Hasonló probléma 
okoz gondot a háztömb másik 
oldalán is, oda is támfal kerül-
het a közeljövőben. A jövő évi 
tervek között szerepel még a 
Sályi utcai játszótér melletti te-
rület parkosítása is. A harma-
dik, kisebb jellegű munka a Sá-
lyi István utca 15.-nél történt, 
itt egy rámpát bővítettek ki, és 
egy támfalat raktak arrébb. A 
DK politikusa kijelentte: feb-
ruár 1-jétől újra közlekedik az 
MVK 30-as buszjárata az Ava-
si kilátó és a Tiszai pályaudvar 
között.                  CZIFFRA ANDREA

Támfal épült, járda újul meg a Sályi utcában

Miskolc büszke Kabdebó Lórántra

MIVÍZ-PROJEKTZÁRÓ. A városháza dísztermében december 13-
án lezárta lakossági szemléletformáló projektjét a MIVÍZ Kft. A bük-
ki karsztvíz szintje még most is alacsony – mondta köszöntőjében 
Badány Lajos, Miskolc alpolgármestere. – Ezért fontos a lakosság 
körében tudatosítani a víztakarékosságot. Fotó:Juhász ÁkosSzilágyi Szabolcs, a DK önkormányzati képviselője. Fotó: Juhász Á.
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Tisztelt Miskolciak!Tisztelt Miskolciak!

Egy nehéz, kihívásokkal teli év áll mögöttünk.  Egy nehéz, kihívásokkal teli év áll mögöttünk.  
Rengeteget dolgoztunk azért, hogy Miskolc talpon maradjon.  Rengeteget dolgoztunk azért, hogy Miskolc talpon maradjon.  

Hálásan köszönjük az Önök támogatását!  Hálásan köszönjük az Önök támogatását!  
Eljött az elcsendesülés ideje. A szeretet ünnepén öleljék meg  Eljött az elcsendesülés ideje. A szeretet ünnepén öleljék meg  

családtagjaikat, barátaikat és adjanak hálát mindenért,  családtagjaikat, barátaikat és adjanak hálát mindenért,  
ami értékes Önöknek. Meghitt, örömteli karácsonyt  ami értékes Önöknek. Meghitt, örömteli karácsonyt  

és egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb új évet kívánunk!és egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb új évet kívánunk!

A Velünk a Város frakció tagjaiA Velünk a Város frakció tagjai

A miskolctapolcai és a szir-
mai fiókposta nyithat újra, 
mivel az önkormányzat vál-
lalta, hogy a működési költ-
ségek felét kifizeti.

Ahogyan arról beszámol-
tunk, a Magyar Posta Zrt. még 
november elején jelentette be, 
hogy több fiókpostát is bezár 
az energiaválság és a nehéz 
gazdasági helyzet miatt. Az 
postahivatalok bezárása ellen 
a lakosok és több miskolci po-
litikus is tiltakozott, Veres Pál, 
Miskolc polgármestere pedig a 
hírek hallatán azonnal tárgya-
lásokat kezdeményezett a Ma-
gyar Posta vezetőségével és az 
illetékes minisztériummal an-
nak érdekében, hogy Miskolc 
egyetlen városrésze se marad-
jon postahivatal nélkül.

A polgármesteri hivatal saj-
tóosztálya szerdai közlemé-
nyében azt írja, a Szőllősi Bé-

lával, a Magyar Posta Zrt. 
területi igazgatójával folytatott 
legutóbbi egyeztetések világos-
sá tették, hogy az anyavállalat 
Miskolcon még akkor is csak 
két fiókposta újranyitását teszi 
lehetővé, ha az önkormányzat 
tetemes részt vállal a működé-
si költségek finanszírozásában. 
A két fiókpostát – a miskolcta-
polcait és a szirmait – a miskol-
ci önkormányzat szakemberei 
választották ki, alaposan mér-
legelve az egyes postahivata-
lok látogatottságát és azt a célt, 
hogy valóban egyetlen miskol-
ci városrész se maradjon saját 
posta nélkül.

Amint azt a hivatal közle-
ménye leszögezi, a miskolcta-
polcai fiókintézményt azért 
választották ki, mert a nagy 
területű és lakosságszámú vá-
rosrészben ez az egyetlen pos-
ta, a szirmai mellett pedig 
azért döntöttek, mert az otta-

ni fiókposta egyszerre látja el 
Miskolc-Szirma és a Martin-
kertváros lakosságát, illetve a 
közeli ipari parkban műkö-
dő cégeket és vállalkozásokat, 
amelyeknek komoly problé-
mát jelentett volna az egyéb-
ként postafiók-szolgáltatást is 
üzemeltető, jól megközelíthető 
és nagy parkolóval rendelkező 
fiók bezárása.

– Miskolc városára az ország 
más településeihez hasonlóan 
nagyon komoly pluszterhe-
ket ró az rezsidíjak drasztikus 
növekedése, a rekordinfláció, 
és az élet minden területén ta-
pasztalható áremelkedések, az 
önkormányzat azonban Ve-
res Pál polgármester határo-
zott utasításainak megfelelően 
ennek ellenére is elkötelezett 
amellett, hogy minden mis-
kolci városészben maradjon 
posta. Ezért döntött úgy, hogy 
vállalja a két fiókintézmény új-
ranyitásához szükséges több 
tízmillió forint előteremtését 
és biztosítását. Ellenkező eset-
ben ugyanis zárva maradtak 
volna az anyavállalat által be-
zárásra ítélt miskolci fiókpos-
ták, és a környéken élőknek, 
köztük sok idős embernek is 
más városrészekbe kellett vol-
na átutazniuk, hogy feladja-
nak egy levelet, vagy befizessék 
a csekkjeiket – írják. A pos-
ták megmentéséhez szükséges 
együttműködési megállapo-
dás megkötése folyamatban 
van – zárul a közlemény.

MN

Postanyitás segítséggel

A postabezárások ellen több miskolci politikus is tiltakozott. 
Fotó: Horváth Csongor

Szombattól megy a kisvonat
Az elmúlt években zajló kor-
szerűsítés során a teljes pálya 
és az összes szerelvény megú-
jult.

Újraindul a forgalom a Lil-
lafüredi Állami Erdei Vasúton 
december 17-étől, szombattól, 
a Miskolc-Dorottya utca és Ga-
radna állomások között – írja 
csütörtök reggeli közleményé-
ben a kisvasutat is üzemeltető 
Északerdő Zrt.

Pintyili Gergely üzemigazga-
tó elmondta, az újraindítás azért 
lehetséges, mert a 2020-ban kez-
dődött komplex felújítás a vé-
géhez ért, már csak kisebb javí-
tások vannak hátra, amelyek a 
menetrend szerinti közlekedés 
beindítását nem akadályozzák. A 
menetrend szerinti járatokon fe-
lül december 17-én és 18-án, va-
lamint 25-én és 26-án elindul a 
Lillafüredi Fényvonat is: ezeken 
a napokon kora este karácsonyi 
díszbe öltözött szerelvényekkel 
lehet majd utazni. A szerelvények 

feldíszítésében részt vett a koráb-
bi Mikulásvonatokat üzemeltető 
Diósgyőrért Közhasznú Alapít-
vány is – tette hozzá.

A vonatok újraindulásával 
egy időben megnyílik Lillafü-
reden a tóparti sétány, amit a 
munkavégzés idejére zártak le. 
A LÁEV járatai január 8-áig na-
ponta négy vonatpárral közle-
kednek, majd tavaszig csak hét-
végéken és ünnepnapokon. Az 
érvényes menetrend és a Fény-
vonattal kapcsolatos tudnivalók 
elérhetők a www.eszakerdo.hu 
honlapon. Az újraindulással a 
LÁEV történetének legnagyobb 
fejlesztése fejeződött be. A mil-
liárdos nagyságrendű munkák 
során gyakorlatilag a teljes vas-
úti infrastruktúra megújul. A 
beruházás a kormány által indí-
tott kisvasútfejlesztési program 
I. ütemének részeként valósul 
meg: ennek keretében összesen 
6 hazai kisvasút pályáját és – va-
sutas szakszóval – gördülőállo-
mányát fejlesztik.

Bózsó Gyula, az Északerdő 
műszaki osztályvezetője ko-
rábban lapunknak elmondta, a 
lillafüredi kisvasutat 1920 feb-
ruárjában kezdték el építeni, és 
november 14-én adták át. Eb-
ből a szempontból talán kicsit 
szimbolikus is az, hogy éppen 
idén valósul meg ez a fejlesztés, 
hiszen az éppen a LÁEV fenn-
állásának századik évforduló-
ján kezdődött.

A munkák három elemből 
álltak: első a gördülőállomány 
fejlesztése volt, vagyis a sze-
relvények felújítása. A máso-
dik a magasépítészeti munka 
volt, ekkor újultak meg az ál-
lomások, a harmadik pedig a 
mélyépítés, vagyis a komplett 
pálya felújítása. A sínek cseré-
je szakaszosan zajlott, ennek 
megfelelően az elmúlt két év-
ben szakaszosan közlekedtek a 
kisvasúti szerelvények is, illet-
ve sokszor teljes pályazárat is el 
kellett rendelni.

TAJTHY ÁKOS

Újra zakatol szombattól a népszerű lillafüredi kisvonat. Fotó: Juhász Ákos
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Közeleg az évforduló, ez 
az időszak mindig jó táp-
talaja a jóslásoknak, kont-
eóknak, világvégevárások-
nak. Úgy tűnik, az ezekre 
fogékonyak egy nagy 
közönség, akik igényét 
minden korban igyekeztek 
kiszolgálni.

Valószínűleg az emberi-
séggel egyidősek azok a hi-
tek, amelyek szerint záros 
határidőn belül eljön a vi-
lágvége. Erről szóló jósla-
tok szinte minden vallás-
ban megtalálhatók, ahogy a 
profán világban is, igaz, elég 
ködösen és általában dátu-
mok nélkül, mert sosem a 
bekövetkezett vész az igazán 
ijesztő, hanem a fejünk fölött 
lebegő fenyegetettség. No 
meg ha mégsem következik 
be a megjósolt időben, az 
bukta. Ebből a szempontból 
van néhány kuriózum is, itt 
volt legutóbb a „maja” jóslat 
a 2012-es kipusztulásról, ko-
rábban maga a 2000-es év-
forduló is tuti tipp volt a lis-
tán, és ne feledkezzünk meg 
a Jehova Tanúinak jövendö-
léseiről sem, akik szívesen 
állnak bele a világvégevárás-

ba konkrét dátumokkal. Per-
sze ők is csak egy haladó ha-
gyomány mai folytatói.

A különböző jóslások az 
ősidők óta velünk vannak, 
az ókorban mindennapos 
volt, de fürkészték a jöven-
dőt a középkorban is, egy-
mással versengtek teoló-
gusok és csillagászok, hogy 
megjósolják a világvégét. 
Legnépszerűbbek voltak a 
bibliai időpontokhoz vagy 
Jézus születésének jubileu-
maihoz időzített dátumok  
és a nagy, kerek évszámok, a 
század vagy ezredfordulók. 
A sok jövendőmondó kö-
zött Nostradamus vitte el a 
pálmát, akinek a 16. század-
ból ránk maradt látomásait 
máig idézik és igyekszenek 
korunk eseményeire vonat-
koztatni.

Egy angol nyelvű honlap 
szerint már több mint két-
százharminc apokalipszist 
kellett volna túlélnie az em-
beriségnek, ha minden is-
mertebbé vált jóslat igaznak 
bizonyul. Ám a prognoszti-
zált Nagy Záróra érdeklődés 
hiányában rendre elmarad. 
Majd a következő.

BACSÓ ISTVÁN

Dienes Angéla pszichológus 
most megoszt néhány prakti-
kus tanácsot, amivel az ünne-
pek és az ajándékozás körüli 
stresszt csökkenthetjük.

Feltorlódott munka a sza-
badság előtt, iskolai programok 
sora, ajándékvadászat, végtelen 
bevásárlólisták: csak néhány 
ok, ami miatt sokaknak stresz-
szes a karácsonyi készülődés. 
Ráadásul a gazdasági helyzet 
idén rányomja a bélyegét az 
ünnepre, a magyarok negyede 
stresszel az ünnepi ajándékbe-
szerzésen. Hogyan lehet meg-
találni ebben a sűrű időszakban 
az egyensúlyt, és az anyagi lehe-
tőségeinktől függetlenül olyan 
ajándékot adni, amivel valóban 
örömet okozhatunk?

A magyarok negyedét feszült-
té teszi a karácsonyi ajándéko-
zás: ez nem véletlen, hiszen nem 
könnyű feladat mindenkinek 
kitalálni az ideális meglepetést 
- derült ki a Yettel reprezentatív 
kutatásából. Dienes Angéla pszi-
chológus úgy látja, akkor élünk 
meg igazán rossznak egy aján-
dékot, ha úgy érezzük, a másik 
semmilyen erőfeszítést nem tett 
a kiválasztás során. A feszültsé-
gek pedig abból adódhatnak, 
ha a kapcsolatunkat nem érez-
zük elég stabilnak ahhoz, hogy 
sérülés nélkül kifejezzük, ha az 
ajándékot nem találták el. Van-
nak olyan helyzetek, ahol több 
súrlódást okoz ennek kifejezé-
se, azonban minél közelebb ál-
lunk valakihez, annál inkább 
beszélhetünk nyíltan erről. A 
szakember szerint a későbbi fe-
szültségek elkerülése érdekében 
érdemes velük őszintének len-
ni azzal együtt, hogy elismerjük 
az igyekezetet, ha azt viszont ta-
pasztaljuk.

De hogyan találjuk meg az 
ideális ajándékot? Dienes An-
géla szerint a legnehezebb, hogy 
ilyenkor bele kell képzelnünk 
magunkat a másik helyzetébe, 
és meglátni, hogy neki valójá-
ban mire van szüksége, mi áll 
közel a stílusához. A személyes-
ségen és az átgondoltságon kí-
vül fontos, hogy az ajándék fi-
gyelemről tanúskodjon, hiszen 
az tudja a legjobban mélyíteni 
a kapcsolatot, ha azt érezzük, 
hogy valaki figyel ránk, és tud-
ja, mire van szükségünk.

A megkérdezettek negyede 
csak azért ajándékozik, mert ez a 
szokás. De miért ragaszkodunk a 
tradíciókhoz akkor is, ha feszült-
té tesznek, és hogyan beszéljünk 
arról, ha nem szeretnénk idén 
ajándékozni, vagy kevesebbet 
költenénk az ünnepekre? „Nem 
mindenkinek ugyanazt jelen-
ti az a mondat, hogy ne ajándé-
kozzunk. Van, akinek az ajándék 
abszolút nem fontos, de van, aki 
azonban többek közt ebben éli 
meg, hogy a másik szereti őt, ez 

tehát fontos szeretetnyelve. Ha 
ezt elvágjuk, az nagyon fájdalmas 
tud lenni, és rombolhatja a kap-
csolatunkat” – mondta Dienes 
Angéla. Erre lehet egy jó straté-
gia, hogy megpróbáljuk a többiek 
érzéseit feltárni, beszélgetni arról, 
hogy nekik mit jelent igazából ez 
a szokás, és nem kész tényként 
közölni, hogy idén márpedig ne 
ajándékozzunk. Természetes do-
log, hogy félünk felhozni ezt a té-
mát, hiszen sokaknak ez annyira 
a hagyományhoz tartozik, mint a 
közös ünnepi vacsora.

A kedvezőtlen gazdasági hely-
zet és a szűkösebb családi kassza 
idén egyértelműen megmutat-
kozik a karácsonyi kiadásokra 
vonatkozó tervekben: tízből né-
gyen terveznek valamilyen költ-
ségcsökkentést úgy, hogy vagy 
ajándékra vagy a teljes karácso-
nyi ünneplésre kevesebbet köl-
tenek. Emellett az is kiderült a 
kutatásból, hogyha karácsonyi 
ajándékról van szó, a többség 
jobban értékel egy közös él-
ményt vagy személyes gesztust.

„Fontos közösen végiggon-
dolni, hogy milyen módon 
tudjuk megélni az összetar-
tozásunkat, hiszen végső so-
ron ezért ajándékozunk. Ér-
demes feltenni magunknak 
azt a kérdést, hogy mik azok 
a központi értékek, amik fon-
tosak a családnak, és ez ho-
gyan tud megjelenni az aján-
dékozásban. Próbáljunk meg 
eltávolodni attól, hogy attól 
lesz értékes egy ajándék, hogy 
minél több pénzt költöttünk 
rá” – javasolja Dienes An-
géla. Így akár azt is felismer-
hetjük, hogy egy jól kitalált, 
ötletes gesztus, közös élmény, 
az együtt töltött idő az, ami a 
legtöbbet jelentheti nekünk, 
és ezzel akár az ajándékokra 
szánt kiadásainkat is csök-
kenthetjük. Ha a család vala-
mit közösen csinál, az a tárgyi 
ajándékok mellett akár a gye-
rekeknek is egy különleges él-
mény, és maradandó emlék le-
het.

MN
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Így lehet meghitt az ünnep

A magyarok negyedét feszültté teszi a karácsonyi ajándékozás. Fotók: pixabay.com

Fadíszító kisokosban a leg-
népszerűbbtől a legkülön-
legesebbig vesszük sorra a 
dekorációkat.

Nincs karácsony hagyo-
mányos piros-arany szín-
világú dekoráció nélkül. A 
piros-arany karácsonyfa időt-
len klasszikusnak számít, 
soha nem megy ki a divatból. 
Számtalan dekorációt és dísz-
tárgyat talál ezekben a hagyo-
mányos karácsonyi színekben 
az, aki úgy dönt, hogy az idei 
karácsonyon egy piros-arany 
karácsonyfát állít. Népszerű-
sége miatt választékban biz-
tosan nem lesz hiány! Ugyan-
ilyen örökzöld karácsonyi 
klasszikusok közé tartozik a 
piros és a fehér kombinációja. 
A dísztárgyak fehér hidegsége 
a meleg, piros kiegészítőkkel 
kombinálva karácsonyfájának 
egyedi karácsonyi hangulatot 
kölcsönöz. A piros az ezüsttel 
kombinálva is rendkívül ízlé-
ses: a hagyományos piros ga-
rantálja a karácsonyfa élénk 
színét, míg az ezüst díszek fi-
noman, elegánsan kiegészítik 
azt.

Ragyogás, elegancia és lu-
xus: ez az arany színnel de-
korált karácsonyfa címsza-
vakban. Az arany karácsonyi 
díszek gyönyörűen néznek ki 
a karácsonyfán, akár önma-
gukban, akár más színekkel 

kombinálva. Egy ilyen ragyo-
gó karácsonyi dekoráció töké-
letes, ízléses karácsonyi meg-
jelenést kölcsönöz a fának. Az 
erősen arany színben tündök-
lő karácsonyfa harmonikusan 
finomítható egy kis fehér dí-
szítéssel. Az arany és a fehér 
kombináció rendkívül mo-
dern és exkluzív megjelenést 
kölcsönöz a fának.

Ha olyan karácsonyi deko-
rációt szeretnénk választa-
ni, amely téli, fagyos hangu-
latot idéz élő, akkor minden 
bizonnyal a fehér-ezüst hi-
deg tónusai között kell keres-
gélnünk. A különféle üvegből 
készült, jéghatású díszek gyö-
nyörűen csillognak, különö-
sen a hóval borított műfenyő 
karácsonyfákon.

Az elmúlt karácsony leg-
nagyobb slágere a rózsaszínű 
karácsonyfa volt, itt-ott fehér-
rel kombinálva. A rózsaszínű 

karácsonyi díszek egyszerre 
diszkrétek és stílusosak, azon-
ban mégsem hagyományosak. 
Gyönyörűen kiemelkednek 
mind a klasszikus zöld fák, 
mind az egyre népszerűbb, 
hóval borított műfenyők ága-
in. Egy ilyen fehér-rózsaszín 
karácsonyi dekorációval ka-
rácsonyfája garantáltan a leg-
trendibb lehet!

Szeretne idén valami válto-
zást, de nem akar teljesen új 
karácsonyi dekorációt vásá-
rolni? Nézzen körbe a padlá-
son vagy a pincében, és keres-
géljen a néhány évvel ezelőtt 
használt karácsonyi díszek 
között! Minden bizonnyal ta-
lál sok-sok színes díszt, a szí-
nes dekorációk segítségével 
pedig elkészíthet egy gyönyö-
rű, vidám karácsonyfát. Ne 
fogja vissza magát, játsszon 
bátran a színekkel!

KARACSONYFAVILAG.HU

Hogyan díszítsük a karácsonyfát?

Az örökzöld klasszikusok közé tartozik a piros és a fehér kombinációja 

Az ünnep közeledtével egyre 
többen indulunk el a szoká-
sos beszerző körútra, hogy 
hazacipeljük a legjobb vétel-
nek ígérkező karácsonyfát. 
De vajon mennyit kell fizet-
nünk érte az idén? Melyik a 
magyarok kedvenc fajtája, 
melyik típus milyen elő-
nyökkel és hátrányokkal bír?

Az időjárás évről évre ne-
hezebbé teszi a fenyőtermelők 
dolgát: az aszályos tavasz az el-
ültetett csemeték akár 60-70 
százalékát megsemmisíti, a szá-
razság lassítja a növekedést, je-
lentősen befolyásolva a fenyők 
árát. “A háború és az energiavál-
ság miatt megemelkedett rezsi-
árak negatívan hatnak a fenyőfa 
termesztésére is: a gyomirtó és 
a műtrágyaárak a négyszeresé-
re nőttek, de az üzemanyagárak 
és a bérek is sokat emelkedtek. 
A permetszerek árai is emel-
kedtek, így a főleg ezüstfenyőt 
veszélyeztető rozsdagomba el-
leni védekezés is sokkal nehe-
zebb és költségesebb lett. Sok 
termelő ezért nem is neveli 2 
méternél nagyobbra az ezüst-
fenyőket, illetve a lucokat sem, 
mivel nem éri meg. Ennek tük-
rében a nagyobb ezüst- és lucfe-
nyőkből idén kevés lesz a piaco-
kon. Sajnos drágábbak a fenyők 
idén” - tájékoztatott Udvardy 
Zsolt fenyőfaszakértő. “A Nord-

mann-nál 9-10 ezres, az ezüst-
nél 6-7, a lucnál pedig 4-5 ezres 
méterárakra kell számítani. ” A 
Nordmann-fenyő levelei pu-
hák, és sokáig megmaradnak, 
viszont szinte semmilyen illata-
nyagot nem áraszt. A lucfenyő 
illata karakteres, ám ez a faj-
ta hullajtja el a leveleit a legha-
marabb. Talán ezért is keresik 
jobban az ezüstöt, amely illatos, 
tartósabb, de szúrós levelű. Jó 
kompromisszumos megoldás, 
ha a Nordmann-fenyő mellé 
lucfenyőágakat vásárolunk.

A Nordmann-fenyő iránt 
évről évre nő a kereslet, ez 
várhatóan idén sincs más-
képp. A népszerűségi rang-
sorban az ezüstfenyő áll a 
második helyen, míg lucból 
adják el a legkevesebbet. 

Ha fontos számunkra a kör-
nyezettudatosság, minden-

képp érdemes hazai termelők-
től vásárolni. „Az importfenyő 
több száz kilométerről érke-
zik, így az útja során jóval több 
szennyező anyag jut a levegő-
be, ráadásul hamarabb vágják 
ki. A műfenyő sem környezet-
barát megoldás: a műanyag 
előállításával rengeteg mérge-
ző anyag jut a környezetbe, rá-
adásul ez sok energiát igénylő 
folyamat. Miután pedig a fák 
kidobásra kerülnek, sok ezer 
év, mire lebomlanak” - indo-
kolja Udvardy Zsolt. A fenyő-
fa termesztése hasonló más 
mezőgazdasági növényeké-
hez, a kidobott fák többségét 
pedig komposztálják, így se az 
előállításuk, se a megsemmi-
sítésük nem terheli jelentősen 
a környezetet, forgalmuk pe-
dig belföldi termelőket juttat 
bevételhez.                                MN

Kisebb fák, stagnáló forgalom

Ha fontos számunkra a környezettudatosság, mindenképp érde-
mes hazai termelőktől vásárolni

Sokszor túléltük már 
a divatos  világvégét
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
ÜNNEPI NYITVATARTÁSI RENDJE
A MIHŐ Kft. telefonos és személyes ügyfélszolgálatának  

ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint módosul: 

2022. december 27-én (kedd) 8 órától 20 óráig
hosszabbított nyitvatartással várja ügyfeleit.

2022. december 28-29-30-án (szerda, csütörtök, péntek)  
ZÁRVA TART

A többi munkanapon a megszokott rend érvényes.

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását megelőző negyedórában már nem lehetséges.

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

Martinkertvárosi nyugdíjas-karácsony
A mintegy hatvan szépkorú 
nemcsak a karácsonyra gon-
dolt hétfő délután a harmadik 
gyertya meggyújtásával, de a 
régi szép idők disznótorait is 
megidézték helyben főtt to-
roskáposzta elfogyasztásával.

A finom és egyben egy kis 
nosztalgiázásra is serkentő fo-
gást Cseléné Figula Edina, a 
Velünk a Város-frakció önkor-
mányzati képviselője ajánlotta 
fel a közösségnek, aki elmond-
ta: „Tudni kell a Martinkertvá-
rosi Nyugdíjas Klubról, hogy a 
tagjai nagyon sokat dolgoznak 
a városért is, ők egy igazi köz-
hasznú egyesület. Egész évben 
részt vettek segítőként olyan 
városi programokon, mint pél-
dául a CineFest, ahol tíz napon 
keresztül jelen voltak, és segítet-
ték a rendezvényt. Úgy gondol-
tam, hogy azon felül, hogy egy 
nagyon jó hangulatú, mintegy 
hatvan nyugdíjassal működő 
klub, a városért végzett mun-
kájukért is megérdemlik, hogy 
egy kellemes ebéddel megven-
dégeljük őket. A választásunk a 
toroskáposztára esett.”

Igazi adventi esemény volt, 
amely során a harmadik gyer-
tya meggyújtására is sor került 
az adventi koszorún. Megnyi-
tójában Cseléné Figula Edina 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
mekkora kiváltság együtt áll-
ni egy adventi koszorúnál és 
meggyújtani a gyertyákat. Mi-
közben az elmúlt években meg-
változott körülöttünk a világ.

„Minden, amit eddig ismer-
tünk, megszoktunk, megvál-

tozott. Kifordult magából a vi-
lágunk. A pandémia alatt nem 
mehettünk közösségbe, nem 
tarthattunk rendezvényeket. 
Kijárási tilalom is volt, még azt 
is meg kellett tanulnunk, ki, 
mikor mehet boltba. A gyere-
kek nem jártak iskolába, óvodá-
ba, sokan otthonról dolgoztak. 
Furcsa volt és ijesztő. De megta-
nultunk vele együtt élni. Majd 
alighogy vége lett, a közelünk-
ben kitört a háború. Amelynek 
közvetlen vagy közvetett oká-
ból jelenleg egy óriási gazdasági 
válság közepén vagyunk, ame-
lyet olyan infláció kísér, amilyet 
évtizedek óta nem látott az or-
szág. Az energiaválság is spó-
rolást követel. Az állam nem 
tudja segíteni az önkormányza-
tokat, így nekünk képviselők-
nek azt kell eldöntenünk, hogy 
nagy díszkivilágítások legyenek 
vagy a bölcsődék működjenek” 
– sorolta a képviselő, aki még-
is optimista, mert mindezen 
bajok ellenére mi itt vagyunk, 
élünk és dolgozunk, és ez ki-

váltság, mert bár a világ ösz-
szeomlani látszik körülöttünk, 
de mi most itt állunk egy pici 
láng előtt, amely az öröm gyer-
tyáján ég. Ez az adventi koszorú 
harmadik gyertyája, az egyház 
rendje szerint ez az öröm vasár-
napjának gyertyája, ezért egye-
düliként rózsaszínű a koszorú 
lila, bűnbánati gyertyái között.

„Az öröm most még jobban 
felértékelődik. Az öröm láng-
ja a gyertyán egy pici láng, de a 
szívünkben ennél sokkal több. 
Azt kívánom, hogy mindenki 
vigyen magával ebből a fény-
ből, ebből az örömből, és adja 
át szeretteinek, ismerőseinek is. 
Mert ha öröm van és boldogság, 
akkor nem számít, mi történik 
a világban” – biztatott a képvi-
selő.

Greutter Zoltánné, a Mar-
tinkertvárosi Nyugdíjas Klub 
egyesületi elnöke kiemelte, 
hogy közhasznú egyesület-
ként működik a klub, a város 
egyetlen ilyen szervezete, amely 
nyugdíjasokat tömörít, és a tag-

ságon kívül a városrész minden 
más idős emberének is ajánl 
rendszeresen programokat. Je-
lenleg hatvanfős a klub, bár jön-
nének többen is, azonban a szű-
kös épület miatt nem tudnak új 
tagokat fogadni. Számukra sok 
nyitott programot szerveznek, 
ahová bárki elmehet.

„Ebben az évben hét olyan bu-
szos kirándulást szerveztünk, 
ahová jöhettek klubon kívüliek 
is. De voltak egészségügyi előa-
dások, irodalmi délutánok is, a 
nevünket pedig sokan onnan 
ismerik és jegyzik meg, hogy 
a tagjaink a városban nagyon 
sok önkéntes munkát végeznek 
rendszeresen. Például a Cine-
Festen vagy a Miskolci Akadé-
miai Bizottság székházában ru-
határos, regisztrációs munkát 
végeztünk” – mondta az elnök 
asszony. Hozzátette: „Minden 
évben megrendezzük a saját 
kis karácsonyi műsorunkat így 
egy-két héttel karácsony előtt. 
Ez egy karácsonyváró ünnep-
ség. Az udvaron is egy héten át 
dolgoztunk a díszítésekkel nagy 
örömmel. Most megjött hozzá a 
hó is, igazi karácsonyi hangula-
tot hozva. Egy meglepetésprog-
ram is volt ezen a mai napon. 
Van egy nagyon híres, csodála-
tos hangú szoprán énekesünk, 
V. Molnár Judit, aki hosszú éve-
ken át Miskolcon szerepelt, és 
pillanatnyilag Ausztráliában 
él. Karácsonyi meglepetésként 
küldött nekünk, minden klub-
tagnak, egy CD-t a legújabb fel-
vételeiből, amit az itt lévő édes-
anyja adott át nekünk.”

BACSÓ ISTVÁN

Nemzetiségeit 
ünnepelte a város
A nemzetiségek napja al-
kalmából elismerésben 
részesítette a város etnikai 
kisebbségeinek tagjait az 
önkormányzat. A város-
házán szerdán megtartott 
ünnepségen Veres Pál pol-
gármester és Varga Andrea 
alpolgármester mondott 
köszönetet a megjelentek-
nek.

– Miskolc mindig is befo-
gadó város volt. Kapui nyit-
va álltak az ideérkezők, az itt 
menedéket kérők és az itt le-
telepedni szándékozók előtt. 
A történelem annyi zavaros 
korszakában érkeztek ide 
emberek, és most egy háború 
borzalmai elől is menekül-
nek hozzánk – fogalmazott 
Veres Pál. A polgármester 
szerint az ezúttal megün-
nepelt közösségek büszkén 
őrzik hagyományaikat, és 
építik együtt a várost a több-
ségiekkel. Megítélése mentén 
mindez együttesen tesz ben-
nünket gazdaggá. 

Varga Andrea számára az 
elmúlt három év meghatáro-
zó élménye, hogy a Miskol-
con működő nemzetiségi ön-
kormányzatok és közösségek 
életébe betekintést nyerhe-
tett. A rendezvényen a nem-
zetiségi önkormányzatok ja-
vaslatai alapján emléklapot 
vehettek át: Matulay Sándor-
né (Bolgár Nemzetiségi Ön-
kormányzat), Szambanisz 
Jorgosz (Görög Nemzetisé-
gi Önkormányzat), Rémiás 
Emőke (Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat), Almássy Ju-
dit (Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat), Kovács Csaba 
(Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat), Szegedi Dezső 
(Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat), Kramarenkó Vik-
tor (Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat), Pálkovács Lajos 
(Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat) és Skornyák József, 
a Megszólaló Kezek Alapít-
vány elnöke (Ukrán Nemze-
tiségi Önkormányzat).

BÓDOGH DÁVID

Cseléné Figula Edina meggyújtja a 3. adventi gyertyát. Fotó: M. L.
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Bartha Nándor 20 éve autó-
versenyző, így már komoly 
rutinja van. 

Talán éppen ezért, hogy meg-
törje az egyhangúságot, kitalál-
ta, hogy önerőből elindul a Bu-
dapest – Bamako 2022 rallyn. 
Az ötletet tettek követték, és 
október 21-én versenyzőtársá-
val, Békési Richárddal együtt rá 
is léptek a gázra a fővárosi rajt-
vonalnál. Nándor elmondása 
szerint az ötlet kipattanásakor 
még autó sem volt a kihívás-
hoz. Amikor sikerült megvenni 
a járművet, kellett egy megfe-
lelő társ is, ő lett Ric hárd, aki-
nek szerelői tapasztalatára az 
út folyamán igen nagy szükség 
volt. De ha már ekkora útra vál-
lalkoznak – gondolta Nándor 
–, legyen benne valami plusz 
küldetés is, és ne menjenek Af-
rikába üres kézzel, ezért kita-
lálták, hogy egy alapítvány se-

gítségével gyűjtést szerveznek 
egy defibrillátor beszerzésére, 
amit majd elajándékoznak egy 
rászoruló kórháznak. A beren-
dezés ára – mintegy kétmillió 
forint – időben össze is gyűlt, 
köszönhetően a sok jó szándé-
kú adakozónak és nem utol-
sósorban Badár Sándor hu-
moristának és Kőváry Barna 

műsorvezetőnek, akik egyik 
fellépésük jegybevételét erre a 
jótékony célra ajánlották fel. A 
defibrillátor mellé egyéb tárgyi 
felajánlások is érkeztek, ezért a 
csomag írószerekkel is bővült.

„Induláskor még nem tud-
tuk konkrétan, hogy a beszer-
zett eszközöket kik kapják. 
Úgy voltunk vele, ahol látjuk, 

hogy nagyobb szükség van rá, 
oda adjuk. Az ajándékozásra 
végül a célállomáson, Sierra 
Leone fővárosában, Freetown-
ban került sor. Ott ajánlottak 
a helyiek egy kórházat és egy 
iskolát” – tudtuk meg Nándor-
tól. A budaörsi repülőtérről 
267 jármű rajtolt el. Az európai 
etap egy szupermaraton, amit 
két irányban lehetett teljesíte-
ni, hogy átjussanak Afrikába.

A verseny nem időre megy 
– meséli Nándor, aki meglepett 
azzal, hogy elárulta, nekik sem-
mijük nem volt azon kívül, ami 
befért az autóba. Azzal gazdál-
kodtak, amit itthonról vittek vagy 
ott venni tudtak. Ez okozott is 
némi izgalmat, miután az 1999-
es évjáratú Honda CRV lerob-
bant Szenegálban. Kifordult a 
jobb első kerék, és nem volt meg 
a javításhoz minden alkatrész. Ez 
már igazi Bamako-élmény volt.  

BACSÓ ISTVÁN

Jótékonykodtak a Bamakón

A szerencsések beérkeztek a célba is
Jövőbeni tervekről és a po-
litikusi pálya buktatóiról is 
szó esett azon a generáci-
ókon átívelő, kedd reggeli 
egyeztetésen, melyen Veres 
Pál a nemrég megválasztott 
diák-városvezetőket fogadta.

A Miskolc Városi Diákön-
kormányzat (MiDÖk) ta-
valyhoz hasonlóan idén is 
megválasztotta diákpolgár-
mesterét. Így aztán a polgár-
mester – a hosszú évek kiha-
gyását követően 2021 őszén 
kinevezett és most leköszö-
nő Hudák Lilla nyomdoka-
iba lépő – Lőrinczi Dávid 
Bencének is átnyújtotta a vá-
ros kulcsát. Ezúttal viszont 
a november végén a titulu-
sért szintúgy induló, majd 
diák-alpolgármesteri rangot 
nyert Pető Csengét is fogadta 
Veres Pál.

Lőrinczi Dávid Bence a 
Miskolci SZC Kós Károly Épí-
tőipari, Kreatív Technikum és 
Szakképző Iskola tizedik osz-
tályába jár, egyben a Mathias 
Corvinus Collegium diákja is. 
Ongán él. Művészeti tanulmá-
nyai dacára jogászként képzeli 
el majdani önmagát.

A találkozón Szarka Dénes 
kifejtette: a felhalmozott ta-
pasztalatok mentén készek fo-
lyamatosan átgondolni és kor-
rigálni a diákönkormányzat 
működését. Az ifjúsági tanács-
nok soron következő projekt-

ként emelte ki, hogy az Arany 
János utcán található Célpont 
Közösségi Térről a MiDÖk 
mihamarabb egy nekik dedi-
kált, tágasabb és komfortosabb 
helyiségbe költözhessen át. 

Dávid és Csenge a kortársa-
ik (köz)életét érintő kérdése-
ken túl kitérhettek személyes 
indíttatásaikra, továbbtanulá-
si szándékaikra. Némi bepil-
lantás nyerhettek „a nagyok” 
politikai arénájába.

Pető Csenge az Alternatí-
va Életfa Iskola tizenegyedik 
évfolyamos, szobrász sza-
kos tanulója. Ennek dacára 
a történelem és a matemati-
ka is közel áll hozzá. Társá-
hoz hasonlóan jogi pályára 
készül lépni. Komlóstetőn 
lakik. Miskolcon tervezi fel-
sőoktatási tanulmányait el-
végezni. A minden bizonnyal 
merő véletlenből épp 45 per-
cesre sikeredett konzultáción 
az ismert okokból az oktatást 
behatóan ismerő Veres Pál 
a MiDÖk-kel történő haté-
kony együttműködésre hív-
ta fel vendégei figyelmét. A 
polgármester amellett érvelt, 
hogy az ifjú politikusok min-
denképp a borsodi megye-
székhelyen alapozzák meg 
egyetemi és felnőtt éveiket. 
Arról is biztosította továbbá 
Csengét és Dávidot, hogy öt-
leteik megvalósításában segí-
tő kezet fognak tőlük kapni.

BÓDOGH DÁVID

A diákpolgármestert egy alpolgármesternő is segíti. Fotó: M. L.

A mandátum kortalan

Harminc, városunkban 
tanuló diák vehetett át el-
ismerést kedden délután a 
városháza dísztermében.

A miskolci önkormányzat 
idén is elismerésben része-
sítette a kiváló teljesítményt 
nyújtó, középfokú oktatásban 
résztvevő miskolci tanulókat. 
Azokat a diákokat köszöntöt-
ték kedden a városházán, akik 
eredményes, sikeres munká-
jukkal kivívták tanáraik szak-
mai elismerését, egész évben 
kimagaslóan teljesítettek az 
oktatás, a kultúra vagy a kö-
zösségi élet területén.

Veres Pál polgármester 
köszöntőjében elmondta: 
minden egyes diák tehet-

séges valamiben. - Ezt a te-
hetséget kell meglátnunk, 
gondoznunk, legyen az akár 
tantárgyi tehetség, de lehet 
ez művészeti tevékenység, a 
közösségért tenni akarás, di-
ákönkormányzati tevékeny-
ség is. Fontos, hogy úgy mér-
jük meg a diákokat, hogy a 
tudásuknak, tehetségüknek 
megfelelően a legjobb pályát 
tudják befutni, és azt a talen-
tumot, amit kaptak, a lehe-
tőségekhez képest legjobban 
tudják hasznosítani – hang-
súlyozta a városvezető, majd 
gratulált a kitüntetett diá-
koknak, és köszönetét fejezte 
ki mind a pedagógusoknak, 
mind a szülőknek. 

CA

Kiváló tanulóit  
köszöntötte a város

Harmincan vehettek át elismerést. Fotó: Juhász Ákos

A közös ünnepi műsort a vi-
lágjárvány miatt két éven át 
kellett nélkülöznie a párt tag-
jainak és szimpatizánsainak.

Karácsonyi ünnepséget tartott 
az MSZP megyei szervezete hét-
főn, a városháza dísztermében. 
Az eseményen több mint százan 
– a párt tagjai és szimpatizánsai 
– gyűltek össze, ahol a szocia-
listák országos és helyi vezetése 
köszöntötte a résztvevőket.

Komjáthi Imre, az MSZP tár-
selnöke beszédében a párt cél-
jairól, eredményeiről és jövő-
beli terveiről szólt. – Mi egy 
olyan világot álmodunk, ahol 
a dolgozó embereknek van be-
csülete. És a dolgozó emberek 
alatt a saját munkájukból élő 
vállalkozókat is értem, a taná-
rokat is értem, az egészségügy-
ben dolgozókat, mindenkit, aki 
munkát végez.

Varga László megyei elnök 
az elmúlt két, covid sújtotta év, 
valamint 2022 nehézségeiről, a 
háború miatti nehéz helyzetről, 
az inflációról szólt, beszédének 
második részében viszont már 
ő is a jövőre tekintett. – Renge-
teg feladatunk lesz jövőre is, meg 
azután is, ez nagyon világos. Sok 
lesz a feladat, mert mi egy telje-
sen más Magyarországot képze-
lünk el, mint amilyet a kormány 
épít, és nagyon sok tervünk van 
arra, hogy hogyan tudjuk a hét-
köznapokat jobbá tenni, hogyan 
tudunk egy emberibb, igazságo-
sabb, szabadabb Magyarorszá-
got teremteni.

Simon Gábor, az MSZP mis-
kolci elnöke arról szólt, hogy 
a korábban felsorolt nehézsé-
gek mellett a párt azért tudott 
fennmaradni, mert ők egy va-
lódi, összetartó közösségként 
működnek.

– Az elmúlt években nem 
tudtunk ilyen programokat 
szervezni, a világjárvány mi-
att így ekkora körben lehetet-
len volt összegyűlni. Azonban 
ez a két év kihagyás után meg-
rendezett közös karácsonyi ün-
nepség, az, hogy most ennyien 
gyűltünk össze is azt mutatja 

mindenkinek, hogy az együvé 
tartozás érzése nem szűnt meg 
bennünk, hiszen itt vagyunk, 
együtt vagyunk, sokan vagyunk 
és azért jöttünk ide, hogy együtt 
lezárjuk az évet – mondta.

Az esemény végén 50 kará-
csonyfát sorsoltak ki a résztve-
vők között.          TAJTHY ÁKOS

Együtt karácsonyozott az MSZP a városházán

Sok szimpatizáns jött el a közös karácsonyi ünnepségre. Fotó: Juhász Á.
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A szelektív hulladék gyűjtési napja páratlan hét szerdára módosul az alábbi utcákban:

Lyukóvölgy Mélyvölgy utca

Lyukóvölgy, bányaoldal Papszer utca

Lyukóvölgy, Búzavirág utca Lonovics József utca

Lyukóvölgy, Dália utca Kisavas első sor, második sor

Lyukóvölgy, Erdőgazdaság Rákóczi utca

Lyukóvölgy, Jégvirág utca Csalogány utca

Lyukóvölgy, Kishajtás Avasalja utca 69-71.; 99-111.

Lyukóvölgy, Liliom Levendula dűlő

Lyukóvölgyi út Előhegy utca 116-tól a Pecérvölgy végéig

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállí-
tást végző járatok optimalizálása érdekében 
az alábbi Miskolcon található utcákban 2023. 
január 2-ától a következő napokon törté-
nik a hulladék elszállítása.

A listában nem szereplő utcákban  
a hulladékszállítás rendje nem változik.

A településre vonatkozó 2023. évi hulladék- 
szállítási rendet tartalmazó hulladéknaptárak  
a www.bmhnonprofit.hu weboldalon  
a „Településkereső” használatával,  
a település nevét kiválasztva a 2023. évi  
hulladéknaptár pontban érhetők el.

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

JEGYZET

Jégcsapok lógnak a csatorna 
eresztékein. Mindenütt csúszós, 
csatakos a járda. Béla bácsi, a 
háta mögött házmester, de csak 
házfelügyelőnek szólíthattuk, 
kora reggel és késő este kaparja, 
takarítja a kenyér- és a cérna-
bolt közötti forgalmas járdasza-
kaszt. Hiába, az akkoriban még 
sűrűn cirkáló, locsolókocsikból 
avanzsált hótolók rendre visz-
szatolják a lucskos havat.

Korán beköszönt a kará-
csony. Már Mikulásra megjön. 
Ilyen a rendszer, nem cicózik, 
a megyei tanács nagytermében 
már idejekorán áll a csillagok-
kal teli fenyőfa. Még apám visz 
el a szakszervezeti ünnepségre, 
ahol előre figyelmeztet, Jézuská-
ról s az angyalokról szó se essen. 
Az ajándékomat a szakszerve-
zet állja. Bőkezűen, egy mére-
tes fadominókészlettel lepnek 
meg. Sokan vagyunk gyerekek, 
a többiek sem válogathatnak, a 
Télapó zsákjában szűkös a vá-
laszték. Azok az ötvenes évek 
nem a mi Paradicsomunk.

Hazafelé is gyalogolunk, drá-
ga édesapám hiába fogja a ke-
zemet, az Antikváriummal 
szemközi játékbolt kirakatánál 
csökönyös csacsiként befékezek. 
Szótlanul tapasztom a képem a 
vitrinüvegre. Hiszem, remélem, 
látja, mi után sóvárgok. A hat-
száz forintos villanyvasút után, 
de rácsodálkozom a búgócsiga 
mellett tündöklő, tornyokkal 

teli papundeklivárra, és a zöld 
farolós postakocsi sem hagy hi-
degen. Hazaérve leveszem az 
átázott zoknimat, közben hal-
lom, Pityunak kell egy új cipő.

Apám korai halála után sem 
fényesebbek a karácsonyok. Sze-
rényebbek és magányosabbak. 
Édesanyámmal közösen válo-
gatunk a díszesebbnél díszesebb 
fák között. A képeslapokról. A 
sánta Kati néninél, a Kazinczy 
utcai kis trafikban színes üd-
vözlőlapok is vannak. Mamám 
praktikusan olyanokat keres, 
amelyeken csillognak az ezüs-
tös szaloncukrok, és a háttérben 
már egy jókedvű kéményseprő 
szerencsemalacot szorongat a 
hóna alatt, miközben a pezsgőt 
tölti. Nehéz anyukám kedvére 
tenni. Magam is töprengek, va-
jon milyen plafonig érő kará-
csonyfát kívánna magunknak. S 
mi minden lenne rajta és alatta, 
ha csak rajta múlna. Már sosem 
tudom meg, mondogatja, ket-
tőnkért kár lenne.

Hiába küldözgetjük a jókí-
vánságokat, mindig akad egy-
két olyan rokon vagy fontos 
ember, akiről megfeledkezünk. 
Nekik bélyeggel ellátva magam 
csempészem az ízibe megírt, 
megcímzett lapokat a postalá-
dájukba. Útközben pedig a cso-
dára várva egyedül nézelődöm 
a játékboltban.

A fiatalon megkopaszodott 
Kassai úr régi bútor az üzlet-

ben, magától találja meg, mi-
nek örülnék a legjobban. Ked-
vemért felrepteti a nyolcvan 
forintos helikoptert, amely a 
neoncsőhöz csapódva dara-
bokban landol a pult mögött. 
Gyorsan a dobozába söpri, én 
megszeppenve távozom. Évtize-
dekkel később közösen emleget-
jük, mint egy szép emléket.

Feleségem, Jutka, szerencsé-
sebb, számára a boldog gyerek-
korától a karácsony a legszebb 
családi ünnep. Nem tudja meg-
emészteni, hogy sosem tudom 
befaragni a fát a tartójába. Sze-
retett apósom ügyes kezű mes-
terember, a baltával is jól bánik, 
helyettem csinálja. Helyettem 
díszíti fel. Ha tudná, életünk 
végéig emlegetjük, milyen jó 
volt, amikor nem nekünk kel-
lett pepecselni a díszek akaszt-
gatásával, a lámpasor felfűzésé-
vel. Nem is voltunk hálátlanok. 
A vacsora előtt mindig biztos 
megtalálta a fa alatt neki szánt 
sálat, kesztyűt és a meleg ma-
muszt. Egyébként bevallom, az 
ajándékok kiválasztásában sem 
voltunk különösen kreatívak.

Majd volt néhány emléke-
zetes karácsonyunk, vagy több 
is. Olyan rosszul kezdődő, de 
végül happy enddel végződő. 
Amikor kiválasztottuk a Met-
ró áruház legszebb, kedvezmé-
nyes árú fáját, megkértük az 
eladót, faragja be a drága, ko-
vácsoltvas állványba. Másnap, 

amikor érte mentem, kiderült, 
a tartó ripityára tört. Késő 
délutánig mobilon vitáztunk, 
egyezkedtünk, majd végül a 
szeretet nagy ünnepe alkalmá-
ból könnyes szemmel borultunk 
egymás vállára a messzi Sop-
ronból jött kereskedővel. Végül 
majdnem ott tartottunk, hogy 
együtt karácsonyozunk. Hiába, 
ilyen az ember, megesik, hogy a 
nagy készülődés jegyében olyan 
feszültség lesz úrrá rajtunk, 
amely már csak a gyantaillatú 
fa tövében oldódik fel.

Az sem volt piskóta, amikor 
aznap reggel tudtam meg, hogy 
vendégünk lesz az ünnepi va-
csorára. Jó barátom-kollégám 
nyakunkba sózta Jevtusenko 
doktort, a rendszerváltás utáni 
időkben nálunk haknizó ter-
mészetgyógyászt. A nagy va-
rázslót, aki Ukrajnából jött, 
Csernobil közeléből, és cso-
dálatos képességekkel bírt. A 
mellnagyobbítástól a dadogá-
sig minden nyavalyával foglal-
kozott. Számára az új esztendő 
jelentette volna az igazi kará-
csonyt, de a mi szentesténken 
sem akart magányosan ünne-
pelni. Kapott ajándékba egy 
celofánba burkolt, ránézésre 
méretezett inget, és jó hat órán 
át kedélyesen szótároztunk. 
Később már fejből, oroszul kér-
dezgettük, kell-e csája. Impo-
nálhatott neki a kedvességünk, 
mert lányomnak adott egy ro-

pogós ötrubeles bankót. Máig 
is őrizzük.

Vacsora után még maszekolt 
is egy kicsit, anyósom migrénes 
fejfájását gyógyítgatta, nem is 
akárhogyan. A mama a speci-
ális energiaáramlással együttes 
gyógytornát egy bordarepedés-
sel megúszta. Esküszöm min-
denre, nem én bírtam erre rá.

Egy időben a Bükkszentke-
reszthez közeli Rókafarmon 
vertem tanyát. Velünk szemben 
volt a kint lakó erdész háza, a 
fenyőültetvénye választott el 
minket. Itt jóval karácsony előtt 
kezdtük szemelgetni a család-
nak tetsző tűlevelűeket. Mivel 
csaknem valamennyi félolda-
las, éretlen s kajla volt, végül 
egy városi normandot válasz-
tottunk. Közben az erdei szom-
szédom kikotyogta, hogyan 
ijesztenek rá a fatolvajokra. 
Korábban magam is elhittem, 

hogy novemberben olyan koty-
valékkal permetezik le a szebb 
fenyőket, amelyek a szoba me-
legében oldódva elviselhetetlen 
bűzt árasztanak. Megtudtam, 
ez csupán egy városi legenda fa-
tolvajok elriasztására.

Kiskarácsony, nagykará-
csony, kisült-e már a kalá-
csom? – lassan már a dallama 
is feledésbe merül. Sokak már 
azt sem tudják, mit is ünnep-
lünk az újesztendő előtt nyolc 
nappal. Magam is későn éb-
redtem. Három évtizede, hogy 
egy atyai jóbarátom elmagya-
rázta, mi a különbség az áldott 
és a kellemes karácsony között. 
Most magam is újítok, idősze-
rűen és aktuálisan: Áldott és 
békés, még békésebb ünnepeket 
kívánok, minden kedves Olva-
sómnak! A forrongó világunk 
minden lakójának.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Kiskarácsony, nagykarácsony 

Hirdetés

A zöldhulladék gyűjtési napja páros hét szerdára módosul az alábbi utcákban:

Lyukóvölgy Mélyvölgy utca

Lyukóvölgy, bányaoldal Papszer utca

Lyukóvölgy, Búzavirág utca Lonovics József utca

Lyukóvölgy, Dália utca Kisavas első sor, második sor

Lyukóvölgy, Erdőgazdaság Rákóczi utca

Lyukóvölgy, Gulyakút Csalogány utca

Lyukóvölgy, Jégvirág utca Avasalja utca 69-71.; 99-111.

Lyukóvölgy, Kishajtás Levendula dűlő

Lyukóvölgy, Liliom Előhegy utca 116-tól a Pecérvölgy végéig

Lyukóvölgyi út

Az üveghulladék gyűjtési napja a hónap első keddjére módosul az alábbi utcákban:

Bem József Martinovics Ignác

Bocskai István Műhely

Gombos Pál Nárcisz

Írisz Soltész Nagy Kálmán

Kinizsi Pál
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ÜNNEPI NYITVATARTÁS:ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
2022. december 24-én nyitva 8-12 óráig.2022. december 24-én nyitva 8-12 óráig.
December 27-étől 31-éig leltár miatt  December 27-étől 31-éig leltár miatt  
zárva tartunk, 2023. január 2-ától  zárva tartunk, 2023. január 2-ától  
a megszokott nyitvatartással várjuk  a megszokott nyitvatartással várjuk  
kedves vásárlóinkat!kedves vásárlóinkat!

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

LAKÁSSZERVIZ MISKOLC

KIRÁLY ISTVÁN l 06 20/246-5072

TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés, burkolás, fürdőszobák, 

konyhák átalakítása, felújítása.

Apró javításokkal, cserével  
és szereléssel is hívjon bizalommal!

Válassza a legjobbat  
a legjobb áron!
Közvetlen gyártótól!

Műanyag-nyílászárók
szakszerű beépítése

1 nap alatt akár
falbontás nélkül is!

l Díjmentes felmérés
l  Bontás, beépítés 

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

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

SzolgáltatóHÁZ

Karácsony alatt felszalad pár plusz kiló?
Újévi fogadalma, hogy életmódot változtat?

Szeretné egészségesebben, csinosabban, magabiztosabban  
élvezni a 2023-as évet?

MI INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉSSEL
SEGÍTÜNK CÉLJA ELÉRÉSÉBEN

l Túlsúllyal küzd?
l Vércukorszintjének értékei magasabbak a normálisnál?
l Számtalan diétával próbálkozott már, mégsem sikerült lefogynia?
l Sokat dolgozik, mindig fáradt, úgy érzi erőnléte már nem a régi?
l 50 év felett van, egyre nehezebben teljesít?
l Nehezére esik a lépcsőzés és testmozgás?
l Rendszeresen sportol és szeretne javítani az eredményein?

Ha bármelyik kérdésre igen a válasza, Ön jó helyen jár!

Dr. Ispány Marietta vagyok, 10 éve
foglalkozom az Insumed orvosi

diétaterápiával. Akár 5, 10, 20, 70, 100
kg-ot kell leadnia, minden segítséget

megkap célja elérésében.
Szabaduljon meg Ön is biztonságosan,

egészségesen a felesleges kilóktól!

- Bioimpedencia állapotfelmérés (zsírkalkuláció, testösszetétel-vizsgálat)
- Anyagcseretérkép

- Komplex diagnózis és diétaterápiás elemzés
- Étrendváltoztatási iránymutatások és segédanyagok

A részvétel ingyenes,  
de regisztrációhoz kötött!

Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta  
06-70/322-5982

Miskolc, Arany János utca 9. I/1.
www.facebook.com/insumedmiskolc

Garantált
fogyás orvosi
felügyelettel

Ingyenes állapotfelmérést,
tanácsadást biztosítunk  

dr. Ispány Marietta  
rendelésén

január 6-án és 11-én  
MISKOLCON!

L

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirde-
tésüket kedvezmé-
nyes 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



A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában december 
19-én, vasárnap, 16:45-től, 
a diósgyőri római katolikus 
templomból közvetítenek. A 
szentmisét bemutatja : Sza-
bó József plébános.

Karácsonykor és újévkor 
sem maradnak Hívőszó nélkül 
a Miskolc Televízió nézői. De-
cember 24-én, 19:25-től a vas-
gyári református templomból 
közvetítenek, igét Antal Mari-
ann lelkipásztor hirdet. 25-én, 
19:25-től a Mindszenti temp-
lomból közvetítenek, ahol a 
szentmisét Juhász Ferenc pasz-
toriális helynök,esperes, plébá-
nos mutatja be. 26-án 19:25-től 
a belvárosi evangélikus temp-
lomból láthatnak közvetítést, 

igét Sándorné Povazsanyecz 
Gyöngyi evangélikus lelkész 
hirdet. 2023. január 1-jén 16 
órától a martinkertvárosi ró-
mai katolikus templomból 
közvetítenek, ahol a szentmi-
sét Tóth István főesperes, plé-
bános mutatja be. Január 8-án 
a Hívőszó című műsorban 16 
órától a Bíró utcai görögkatoli-
kus templomból közvetítenek.

Vigyék haza otthonaikba a 
betlehemi lángot december 
18-án, advent negyedik va-
sárnapján! A Miskolci Gráci-
ák Egyesülete idén is fogad-
ja és továbbadja a betlehemi 
Születés templomából érke-
ző lángot a Hősök terén, a 
Minorita templom 11 órai 
szentmiséjét követően, elő-
reláthatólag 12 órakor.

HARANG-HÍREK
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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 DVKT-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 ka-

rácsonyi koncertje, Miskolc-belváro-
si Nagyboldogasszony görögkatolikus szé-
kesegyház

19:00 Charley nénje, zenés vígjáték – a Man-
dala Dalszínház előadása, Művészetek Háza

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
15:30 Hanukai gyertyagyújtás, Cent-

rum előtt
18:00 DVTK-Basket Landes kosárlab-

da-mérkőzés, Euroliga 7. forduló, DVTK 
Aréna

18:30 Pilates, Ifjúsági Ház

DECEMBER 22., csütörtök
17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
19:00 Zumba fitness, Ifjúsági Ház

DECEMBER 23., péntek
18:30 DVTK Jegesmedvék-Újpest jégko-

rongmérkőzés, Erste Liga 22. forduló, 
Miskolci Jégcsarnok

DECEMBER 26., hétfő
19:00 St. Martin ünnepi hangversenye, 

Művészetek Háza

DECEMBER 27., kedd
18:30 DVTK Jegesmedvék-DEAC jégko-

rongmérkőzés, Erste Liga 23. forduló, 
Miskolci Jégcsarnok

19:00 Aranyosi 50: születésnapi stand up 
show, Aranyosi Péter önálló estje, Gene-
rali Aréna

DECEMBER 28., szerda
19:00 Páratlan páros – a Bánfalvy Stúdió 

előadása, Művészetek Háza

DECEMBER 29., csütörtök
19:00 Byealex és a Slepp-koncert, Gene-

rali Aréna

DECEMBER 30., péntek
19:00 Budapest Bár-koncert, Művésze-

tek Háza
19:00 SuperStars-koncert, fellépnek: KKe-

vin, T.Danny, BSW, AKC Misi x AKC Kret-
ta, Nasiimov, Filo, Atka, Bréda Bia, Barta, 
Brass Band, Generali Aréna

DECEMBER 31., szombat
19:00 MÜHA Szilveszter: Dumaszínház – 

Benkő Dénes és Hajdú Balázs stand-
up estje, házigazda: Seres Ildikó, Művé-
szetek Háza

20:00 Szilveszteri zenés éjszakai fürdő-
zés, Barlangfürdő

JANUÁR 5., csütörtök
18:00 DVTK-Schio kosárlabda-mérkőzés, 

Euroliga 8. forduló, DVTK Aréna

JANUÁR 6., péntek
18:00 A Miskolci Szimfonikus Zenekar új-

évi koncertje, Emődi Művelődési Ház

JANUÁR 7., szombat
15:00, 19:00 Neil Simon: Pletykafészek 

– A Veres 1 Színház előadása, Művésze-
tek Háza

JANUÁR 8., vasárnap
17:00 A Perecesi Bányász Koncert Fúvós-

zenekar hangversenye, Művésze-
tek Háza

JANUÁR 10., kedd
17:00 Szalay Zoltán fotóművész „Azok a 

rockzenészek” című kiállítása – meg-
nyitó, Ifjúsági Ház

JANUÁR 11., szerda
17:00 ArTTér: Színezd újra! - A fehér a tisz-

ta fény, Művészetek Háza - MÜHA Kávézó

JANUÁR 12., csütörtök
17:00 Sallai Tibor grafikusművész kiállítása – 

megnyitó, Művészetek Háza - Kortárs Galéria
19:00 Miskolc Dixieland Band klubest, 

Ifjúsági Ház

JANUÁR 13., péntek
19:00 Agatha Christie: Az egérfogó, a Ve-

res 1 Színház előadása, Művészetek Háza
19:30 Illés Klub, házigazda a nívódí-

jas Miskolci Illés EmlékZenekar, Ifjú-
sági Ház

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: DECEM-
BER 17-18., szombat-vasárnap: 16:00 A tölgy 
– Az erdő szíve | DECEMBER 17-21., szom-
bat-szerda: 18:00 Csizmás, a kandúr: Az utolsó 
kívánság | 20:00 Átjáróház | DECEMBER 22-28., 
csütörtök-szerda (kivéve 24-e szombat): 17:15 I 
Wanna Dance With Somebody – A Whitney 
Houston film | 20:00 Teddy mackó karácsonya 
| DECEMBER 29-30., csütörtök-péntek: 14:30 
I Wanna Dance With Somebody – A Whitney 
Houston film | DECEMBER 29-30. ÉS JANUÁR 
2-4., csütörtök-péntek és hétfő-szerda: 17:15 
I Wanna Dance With Somebody – A Whitney 
Houston film | 20:00 Vérapó 

• Művészetek Háza, Béke-terem: DECEMBER 
17-18., szombat-vasárnap: 15:00 Toldi – A mo-
zifilm | DECEMBER 17-21., szombat-szerda: 
17:30 Exhibition on Screen: Pissarro, az imp-
resszionizmus atyja, 19:30 Szia, Életem! | DE-

CEMBER 22-23., csütörtök-péntek: 17:00 Az 
új játék | DECEMBER 22-28., csütörtök-szer-
da (kivéve 24-e szombat): 19:15 I Wanna Dance 
With Somebody – A Whitney Houston film 
| DECEMBER 25-26., vasárnap-hétfő: 17:00 
Nagykarácsony | DECEMBER 29-30., csütör-
tök-péntek: 15:30 Béke – A nemzetek felett 
| DECEMBER 29-30. ÉS JANUÁR 2-4., csütör-
tök-péntek és hétfő-szerda: 17:30 A kis Nicolas 
– Eljött a boldogság ideje! | 19:30 A zsémbes – 
Egy escort nyomában

• Cinema City: DECEMBER 15-21., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban – A látoga-
tás | A menü | Átjáróház | A tölgy – Az erdő szí-
ve | Avatar: A víz útja | Beugró a Paradicsomba 
| Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság | Feke-
te párduc 2. | Fura világ | Jóreménység-sziget | 
Krokodili | Larry | Minyonok: Gru színre lép | Pil 
– A neveletlen királylány | Vérapó

MOZIMŰSOR

DECEMBER 17., szombat 11:00 Kakaókon-
cert, Nagyszínház, nézőtéri társalgó | 19:00 
Feketeszárú cseresznye, bérletszünet, Nagy-
színház | DECEMBER 19., hétfő 17:00 Idé-
ző 1.88, Kiss-Balbinat Ádám, Szabó Mar-
cell: Kaleidoszkóp, Csarnok | DECEMBER 
20., kedd 19:00 A falu rossza, Sebestyén Mi-
hály-bérlet, Nagyszínház | 19:00 A „K” ügy, bér-
letszünet, Csarnok | DECEMBER 21., szerda 
19:00 Jézus Krisztus szupersztár, Nagy Atti-
la-bérlet, Nagyszínház | 19:00 A színházcsiná-
ló, Csarnok DECEMBER 22., csütörtök 19:00 
Jézus Krisztus szupersztár, Móricz Zsig-

mond-bérlet, Nagyszínház | 19:00 A színházcsi-
náló, Csarnok | DECEMBER 23., péntek 19:00 
Jézus Krisztus szupersztár, Szabó Lőrinc-bér-
let, Nagyszínház | 19:00 Babaház (Nóra), Csar-
nok | DECEMBER 27., kedd 19:00 Produce-
rek, bérletszünet, Nagyszínház | DECEMBER 
28., szerda 15:00 és 19:00 Producerek, bér-
letszünet, Nagyszínház | DECEMBER 29., csü-
törtök 15:00 és 19:00 Ének az esőben, bérlet-
szünet, Nagyszínház | DECEMBER 30., péntek 
15:00 és 19:00 Ének az esőben, bérletszünet, 
Nagyszínház | DECEMBER 31., szombat 15:00 
Ének az esőben, bérletszünet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Lakossági fogadóórát tart Hegedűs Andrea, a De-
mokratikus Koalíció (DK) miskolci parlementi kép-
viselője 2023. január 16- án, hétfőn a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületében. Dél-
után 5 órára várja az érdeklődőket nagy szeretettel.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar szokásos karácsonyi 
koncertjét ezúttal is csodála-
tos környezetben, a Nagybol-
dogasszony görögkatolikus 
székesegyházban tartja.

Évtizedes hagyományokra 
tekint vissza a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar karácsonyi 
koncertje. Az utóbbi két évben 
azonban kénytelenek voltak 
eltérni a megszokott rendtől. 
2020-ban a Miskolc Televízión 
keresztül négy adventi hang-
versenyt tartottak, 2021-ben 
pedig a városháza üvegcsarno-
kában muzsikáltak. 2022-ben 
újra a Búza téri templomban 
nyújtja át a zenekar karácso-
nyi ajándékát a város zenesze-
rető közönségének, egy igazán 
meghitt hangverseny formájá-
ban. A koncertre a belépés díj-
talan, adománydobozt helyez-
nek ki, amellyel a templomot 
lehet támogatni.

Igyekeznie kellett a zenera-
jongóknak, mert a szimfoni-
kusok két újévi koncertje az 
év egyik legjobban várt mis-
kolci kulturális programja. A 
jegyeket rekordgyorsasággal 
kapkodták el, így már egészen 
biztos, hogy telt házas koncer-
tekkel indítja 2023-at a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar. 

Azoknak, akik nem jutottak 
jegyhez, de mégis szeretnék 
hallani az újévi programot, az 
emődi koncertüket javasolják 
– a környezet ugyan eltérő, de a 
zenei élmény itt is garantált. A 
zenekar nagyszabású gálakon-
certjeinek műsorán népszerű 
polkák és operettslágerek sze-
repelnek, amelyek tolmácsolá-
sához a műfajok legkiválóbb 
képviselőit hívják el évről évre. 
2023-ban olyan nagyszerű 

művészek lesznek a vendégeik 
a színpadon, mint Fischl Móni-
ka és Miroslav Sykora. A látvá-
nyos táncokat ezúttal a Köd-
mön Formációs Táncegyüttes 
szolgáltatja.

Januárban – az újévi kon-
certeken – két alkalommal 
találkozhatnak tehát a szim-
fonikusokkal a Miskolci 
Nemzeti Színház Nagyszín-
házában: 7-én, szombaton, 
dél előtt 11 és este 7 órától vár-

ják a közönséget. A telt házas 
miskolci fellépéseket megelő-
ző napon, Emődön egy alka-
lommal 6-án, pénteken kon-
certeznek. Az est dirigense a 
zenekar művészeti vezetője, 
Antal Mátyás, Liszt Ferenc-, 
Bartók-Pásztory- és Príma dí-
jas karmester, háziasszonya 
pedig a Bartók rádió műsor-
vezetője, a Muzsikáló reggel 
hangja, Becze Szilvia.

MN

Az ünnepekre hangolnak

Zsidó közösségek nyolc na-
pon keresztül ünneplik a 
fényt, amely két évezreddel 
ezelőtt egy nap helyett nyolc 
napon át világította be a 
görögöktől visszafoglalt je-
ruzsálemi Szentélyt.

Az esemény azóta szim-
bólummá emelkedett. A ha-
nuka egy örömünnep, ezért 
a gyertyagyújtást a Shabbat-
song Klezmer Band koncert-
je előzi meg, hogy a hangulat 

biztosan méltó legyen a fény 
ünnepéhez. Hanukai prog-
ramunkra szeretettel hívunk 
mindenkit a miskolci Szé-
chenyi István utca 111.-hez, 
a Centrum előtti térre. De-
cember 21-én, délután 16 órá-
tól Köves Slomó, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hit-
község (EMIH) vezető rabbi-
ja, Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere és Fuchs Yoshua, az 
EMIH miskolci rabbija gyújt-
ja meg a gyertyákat.

Hanukai gyertyagyújtás

Idén újra a Búza téri templomban nyújtja át a zenekar karácsonyi ajándékát. Fotó: Kiss Viktor

Hirdetés
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A Miskolci Napló, a Miskolc Televízió és a minap.hu munkatársai köszönik Önöknek, hogy 2022-ben is bennünket választottak. Köszönjük, 
hogy médiacégként hozzájárulhatunk a tájékoztatásukhoz az aktuális információinkkal, riportjainkkal, interjúinkkal, tudósításainkkal és 
magazinjainkkal. Köszönjük a hűségüket, a támogatásukat, hiszen Önök nélkül nem lehetnénk Miskolc vezető médiája. Áldott ünnepeket 
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk, és 2023-ban is visszavárjuk olvasóinkat, nézőinket. Fotó: Mocsári László

Köszönet az olvasóknak és a nézőknek

Gazdikereső
Ezen a héten Rileyt (6285), 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, Ács utca
Fajta: keverék
Kor: 3 év
Neme: kan
Szín: barna
Magasság: 58 cm

Nagyon félénk, általában a há-
zában fekszik. Póráz még nem 
nagyon lehetett a nyakában, 
hozzá kell szoktatni. Törődéssel 
és odafigyeléssel sok minden ki-
hozható belőle, megérdemelne 
egy gondoskodó gazdit.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Lehet, hogy átmenetileg bele 
tudja kényszeríteni magát önhöz nem illő szerepbe, de 
hosszú távon kibukik az igazság. Senkinek a szimpátiája 

nem olyan fontos számára, hogy sokáig megjátssza magát.

Bika (04. 21.–05. 21.) Végre úgy érzi, igazán elemé-
ben van, azzal foglalkozhat, amit szeret, és ettől igazán 
jól is teljesít. A lelkesedése és energiája pedig valaki 

olyat is a bűvkörébe vonhat, akit már régen kiszemelt magának.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Úgy tűnik, bármit is tesz, sem-
mi nem elég valakinek. Lehet, hogy itt az ideje, hogy 
megálljt parancsoljon magának, és a követelőzőknek is, 

mert ezzel a tempóval teljesen felemészti magát.

Rák (06. 22.–07. 22.) Valaki ismételten felhoz egy 
problémát, amiről ön viszont hallani sem akar. Lehet, 
hogy ezt az ügyet nem kerülgetni, hanem kezelni kell, 

ha egyszer és mindenkorra túl akar lépni rajta.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Szereti a viccet, és azt 
sem bánja, ha önről szól, amíg ön is tud rajta nevetni, 
de más, ha ezt arra használják, hogy önt támadják. Ha 

bántónak érzi a dolgot, higgadtan, de határozottan beszéljen róla.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Valaki olyasmit kér öntől, amit 
nem tud megadni neki, és bár ez nem az ön hibája, 
mégis elkeseríti a dolog. A türelem segít, ha most nem 

is valósulhatnak meg a vágyak, idővel még bármi megtörténhet.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Csak olyan munkát szeret 
kiadni a kezéből, amire büszke, és ezért akár mások 
helyett is hajlandó dolgozni. Ez hosszú távon nem sok 

jóra vezet, az eredményei talán jók lesznek, de nagyon kimerülhet.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Nem akar senkit sem meg-
bántani, de úgy érzi, nem tűrheti tovább szó nélkül azt, 
ami ön körül zajlik. Ha a szavaival a gyengébbek védel-

mére is kel, akkor érdemes szólnia, még ha nem is lesz népszerű.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Sokszor egyszerűbb ítélkezni, 
mint belegondolni, hogy velünk is történhetnek ször-
nyű dolgok. Senki sem szeret félelemben élni, de az 

nem megoldás, ha nem nyújtunk segítséget a bajban.

Bak (12. 22.–01. 20.) Tökéletes lehetősége adódik, ön 
azonban nem érzi még úgy, hogy készen állna rá, hogy 
éljen vele. A kapkodás nem vezet jóra, de gondolja át 

azt is, nem lehet-e, hogy csak fél az újdonságtól.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Nem könnyű a vágyaknak 
parancsolni, főleg, ha az unalmas feladatok miatt kell 
lemondania valamiről, amit örömmel csinálna. Vigyáz-

zon, mert a túl sok jótól könnyen megrészegülhet!

Halak (02. 20.–03. 20.) Néha meg kell szegnünk bi-
zonyos szabályokat, hogy elérjük a célunkat, de ha a jó 
szándék vezérel, ez bocsánatos bűn. Legyen merészebb, 

és csaljon mosolyt valaki arcára egy bocsánatos kilengéssel!

Akkor és most. A képpár a Kazinczy utcát ábrázolja jó száz év kü-
lönbséggel. Ez az utca egyike azon belvárosi társainak, melyeknek 
képe ennyi idő alatt sem változott jelentősen. Bal oldalt az egykori 
Három Rózsa Hotel épülete látszik, ami ugyan a Széchenyi utcára 
van címezve, de jelentős homlokzati fronttal rendelkezik a Kazin-
czy utcán is. Ezt követi a Baruch–Stamberger-ház, majd lakó- és 
oktatási házak jönnek, hogy elérjünk a zsinagógáig, mely főhom-
lokzatával a Kazinczy utcára néz, oda is van címezve, de állandóan 
használt bejárata a Déryné utcáról nyílik. Jobb oldalon a csak „zöld 
háznak” nevezett épület áll mindkét képen, 1879–81-ben épült, 
építtetője Horváth Lajos volt. Ezután a két kép nem egyezik, hiszen 
a mostani új építésű házak kerültek a korábbiak helyére, a Kazin-
czy 8. számtól pedig lakóházak sora követi egymást, de a 12. szám 
alatt a huszadik században BM-óvoda is működött. A két kép kö-
zéppontjában a Földes Ferenc Gimnázium épülete áll (a korábbi fel-
vétel készítésekor még a Miskolci Katolikus Fiúgimnázium üzemelt 
itt, mely 1922-től Fráter György nevét viseli). (Tajthy Ákos szövege, 
dr. Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

A mostani lapszámunk, ame-
lyet a kezükben tartanak ked-
ves olvasóink, ez 2022. utolsó 
újságja. A Miskolci Napló kö-
vetkező száma 2023. január 
14-én jelenik meg. Addig sem 
maradnak információk nél-
kül, látogassanak el a minap.
hu-ra és kapcsoljanak a Mis-
kolc Televízió adásaira.

AZ ELSŐ MEGJELENÉS 
2023-BAN

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: 2023. január 25. E-mail-cím: megfejtes@mi-

kom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorso-
lunk 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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