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Valamennyi városi intézményben és a városházán dolgozó alkalma-
zott számára egységesen a már kiosztotton felül, újabb 50 ezer forint 
értékű Erzsébet ajándékutalványt adnak, amelyet januárban kapnak 
majd meg. A Miskolc Holding is jelentős juttatásokat biztosít a dolgo-
zóinak. Ott – a vezetők kivételével mindenki – a saját bérének megfe-
lelő 13. havi fizetést kap két részletben – mondta el pénteki sajtótájé-
koztatóján Kriza Ákos polgármester. 

KARÁCSONYI AJÁNDÉK A VÁROSTÓL, TÖBB 
MINT HÉTSZÁZMILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN

„KIKÉRJÜK MAGUNKNAK EZT A MÉLTATLAN TÁMADÁST!”2.
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Mintegy kétszáz miskolci idősgondozó írta alá azt a nyílt levelet, amelyben visszautasítják 
 Jakab Péter jobbikos frakcióvezető Őszi Napsugár Otthonnal kapcsolatos vádjait. 
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Miskolc elkötelezett a környezet-
védelem területén. Ezt igazolják 
az elmúlt évek távfűtési fejleszté-
sei, amelyek növelték a városban a 
megújuló energia hasznosítását és 
ezt igazolják az újabb csatlakozók 
is, akik a környezetbarát és fajlago-
san olcsó fűtési módot, a távfűtést 
választották.

A száz százalékos önkormányza-
ti tulajdonban lévő Miskolc Holding 
Zrt. cégcsoporthoz tartozó MIHŐ Kft. 
Magyarország második legnagyobb 
közüzemi távhőszolgáltatója. – Mivel 
az egyik legnagyobb hazai távhőszol-
gáltató cégről beszélünk, kiemelten 
fontos, hogy 2010-től Miskolcon a 
távhőszolgáltatásba há-
rom különböző megújuló 
energiaforrás is bevonásra 
került, az utóbbi két év-
ben pedig jelentős piacbő-
vítést is végrehajtottunk 
– mondta el Nyíri László, 
a MIHŐ Kft. ügyvezető 
igazgatója.

– Az első lépés a kör-
nyezettudatos energiael-
látás felé a Bogáncs utcai 
hulladéklerakóban ke-

letkező depóniagáz felhasználása volt, 
majd következett a biomassza fűtőmű 
a dél-kiliáni városrészben, illetve a sor-
ban legnagyobb, a geotermikus ener-
gia felhasználása. Miskolcon a lakos-
sági és egyéb felhasználók ma közel 
60 százalékban megújuló energiából 
kapják a fűtési célú hőenergiát. Ezzel 
nagyjából 20 millió köbméter földgázt 
sikerült kiváltani és több mint 36 ezer 
tonna szén-dioxiddal csökken évente 
a környezeti terhelés – hangoztatta az 
ügyvezető igazgató. 

Az elmúlt két évben több nagyfo-
gyasztó csatlakozott a távhőrendszer-
re. Ez tovább növelte a megújuló és 
zöldenergiával fűtött épületek arányát, 
s jelentősen csökkentette a város ká-

rosanyag-kibocsátását. – Ilyen csat-
lakozó volt a Miskolci Semmelweis és 
Szent Ferenc Kórház, a Magyar Posta 
Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. Kazin-
czy-Régiposta utcai irodaházai, vagy 
például a Kaffka Margit Általános Is-
kola, de ebbe a körbe tartozik a Cent-
rum Apartman Hotel és a Miskolcta-
polcai Strandfürdő első üteme is. Az 
elkövetkezendő években további nagy-
fogyasztók csatlakoznak majd a táv-
hőrendszerre – például a DVTK sta-
dion és a Miskolctapolcai Strandfürdő 
II. üteme – sorolta Nyíri László. Hoz-
zátette, az említett csatlakozásokkal 
nagyjából egy kis, vagy közepes város 
ellátáshoz szükséges hőmennyiséggel 
többet adnak be a miskolci távhőszol-

gáltatási rendszerbe. – A 
projektnek két nyertese is 
van. Miskolc ezzel ismét 
előrelépett a környezetvé-
delem terén, tehát a város 
lakossága az egyik nyer-
tes. Ugyanakkor az in-
tézmények tulajdonosai is 
nyertek, hiszen fajlagosan 
kevesebbe kerül a fűtésük. 
Ráadásul a távfűtés sok-
kal komfortosabb szolgál-
tatás, mint az egyéni mód.

Kisvárosnyi új csatlakozó  
a miskolci távhőnél

Felmértük a város pénzügyi lehetőségeit, és úgy döntöttem, hogy vala-
mennyi városi intézményben és a városházán dolgozó alkalmazottunk 
számára egységesen a már kiosztotton felül, újabb 50 ezer forint értékű 
Erzsébet ajándékutalványt adunk, amelyet januárban kapnak majd 
meg a dolgozók. Ugyanakkor kérésemre a Holding is jelentős juttatá-
sokat biztosít a dolgozóinak. Ott – a vezetők kivételével mindenki – a 
saját bérének megfelelő 13. havi fizetést kap két részletben – mondta el 
pénteki sajtótájékoztatóján Kriza Ákos polgármester.

Kriza Ákos hangsúlyozta, a városve-
zetés megosztja a sikert és a megtermelt 
hasznot mindenkivel aki közreműkö-
dött annak elérésében, dolgozzon iro-
dai vagy fizikai munkakörben. 

Az önkormányzat a város egyik 
legnagyobb foglalkoztatója, 6200 
dolgozónk van, részben a városhá-
zán, részben az intézményeinkben, 
cégeinkben. Az önkormányzati és a 

holdingos dolgozók már meg-
kapták vagy rövidesen megkap-
ják a karácsonyi juttatásokat. A 
városi intézményeknél a dolgo-
zóknak 20 ezer és 50 ezer forint 
értékben Erzsébet ajándékutal-
vánnyal tudtuk megkönnyíte-
ni a karácsonyi készülődést. A 
város gazdasági helyzete stabil. Mis-
kolcon a munkanélküliség a rend-

szerváltás óta nem volt ilyen alacsony 
szinten. Eljött az ideje a jövedelmek 

felzárkóztatásának – hangsúlyozta 
Kriza Ákos.

Kollégáimmal felmértük a város 
pénzügyi lehetőségeit és úgy döntöt-
tem, hogy valamennyi városi intéz-
ményben és a városházán dolgozó al-
kalmazottunk számára egységesen a 
már kiosztotton felül, újabb 50 ezer fo-
rint értékű Erzsébet ajándékutalványt 
adunk, amelyet januárban kapnak majd 
meg a dolgozók.

Ide tartoznak a MESZEGYI, az 
Egészségfejlesztési Intézet, az Őszi Nap-
sugár Otthon, az Operafesztivál Kft., a 
Csodamalom Bábszínház, a Szimfo-
nikus Zenekar, a színház, a kulturális 
központ, a MIDMAR, a szabadidőköz-
pont, a Sportiskola és a Sportcentrum 

Kft. dolgozói. Az utalványt meg-
kapják az óvodai alkalmazottak, 
a Közintézmény Kezelő munka-
társai, a megyei könyvtár, és a 
Herman Ottó Múzeum dolgozói, 
a rendészek és a városházi alkal-
mazottak – összesen 3688 ember.

Ugyanakkor kérésemre a Hol-
ding is jelentős juttatásokat biz-
tosít a dolgozóinak. Ott tulaj-
donképpen mindenki – a vezetők 
kivételével – a saját bérének meg-
felelő 13. havi fizetést kap két rész-
letben. Az első felét december 23-
ig fizeti ki a Holding, a másik felét 
január 31-ig. A juttatások mérté-
ke a városi cégek és az intézmé-
nyek esetében nagyságrendileg 
azonosak. Az önkormányzati és a 

Holding dolgozói között összesen jóval 
több mint félmilliárd forintot osztunk 

szét:  pontosabban 719 millió forintot – 
mondta el Miskolc polgármestere.

Kriza Ákos kiemelte: ez több mint 
6200, a közszférában, vagy a közszol-
gáltatásokban dolgozó miskolci em-
ber családjának jelent konkrét anyagi 
támogatást, könnyebbséget. Egy ideje 
nagyon pozitív tendenciák tapasztal-
hatók a város gazdasági életét illetően. 
Mostanra bizonyossá vált, hogy a gya-
rapodás nem ideiglenes. Éppen ezért 
a városvezetés – az összes korábbival 
szemben – megosztja a sikert, és a meg-
termelt hasznot mindenkivel, aki köz-
reműködött annak elérésében.

– Ne felejtsük el, hogy év elején 
sztrájkkal indultunk az alacsony fize-
tések miatt, most pedig jelentős ösz-
szeget tudunk adni az összes miskolci 
városi dolgozónak. Úgy, hogy közben 
a nyugdíjasok megkapják a Salkaházi 
Sára Program keretében a szokásos tíz-
ezer forintot és újabb tízet a kormányzat 
is biztosít nekik. Úgy, hogy a kormány 
közben emeli a minimálbért és a ga-
rantált bérminimumot. És mivel közös 
munkánk eredményeként mi is megte-
hetjük, ezért mi is adunk.

Tudjuk, hogy a minimálbér és a ga-
rantált bérminimum emelése okoz 
aránytalanságokat a rendszerben. Ép-
pen ezért most annak megoldásán dol-
gozunk, hogy januártól hogyan kom-
penzáljuk majd azokat a dolgozókat, 
akiknek a jelenlegi fizetését beéri majd 
a minimálbér, illetve a garantált bérmi-
nimum.  Ezzel kapcsolatban konkrétu-
mokról később tudok majd beszámolni 
– zárta szavait Miskolc polgármestere.

KARÁCSONYI AJÁNDÉK A VÁROSTÓL,  
TÖBB MINT HÉTSZÁZMILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN

„VISSZAUTASÍTJUK!” 
„A miskolci Jobbik elnöke Jakab Pé-

ter önkormányzati képviselő méltat-
lan és igaztalan vádaskodásba kezdett 
az Őszi Napsugár Otthonban végzett 
ápolói, gondozói munkánk kapcsán. 
Nyilatkozataiban Jakab úr azt a lát-
szatot kelti, mintha lelkiismeretlenül 
és szakszerűtlenül bánnánk az idős 
gondozottjainkkal” – fogalmaznak a 
gondozók szerdai, nyílt levelükben, 
melyet mintegy kétszázan írtak alá. 

„Ezúton kikérjük magunknak ezt 
a méltatlan támadást és határozot-
tan visszautasítjuk, hogy bennünket 
ilyen hírbe hozzanak a gondozottak, 
hozzátartozóik és az egész város színe 
előtt. Az idősápolók nem tartoznak a 
nagy fizetésű emberek közé. Elhiva-
tottság és lelkiismeretesség kell ehhez a 
munkához. És pont e kettőre mondja 
Jakab úr, hogy hiányzik belőlünk. 

Köztudott, hogy az Őszi Napsugár 
Otthonban az épület kora és állapo-
ta miatt sokkal nehezebb a megfelelő 
körülményeket biztosítani, mint az 
újabb otthonokban. Ezt mi magunk 
jeleztük a város szociális bizottságá-
nak, amelyik ellátogatott hozzánk és 
igaznak tartotta megállapításainkat. 
Ezt követően ígéretet kaptunk arra, 
hogy jelentősen javítani fogják az ápo-
lási körülményeket. Ennek előkészíté-

se már zajlik. A bizottsági látogatá-
son a Jobbik is képviseltette magát. De 
ahelyett, hogy a bizottságban dolgoz-
nának, minket, ápolókat sértegetnek 
alaptalanul, és azt állítják, hogy mi 
nem végezzük jól a munkánkat. Nyílt 
levelünk célja, hogy minden miskolci-
val tudassuk, hogy Jakab Péter nem 
mond igazat, akkor, amikor olyan 
színben tünteti fel a miskolci idősápo-
lókat, mintha azok sem szakmai, sem 
lelkiismereti szempontból nem végez-
nének jó munkát.

Tiltakozunk ez ellen, és ki kérjük 
magunknak! Teljes határozottság-
gal visszautasítjuk ezt a nemtelen és 
modortalan támadást az idősápo-
lók ellen!” – írják szerkesztőségünkbe 
eljuttatott, nyílt levelükben az Őszi 
Napsugár Otthon ápolói, gondozói.

***
Mint ismeretes, Jakab Péter job-

bikos frakcióvezető nemrégiben azt 
állította, „megalázó és méltatlan” 
körülmények között élnek az Őszi 
Napsugár Otthon idős, beteg gondo-
zottjai. „Van, akinek a nyílt sebe nincs 
megfelelően ellátva, van, aki a kiszára-
dás jeleit mutatja” – ilyeneket állított a 
jobbikos politikus, ismeretlen erede-
tű fényképekre hivatkozva. A képeket 
azóta sem hozta nyilvánosságra.

A miskolci idősápolók nyílt levele Jakab Péterhez



A megye gazdaságának meghatározó 
szereplőit köszöntötték nemrégiben a 
lillafüredi Palotaszállóban. A vállal-
kozásokat a hozzáadott érték, a nettó 
árbevétel és a létszámadatok alapján 
értékelték. 

Hatvan cég minden mutatóban ki-
emelkedően szerepelt. A TOP 100-as 
listára az értékelések alapján már száz-
ötven vállalat került fel. Bihall Tamás, 
a BOKIK  elnöke úgy fogalmazott, az 
úgynevezett TOP 100-as kör gazda-
sági pozíciói tovább erősödtek, egyre 
nagyobb részarányt foglalnak el a me-
gye gazdaságának a teljesítményében. 
A nagy cégek a kis és középvállalkozói 
rendszert is felemelik.

– A számok 2016-ban sem hagynak 
bennünket cserben. Sőt, a számok 2016-
ban kiemelkednek – hangsúlyozta kö-
szöntőjében Kiss János, Miskolc alpol-

gármestere. – Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében az ipari termelés volumenin-
dexe 12,2 százalék – a legnagyobb az or-
szágban a 2016. évi első félévi KSH-ada-
tok alapján. Ezzel a teljesítménnyel 
megelőzzük Komárom-Esztergom, Fe-
jér és Győr-Moson-Sopron megyéket. 

Jól eső érzés látni a számokat, melyek 
igazolják, hogy nemcsak nagy erőkkel 
haladunk, hanem fejlődési sebesség-
ben azok előtt a megyék előtt vagyunk, 
amelyeket évekig csak utolérni akar-
tunk – emelte ki az alpolgármester.

– Megyénk adja az ipari termelés kö-
zel 10 százalékát és ezzel az országban a 
harmadik helyen áll Győr-Moson-Sop-
ron megye és Budapest után. Van mire 
büszkéknek lennünk! Történelmi pil-
lanat 2016, amikor a történelmi pesszi-
mizmus optimizmusba fordul át. Lát-
szik, hogy a gazdasági és üzleti piacok 
újraosztásra kerülnek. Ez pedig gazda-
sági lehetőséget biztosít a munkabérek 
emelésére is – zárta szavait Kiss János.

A TOP 100 gazdasági díját idén a 
Weinberg ’93 Kft. nyerte el. A huszon-
három éve működő cég Közép-európai 
babérokra tör és nagyon jól érzik magu-
kat a megyében. 
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Csöbör Katalin országgyűlési kép-
viselő az „Adócsökkentés a béreme-
lésért” címmel tartott sajtótájékoz-
tatót Miskolcon.

Kiemelte, 2010. óta, nagyon nehéz 
nemzetközi gazdasági helyzetben, 
sikerült a csőd széléről visszahozni 
az országot. – Visszafizettük a Baj-
nai-Gyurcsány éra idején fölvett ir-
datlan államadósságot. A dinamizált 
gazdaság által befizetett adók újabb 
adócsökkentéseket tesznek lehető-
vé és ezáltal jövőre még tovább fog 
növekedni a gazdaság. Ezt hívják a 
szakértők pozitív, felfelé törő gazda-
sági spirálnak. A szocialista-liberá-
lis kormányok a negatív növekedési 
spirált valósították meg, amely elve-
zetett a csődig és a 20 milliárd eurós 
IMF kölcsön felvételéig. A szocialista 
kormányok nem csupán giga adóssá-
got hoztak össze, hanem segélyekből 
élő társadalmat is, miközben a mini-
málbért alig emelték – hangsúlyozta 
a képviselő. 

Most viszont, a minimálbér 2017-
ben 15 százalékkal emelkedik, a szak-
munkás minimálbér 25 százalékkal. 
2018-ban a minimálbér újabb 8 szá-
zalékkal, a szakmunkás minimál-
bér pedig 12 százalékkal lesz több.. A 
munkanélküliség 12 százalékról 4.7 

százalékra csökkent az Orbán kor-
mányok alatt. Ez az érték a legalacso-
nyabb 1991 óta – az EU átlaga 8 szá-
zalékos. 

Csöbör Katalin kiemelte: a bér-
emeléseket a vállalkozások adócsök-
kentései teszik lehetővé. Januártól 
egységesen, minden vállalkozásra 
9 százalék lesz a társasági adó, ez az 
EU-ban a legalacsonyabb. Magyar-
ország ezzel az egyik legvonzóbb be-
fektetetési országgá válik. A kisvál-
lalkozói adókedvezmény a duplájára 
nő; a KATÁ-t – az eddigi félmillió 
helyett – havi 1 millió forintos bevé-
telig választhatják a vállalkozások. A 
munkáltatói járulékok jövőre 5 szá-
zalékponttal, majd 2018-ban további 
2 százalékkal csökkennek. A gazda-
ságkutatók a jövő évben akár 4 száza-
lékos magyar növekedést is elképzel-
hetőnek tartanak.

Dinamizált gazdaság,  
adócsökkentések

2016-ban változott a területfejlesz-
tési intézményrendszer: a Norda 
Nonprofit Kft. tulajdonosi döntése 
alapján a társaság regionális szer-
vezetből megyeivé alakulva, jog-
utódlással megszűnt.

– A több mint 15 éves múlttal ren-
delkező Norda november 30-ával fe-
jezte be tevékenységét – mondta el la-
punknak Lenártek András, a jogutód 
B.-A.-Z. Megyei Fejlesztési Ügynök-
ség ügyvezetője. A Nordánál korábban 
ügyvezető helyettesi posztot betöltő 
szakember kihangsúlyozta: a társaság 
a legnagyobb szerepet az utóbbi 9 év-
ben töltötte be. Közreműködő szerve-
zetként a 2007-13-as uniós támogatási 
ciklus regionális fejlesztési programjait 
kezelte. – Elsősorban az önkormányza-
tok – kisebb részben a vállalkozások – a 
Nordához adták be a regionális típusú 
uniós pályázataikat. Itt történt aztán a 
döntés-előkészítés és a szerződéskötés, 
folyósítás a támogatottak felé – részle-
tezte Lenártek András.

A szervezet több mint 2200 projekt 
megvalósításában működött közre, 

mintegy 300 milliárd forint uniós tá-
mogatást juttatva el az érintettekhez. 
2003 és 2009 között a hazai decent-
ralizált források kihelyezését is végez-
ték, mintegy 2600 támogatottat segítve 
forráshoz. Miskolc vonatkozásában a 
leglátványosabb, legközismertebb fej-
lesztési terület talán a turisztika volt. 
A Selyemréti Strandfürdő, az Ava-
lon Park, a Diósgyőri vár és a Lovagi 
Tornák Tere, a lillafüredi függőkert 
és a libegő valamint a „Pannon-ten-
ger” kiállító épület mind-mind a Nor-

da közreműködésével épült, újult meg. 
– Közreműködtünk vállalkozói infra-
struktúra-fejlesztésekben is, jó példa 
erre a Miskolc Déli Ipari park, a Me-
chatronikai Park, az Európa Center 
fejlesztése. Segítettük a belvárosi re-
habilitációs projekt megvalósulását 
(városháza, a Patak utca, a református 
templom, Erzsébet tér) – az Avas-dé-
li társasház-korszerűsítését, a Dayka 
Gábor utca felújítását. A megyei fej-
lesztések közül pedig kiemelném a Fü-
zéri vár, a Tokaji fesztiválkatlan és az 
Edelényi kastély rekonstrukcióját – so-
rolta az ügyvezető, aláhúzva: komoly, 
látható lenyomata volt tehát a Norda 
tevékenységének. 

A Norda regionális szervezetből me-
gyei szervezetté alakulva szűnt meg, 
munkatársainak egy része és infra-
struktúrája átkerült a B.-A.-Z. Megyei 
Fejlesztési Ügynökséghez. – Megvál-
tozott a tevékenységi körünk is. A pá-
lyázat befogadó, támogatást folyósító 
szerepből kikerülve, jelenleg abban se-
gédkezünk, hogy minél több uniós for-
rás jusson el a megyei szeplőkhöz, így 
önkormányzatokhoz, vállalkozások-
hoz – ismertette az ügyvezető. 

A tervek szerint az ITC Székház 
és a közelében található kor-
mányhivatali épületek alkotnák 
az új negyedet, erről a tárgyalá-
sok már előrehaladott állapotban 
vannak – egyebek mellett erről is 
beszélt Demeter Ervin kormány-
megbízott a Miskolc Televízió 
Kormányhivatali Mozaik című 
műsorában.

Mint elhangzott, 2017-ben foly-
tatódik a szervezetfejlesztés, ami 
abból is táplálkozik, hogy bele-
kezdtek az államigazgatás újjá-
szervezésébe. Továbbra is fon-
tos cél, hogy minél több feladatot 
helyben, a megyében vagy a járás-
ban tudjanak intézni az állampol-
gárok. 2017. január 1-jétől számos 
ügyintézés kerül még közelebb az 
emberekhez, a járásokba: a közle-
kedéshatóságtól kezdve a bánya-
kapitánysághoz, a fogyasztóvéde-
lemhez, a családtámogatáshoz, a 
szociális ügyek intézéséhez kap-
csolódó tennivalók kerülnek ide.

Vannak azonban olyan kiemelt 
feladatok, amelyek ellátására egy 

központi járás lesz, esetünkben a 
miskolci. Ez azt is jelenti, hogy a 
jelenleg közel 420 fős miskolci já-
rási hivatal munkatársainak a szá-
ma több mint a duplájára nő. Ezzel 
arányosan csökken a megyei hiva-
tal létszáma, hiszen ott kevesebb 
feladat lesz.

Demeter Ervin kiemelte, az or-
szág gazdasági erejének növekedése 
jó fejlesztési lehetőségeket biztosít a 
kormányhivatalok számára. Miskol-
con egy új kormányhivatali negye-
det szeretnének kialakítani a Mind-
szent téren. A kormányhivatalnak 
itt már működik két szervezeti egy-
sége, a foglalkoztatási és mellette a 
családtámogatási főosztály. A mel-
lettük lévő harmadik épület, az ITC 
Székház néhány éve került át önkor-
mányzatiból állami tulajdonba. Az 
épületek között lévő terek is meg-
újulhatnak. A fejlesztésről a város-
sal is egyeztetnek. A két kisebb épü-
let felújításához szükséges pénzügyi 
fedezet biztosított, az ITC esetében 
pedig arra várnak, hogy a kormány 
megtalálja a megfelelő forrásokat a 
felújításhoz.

VÁLTOZOTT IDÉN A TERÜLET- 
FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER

Új kormányhivatali negyedet 
alakítanának ki Miskolcon

Borsod újra ipari központ

A megye legjelentősebb  
vállalkozásait köszöntötték

„Sikerünk csak abban lehet, ha mindenki sikeres”
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Múlt vasárnap délután Kiss János 
alpolgármester gyújtotta meg a 
harmadik gyertyát Miskolc adventi 
koszorúján. Az ünnepségen a Lé-
vay József Református Gimnázium 
diákjai adtak műsort.

Kiss János beszédében úgy fogal-
mazott: a felnőttek az év tizenegy 
hónapjában versenyt futnak a roha-
nó világgal. Az adventi készülődés 
idejét sem kezdjük másként, ki sem 
látszunk a halaszthatatlannak tartott 
feladatokból, úgy tűnik a karácsony 
egy lesz csak az ünnepeink közül és 
képtelenek leszünk megteremteni 
a karácsonyi csodát.  – De egyszer 
csak színre lépnek a gyermekek és a 
kicsiny kis levelekben leírt, lerajzolt 
kívánságok új utakra terelnek min-
ket, felnőtteket. A gyermekek cso-
dát várnak és nemcsak ajándékokat, 
mert nem azt várják, hogy mi aján-
dékozzuk meg őket, hanem azt, hogy 
a Jézuska, márpedig a Jézuska nem 
ajándékozhat úgy, mint 
az emberek – hangsú-
lyozta az alpolgármes-
ter.

A Jézuska csak csodás 
körülmények között 
adhatja át az ajándéko-
kat, és a felnőttek ilyen-
kor mindig attól félnek, 
hogy ők csak egyszerű 
emberek és nem lesznek 
képesek úgy rendezni a 

dolgokat, ahogy a gyermekek szeret-
nék – emelte ki.

Aztán a szentestén felgyúlnak a fé-
nyek a karácsonyfákon, megszólalnak 
a csengők és a harangok és sugároznak 
a boldog gyermekarcok, akik közül 
a gyanakvóbbak azt hihetnék, hogy 
ami körülöttük zajlik a csak egy mese, 
és nem a valóság. De amikor ezek a 
gyanakvó gyermekek jelképesen vagy 
valóságosan is átnéznek a szomszé-
dokhoz, vagy körbenéznek a nagyvi-
lágban, azt látják, hogy házról házra, 
szobáról és szobára ugyanaz öröm és 

boldogság lakik a lelkekben. Vagyis 
akkor a karácsonyi éjszaka nem mese, 
hanem az maga a valóság, a valóságos 
csoda. És amikor a felnőttek látják, 
hogy a gyermekek ezt hiszik, elkezdik 
hinni ők is és ez így van jól.

Ilyenkor értjük meg a karácsony 
egyik üzenetét, hogy egyedül nem 
tudunk csodát tenni, de együtt, szép 
csendben, szinte titokban képesek 
vagyunk rá és ha mindnyájan hi-
szünk benne, akkor a szentestére 
mégiscsak megérkezik az öröm és a 
teljes boldogság beteljesedik a külde-

tés, amiért az ember a föl-
dön él – zárta szavait Kiss 
János.

December 18-án, 16 óra-
kor Kriza Ákos polgármes-
ter gyújtja meg a negyedik 
gyertyát Miskolc adven-
ti koszorúján. Az ünnepi 
műsorban közreműködnek 
a Fráter György Katolikus 
Gimnázium és a Szent Be-
nedek Iskola diákjai.

A Miskolci Gráciák Egyesülete 
immár negyedik alkalommal 
hirdetett pályázatot betlehemi 
jászol készítésére általános és 
középiskolás osztályok, baráti 
társaságok számára. Idén több 
mint húsz, szebbnél szebb pá-
lyamű érkezett be a Gárdonyi 
Művelődési Házhoz.

A zsűri elnöke, Pelczné Gáll 
Ildikó a pénteki eredményhir-
detésen elmondta, évről évre 
egyre nehezebb feladatuk van a 
végeredmény meghatározásá-
nál, hiszen a közösségben dolgo-
zó csoportok igen komoly alko-
tómunkát végeznek, csodálatos 
pályaműveket küldenek be a 
pályázatra. A Miskolci Gráciák 
Egyesületének elnöke hozzátet-
te, a téma egy Jézus születéséhez 
kapcsolódó, betlehemi jelenet 
ábrázolása volt idén is. A zsűri 
a kreativitás, kézművesség, ha-
gyományőrzés, bibliai hitelesség 
alapján hozta meg döntését.

 – A lényeg, hogy minél több 
gyermeket vonjunk be a pá-
lyázatba. Ezzel is azt kívánjuk 

elérni, hogy közösen, közös-
ségben dolgozzanak  és éljék 
meg azokat a pozitív dolgokat, 
amik az adventi készülődés-
hez kapcsolódnak. Lelkileg is 
készülődjenek a karácsonyra 
– fogalmazott Pelczné Gáll Il-
dikó, aki örömmel mondta el, 
hogy idén Tiszadorogmáról, 
egy időseket ellátó intézmény-
ből is érkezett pályamű. Őket 
külön is díjazták.

1. díj: Szilágyi Dezső Általá-
nos Iskola Görömbölyi tagis-
kolája. Készítették: 6. osztályos 
tanulók, nyereményük: 50 ezer 

forint; 2. díj: Balázs Győző Re-
formátus Líceum. Készítették: 
Issa Fatima, De Bartolo Mat-
teo, Lovas Beáta, Mészáros 
Eszter, Gombos Dorka, Kovács 
Fédra. Nyereményük: 30 ezer 
forint; 3. díj: a Miskolci Szil-
ágyi Dezső Általános Iskola 3. 
A. osztály. Nyereményük: 20 
ezer forint.

Különdíjasok: A Bárczay 
Alapítvány különdíját a Mis-
kolci Szilágyi Dezső Általános 
Iskola 1. osztályosai kapták. 
Nyereményük 30 ezer forint; 
A Miskolci Gráciák Egyesülete 

különdíjasai – ők 15-15 ezer 
forintot kaptak – a Fráter 
György Katolikus Gimnázi-
um és Kollégium 7.b osztá-
lyosai, illetve a tiszadorog-
mai Őszikék Idős Nappali 
Ellátó csapata. A díjakat de-
cember 18-án, 14 órakor a 
minorita templomban, a 
betlehemi lángosztás előtti 
mise keretében adják át.

Európa egyik legzöldebb és legkényelmesebben használ-
ható városkártyáját vezették be 2016. december 16-tól 
Miskolcon az eddigi Miskolc Pont Kártya és a 365 napos 
Miskolc Pass kártyák összevonásával. Az új kártyát ettől 
a naptól kezdve Miskolc Pass Classic néven vásárolhatják 
meg a Miskolcon állandó lakcímmel rendelkező lakosok. 

A kártyatípusok összeol-
vadásával Európa legmo-
dernebb technológiájával el-
látott, Smart QR kód alapú 
kártya áll majd a helyi lako-
sok rendelkezésére, amely 
okoskészüléken is tárolható, 
így a kedvezmények igénybe-
vételéhez elég okostelefonon 
felmutatni a kártyavásárlás-
kor kapott QR kódot. Ugyan-
akkor a lakosok a vásárláskor 

eldönthetik, kérik-e a plasz-
tikkártyát is. A Miskolc Pass 
Classic kártyával továbbra is 
igénybe vehető a 10%-os ked-
vezmény a helyi közlekedé-
si bérlet vásárlásakor, illetve 
számos egyéb minőségi ked-
vezmény. A kártya ára a Mis-
kolcPont kártyához hasonló-
an 1990 Ft.

Az érvényes MiskolcPont 
kártyákat 2017. január 15-e 

és 2017. február 28-a között 
a Tourinform irodában (Szé-
chenyi u. 16.) ingyenesen ki-
cserélik az új kártyára, ame-
lyen a leadott Miskolc Pont 
Kártya kedvezményei to-
vábbra is érvényesek. Azon-
ban 2017. február 28-a után 
a jelenlegi Miskolc Pont kár-
tya már nem használható. A 
Miskolc Pont kártyán sze-
replő hűségpontok szintén 
az eredeti kártya érvényessé-
gén belül használhatóak fel. 
Az eddigi 365 napos Miskolc 
Pass kártyák értékesítése is 
megszűnik, azok az érvé-
nyességi időn belül továbbra 
is felhasználhatóak.

A MiskolcPont kártyák 
2016. december 16-tól már 
nem vásárolhatóak meg. 
Akinek a Miskolc Pont kár-
tyája 2016. december 15-ét 
követően jár le és állandó 
miskolci lakcímmel rendel-
kezik, az MVK jegypénztá-
rakban leadhatja az új kár-
tya iránti igényét, amellyel 
egy időben egy alkalommal 
bérletvásárlási kedvezmény-
re is jogosult. Az újonnan 
igényelt kártyák 2017. janu-
ár 15-től átvehetők a Miskolc 
Bolt&Cafe-ban, valamint a 
Tourinform irodában. A kár-
tyacseréről a Miskolc Pont 
Kártya felhasználókat a Mis-
kolc Pont Kártya üzemeltető-
je e-mailben tájékoztatja.

"Karácsony éjszakáján együtt hozzuk 
létre a valóságos csodát"

December 18-án érkezik meg a 
Miskolci Gráciák szervezésében 
városunkba a betlehemi láng. 14 
órakor fogadják a minorita temp-
lomban, majd lángosztás a Hősök 
terén 15 órától.

Ezen a napon 15 órakor közös 
kántálás a görögkatolikus székes-
egyházban.

December 18-án, advent 4. va-
sárnapján az Avas-tetőről fáklyák-
kal vonul a plébánia közössége az 
Avas-déli Ige templomához a görög-
katolikusokkal együtt. Gyülekezés, 
indulás 16.30 órakor. A templomhoz 
érkezve betlehemes játék lesz. Ezen 
a vasárnapon mocorgós szentmisét 
mutatnak be a kisgyermekes csalá-
doknak 16 órától a Millenniumi te-

remben. 20-án, kedden, a selyemréti 
templomban a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar ad hangversenyt a Bláthy 
Ottó Villamosipari Szakközépisko-
la számára. Pénteken, 23-án ugyan-
itt 17.45 órai kezdettel a Scola Can-
torum Miskolciensis és a templom 

gyermek- és felnőttkórusa ad kará-
csonyi hangversenyt. 

Szombaton, 24-én valamennyi 
katolikus templomban éjféli mi-
sét is bemutatnak. Délután, a hely-
ben meghirdetett időpontokban 
pásztorjátékot mutatnak be a hitta-
nos gyermekek. Karácsony mind-
két napján ünnepi miserend lesz a 
templomokban, de 26-án, hétfőn a 
Zárdakápolnában és a Kálvária-ká-
polnában nem lesznek szentmisék.

December 18-án, 20 órától, a 
Miskolc Televízió HívőSzó című 
műsorában a Miskolc-szirmai ró-
mai katolikus templomból közvetí-
tenek istentiszteletet. A misét Tóth 
István plébános, pápai káplán ce-
lebrálja. December 17-én, 19 órától 

rendezik meg az Avas-déli római 
katolikus (jezsuita) templomnál az 
I. Miskolci Adventi Fesztivált. 

December 18-án, 16 órától a 
Miskolc-belvárosi evangélikus 
templomban a Luther Kórus ad 
karácsonyi koncertet. 

EGYHÁZI HÍREK

A legszebb betlehemi jászolokkal 
várják a karácsonyt

Miskolc Pass Classic –  
a miskolci városkártya



Nagy szükség van arra a hitre, hogy 
érdemes a kárpátaljai magyaroknak 
a szülőföldjükön tervezni jövőjüket 
– mondta Kövér László, Országgyű-
lés elnöke pénteken a Parlamentben.

A Megyei Jogú Városok Szövetsé-
ge (MJVSZ) által összeggyűjtött 115 
millió forint felhasználásáról tartott 
rendezvényen Kövér László úgy fo-
galmazott, a kárpátaljaiak számára 

nem csak forintokban, de erkölcsi-
leg, lelkiekben is mérhető az a segít-
ség, amit az anyaország nyújt.

Az MJVSZ által, a felajánlás szétosz-
tásával megbízott két szervezet, a Nem-
zetközi Gyermekmentő Szolgálat és a 
Kárpátalja Hitéletéért Alapítvány ren-
dezvényén a házelnök hangsúlyozta: az, 
hogy ezek mellett az emberek mellett 
állunk, sokkalta nagyobb súllyal esik 
latba, mint bármekkora pénzösszeg.

Kövér László kiemelte, a kárpátal-
jai magyarság nincs magára hagyva, 
de óriási veszélyben van ez a kis kö-
zösség, miközben az elmúlt 25 évben 
a legösszetartóbb, legelkötelezettebb 
és szülőföldjéhez leginkább ragasz-
kodó közösségről van szó. 

A kormány nem tétlenkedik, és Ma-
gyarország ma már van olyan erős 
gazdasági helyzetben, hogy nemcsak 
erkölcsiekben, politikai értelemben 
tud támogatást adni, hanem a megma-
radás gazdasági feltételeihez is hozzá 
tud járulni – tette hozzá Kövér László.

Szita Károly (Fidesz-KDNP), Ka-
posvár polgármestere, az MJVSZ el-
nöke úgy fogalmazott, összefogtak, 
mert segíteni kell a bajba jutottakon, 
a kelet-ukrajnai harcok miatt nélkü-
lözőkön, a szegény, beteg, egyedülálló 
időseknek és fiataloknak. Hitet tettek 
az összetartozás mellett.

Az események Kiss János alpolgár-
mester is jelen volt, aki elmondta: Mis-
kolc örömmel csatlakozott a kárpát-

aljai magyarok megsegítésére indított 
akcióhoz, s most ezen a rendezvényen 
nagyon jó érzés volt látni, hogy a segít-
ség célba ért. Megható volt szembesül-
ni azoknak a kárpátaljai magyaroknak 
a hálájával, akiknek a nehéz helyzetén 
most az adományokkal sikerült va-
lamennyit javítani. – Azt hiszem, ez 
a mai beszámoló nagyon illeszkedik 
a karácsony hangulatába, hiszen az 
ajándékozás szelleme, lelkisége meg-
érinti azt is, aki adja az ajándékot, és 
azt is, akinek szüksége van a segítség-
re – hangsúlyozta Kiss János. Miskolc 
alpolgármestere kiemelte, a nehéz sor-
sú kárpátaljai magyarok megsegítése a 
nemzet egységét is szimbolizálja, ilyen 
kezdeményezésre a jövőben is szükség 
lesz, ezt a jövőben is támogatni fogják. 

Az adományból Kárpátalja vala-
mennyi kórházába csecsemők és kis-
gyermekek hallásszűrésére alkalmas 
készüléket vásároltak majdnem 27 
millió forint értékben, volt ahol ágy-
neműből, cumiból, cumisüvegből volt 
hiány. Volt, ahol a kórházban a fürdő-
ket, mosdókat, mellékhelyiségeket 
hozták rendbe a felajánlott pénzből. 
Gyógyszert, pelenkát, hűtőszekrényt, 
tanszert, tűzifát vásároltak, olyan is 
volt, hogy az ivóvíz bekötéshez nyúj-
tottak anyagi segítséget. 

1937. decembere nem különbö-
zött volna más évek, decemberé-
től talán csak annyiban, hogy egy 
örvendetes és egy tragikus hír 
járta be az országot. 1937. decem-
ber 10-én Szentgyörgyi Albert 
átvehette a Nobel-díjat, s ezt meg-
előzően a szomorú hír: decem-
ber 4-én József Attila, az ország 
legreményteljesebb (és legszeren-
csétlenebb) költője Balatonszár-
szón a vonat alá vetette magát. 

A nehéz sorsú és gyenge idegrend-
szerű költő utolsó idegösszeomlása 
1937. júliusának második felében kö-
vetkezett be. Benedek László idegor-
vos Ignotus Pál és Hatvany Bertalan 
egyetértésével beutalta József Attilát 
a Siesta szanatóriumba. A költő au-
gusztus elejétől már ott lakott. Bár 
titkolták idegösszeomlását és sza-
natóriumi kezelését, ám mégis híre 
ment az eseménynek. A négy hóna-
pos kezelés eredményeképp a költő 
november 4-én már elhagyhatta a 
Siesta szanatóriumot és Balatonszár-
szóra utazott Jolán nővére társaságá-
ban. „Szárszón novemberben tovább 
javult a költő állapota és elfogadta a 
Szép Szó decemberre szóló meghí-

vását Miskolcra, a magántisztviselők 
irodalmi estjére. December 5-én, 
vasárnap a Magyar Jövő már érte-
sít a 3-án megesett öngyilkosságról, 
s egyúttal beharangozza, hogy Jó-
zsef Attila „szerdán akart felolvasást 
tartani” a Szép Szó irodalmi estjén, 
a Gazdakörben. A Ferenczi-köny-
vesbolt vezetője és tulajdonosa, Fe-
renczi Károly a Gazdakör alelnöke 
is volt, 30 filléres (legalacsonyabb) 
áron árulta a jegyeket. December 
8-án, az előadás napján a Felsőma-
gyarországi Reggeli Hírlap már „Jó-
zsef Attila emlékére” hirdeti az ün-
nepélyt, amelynek műsorán Németh 
Andor emlékbeszéddel (József Atti-
láról), Piller Ferenc (a miskolci szín-
ház tagja) József Attila-versekkel, Ig-
notus Pál előadással, Fejtő Ferenc és 
Remenyik Zsigmond saját műveik-
kel szerepeltek. Az esten szép számú 
„illusztris” közönség gyűlt össze. A 
szövetség nevében Bónis Ferenc ve-
zette fel a vendégeket, akik egy széket 
üresen hagytak a színpadon (József 
Attila emlékére). Németh Andor, az 
első József Attila-könyv szerzője, a 
költő barátja tartott emlékbeszédet. 
A megilletődött közönség áhítattal 
hallgatta Piller József Attila-verseit, s 
Ignotus Pál előadását a magyar írók 
feladatairól. A szünet után Fejtő Fe-
renc beszélt a háború utáni magyar 
irodalomról, majd Remenyik Zsig-
mond olvasott fel a készülő Bűntudat 
című regényéből”. 

József Attila máskor is ellátoga-
tott Miskolcra és környékére, 1933. 
júniusában részt vett az Írók Gaz-
dasági Egyesülete (IGE) által Lilla-
füreden megrendezett íróhéten. Itt 
írta Óda című költeményét. 

SOMORJAI LEHEL
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Miskolc örömmel csatlakozott a jótékonysági kezdeményezéshez

József Attila már nem jött 
el Miskolcra

Miskolc XVIII-XIX. századi görög közösségének értékteremtő világáról 
a városban több emléktábla is tanúskodik. Kiváló miskolci levéltáro-
sok és helytörténészek tárták fel az itteni kereskedőcsaládok jelentő-
ségét, melyek közé a Moszkopoliszból áttelepülő görög Pompéryek is 
beletartoztak. A család első Miskolcon letelepedett tagja Ioannész 
Pamperisz (1747-1807) volt, akinek görög feliratos síremléke az it-
teni kegyeleti örökségtár  fontos eleme, mivel 2009. decembere óta 
a város rendelettel védett síremlékei körébe tartozik.

Az ő Miskolcon született unokája 
volt Pompéry János (1819–1884), aki itt 
kezdte meg, majd pedig jogi tanulmá-
nyokat folytatott Eperjesen. 1843-tól 
Pozsonyban tartózkodott: a pozsonyi 
országggyűlés idején alakult ki barát-
sága Szemere Bertalannal, aki szintén 
Borsod vármegyéből származó. Kos-
suth Lajos iránti tiszteletét mutatja, 
hogy Pompéry János is tagja lett a mis-

kolci „Tudós Társaság” köré-
nek: céljuk a reformmozgalom 
sikerének a megvalósítása volt.

1848. március 15-én a Nem-
zeti Múzeumnál ott volt Pom-
péry János is Vasvári Pál, Petőfi 
Sándor és Jókai Mór közelében, Pál-
ffy Albert, Sárosy Gyula, Vachott 
Imre és Vachott Sándorné társaságá-
bann (ez utóbbi hölgy ezt a történetet 

meg is örökítette 
a „Rajzok a múlt-
ból” címet viselő 
írásában). Pompé-
ry János ezt rögzí-
tette a naplójában 
1848. márciusi for-
radalmi napjairól: 
adja Isten, hogy 
a magyar nemzet 
nemrég futni kez-
dett pályáján a cé-
lig dicsőségesen 
szaladhasson”.  Az 
1848-49. évi di-

csőséges magyar szabadságharc ide-
jén megvalósított hazafias helytállása 
kapcsán kiemelendő, hogy Pompéry 
János nemzetőr főhadnagy volt, és 
harcolt az 1848. október 31-én zaj-
ló schwechati csatában.  Ezt követő-
en Szemere Bertalan belügyminisz-
ter titkára lett. 1849. május végétől a 
független magyar országgyűlés kép-
viselőjeként tevékenykedett. 

Újságírói működése kapcsán ki-
emelendő, hogy Pompéry János 
1854-től a „Pesti Napló” munkatár-
sa, majd 1857-től pedig a szerkesz-
tője volt. A „Magyarország” napilap 

megalapítójaként és szerkesztőjeként 
1861-ben tiltakozott az osztrák két-

fejű sas középületre való helyezé-
se ellen és ezért a cenzor bűnvá-
di eljárást kívánt indítani. Végül 
erre nem került sor. Táncsics 
Mihály a „Második fogságom” 
címet viselő írásában emlí-
tést tett Pompéry Jánosról, aki 
a „Magyarország” című lapja 
szerkesztőjeként került börtön-
be 1862-ben a szomszédos cella 

lakójaként. 
1865-68 között a Nemzeti Szín-

ház „Drámabíráló választmány” 
tagjaként tevékenykedett. E korszak 
kapcsán kiemelendő, hogy Arany Já-
nos is kitüntette a barátságával. Szé-
les körű műveltsége és közéleti tevé-
kenysége keretében (többek között) 
kapcsolatban állt Xantus Jánossal, 
Reguly Antallal, Eötvös Józseffel, 
Jókai Mórral, Tompa Mihállyal és 
Madách Imrével.  1859-től a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tag-
jaként tevékenykedett.

Pompéry János hazafiúi mivoltá-
ról 1884. szeptember 20-án ezt írta 
a Pesti Napló: „A görögöknél a ba-
rátság nagyobb kultusz, mint a sze-
relem. A magyarnál talán a szerelem 
a nagyobb. Pompéryben a görög és a 
magyar állandó és szerencsés egyen-
súlyban állott; kivéve egyet: a haza-

szeretetet. Ebben kizárólag magyar 
volt; híven és rendületlenül!”.

Pompéry Jánosról egy 1600 körül 
készített kódexet is elneveztek: ezen 
Pompéry–kódex tőle került Toldy Fe-
renchez, majd az egri érsekhez. 

Pompéry János 1884. szeptember 
28-án hunyt el. Budapesten, a Fiu-
mei úti sírkertben található a Pompé-
ry-síremlék. Itt nyugszanak Pompéry 
János fiai is. Pompéry Elemér (1856-
1938) mérnökként lett a Szabadalmi 
Bíróság elnöke; Pompéry Aurél (1868-
1935) pedig teológus, egyházjogász, 
történész és könyvtáros volt.

DR. DIÓSZEGI GYÖRGY ANTAL

VISSZATEKINTŐ – 1937. DECEMBERE
„A kárpátaljai magyarság  
nincs magára hagyva”

POMPÉRY JÁNOS EMLÉKEZETE
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc,  
Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200,  
Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

MIVÍZ KFT. A MISKOLC HOLDING ZRT. TAGJA

Téliesítés fagykárok ellen
Kiemelten fontos a vízmérő akna és a házi vízvezetékek fagy elleni védelme

Télen a fagypont alatti hőmérséklet je-
lentős károkat okozhat a szabadon ha-
gyott vízvezetékekben. A csövekben 
megfagyó víz szétrepesztheti a vezeté-
ket, így csőtörést, vízelfolyást okozhat a 
talajban vagy fűtetlen pincékben talál-
ható vízmérőkben, sőt a falakon belüli 
vízvezeték-hálózatban is.

Érdemes idejében megtenni a szüksé-
ges óvintézkedéseket, hogy elkerüljék a 
hideg hatására bekövetkező mérő-meg-
hibásodást vagy a helyreállítás, illetve a 
vízelfolyás miatt jelentkező magasabb víz-
díjszámla költségét.

A fagy leginkább a néhány milliméteres 
vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket 
veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen 
fontos!

A zord időjárás beköszönte előtt célszerű 
elvégezni a kertekben, udvarokban lévő víz-
vezetékrendszer víztelenítését, tanácsos a 
vízmérő aknát, az udvari kifolyót és a lakatlan 
ingatlanok vezetékrendszerét védeni szétfa-
gyása ellen. A tönkrement szerkezetek cseré-
je a felhasználó többletkiadása.

Az akna fagy elleni védelméhez szigetelni 
kell az akna tetejét, melyet érdemes hőszi-
getelő anyaggal – például hungarocellel, ni-
kecellel – beborítani. A vízmérők leolvasása 
miatt arra azonban figyelni kell, hogy a víz-

mérő számlapja szabadon maradjon, illetve 
az aknafedél is mozgatható legyen. Ha a ker-
ti vízóra fedlapja törött vagy hiányzik, a fel-
használónak gondoskodnia kell a pótlásáról.

Az udvari kifolyók víztelenítése is elenged-
hetetlen a fagyok beállta előtt. Ugyanígy 
gondoskodni kell a hétvégi házak, üdülők, 
fűtetlen garázsok, lakatlan ingatlanok rend-
szereinek víztelenítéséről is.

A MIVÍZ Kft. javasolja a rendszeres elle-
nőrzést: nézzenek be a vízaknába, valamint 
figyeljenek arra, hogy az aknában lévő víz-
óra fedele mindig lehajtott állapotban le-
gyen. Ha vizet találnak az aknában, zárják ki 
az adott szakaszt és azonnal hívjanak szak-
embert, aki megállapítja a vízfolyás okát és 
meghatározza a javítás módját.

A fagy elleni védekezés és a házi vízveze-
tékrendszer karbantartása, védelme a fel-
használó feladata és érdeke!



Egy személyautó szó szerint a jár-
dára lökte a menetrend szerint 
közlekedő villamost, a Szentpáli és 
Széc henyi utcák kereszteződésében 
vasárnap hajnalban. Egy térfigyelő 
kamera megörökítette az ütközést. 

A katasztrófavédelem tájékoztatá-
sa szerint, a Széchenyi István úton 
haladó kötött pályás jármű a Szent-
páli utcai kereszteződésnél ütközött 
össze egy Opel-típusú személyautó-
val. Hírportálunk a minap.hu által 
közzétett kamerafelvételeken jól lát-

szik, ahogy az autó, fékezés nélkül, 
nagy sebességgel belehajt a villamos-
ba. Az Opel nem adott elsőbbséget a 
villamosnak és szó szerint lelökte a 
sínekről.

A szerelvény az ütközés erejétől ki-
siklott, felfutott a járdára és "bekö-
szönt" a Bató-ház melletti pénzvál-
tó kirakatába. Az autót egy 30 éves 
kazincbarcikai férfi vezette. Nem 
volt ittas, a rendőröknek azt mond-

ta, figyelmetlenség miatt hajtott bele 
a villamosba. Meg nem erősített in-
formációink szerint a megengedett 

sebességet jócskán túllépve csaknem 
90 kilométeres sebességgel haladt.

A villamoson hárman utaztak, kö-
zülük senki nem sérült meg. A sze-
relvény vezetője is sérülések nélkül 
megúszta az ütközést, de sokkot 
kapott a baleset után. Az autó uta-
sai már rosszabbul jártak, a megyei 
kórházba szállították őket. Négyen 
könnyebben sérültek, őket hamar 
hazaengedték. A sofőr nyolc napon 

túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, 
eltört a karja, műteni kellett. 

A műszaki mentés és a helyszíne-

lés idejére teljes útzár volt érvényben, 
a közlekedés csak vasárnap reggel öt 
óra körül állt teljesen helyre. A villa-
mosban keletkezett kár több tíz mil-
lió forint lehet, javítása több hónapig 
is eltarthat. Legutóbb 1996. októbe-
rében történt hasonló baleset: akkor 
egy Volkswagen Golf ütötte ki a sár-
ga bengálit a sínekről, amely kis hí-
ján a Centrum előtti szökőkútban 
landolt.

Hatalmas lángok csaptak fel nem-
régiben Miskolcon, a Szent István 
tér mögötti parkolóban – ez most 
szerencsére csak gyakorlat volt. 

A tűzoltók szimulációs bemu-
tatót tartottak, hogy felhívják a fi-
gyelmet az adventi tüzek veszélyé-
re, illetve a veszély elhárításának 
módozataira. – Gyakran hallha-
tunk olyan esetekről, amikor a tűz-
helyen felejtett serpenyőben lévő 
olaj, vagy zsiradék meggyullad. 
Ilyenkor fontos, hogy ne essünk 
kétségbe, próbáljuk megőrizni a 
nyugalmunkat, hiszen az ilyen jel-
legű tűz viszonylag könnyen elolt-
ható. Lényeges viszont, hogy sem-
miképpen ne próbáljuk meg vízzel 
oltani – mondta el Dojcsák Dávid, 
a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság szóvivője. A víz 
ugyanis azonnal gőzzé válik, szét-
csapja a forrásban lévő olajat, ami 
több méteres lángokkal járhat.

A tavalyi év végén a Lórántffy ut-
cában égett ki egy lakás. Azt a tüzet 
valószínűleg zárlat okozta – bármi-
lyen elektromos eszköz, akár egy 
fényfüzér is okozhat katasztrófát. 
– Csak a magyar érintésvédelmi 
előírásoknak megfelelő termékeket 
használjuk. Egy gyengébb, olcsóbb 
elektromos berendezés, amellett, 
hogy magában hordozza az elektro-
mos áramütés veszélyeit, egy esetle-
ges zárlat esetén akár lakástüzet is 
okozhat – hangsúlyozta a szóvivő.

Hétfőn délután a Hidegsor kör-
nyékén tartottak ellenőrzést a 
rendészek. Hubay György önkor-
mányzati képviselő, a nemrégiben 
alakult Önkormányzati Rendészeti 
Bizottság elnöke is velük tartott. 
Elmondta, itt is megkezdték a le-
pusztult házak bontását a terület 
rendezése, a közbiztonsági prob-
lémák megoldása érdekében. A la-
kosság bejelentéseit is várják.

Mint korábban már beszámoltunk, 
új rendészeti centrumot alakítottak 
ki a Hidegsor közelében, a Nagyváthy 
utcában. A polgárőrség, a rendészet és 
a városi rendészeti bizottság munka-
társai ezentúl itt is fogadják a lakosság 
bejelentéseit és innen indulnak közös 
járőrözésre.

Hubay György el-
mondta: az önkor-
mányzati rendészet 
megalakításakor több 
lakossági fórumon is 
felmerült az igény ilyen 
központok kialakítá-
sára. – A cél az, hogy 
a rendvédelmi szervek 
még közelebb kerülje-
nek a lakossághoz és 
minél gyorsabban meg 
tudják oldani a felmerü-
lő problémákat – hang-
súlyozta. A központok 

kialakítása példa-
értékű és logiszti-
kai szempontból is 
fontos. A helyiek 
itt személyesen te-
hetnek bejelentést 
vagy akár levélben 
is bizalommal for-
dulhatnak a ren-
dészekhez, pol-
gárőrökhöz.

A Nagyváthy utcai központban, a 
Hubay György képviselői alapjából 
kívül-belül felújított épületben fogad-
ják az ügyfeleket. Hetente több alka-
lommal bejárják a területet, közös fo-
gadóórákat és ügyeleteket tartanak. 

Hétfőn délután a Hidegsor kör-
nyékén tartottak ellenőrzést. Ezút-

tal több mint kilencven ingatlant és 
körülbelül száz lakót vettek vizsgá-
lat alá. A régi lakók szerint a terület 
15-20 évvel ezelőtt nyugodt, csendes 
hely volt, a gondot az idetelepült, né-
pes családok jelentik.

A Domb utcában élők a mérhe-
tetlen mennyiségű szemétre és az 

állandó hangoskodásra pa-
naszkodtak. Mint mondták, a 
területet folyamatosan ellenőr-
zik a rendészek, rendszeresen 
jár ki a rendőrség is, de hiá-
ba. A folyton cserélődő szom-
szédok megkeserítik a régi la-

kók életét, Iván Jánosné környékbeli 
elmondása szerint „förtelem” amit 
művelnek. Az utcában nem csak a 
csendháborítás visszatérő probléma, 
sok helyen szanaszét hever a renge-
teg szemét.

Van, ahol már a lakatlanná vált há-
zat is széthordták – a lakók szerint a 

tetőn vitték ki a megmaradt bútoro-
kat. Nem célszerű közbeszólni, köz-
belépni ilyenkor, mert a testi épségük 
is veszélybe kerülhet. Többen látták 
azt is, hogy egy nagyobb, piros autó-
ból öntik ki a szemetet, de tetten érni 
még nem sikerült az elkövetőket.

Hubay György azt kérte a lakók-
tól, azonnal értesítsék a rendészetet, 
ha valami problémát észlelnek, ezt a 
közelben lévő Nagyváthy utcán nyílt 
rendészeti központban is megtehetik. 
– A Hidegsoron is megkezdtük már 
a lepusztult házak bontását, ezt foly-
tatni fogjuk, éppen azért, hogy ezek 

a problémák meg-
szűnjenek. Mindany-
nyiunk összefogására 
szükség van, várjuk 
a lakosság bejelenté-
seit. Akkor lehetünk 
igazán eredményesek 
a közbiztonság javí-
tásában, ha valóban 
együttműködünk: a 
lakosság, a rendészet, 
a polgárőrség, rendőr-
ség közösen próbálja 
megoldani a feladato-
kat – emelte ki a kép-
viselő.
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Meleg lesz a helyzet a Hidegsoron  
azoknak, akik nem tartják be  
a szabályokat

Tűzvédelmi bemutatóBelerohant az Opel a villamosba,  
az pedig a kirakatba
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
is csatlakozott a „Legyen plüss-
maci minden mentőautóban” el-
nevezésű országos kezdeménye-
zéshez. Alig egy hónap alatt több 
mint háromezer játékmackó gyűlt 
össze, amelyeket hétfőn adtak át 
a mentőknek a miskolci állomá-
son. – Amikor kiérünk egy-egy 
helyszínre, idegen embereket lát 

a beteg gyermek, idegen emberek 
kezdik el az ellátását, s ez nyil-
ván szorongást vált ki nála. Na-
gyon örültünk a kezdeményezésé-
nek, így biztosítani tudjuk, hogy a 
megyében minden mentő kapjon 
plüssmackót, ami megnyugtatja a 
gyerekeket – nyilatkozta Barta Ta-
más, az OMSZ Miskolci Mentőál-
lomásának vezető mentőtisztje.  

Hagyományos és új stílusú alkotá-
sokkal nyílt meg múlt szombaton a 
XXIII. Miskolci Téli Tárlat. A pályá-
zati kiírást idén is nagy érdeklődés 
kísérte a kortárs művészek körében. 

A megnyitó ünnepségen Kákóczi 
András, a Miskolci Galéria vezetője el-
mondta: a 134 művész által beküldött 
309 művet háromtagú zsűri, Kopasz 
Tamás képzőművész, Lenkey-Tóth Pé-
ter festőművész és Szoboszlai Lilla mű-
vészettörténész bírálta el.

A közönség elé így végül 82 mű-
vész 141 alkotása kerül. Kiss Gábor, 
Miskolc alpolgármestere köszön-
tőjében kiemelte, hogy a városban 
mindig kiemelkedő színvonalú kép-
zőművészeti élet zajlott. Ennek meg-
felelően minden időszakban meg 
volt az igény, az elkészült alkotások 
bemutatására és ezek között a Téli 
Tárlat volt az egyik legfontosabb.

Minden ilyen kiállítás egy pillanat-
kép, amely megmutatja, hogy hol tart, 
merre halad a kortárs művészet. Vi-
szont ha egymás mellé tesszük a hu-

szonhárom kiállítás anyagát, akkor 
látható az a fejlődési ív, amely az elmúlt 
évtizedeket jellemezte – emelte ki.

Az idei kiállítás azért igazán izgal-
mas, mert technikai megkötés nél-
kül lehetett pályázni, a nézők tehát 

sok újdonsággal is találkozhatnak. 
Ezt követően Bujdos Attila újságíró 
a művészetről szóló személyes han-
gulatú írásával nyitotta meg a Téli 
Tárlatot, amely 2017. január 28-ig te-
kinthető meg a Miskolci Galériában.

Harmincöt éve fogja össze a 
Miskolcról és Borsod-Aba-
új-Zemplénből elszármazott 
híres és kevésbé híres embe-
reket az a baráti kör, amely 
nemrégiben Miskolcon és 
Szikszón ünnepelte meg lét-
rejöttének jubileumát. 

A baráti kör elnöke Nagy Ká-
roly közismert alakja a város és 
a megye közéletének, noha hat-
van éve nem itt él már. – Ami-
kor rájöttem, mennyire fontos 
számomra szülőhelyem, ifjúsá-
gom színtere, a többi lokálpat-
rióta biztatására megalakítot-
tam a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Budapesti Baráti Kört, amely 

döntő részben a megyeszék-
hely történelmével és jelenével 
foglalkozik. Több száz kirán-
duláson és érdekes programon 
vagyunk túl, remélem, még so-
káig hirdethetjük szülőföldünk 
szépségeit – nyilatkozta. A ba-
ráti kör 1981. október 30-án 
alakult meg, fénykorát a nyolc-
vanas években élte, de még a ki-
lencvenes évek közepén és vé-
gén is igen tevékeny volt. 

Ezúttal húszan indultak 
útnak a fővárosból megün-
nepelni a jubileumot, a Mis-
kolc- és megyebarátok, főleg 
az idősebb korosztályból. Első 
programként megkoszorúz-
ták a megyeszékhely emble-
matikus alakjának, Déryné 
Széppataki Rózának a sírját. 
Ezután Szikszóra vezetett az 
útjuk. 

TEMESI L. 

Karácsonyváró családi kézmű-
ves foglalkozást szervezett múlt 
vasárnap a Swimming Pentathlon 
Club az érdeklődő kicsik és nagyok 
számára, a kreatív advent jegyé-
ben, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtárban. A rendezvény 
fővédnöke Török Dezső, a B.-A.-Z. 
Megyei Közgyűlés elnöke volt. 

Gondolná a kedves olvasó, hogy 
tud faliórát készíteni, poharat feste-
ni, karácsonyi díszeket alkotni, ki-
ürült italos palackokat ajándékká 
varázsolni? 

Töprengett már azon, milyen ér-
zés lehet mindezt a legfogékonyabb 
korban lévő 5-8 éves gyermekével 
együtt elkészíteni, közösen örülve 
a megszületett alkotásnak? Tanult 

olyan vidám játékokat, amelyeket 
otthon is játszhat a család kimene-
külve az internetes világ mindent el-
idegenítő hatásából? 

Mindezekre lehetősége nyílt múlt 
vasárnap mintegy kétszáz érdeklő-
dőnek a Swimming Pentatlon Club 
F á z o l d n é 
Ecsédi Zsu-
zsanna vezette 
kreatív csapa-
tában, Hideg 
Imre játék-
mester vezeté-
sével a megyei 
könyvtárban, 
az adventi és 
karácsonyi fel-
készülés jegyé-
ben.

Aki kapott már olyan ajándékot 
karácsonyra, amely nem a nagyáru-
házak áfával terhelt tuccaterméke, 
hanem szeretteinek saját készítésű 
dísz- vagy használati tárgya volt, az 
tudja, mennyire bensőségessé teheti 
ez mindannyiunk ünnepét. 

Bényi Ildikó, az ismert 
műsorvezető megyénkből, 
Hernádvécséről származik, 
ahová a mai napig hazajár. 
Gyermekkorában sokat 
járt városunkban, két dip-
lomát szerzett a Miskolci 
Egyetemen. 

Lapunknak nyilatkozva el-
mondta, Hernádvécsén járt 
általános iskolába, Encsen 
gimnáziumba, sok színhá-
zi előadást látott Miskolcon, 
amely akkor is tetszett, de 
ma még inkább, mert egysze-
rűen gyönyörű lett. – Mindig 
kedves városom marad – fo-
galmazott Bényi Ildikó. 

Kiemelte, szerencsésnek 
tartja magát hogy tévébemon-

dó lehetett. Igen sokat kö-
szönhet ennek, egyik legszebb 
része volt az életének. – S sze-
rencsésnek tartom magam 
azért is, mert belecsöppentem 
az „Önök kérték” című mű-
sorba, majd a Kívánságkosár-
ba. Mindkettőt nagyon szere-
tem, szerettem, hiszen örömet 
szerzünk a nézőknek, ami-

kor teljesítjük kívánságaikat 
– hangsúlyozta. A nosztalgia 
számok nálam is „bejönnek” 
és igen izgalmas számomra a 
neves vendégekkel beszélget-
ni. A Kívánságkosár élő adás 
volt, s emiatt kicsit más, mint 
az Önök kérték, amivel idén 
két évtizede „élek együtt” – 
egyidős a lányommal –, tehát 
már családtagnak számít. Rá-
adásul évekig dolgozhattam 
egy teljesen más műfajban, 
a Sírjaik hol domborulnak? 
című műsorban is, amelyben 
a második világháborúval és 
eltűnt katonák keresésével fog-
lalkoztunk. Ennek a műsor-
nak és kollégáimnak köszön-
hetem, hogy megtaláltuk apai 
nagyapám nyughelyét.

Miskolci NaplóKözélet10

Miskolc önkormányzatának díját nyerte: Rácmolnár Sándor; A 
Herman Ottó Múzeum – GNR Bt. díját nyerte: Stark István; A Szegedi 
Művésztelep díját nyerte: Orosz Csaba; A Miskolci Galéria díját nyerték: 
Bandis Barbara és Kovács Nikolett; A City Hotel Miskolc díját nyerte: Lip-
kovics Péter; Rónaszéki László műgyűjtő díját nyerte: Fejér Ernő; A Mis-
sionArt Galéria díját nyerte: Négyesi Ádám; A Spanyolnátha Művészeti 
Folyóirat díját nyerte: Durucskó Zsolt; A Múzsák Kertje Alapítvány díját 
nyerte: Dombovári Ágnes. 

A tárlat díjazottjai:

HAGYOMÁNY ÉS ÚJ STÍLUS: MEGNYÍLT 
A XXIII. MISKOLCI TÉLI TÁRLAT!

Átadták a mentőknek  
a macikat

Jubileumot ünnepeltek Miskolc 
és Borsod barátai

Közös alkotás a miskolci családoknak, 
adventi hangulatban

„Egyszerűen gyönyörű lett ez a város”
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6500 darab új mérőeszköz kerül beépítésre még az idén
A közműves ivóvíz szolgáltatás díjának elszámolása a hiteles vízmérő adatai 

alapján történik. Egy mellékvízmérő hitelességét a hatályos jogszabály 8 évben 
szabja meg, ezt követően cserélni kell azokat. A MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén 
ez év végéig 6500 darab vízóra (avagy ahogy szaknyelven mondják: mellékmérő) 
esetében jár le a hitelességi idő. Ezeket év végéig kicserélik újakra és egyúttal 
biztonsági zárral, plombával is ellátják azokat.

A vízóra időben történő cseréje garantálja a pontos adatokon alapuló vízdíjszámlát. Idén 
novembertől év végéig közel 6000 vízórát cseréltet le a MIVÍZ Kft. Miskolcon, a MIVIKÖ 
Miskolc Kft.-vel, és külső minősített partnerekkel közösen. A beépítésre kerülő vízórák 
mindegyike azonos mérési pontosságú, és mindegyik alkalmas jeladó befogadására is, 
így később okos mérővé alakítható. Ennek egyik jellemzője, hogy leolvasása a mérőóra 
megtekintése nélkül is elvégezhető.

A VÍZÓRACSERE MENETE

Időpont-egyeztetés: A cserével megbízott partnercég a postaládában és a lépcsőház 
ajtaján értesítést helyez el a vízóracsere időpontjáról. Az értesítő tartalmazza a partnercég 
és a munkát végző szakember adatait. Ha a megjelölt időpont a lakónak nem megfelelő, az 
értesítésben megadott elérhetőségen egyeztethet másik időpontot.

Azonosítás: A partnercég munkatársa minden esetben megbízólevéllel és arcképes 
igazolvánnyal rendelkezik, amelyet a MIVÍZ Kft. állított ki.

Vízóracsere: A MIVÍZ Kft. által megbízott szakember – az értesítőben megjelölt vagy 
egyeztetett időpontban – kiszereli a régi vízórát, az új vízórát beszereli és elvégzi annak 
plombázását.

Költség: A vízóracsere jogszabály alapján a fogyasztó számára díjköteles. Hatóság által 
szabályozott és jóváhagyott bruttó díja 7875 Ft/darab. Ez tartalmazza a beépítésre kerülő új 
vízóra, a plombálás és a tömítések árát, valamint a szerelés munkadíját.

Bizonylat, számla, garancia: A munkavégzésről a 
helyszínen munkavégzési bizonylatot, a díjfizetésről 
számlát kap a felhasználó. A munkavégzésre 1 év, az órára 
2 év garancia van, a vízóra újabb 8 évig hiteles mérőeszköz.

LAKOSSÁGI VÍZMÉRŐK  
CSERÉJE MISKOLCON

Bükki forrásból

PROGRAMAJÁNLÓ
Szent István tér
December 18. 16 óra. Kriza Ákos polgármes-

ter meggyújtja a negyedik gyertyát Mis-
kolci adventi koszorúján. Az ünnepi mű-
sorban közreműködnek a Fráter György 
Katolikus Gimnázium és a Szent Benedek 
Iskola diákjai. A betlehemi láng átadása. 

Minorita templom, Hősök tere 
December 18. 14 óra. Vasárnap érkezik meg 

a Miskolci Gráciák szervezésében váro-
sunkba a betlehemi láng. 14 órakor fo-
gadják a minorita templomban, majd 
lángosztás a Hősök terén 15 órától.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
December 19. 16.30 óra. Szavakba szőtt 

idő – kötetbemutató. A MAIT (Magyar 
Alkotók Internetes Társulása) 16. an-
tológiájának bemutatója. 

Avas-déli római katolikus (jezsuita) 
templom

December 17. 19 óra. I. Miskolci Adventi 
Fesztivál.

Belvárosi Liget
December 17. 21 óra. Miskolci Körforgalom 

koncert A 80-as 90-es évek rock-klasszi-
kusait idézik meg a fiúk. A miskolci muzsi-
kusok a magyar és világ rockzenei klasszi-
kusaiból merítenek koncertjeiken. 

Miskolci Nemzeti Színház
December. 18. 11 óra. KAKAÓKONCERT 

- beavató kamarakoncert. Nézőtéri 
társalgó. A Miskolci Nemzeti Színház 
zenekarának műsora Jegyvásárlás. 
15 óra. Az ember tragédiája – dráma. 
NAGYSZÍNHÁZ Déryné (alap, arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
Bakkhánsnők - zenés bacchanália 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.  19 óra. A 
Miskolc Dixieland Band - Dixie klub. 
CSARNOK Jegyvásárlás

December 20. 19 óra. A hülyéje - bohózat 
19:00 | NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegy-
vásárlás. 19 óra. Szabadság FM - Színház 
és Stand up. KAMARA Jegyvásárlás.

December 21. 19 óra. EGY CSÓK ÉS MÁS 
SEMMI - zenés komédia két részben. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Kortásdráma - Felolva-
sóest Sarah Ruhl: Eurüdiké. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás.

December 22. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet. Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Kivilágos Kivirradtig - Ist-
vánnap két részben. KAMARA Madách 
(arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

December 23. 19 óra. Viktória – operett. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet. 19 óra. 
Kivilágos Kivirradtig - Istvánnap két 
részben. KAMARA Upor (arany, ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás.

Művészetek Háza
December 20. 19 óra. Pál Dénes – Ünnep 

2016. Az előadó ünnepi köntösbe öltözte-
ti dalait, hogy ajándékként átnyújthassa a 
rajongóknak. Dénes természetesen nem 
csak a karácsony-imádók kedvében jár 
majd, az ünnepi slágerek mellett saját és 
kedvenc előadóinak dalai közül is válogat. 

December 21. 17 óra. Charles Dickens: 
Karácsonyi ének – táncjáték.

Miskolc-belvárosi evangélikus 
templom

December 18. 16 óra. A LUTHER Kórus Ka-
rácsonyi Koncertje.

Művészetek Háza
December 17. 17 óra. A Bányász Fúvósze-

nekar hangversenye. 
Diósgyőri Kézműves Alkotóház
December 18. 10 óra. Betlehemi játszó-

ház és Betlehemi játék. 

Aranyvasárnapi utcafórumot tart 
Hollósy András és Hubay György 
önkormányzati képviselő december 
18-án, vasárnap délután 15 órától a 

Győri Kapuban (Tokaj Szolgáltató Ház előtti tér). Forró 
teával várnak minden érdeklődőt!

UTCAFÓRUM

A Miskolci Nemzeti Színház színművésze, Szatmári 
György is átvehette a Gobbi Hilda által alapított szakmai 
elismerést a Bajor Gizi Színészmúzeumban hétfőn meg-
rendezett ünnepségen. 

Az Aase-díj „Henrik Ib-
sen: Peer Gynt” című mű-
vének egyik alakjáról, Aase 
anyóról, Peer Gynt édesany-
járól kapta a nevét, mert bár 
maga a szerep rövid, felejthe-
tetlen alakításra nyújt lehe-
tőséget. Aase megformálása 
Gobbi Hilda egyik emléke-
zetes alakítása volt, a Nem-
zeti Színházban 1940-ben 
játszotta a szerepet. Az Aa-

se-díj alapkezelője a kulturá-
lis tárca és a Magyar Színházi 
Társaság, a díj odaítéléséről 
neves színművészekből álló 
kuratórium dönt, amelynek 
tagjai: Blaskó Péter, Martin 
Márta, Méhes László, Pogány 
Judit és Szilágyi Tibor.

Ma a színház vezető mű-
vésze, aki elsőrangú epizód- 
és főszerepeket megformáló 
színész. 

Az ünne-
pek köze-
ledtével 

összefoglaljuk az ajándékok 
vásárlásához kötődő leg-
fontosabb fogyasztóvédelmi 
tudnivalókat, annak érde-
kében, hogy olvasóink tisz-
tában legyenek jogaikkal.

A vásárlás során az el-
adó köteles nyugtát, blokkot, 
avagy kérésre számlát adni, 
kötelező jótállás alá eső ter-
mék esetében pedig jótállási 
jegyet is ki kell állítania. A ka-
pott bizonylatot, jótállási je-
gyet őrizzük meg, mert ezek 
nélkül az esetleges minőségi 
kifogás intézése lehetetlen.  

Az eladó a fogyasztó minő-
ségi kifogásáról jegyzőköny-
vet köteles felvenni és annak 
egy példányát, a fogyasztó-
nak átadni. Ha a forgalmazó 
elfogadja a kifogás jogossá-
gát, a fogyasztó elsősorban 
kijavítást vagy cserét igé-
nyelhet, másodsorban pedig 
megfelelő árleszállítást, illet-
ve el is állhat a szerződéstől. 
Ez utóbbi esetben vissza kell 
részére fizetni a termék vé-
telárát, a vevő pedig a termé-
ket köteles visszaszolgáltatni. 

Amennyiben a csere az eladó 
számára a javításhoz képest 
aránytalan többletköltséget 
eredményezne, jogszerűen 
ajánlhatja fel a termék javí-
tását a csere helyett. Ameny-
nyiben a termék javítása vagy 
cseréje nem lehetséges, csak 
abban az esetben kérhetjük 
a vételár leszállítását vagy a 
visszafizetését. A kelléksza-
vatosság minden vásárolt 
termékre kiterjed, és a vásár-
lástól számított 2 évig érvé-
nyes. Az első hat hónapban, 
gyakorlatilag ugyanolyan vé-
delmet biztosít a hibás telje-
sítéssel szemben a fogyasztó 
számára, mint a jótállás.  

Vásárlásaink során előfor-
dulhat az is, hogy a termék rö-
vid időn belül meghibásodik. 
Kötelező jótállás alá eső áru-
cikk esetén, ha igényünket a 
vásárlástól számított 3 mun-
kanapon belül érvényesítjük, a 
forgalmazó köteles azt nyom-
ban kicserélni. Ez a „cserega-
rancia” azonban nem vonat-
kozik minden termékre, csak 
a jogszabályban meghatáro-
zott, kötelező jótállás alá eső 
termékekre.

DR.  STRASSBURGER GYU-
LA ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Ajándékvásárlás, 
fogyasztóvédelem

Aase-díjjal tüntették 
ki Szatmári Györgyöt
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Boldog karácsonyi  
ünnepeket és sikerekben  

gazdag új esztendőt  
kívánunk!

w w w.miskolcholding.hu

Tisztelt Ügyfeleink!
A MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.  

ügyfélszolgálati nyitva tartása az ünnepek 
alatt az alábbiak szerint alakul:

SZÉCHENYI U. 60. SZ. ALATTI  
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

2016. december 23.: ZÁRVA 
2016. december 27–2016. december 30.: 

ZÁRVA 

SZEMERE U. 5. SZ. ALATTI  
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR 

2016. december 23.: ZÁRVA 
2016. december 27–2016. december 30.: 

ZÁRVA 
 Megértésüket köszönjük!

A MIK Zrt. Miskolc M.J.V. forgalomképes ingatlanvagyonának kezelője
3525 Miskolc Széchenyi u. 107. Postacím: 3501 Miskolc, pf.: 78

Tel.: 46/516-200, fax: 46/516-201, e-mail: mikrt@mikrt.hu, www.mikzrt.hu

COOP Prémium csem. paprika 100 g, egységár: 3490 Ft/kg helyett 2290 Ft/kg
34% engedménnyel 349 Ft helyett 229 Ft

COOP Pudingpor vanília, 40 g 29 Ft 
Bovita gesztenyepüré gyf, 200 g, egységár: 1345 Ft/kg 269 Ft

és még számos akciós termék. 
Készülődjön egyéb akciós termékeinkkel és keresse az üzletek polcain!

949 Ft

COOP  
Napraforgó  
étolaj                                    
1 l.

Porcukor     
500 g,  
egységár:  
338 Ft/kg

169 Ft

Eh. sertéstarja, csontos  
1 kg (tőkehúst  
árusító üzl)  
dec. 14-24-ig    

339 Ft

AZ ÜNNEPI ELŐKÉSZÜLETEKHEZ 
DECEMBER 14–31-IG AZ AKCIÓS KÍNÁLATBÓL:
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A Miskolc Városi Diáksport Szö-
vetség kedden tartotta hagyomá-
nyos díjátadó ünnepségét a Művé-
szetek Házában, ahol a legjobban 
teljesítő fiatalokat, tanintézménye-
ket köszöntötték. Az ünnepségen 
elhangzott: kormányzati támoga-
tással még tovább fejlődhet a mis-
kolci diáksport.

Lódi Gábor, a Miskolc Városi Di-
áksport Szövetség elnöke ünnepi be-
szédében emlékeztetett, idén két or-
szágos döntőnek is otthont adott 
Miskolc: az egyik az úszás, a másik 
az összevont labdajátékoké volt. Visz-
szatekintésében, egyben évértékelőjé-

ben elmondta, kosárlabdában a Fráter 
György Katolikus Gimnázium és Kol-
légium lett az országos diákolimpiai 
bajnok. Hozzátette, 6 korcsoportban, 

15 sportágban 6 ezer gyermek spor-
tolt, amihez nagy segítséget nyújtott 
a 12 millió forintos városi támogatás.

A miskolci diáksport is még to-
vább fejlődhet a kormány jövőbeni 
támogatásával – mutatott rá Kiss Gá-
bor alpolgármester.

 – A következő évben a szabadidős 
tevékenység is kiemelt terület lesz, 
amire jelentős pénzeket kapnak majd 
a városok. Miskolc, ahogyan eddig is, 

kiemelten támogatja a diákok, fiata-
lok mozgását, hiszen az úszásoktatá-
si programunk is egyedülálló, elsők 
között indult. De hagyományosan 
támogatjuk a diáksportot is, ezt meg-
őrizzük és fejlesztjük a jövőben is – 
fűzte hozzá az alpolgármester.

Az általános iskolák eredményes-
ségi versenyét a Vörösmarty Mihály, 
a középiskolákét pedig a Diósgyőri 
Gimnázium nyerte meg.

Kikapott Sopronban vasár-
nap a női kosárlabda NB I. 
A-csoport 10. fordulójában 
az Aluinvent DVTK csapa-
ta, pedig 26 percnyi játék 
után még a piros-fehérek 
vezettek 41-40-re. Ezzel a 
diósgyőri alakulat a negye-
dik vereségét szenvedte el az 
alapszakaszban. (Sopron – 
Aluinvent DVTK 62-50)).

A folytatás sem volt túl 
szerencsés. Csütörtökön Isz-
tambulban, az Európa Kupa 
egyik legnagyobb esélye-
sének számító Yakın Doğu 
Üniversitesi otthonában 
lépett pályára idei utolsó 
nemzetközi találkozóján az 
Aluinvent DVTK. A nagy-
ságrendekkel több pénzből 

gazdálkodó és sokkal erősebb 
kerettel rendelkező török csa-
pat ellen a diósgyőri lányok 
az első negyedben még hő-
siesen tartották a lépést, a 
folytatásban azonban sajnos 
kijött a két csapat közötti kü-
lönbség. (Yakın Doğu Üni-
versitesi – Aluinvent DVTK 

93-46) – Gratulálok a Yakın 
Doğu Üniversitesi együtte-
sének! Azt hiszem, a keretük 
összetétele és minősége alap-
ján nagyon nagy esélyük van 
arra, hogy megnyerjék az Eu-
rópa Kupát – mondta el Ma-
ikel Lopez vezetőedző a mér-
kőzés után. 

„Miskolc kiemelten  
támogatja a diákok, fiatalok mozgását”

Az OTP Bank Liga 19. forduló-
jában Mezőkövesden fogadta a 
DVTK a Gyirmót csapatát múlt 
szombaton. Az első félidőben 
Diego Vela hatalmas bombájával 
a Diósgyőr szerzett vezetést, a 
második játékrészben már nem 
esett gól. 

– Jól futballoztunk az első fél-
időben és a második játékrész első 
felében. Vezetést tudtunk szerez-
ni, azért lett mégis nehéz a mér-
kőzés vége, mert nem tudtuk meg-
szerezni a második találatunkat, 
holott a lehetőségeink megvoltak a 
gólszerzésre – értékelt a mérkőzés 
után Horváth Ferenc. – Kicsit iz-
galmas lett a vége, egy ilyen „rang-
adón” előfordul, hogy a vesztésre 

álló csapat beszorítja a másikat. 
Kontrolláltuk a mérkőzést, abszo-
lút megérdemeltük a győzelmet. 

Mindenki megtette a magáét a 
saját posztján, mégis a csapat tel-
jesítményét emelem ki. Ha a ku-
pameccset is ideszámolom, akkor 
a legutóbbi öt mérkőzésből né-
gyet nyertünk, a bajnokság máso-
dik felében a 6. helyen áll a csapat, 
lépdelünk fölfelé, ami örvende-
tes dolog. Végezetül szeretném 
megköszönni mindenki munká-
ját, akik segítettek abban, hogy a 
csapat kiegyenesedjen a végére! – 
hangoztatta az edző. Győzelmével 
a DVTK teljesítette a minimális 
tervet, nem kieső helyen vonul téli 
szünetre. Folytatás 2017. február-
jában. (Forrás: dvtk.eu)

SIKERÜLT - ELŐRÉBB  
JÖTT A CSAPAT!

Vereség Sopronban és Isztambulban

Süttő Roland és Tombácz 
Anikó miskolci verseny-
táncos páros a tavaszi 
Profi Latin Európa-baj-
noki középdöntő után a 
decemberi moszkvai Profi 
Latin Világbajnokságon is 
bejutott a legjobb 12 páros 
közé.

A 41 párost felvonultató 
mezőnybe számos országból 
érkeztek versenyzők, töb-
bek között Kínából, Olasz-
országból, Németországból, 
Japánból, Kanadából, Ro-
mániából és az Egyesült Ál-

lamokból.  – Egész évben 
keményen edzünk és készü-
lünk a megmérettetésekre. 
Nagyon boldogok vagyunk, 
hiszen mondhatjuk, telje-
sültek a 2016-ra kitűzött 
céljaink, az Eb után vb-n is 
a középdöntőben táncol-
hattunk, emellett nyertünk 
a German Open Profi Risi-
ng Star versenyében és nem-
zetközi nyílt versenyen – so-
rolta az eredményeket Süttő 
Roland és Tombácz Anikó. 
A miskolci páros jelenleg 
a nemzetközi profi világ-
ranglistán a 7. helyen áll!

Magyarországot képviselve csa-
patban az előkelő harmadik he-
lyet érdemelte ki három kiváló 
miskolci sportoló, Ázsia egyik 
legrangosabb terepfutóversenyén, 
a The North Face 100 Hong Kong 
elnevezésű viadalon, ahol Kar-
lowits-Juhász Tamás egyéniben 
is felállhatott a dobogó harmadik 
fokára.

A világ 750 terep-hosszú-
távfutója december 10-én, a 
hétmilliós világvárost övező 
hegyekben mérte össze tudá-
sát, felkészültségét. A pálya a 
várost övező állami parkok-
ban a tengerszint és 800 méter 
magasság között hullámzott. 
A 100 kilométer alatt 6600 
méter összes szintemelke-

dést kellett leküzdeni a célig. 
A Magyarországot képvise-
lő „Bükki Műhely” terepfutói 
közül Tinta Tamara élete első 
100 km-es versenyén kategó-
riájában a negyedik helyen 
végzett. Karlowits-Juhász Ta-
más végig nagy csatában volt 
az ezüstéremért, végül mind-
össze 2 perccel lemaradva, a 

dobogó harmadik fokát ér-
demelte ki. A magyar hár-
mas doyaenje, a nemzetközi 
terep-ultra futás legendásan 
nagy alakja, a 48 éves Németh 
Csaba , a Mammut Pro Team 
tagja 22. helyével járult hoz-
zá, hogy csapatértékelésben 
bronzos pozíciót érdemelje-
nek ki a miskolciak.

A Dunaújvárosi Acélbi-
kák látogattak hétfőn este 
a Miskolc Városi Jégcsar-
nokba. A címvédő és éllovas 
Jegesmedvék a második 
harmadban mutatott remek 
játékuknak köszönhetően 
egy izgalmas találkozón, 
végül itthon tartották a há-
rom pontot.

Doug Bradley vezetőedző 
a mérkőzés után úgy értékelt, 
nagyon örül a megszerzett 
három pontnak, mivel egy re-
mek csapatot sikerült legyőz-
ni. – A második harmadban 
nagyon nagy tempóban tud-

tunk játszani, 
remek gólokat 
szereztünk, de 
ez elég sok ener-
giánkat elvette, 
így szoros lett a 
vége. A csapat 
erejét mutat-
ja, hogy így is 
nyerni tudtunk, 
de máskor tö-
rekednünk kell 
arra, hogy ek-
kora vezetést ne adjunk ki a 
kezünkből – hangsúlyozta a 
tréner, aki korábban az egyik 
legjobb támadóalakulattal 
rendelkező csapatnak nevezte 

a Dunaújvárosi Acélbikákat. 
Doug Bradley remek mérkő-
zésre számított, ami össze is 
jött hétfőn este. (DVTK Jeges-
medvék-Dunaújvárosi Acél-
bikák 5-4 (1-2, 4-0, 0-2))

Megtáncoltatták a mezőnyt 

Bronzérmet nyertek Hong-Kongban

Lenyomták a Macik az Acélbikákat
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SÉ
G! • Kiegészítő jövedelemforrás

•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

•  Jelentkezni a 
rikkancsmiskolc@gmail.com 
email címen, illetve 
hétköznapokon 
15 és 16 óra között 
a 30/352-8040-es 
telefonszámon lehet. 

Lendítse fel ÜZLETÉT! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!

KERESSE  
AZ ÚJSÁG- 

ÁRUSOKNÁL  
A SZÁZÉVES  

MÚLTRA  
VISSZA- 

TEKINTŐ  
MISKOLCI  

KALENDÁRIUMOT

a Lapker Zrt. pavilonjaiban,  
599 Ft-os áron.
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A MISKOLC HOLDING ZRT. TAGJA

A MIVÍZ Kft.  
ügyfélszolgálatának   

ünnepi nyitvatartása:
2016. 12. 27. kedd: 8.00–15.30

2016. 12. 28. szerda: 8.00–20.00
2016. 12. 29. csütörtök: 8.00–15.30

2016. 12. 30. péntek: 8.00–12.00

A többi munkanapon  
a megszokott  

nyitvatartási rend érvényes.
A munkaszüneti napokon  

az ügyfélszolgálati iroda  
zárva tart.

 
MIVÍZ Kft.  

ügyfélszolgálati iroda – 
 Miskolc, Szemere B. u. 5.

Telefon:  
06-46/519-366;  
06-46/519-388

E-mail:  
ugyfelszolgalat@miviz.hu

Több mint 100 éve  
bükki forrásból

Bükki forrásból

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

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET  

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET  
KÍVÁN  

KEDVES VEVŐINEK  
A BORSODCOLOR KFT.

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA:
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám

Telefon:  46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
Fax: 46/501-755 l E-mail: ugyfel@miho.hu l www.miho.hu

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
2016. december 27. (kedd): ZÁRVA
2016. december 28. (szerda): 8:00-20:00 óra
2016. december 29. (csütörtök): ZÁRVA
2016. december 30. (péntek): ZÁRVA 
2017. január 2. (hétfő): 8:00-15:30 óra

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS:
2016. december 28.(szerda):  8:00-19:45 óra
2017. január 2. (hétfő):  8:00-15:15 óra

Műszaki ügyelet / Központi ügyelet:
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Telefon: 46/379-450, 379-360. Fax: 46/533-153
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a fenti telefonszámokra beérkező hívásokat rögzítjük.

Apróhirdetés
Ha nincs segítsége a pici baba 
mellett, hívja az Otthon Segítünk 
Alapítványt. Önkéntes anyukák se-
gítik egymást. miskolciotthonsegi-
tunk@gmail.com, 30/905-8113.

Miskolcon a Szalag úton 47 négy-
zetméteres társasházi lakás búto-
rozva kiadó. Kaukció 80 000 Ft + 

egyhavi rezsi. Érdeklődni a 20/450-
4884-es mobilszámon lehet.
Eladó, elszállítható panel be-
tongarázs ajtóval jó állapotban. 
Árammérővel szerelve. Érdeklőd-
ni: tel.: 00-36-20/945-92-92. Irány-
ár: 295 000 Ft.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-

nyel, teljeskörű árnyékolástechni-
kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 
óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to nozás, lambé riázás, filagó-
riák, elő tetők, kerítések, kerti há-
zak és egyéb famunkák készítése; 

Velux ablakok beépítése, cseré-
je; íves fedések és hajlatok készí-
tése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást kere-
sek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.



Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!
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Gyalogost gázoltak  
a Kis-Hunyadon

Gyalogosgázolás történt hétfőn kora délután Miskolcon, a 
Kis-Hunyad és a Dayka Gábor utcák kereszteződésénél. Eddigi 
információink szerint egy középkorú férfit ütött el egy Fiat sze-
mélyautó, aki a szemből érkező járművek elé esett. A férfit kór-
házba szállították a mentők. A helyszínelés idejére teljes útzár 
volt az érintett szakaszon.

Égő házból mentettek a rendőrök
Gyanútlanul aludt egy család hétfőn reggel, egy sárospataki 

lakásban – a járőröző rendőrök vették észre, hogy ég a ház a fe-
jük felett. Mind a három személyt sikerült kimenteni, de ketten 
kórházban vannak.

A Sárospataki Rendőrkapitányság két körzeti megbízottja de-
cember 12-én kora reggel járőrözés közben meglátta, hogy a Jó-
zsef Attila utcában lángol egy ház tetőszerkezete. A rendőrök 
haladéktalanul megkezdték a mentést. Áramtalanítottak, lezár-
ták a gázcsapot felkeltették a még alvó családot, akiket kimene-
kítettek a házból. Értesítették a katasztrófavédelem és a men-
tőszolgálat munkatársait is. A szakemberek tovább folytatták az 
oltást, két kimentett személyt kórházba szállítottak, kisebb sé-
rüléssel, illetve füstmérgezés gyanújával – közölte a rendőrség.

Két és fél méteres lángtenger 
Mintegy két és fél méter magasságban égtek szalmabálák ked-

den délután egy háromszáz négyzetméteres raktárban Rudabá-
nya külterületén. Kazincbarcikáról, Szendrőről, Bódvaszilasról 

is nagy erőkkel érkeztek 
hivatásos tűzoltók, hogy 
megfékezzék a lángokat 
– közölte a katasztrófavé-
delem. A helyszínre ment 

a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint egy 
vízszállító is, Miskolcról. Az egységek négy vízsugárral oltot-
ták a tüzet.

Nem jutott messzire a betörő
A rendőrök még a helyszín közelében elfogták azt a férfit, aki 

a postahivatalba és egy Nemzeti Dohányboltba is betört Óno-
don. A 46 éves R. Róbert december 12-én este először a dohány-
boltot „látogatta meg”, ahonnan szeszes italokat tulajdonított 
el. Ezt követően betörte a szemközti postahivatal ablakát, való-
színűleg oda is be akart hatolni, látta azonban, hogy a környék-
beli lakók ezt észrevették, így elmenekült. Nem jutott messze, 
az időközben értesített járőrök a postától 200 méterre, még az 
utcán elfogták és előállították a Miskolci Rendőrkapitányság-
ra, ahol lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatnak ellene eljárást.

A tapolcai elágazásnál ütköztek
Durván oldalba kapott egy Peugeot személyautót egy Suzuki 

szerdán reggel a Miskolctapolcai úton, nem messze az elágazás-
tól. A baleset valamivel 9 óra után történt, egészen pontosan a 
Csabai kapu – Ifjúság út kereszteződésében. A Suzuki orra ren-
desen felgyűrődött, a Peugeot-nak az oldala horpadt be. Dobi 
Tamás, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője úgy 
nyilatkozott, két sérültről tudnak. Az anyagi kár jelentős.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) A héten olyasmit is elvárhat-
nak Öntől, amit nem érez a kötelességének, ráadásul nem is 
biztos, hogy értelmét látja a dolognak. Ezen a héten mégis 

érdemes energiát fektetni bele, mert idővel majd megtérül ez.

Bika (április 21 – május 20) Mindenki jó valamiben, csak 
meg kell találnia, mi az a képesség, amivel Ön is hozzáteheti a 
magáét egy fontos ügyhöz. Lehet, hogy nem Ön lesz a főszerep-

lő, de ez még nem jelenti azt, hogy nem veheti ki a maga részét.

Ikrek (május 21 – június 21) Érdemes alaposan szétnézni az 
ajánlatok között, mielőtt dönt, mert nem biztos, hogy az kí-
nálja a legjobbat, aki a leghangosabb. Ne hagyja megtévesz-

teni magát, de ne is versenyezzen – próbáljon együttműködni. 

Rák (június 22 – július 22) Egy kommunikációs hiba kel-
lemetlen félreértésekhez vezethet a héten, és lehet, hogy 
ennek Ön szenvedi el a legnagyobb hátrányát. Most azonban 

már nem biztos, hogy meg tudja változtatni a dolgokat.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Jobban jár, ha megkér-
dezi azt, amit nem tud, mintha fölöslegesen vesztegeti az ide-
jét arra, hogy megpróbálja magától kitalálni. Érdemesebb len-

tebb adni a büszkeségéből, mint az értékes idejéből vesztegetni.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Minél inkább nyug-
talanítja valami, annál fontosabb, hogy utána járjon, mert csak 
akkor könnyebbülhet meg végre. A fölösleges feszültségre most 

nagyon nincs szüksége, bírja ki az ünnepi szabadnapokig. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ha sikerül felvennie a 
ritmust, akkor most ne tartson szünetet, intézzen el ezen a héten 
annyi mindent, amennyit csak lehet, hogy később már a pihenés-

re és az ünnepi készülődésre koncentrálhasson.

Skorpió (október 24 – november 22) Valaki mintha direkt 
megpróbálná kihozni a sodrából, újra és újra olyasmivel piszkál-
ja, ami nagyon is kényes kérdés az Ön számára. A héten semmi-

képpen ne hagyja felbosszantani magát, ellensége ezzel csak eléri, amit akart.

Nyilas (november 23 – december 21) Szívesen segít, de azt 
Ön sem szereti, ha kihasználják. Amikor egyértelművé válik, hogy 
valaki visszaél a jóindulatával, gyorsan változtasson irányt. Ezek a 

dolgok a héten több örömet tartogathatnak, mint hinné.

Bak (december 22 – január 20) Megpróbál udvarias lenni, 
de úgy tűnik, ez most nem vezet sehová. Lehet, hogy kénytelen 
lesz a sarkára állni, és akár egy konfliktust is felvállalni, hogy 

elérje, amit akar. Ne siessen, a kapkodás még több gondot szül.

Vízöntő (január 21 – február 19) Mikor már azt hiszi, mindent 
elrendezett, egy váratlan esemény felboríthatja a számításait. 
Szerencsére lesznek olyanok, akik kiállnak Ön mellett, és így jól 

át tudja majd vészelni a héten a nehéz napokat.

Halak (február 20 – március 20) Ez a hét sok váratlan fordu-
latot tartogat. Ami kezdetben reménytelennek tűnik, az ked-
vező fordulatot vehet, ami pedig könnyűnek tűnik, az tartogat-

hat még nehézségeket. Most semmit ne vegyen készpénznek.

FORRÓ NYOMON

Idén is megrendezték, a városháza dísztermében a miskolci 
cserkészkarácsonyt, a csapatok hangulatos, kulturális műsorá-
ból a hagyományos betlehemezés sem hiányzott. Kiss János al-
polgármester köszöntőjében kiemelte a cserkészek elhivatottsá-
gát. Mint fogalmazott: a cserkészek az erkölcsös életre nevelnek, 
a humanista értékek, a barátság, a hűség, a tisztesség, a becsület 
mentén. Jó érzés évről évre, minden karácsonykor találkozni a 
cserkész-csapatokkal, látni, tapasztalni, hogy az elhivatottsá-
guk örökre megmarad.

Cserkészkarácsony

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS    

FELVÉTELE

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény munkatársainak, ellátottjainak és miskolci idő-
seknek adtak kedden koncertet a Fazekas Általános Iskola zenésznövendékei, kórusai a Szent Anna templomban. A kará-
csonyi ráhangolódást segítő eseményt ötödik alkalommal szervezte meg Kovácsné Budai Mária önkormányzati képviselő. 
– 2012-ben akkora sikere volt a karácsonyi koncertnek, hogy nem is volt vitás: hagyományt teremtünk a Fazekas tanulóinak 
fellépéséből! – mondta el a képviselő, hozzátéve: egy templomnál nem is találhattak volna szebb és méltóbb helyet az ünnepre 
hangolódásra, a belső csendre, a gyönyörű kóruszene hallgatására.                                                                            FOTÓ: VÉGH CSABA

Karácsonyi népszokások
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány régi, ka-
rácsonyi népszokás neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. január 
11-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A he-
lyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci 
Kalendáriumot sorsolunk ki. 

Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. A miskolci boniésklájd, 2. Mancs, 3. Me-
seautó, 4. Utánam srácok. Nyertesek: Kováčik Ilona, Szlovákia, Rimaszombat, 
Školská 28/13; Magyar Lilla, Sárvár, Rábasömjéni út. Gratulálunk, nyereményüket 
postán küldjük el. 

ADVENTI HANGVERSENY
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