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Sajtótájékoztatón mutatkozott be a DVTK új vezetőedzője, Egervári Sándor (képünkön kö-
zépen) kedden reggel a diósgyőri stadionban, majd megtartotta első edzését is.

A jubileum alkalmából 
nemrégiben ünnepi állománygyűlést 

tartottak és kitüntették azokat is, akik több mint 
tíz éve szolgálják Miskolc közbiztonságát.

KiEmElT jElEnTőSégűVé nyilVáníToTTa 
a Kormány

a miSKolci 
KElETi iparTErülETET 2.

oldal

a DVTK új vezetőedzője
Egervári Sándor

Harmincéves a városi 
közterület-felügyelet

„Bort, búzát, békességet, 
Sötétségben fényességet! 

Új esztendő újat hozzon, 
régi jótól meg ne fosszon. 
Ki barát volt, az maradjon,- 

Ki elindult, az haladjon.”

BolDog Új éVET!
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A kormány öt évre elosztva 5,37 
milliárd forint támogatást bizto-
sít a Robert Bosch Kft.-nek kuta-
tás-fejlesztési célokra.

A támogatás forrása a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alap felhalmozódott szabad ma-
radványa lesz. A kormányhatá-
rozat szerint jövőre 320 millió fo-
rint támogatásban részesül a cég, 
ezt február 28-ig meg is kapja. A 
2017-2020 közötti időszakban az 
adott költségvetési években márci-
us 31-ig jut el a támogatás a céghez. 
2017-ben 730 millió forint, 2018-

ban 1,07 milliárd forint, 2019-ben 
1,39 milliárd forint, 2020-ban 1,86 
milliárd forint.

A Bosch Magyarországon több 
mint 10 000 munkavállalót foglal-
koztat öt helyszínen: Budapest mel-
lett Egerben, Hatvanban, Makláron 
és Miskolcon. A cég Budapesten és 
Miskolcon 3 helyszínen végez ku-
tatás-fejlesztési tevékenységet, ösz-
szesen csaknem 1500 mérnököt 
foglalkoztatva. A vállalat az elmúlt 
öt évben megduplázta ilyen célú ki-
adásait, 2014-ben 24 milliárd forin-
tot, az előző évinél 26 százalékkal 
többet fordított kutatás-fejlesztésre.

Több mint ötmilliárdos 
támogatás a Bosch-nak

A 75 milliomodik kéziszerszám átadásánál Miskolcon, 2015. szep-
temberében

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyil-
vánította a Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterületének létrehozásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. Az erről szóló rendelet a Magyar 
Közlönyben jelent meg.

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly 
áprilisban, a Modern Városok Prog-
ramsorozat részeként, Miskolc fejlesz-
téséről 5 pontban állapodott meg Kri-
za Ákos polgármesterrel (képünkön). 
Ezek közül az egyik, egy 1000 hektáros 
új ipari park létesítése volt.

A kiemelt jelentőségű ügyekben 
koordinációs feladatokat ellátó kor-
mánymegbízottként a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízottat jelölték 
ki. Demeter Ervin elmondta, az eljá-
rási rend már ismert, ugyanis a Taka-
ta létrehozása is ez alapján történt.

– Ezt az jelenti, hogy a közigazga-
tási eljárások során kiemelt eljárási 
rendben készül minden, a kisajátí-
tástól kezdve, az építési engedélyig – 
nyilatkozta. 

A kiemelt jelleg az iparterület és 
a hozzá kapcsolódó építmények, 
infrastrukturális fejlesztések meg-
valósítására terjed ki. A hatóságok 
kötelesek előzetes szakhatósági ál-
lásfoglalást kiadni, továbbá a köz-
igazgatási hatósági ügyekben hozott 
döntések – a fellebbezésre tekintet 
nélkül – végrehajthatók.

A kiemelt jelleg azzal jár, hogy 
nem kell településképi véleményezé-
si eljárást lefolytatni, nincs helye te-
lepülésképi bejelentési eljárásnak és 
nem kell építészeti-műszaki tervta-
nácsi véleményt sem beszerezni.

Miskolc – keleTi iparTerüleT

Nemzetgazdasági szempontból  
kiemelt jelentőségű ügy

Egyre biztosabb, hogy a nyár kö-
zepén elindulhat a próbaüzem a 
hejőcsabai cementgyárban. Már 
működik és engedély van a 6 kilo-
méteres felújított szállítószalagra, 
a környezetvédelmi engedélyt meg-
kapták és hamarosan a bányászati 
jogosultságot is megszerzik. 

Repei Ernő gyárigazgató tájékoz-
tatása szerint jelenleg 30 dolgozót 
foglalkoztatnak saját létszámban. A 
távolsági szalagon külső cégekkel dol-
goztak, mivel olyan speciális munka-
folyamatokról volt szó, amelyeket ők 
jelenleg nem tudtak elvégezni. Ahogy 
bővülni fognak a munkák – tette hoz-
zá –, abban az ütemben fogják fel-
venni a megfelelő szakembergárdát. 
Mindig csak akkor, 
amikor arra szükség 
lesz és foglalkoztatni 
tudják őket.

Januárban folytat-
ják az agyag és kőtáro-
ló rendszerek felújítá-
sát, az üzemeltetéshez 
szükséges műszaki 
feltételek kialakítását. 
Amíg egy kemence 
működik, addig csak-
nem 250-en, ha már 
kettő, akkor több mint 
340-en dolgozhatnak 
majd a cementgyár-
tásban Hejőcsabán. A 
karbantartási és egyéb 
speciális tevékenységek keretében to-
vábbi 600 embert tudnak foglalkoz-
tatni a gyárban.

A HCM 1890 Kft. 21 éves peres-
kedést követően vehette birtokba a 
cementgyárat. Újraindítását a kor-

mány nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségűvé nyilvání-
totta. Kálmán János, a HCM 1890 

Kft. ügyvezetője (képünkön) el-
mondta, most abban a helyzetben 
vannak, hogy hatósági engedélye-

zési szempontból 
elhárultak az aka-
dályok. Ezek után 
a műszaki állapotot 
kell olyan szintre 
hozni, hogy a gyár 
üzemeltethető le-
gyen.

Ennek érdeké-
ben kérelmet adtak 
be a Nemzetgazda-
sági Minisztérium-
ba, hogy támogas-
sák hitelkérelmüket. 
Amíg ez a hitel nem 
érkezik meg, addig 
saját erőből kezdik 
meg a gyár műszaki 

állapotának rendbetételét, hogy mi-
előbb elindulhasson a cementgyártás 
Miskolcon.

Rendkívüli ülést tartott csütör-
tökön Miskolc képviselő-testüle-
te. Döntöttek az építési szabály-
zat módosításáról, s tárgyaltak 
a kéményseprő-ipari közszolgál-
tatással kapcsolatos, új törvény 
hatálybalépéséről is. 

Július elsejétől ugyanis már nem 
a Borsodi Kéményseprő Szolgálta-
tó Kft. ellenőrzi a kéményeket. A 
feladatok átkerülnek a katasztró-
favédelemhez, az intézmények ese-
tében pedig a kéményseprő ipari 
szolgáltató gondoskodik majd az 
ellenőrzésről. Pfliegler Péter al-
polgármester elmondta, a szolgál-
tatás színvonala ugyanolyan ma-
gas lesz, mint volt, ugyanakkor a 
Borsodi Kéményseprő Szolgálta-
tó Kft. munkatársait sem hagyják 
magukra. – Megkezdtük a tárgya-
lásokat annak érdekében, hogy a 

munkavállalók tovább foglalkoz-
tatása biztosítható legyen – hang-
súlyozta. 

A másik napirendi pontban az 
építési szabályzat módosítását tár-
gyalták, az új ipari terület kiala-
kításával kapcsolatos, változtatási 
tilalomról. Ez azt jelenti, hogy a 
kijelölt területen nem lehet például 
telket alakítani, új építményt léte-
síteni.

– A kormány Magyarország 
legnagyobb ipari parkjának a ki-
alakításában támogatja a várost 
– mondta el a napirend tárgyalá-
sánál Kriza Ákos polgármester. – 
Jelen pillanatban Magyarországon 
Miskolc az egyetlen város, ahol 
ilyen méretű ipari park kialakítá-
sát támogatják. Biztos vagyok ben-
ne, hogy ez újabb komoly gazda-
sági lehetőségeket biztosít a város 
számára – hangoztatta. 

elfogadták az építési  
szabályzat módosítását

KözgyűlésNyár közepén elindulhat  
a próbaüzem a cementgyárban
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Hét elején Miskolcon is többször 
havazott, ami komoly hatással 
volt a közlekedési- és útviszo-
nyokra is. 

Pásztor Imre, a Miskolc Hol-
ding Zrt. kommunikációs vezető-
je elmondta, hétfőtől folyamato-
san végezték az utak síktalanítását, 
a havazás intenzitásától függően, 
4-9 szórógép dolgozott. Elsőként 
a nagy forgalmú közösségi közle-
kedéssel érintett, magasabban fek-
vő utak, autóbuszvonalak (Avas, 
Komlóstető, Bodótető) gépi síkos-
ságmentesítését végezték el. Ezt 
követően került sor a gyűjtő utak-
ra, a meredek és forgalmas mel-
lékutcákra. Szerda reggel a Vá-
rosgazda közel 500 munkatársa 

kezdte meg ismét a városban éj-
szaka hullott hó kézi takarítását. 
Az előző évek gyakorlatának meg-
felelően, először a gyalogátkelőhe-
lyeket, a közterületi lépcsőket és 
rámpákat, valamint a villamos- és 
buszmegállókat tisztították meg. 

A munkák során engedélyezett, 
a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő szóróanyagokat hasz-
náltak. A főutcán környezetbarát 
ásványi anyaggal, Lillafüreden és 
Miskolctapolcán homokkal, a vá-
ros más részein útszóró só és ho-
mok keverékével síktalanítottak. 
További havazás esetén a városi 
hóügyelet a 06-70-685-2000 tele-
fonszámon vagy a hougyelet@va-
rosgazda.hu email címen fogadja a 
lakossági bejelentéseket. 

Leesett az eLső hó!
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Ötéves a kormányhivatali rendszer. 
Demeter Ervin kormánymegbízott 
szerint a közigazgatás átalakítása 
sikeres volt, a reformoknak kö-
szönhetően az állam hatékonyabb 
és takarékosabb lett.

A kormányhivatalokban 2011-ben 
indult el a munka, majd integrálták 
a szakigazgatási szerveket, valamint 
a védelemigazgatást és létrejöttek a 
járási hivatalok. A kormánymegbí-
zott szerint a hivatal átjárhatóbb és 
átláthatóbb lett, megszűnt a koráb-
bi kettős irányí-
tás. A közigazgatás 
újjászervezésének 
egyik fő rendező 
elve, hogy amilyen 
sok ügyet csak le-
het, helyben lehes-
sen elintézni, minél 
közelebb a polgá-
rokhoz.  

A hivatal feladat-
köre a jövőben to-
vább bővül majd. 
– A jó működés azt 
eredményezi, hogy 
számos területen 
a kormányhivatal 
rendszerébe fognak 
integrálódni. Amit 
már világosan és 
pontosan látunk, 
az a Nemzeti Adó és Vámhivatal át-
alakítása, ennek során az ügyfelekkel 
való kapcsolattartás a kormányhiva-
tal keretei közé kerül, ezt az év kö-
zepére várjuk – nyilatkozta Demeter 
Ervin. Másik fontos változás, hogy 

bevezetik a kormánytisztviselői élet-
pályamodellt. Júliustól a járási hiva-
talok dolgozói, 2017-től pedig a me-
gyei szinten dolgozók kerülnek be 
a modellbe, ami több jövedelmet és 
biztosabb előrejutást kínál. 

A kormánymeg-
bízott a Miskolc Te-
levízió Kormány-
hivatali mozaik 
című műsorában 
tájékoztatott, hogy 
2015. december 15-
én egy törvénycso-
magot fogadott el 
az Országgyűlés. 
Ez száztíz törvényt 
módosított annak 
érdekében, hogy az 
államigazgatási el-
járások egyszerűb-
bek, gyorsabbak, 
hatékonyabbak le-
gyenek. Mintegy 
tízmilliárd forint 

marad az állampolgároknál mivel 
számos olyan esetben, ügyintézés-
nél, okmánycserénél csökkentették 
vagy meg is szüntették a költségeket, 
eljárási illetéket, amelyeknél eddig 
fizetni kellett.

további integráció, kormánytisztviselői 
életpályamodell Tizenötödik alkalom-

mal tartottak a napok-
ban újévi köszöntőt 
a B.-A.-Z Megyei 
Kereskedelmi és 
Iparkamaránál. 
Az összefogás 
jegyében ezúttal 
a megyei kor-
mányhivatal-
lal közösen.

Bihall Ta-
más, a BOKIK 
elnöke kiemelte: 
a felzárkózás után 
megyénk növekedési pályára állt. 
– A megye gazdasági teljesítménye 
valóban erőteljesen javul. Úgy gon-
dolom, ez a tendencia 2016-ban is 
folytatódik, döntően a vegyipar és 
a gépipar, a járműipar beruházása-
inak, illetve export teljesítményei-
nek köszönhetően. A helyi kis- és 
középvállalkozások között is több 
százra tehető azon cégek száma, 
akik komoly fejlesztéseket, új pia-

cokat szeretnének elérni – han-
goztatta az elnök.

Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő beszédében 

kiemelte, a hazai kis- 
és közepes vállalko-
zások eddig sohasem 
tapasztalt, páratlan 

lehetőség előtt áll-
nak, hiszen a le-
hívható európai 
uniós források 
60 százalékát 
további meg-
erősítésü k re 

tudják fordítani. 
Az EU-s és a hazai forrásokkal egy-
aránt próbálják támogatni a hazai 
kis- és középvállalkozásokat, emel-
lett természetesen az innováció és a 
kutatás-fejlesztés is nagyon lényeges. 
Csöbör Katalin a külföldről idetele-
pült nagyobb cégek jelentőségéről is 
szólt. Mint mondta, közösen, a na-
gyok által erősödhetnek a kisebb 
vállalkozások, fontosak a kapcsoló-
dási pontok.  

Újévi köszöntő a BOKIK-ban 

Harmincéves a közterület-felügyelet 
Miskolcon. A jubileum alkalmából 
nemrégiben állománygyűlést tar-
tottak és kitüntették azokat is, akik 
több mint tíz éve szolgálják Miskolc 
közbiztonságát. 

A közterület-felügyelet 1985-ben 
alakult meg Miskolcon, akkor még 10 
fővel, mára 160-ra nőtt az állomány 
létszáma. A közterület-felügyelők kez-
detben a rendért és a tisztaságért felel-
tek. Azóta jócskán bővült a feladatok 
száma és két éve megalakult az önkor-
mányzati rendészet is. Miskolc problé-
más részein rendszeressé váltak a ha-
tósági ellenőrzések és a rendőr-rendész 
járőrpárosokat is bevezették.

Kovács László Csaba közterü-
let-felügyeleti és rendészeti vezető el-

mondta, a jogszabályi változások tet-
ték lehetővé azokat a változtatásokat, 
amelyek következtében rendészet-
té alakultak, más minőséggel, más 
szakmai feladatellátással. – Kollégá-
ink ma sokkal több tevékenységet 
tudnak ellátni a közterületen. Most 
már nem csupán a közterületi rend és 
tisztaság érdekében, hanem bizonyos 
bűncselekmények, szabálysértések, 
garázdaság, rongálás tekintetében 
is hatékonyan tudnak intézkedni – 
tette hozzá. Miskolc polgármestere 
szerint a rendészet bevezetése új fe-
jezet volt a város életében. Nekik is 
köszönhető, hogy mára kevesebb a 
bűncselekmény.

Az ünnepségen Kriza Ákos polgár-
mester kiemelte: az országban Mis-
kolcon alakult meg először az önkor-

mányzati rendészet. Emellett a bővülő 
közterületi kamerahálózat és a seriff 
rendszer bevezetése is hozzájárult ah-
hoz, hogy mára jelentősen csökkent 
a bűncselekmények száma a város-
ban. – Minden adat azt mutatja, hogy 
a rendészet fennállása óta jelentősen, 
42 százalékkal csökkent a lakosságot 
irritáló, közterületi bűncselekmények 
száma – hangoztatta.  

A polgármester hozzátette: külön 
büszkeség, hogy már más városok is 
érdeklődtek, mintának tekintik a mis-
kolci önkormányzati rendészetet. A 
rendezvényen jelenlévő közterület-fel-
ügyelők, rendészek és mezőőrök újra 
felesküdtek a szolgálatra, majd a rang-
idős dolgozókat köszöntötték. Az eltelt 
30 év eseményei mától egy kiállításon 
is megelevenedtek. 

harmincéves a közterület- 
felügyelet Miskolcon



Közélet Miskolci Napló4

Óvodafejlesztés, általános isko-
lák korszerűsítése és természet-
tudományos laborok kiépítése a 
gimnáziumokban. Milliárdokat 
költöttek miskolci oktatási intéz-
ményekre az elmúlt öt évben.

Miskolcon 32 óvoda működik, 
az elmúlt néhány évben az intéz-
mények egyharmada megújult. 
Egymilliárd forintot költöttek eu-
rópai uniós és önkormányzati for-
rásból. Korszerűsítették példá-
ul 20 millió forintból a Diósgyőri 
Óvodát. A város azt tervezi, hogy 
a következő években folytatják a 
fejlesztéseket és az összes óvodát 
felújítják.

Általános iskolák közül az egyik 
leglátványosabb változáson a Bár-
sony-Hunyadi ment át, amit ta-
valy ősszel kereszteltek át Gyarma-
ti Dezső Sport Általános Iskolára. 
Nemcsak a neve változott, de tel-
jesen felújították és korszerű tor-
naterem épült csaknem 500 millió 
forintból. Mellette többek között 
megújult az Avastetői, a Fazekas, a 
Könyves Kálmán Általános Iskola 
is. Összességében 2010 és 2015 kö-
zött csaknem 1,7 milliárd forintot 
költöttek a miskolci általános isko-
lákra.

Fejlődtek a középfokú intézmé-
nyek is. Négy gimnáziumban is 
korszerű természettudományos la-
bor épült. Elsőként a Herman Ottó 
Gimnáziumban készült el, amit a 
Lévay József Református Gimná-
zium, a Földes Ferenc Gimnázi-
um, illetve az Avasi Gimnázium 
hasonló jellegű fejlesztései követ-
tek. Ezek összesen több mint egy 

milliárd forint értéket hoztak Mis-
kolcra. Tavaly a Földes Gimnázi-
um igazgatója azt mondta: a labor 
nagyon népszerű, szeretik a fiata-
lok, hiszen ez már 21. századi szín-
vonalú.

Több intézményre – például a 
Herman Ottó Gimnáziumra is 
– napelemek kerültek a múlt év-
ben. Miskolc a Green City moz-
galom mintavárosaként épített ki 
csaknem 50 millió forintból kor-
szerű rendszert három iskolában. 
A mintegy 380 négyzetméter fe-
lületű napelem-rendszer össze-
sen 51.443 kWh villamos energiát 
termel. Ezek segítségével a három 
miskolci intézmény az éves áram-
díjának mintegy tizennyolc szá-
zalékát takaríthatja meg és ez az 
összeg megközelítheti a kétmillió 
forintot is.

Milliárdos oktatási  
fejlesztések Miskolcon Országos nyilvánosságot kapott a 

miskolci Herman Ottó Gimnázi-
um nyílt levele. Az iskola közalkal-
mazotti tanácsának elnöke szerint 
nem jól működik az oktatási rend-
szer. A felmerült kérdésekről meg-
kérdeztünk más gimnáziumokat is 
és exkluzív interjút adott szerkesz-
tőségünknek Sipos Imre, közneve-
lésért felelős helyettes államtitkár 
(kis képünkön) is.

Kedden tette közé nyílt levelét a 
Herman Ottó Gimnázium közal-
kalmazotti tanácsának nevében Pilz 
Olivér, a testület elnöke. Ebben szó 
esik a pedagógusbérekről, az iskolák 
üzemeltetéséről, a tanárok és diákok 
leterheltségéről és a tanterv átalakí-
tásáról. Azt írják, hogy sokszor nem 
tudják, hogy ki vásároljon krétát, ha 
az elfogyott és ki cserélje ki a villany-
körtét. A levélben panaszkodnak a 
tanárok túlterheltségére, arra, hogy a 
sok adminisztráció elveszi az időt a 
szakmai munkától. Követelik, hogy 
a jelenlegi reformoknak nevezett ak-
ciókat azonnal függesszék fel. 

Pilz Olivér szerint a szeptember-
ben esedékes 3,4 százalékos bér-
emelés kevés, alig érzik meg. Hang-
súlyozta, hogy ők nem a pénzért, 
hanem az egész új oktatási rendszer 
ellen emelték fel a hangjukat. Mint 
mondta, örültek, amikor elkészült 
a természettudományos labor az is-
kolájukban, de emellett például me-
dicin labdára és rugós erőmérőre is 
szükségük lenne.

Szűcs Tamás, a Földes Ferenc Gim-
názium közalkalmazotti tanácsának 
elnöke úgy nyilatkozott: ők már ko-
rábban tudtak a hermanos levélről, 
amit inkább segélykiáltásnak tarta-
nak. Csütörtökön szerveztek titkos 
szavazást a csatlakozásról és a vok-

solók túlnyomó többsége támogatta 
a Herman kezdeményezését.

Schmidtné Törő Ágnes, az Avasi 
Gimnázium igazgatója azt mondta, 
részben uniós elvárás volt, hogy az 
oktatási intézmények belső önértéke-
lési rendszerét újítsák meg. Szerinte 
egy ilyen változtatáshoz idő kell, akár 
10-15 év. Vannak ugyan nehézségek a 
rendszerben, de ezeket közösen kell 
megoldani, időt kell hagyni az átala-
kításhoz. Folyamatosan egyeztetniük 
kell az érintetteknek. Schmidtné Törő 
Ágnesnek a nyílt levél stílusa nem 
tetszik, szerinte nem a sajtóban kell 
üzengetni, hanem szakmai egyezteté-
seket kell tartani. 

Sipos Imre, az 
EMMI közne-
velésért felelős 
helyettes állam-
titkára exkluzív 
interjút adott az 
ügyben a Mis-
kolci Naplónak. 
Mint mondta, arról, hogy ki vásárol-
ja meg a villanykörtét és a krétát, az 
iskola és az üzemeltető képviselőjé-

nek kell egyeztetni. Nem fordulhat 
elő, hogy a működéshez szükséges 
eszközök nem állnak rendelkezésre. 
Az adminisztrációs terhekkel kap-
csolatban a helyettes államtitkár úgy 
nyilatkozott: a pedagógus előmene-
tellel összefüggő elvárásokon változ-
tatni fognak, hogy minél kevesebb 
dokumentumot kelljen ehhez a taná-
roknak elkészíteni. A diákokkal kap-
csolatos adminisztráció nem bővült, 
ebben nem volt változás.

Sipos Imre abban egyetértett a pe-
dagógusokkal és a diákokkal, hogy 
felül kell vizsgálni a tananyag meny-
nyiségét és közelebb kell vinni az 
oktatást a valósághoz. Dolgoznak 
rajta, hogy csökkentsék a kötelező 
tananyag mennyiséget. A helyettes 
államtitkár szerint még 2-3 év kell 
ahhoz, hogy az új rendszer a jelenle-
ginél gördülékenyebben működjön.  

A pedagógusok munkáját maxi-
málisan elismerjük, támogatjuk, a 
diákoknak és a szülőknek pedig nem 
kellene érezniük semmit a változás 
nehézségeiből – fogalmazott a he-
lyettes államtitkár.

Nyílt levél a Herman Gimnáziumból

Szerda délután folytatódtak az 
egyeztetések a szakszervezetek és 
az MVK között. Információink 
szerint nem közeledtek az állás-
pontok, így valószínűleg sztrájk 
lesz, bár lapzártánkig ennek felté-
teleiről, az elégséges szolgáltatás 
mértékéről sem sikerült megálla-
podni. 

A Miskolc Holding Zrt. csütörtö-
kön közleményt adott ki, melyben 
leszögezik: az elkövetkezendő na-
pokban is zavartalan lesz a közleke-
dés városunkban, a Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt. szakemberei min-

den fennakadás nélkül végzik fela-
dataikat.

Tájékoztattak, a vállalat gazdasági 
vezetése továbbra is fenntartja a dol-
gozók számára korábban megfogal-
mazott ajánlatát a béremelésekre és 
az egyéb juttatásokra vonatkozóan 
is. Singlár Zsolt, az MVK Zrt. vezér-
igazgatója az alábbi tartalmú leve-
let küldte el csütörtökön a társaság 
munkavállalóinak: „Tisztelt Kol-
légám! A vállalat jelenleg is fenn-
tartja ajánlatát a 3%-os béremelés-
re, a cafetériára és a prémiumokra 
is, miközben a karácsonyi jutalmat 
is kifizettük. Ugyanezt az ajánlatot 

minden holding vállalat elfogadta, 
csak az MVK szakszervezetei nem, 
ezért őszinte sajnálatomra jelenleg 
nem a nyugalmas építkezés korsza-
kát éljük. Még nagyobb aggodalom-
mal tölt el, hogy a szakszervezetek 
sztrájkra készülnek, így a dolgozók 
bére nem emelkedni fog, hanem a 
sztrájk alatt a résztvevők sem fize-
tést, sem cafetériát nem fognak kap-
ni, mert a sztrájktörvény nem en-
gedi. Úgy érzem jelen helyzetben 
mindenki részéről bölcsességre és 
tisztánlátásra van szükség.

Kollegiális üdvözlettel, Singlár 
Zsolt vezérigazgató”

Béremelési ajánlat fenntartva, a közlekedés zavartalan lesz a városban

Az oktatási rendszer átalakítása után kettévált az általános és közép-
iskolák szakmai irányítása és üzemeltetése. Ez azt jelenti, hogy míg a 
pedagógusoknak az igazgató a felettese, a karbantartóknak vagy a por-
tásnak az üzemeltető, Miskolcon a Miskolci Közintézmény-működtető 
Központ (MKMK) vezetője. 

Ha például a pedagógus vala-
milyen meghibásodást észlel, azt a 
portán elhelyezett hibabejelentőbe 
kell beírnia. Ha az iskolában dolgo-
zó karbantartó nem tudja elhárítani 
a hibát, a központban dolgozó és a 
szükséges képzettséggel rendelke-

ző beosztott javítja azt meg. Tavaly 
1595 ilyen hibajelzés érkezett az 
MKMK-hoz, annak 60 százalékát 
hét napon belül elhárították. 

A Herman Ottó Gimnázium ve-
zetése szeptember végén kereste 
meg írásban az MKMK-t. Azokat a 

karbantartási feladatokat, amelyek 
az iskola biztonságos üzemelteté-
séhez szükségesek (fűtési rendszer, 
balesetveszélyes burkolat javítása), 
már elvégezték a központ munka-
társai. A vészvilágítási rendszer 
felújításához szükséges anyagokat 
beszerezték, a lekerített szabad-
téri színpad fém tartóelemeinek 
eltávolítását elvégezik. Minden 
olyan kérést, amely az iskola mű-
ködését nem gátolja, betervezett az 
MKMK.

Az oktAtási intézmények működtetése

Exkluzív interjút adott a Miskolci Naplónak a helyettes államtitkár
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Boldog új évet!
Nincs hiány jókívánságokban így év elején, kicsit talán már túlzásokba is 

esünk, annyira eleget próbálunk tenni az illendőségnek. Nem is baj ez, leg-
feljebb azon érdemes némileg elgondolkodni, vajon tudatában vagyunk-e, 
hogy a megszokott jókívánságok mellett, milyen sokat tehetünk a gyakorlat-
ban is azért, hogy a környezetünkben élőknek, ha nem is mindjárt boldog, 
de legalább elviselhető legyen az élete. 

Persze nem minden függ tőlünk. Nyilván nagyon boldoggá teheti az új 
évet egy lottóötös, sikeres karrier, boldoggá tehetik családi örömök, jó egész-
ség… Ezek azonban - divatosan fogalmazva -„opcionális” dolgok, a minden-
napjainkat viszont élnünk kell, ezekkel együtt és ezek nélkül is. Élnünk kell a 
munkahelyen, a boltban, az orvosi rendelőben, az iskolában, a tömegközle-
kedési eszközökön, stb. S ki ne tudná, mennyire tönkretehetik a közérzetün-
ket azok az aprónak tűnő konfliktusok, súrlódások, amelyeket egymástól 
kell elszenvednünk, nap mint nap. Ez pedig már teljes egészében tőlünk függ, 
hiszen mi vagyunk a pultnál is a boltban, mi vagyunk a rendőregyenruhá-
ban, a tanári asztal mögött, a buszok vezetőfülkéiben vagy éppen az utasai 
között. S bár szívesen áthárítanánk ezt mindenféle égi és földi hatalmakra, 
de sajna az a helyzet, hogy legnagyobb mértékben mi vagyunk a felelősek 
érte, mennyire tudjuk élhetővé tenni egymás hétköznapjait. 

Valószínűleg sokan ismerik a történetet a fiúról, akinek nagyon rossz volt 
a természete. Nem vesztegette az időt, össze is veszett mindenkivel, akivel 
lehetett, mígnem az apja egyszer megelégelte, és azt mondta neki: mindig 
verjen be egy szöget a kert végében álló fakerítésbe, amikor megsért valakit, 
ő pedig nézni fogja a szögek számát. Az első nap a fiú bevert a kerítésbe vagy 
harminc szöget, aztán napról napra kevesebbet. Egyszer aztán eljött a nap, 
amikor nem vert be több szöget, mire az apja azt mondta: most pedig min-
den olyan napon húzzon ki egy szöget, amikor nem veszik össze senkivel. A 
fiú így is tett, s amikor az összes szöget kihúzta, az apja azt mondta neki: 
„Szépen viselkedtél, de nézd csak, mennyi lyuk van a kerítésben, soha többé 
nem lesz már olyan, mint régen volt. Ha összeveszel valakivel és valami csú-
nyát mondasz neki, ugyanolyan sebet hagysz benne, mint ezek a lyukak itt. 
Akárhány alkalommal is kérsz bocsánatot, a seb ott marad örökre”. 

Mi mást is lehetne hát kívánni így az új év elején, mint hogy lehető-
leg mindig több szöget próbáljunk  kihúzni a mindennapok során abból a 
bizonyos fakerítésből, mint ahányat beleverünk. Törekedjünk rá, hogy ne 
hagyjunk lyukakat a kerítésben, sebeket mások lelkében. 

SzepeSi Sándor

Idén sem múlhatott el az óesztendő – s köszönthetett be azt 
új! - belvárosi szilveszteri buli nélkül Miskolcon! December 
31-én ezúttal a Szent István téren kínált szinte minden kor-
osztály számára kellemes kikapcsolódást, találkozási lehe-
tőséget Miskolc város óévbúcsúztató rendezvénye.

A búcsúzó 2015-ös év utolsó napján este 18 
órakor indult a program, elsőként a Republi-
cot idéző MOHIKÁN zenekar lépett a szín-
padra. Ezt Individeo party követte, majd 20 
órától az INTIM TORNA ILLEGAL szóra-

koztatta az egyre szilveszteribb hangulatot mutató, népes 
közönséget. Finom enni- és innivalókból sem volt hiány 
a környéken (olyanok is akadtak szép számmal, akik ma-
gukkal hozták az utánpótlást.) Este 9-től fergeteges Elektró-
ger party kezdődött dj Bordee-val, fél 11-től éjfélig pedig 
az OCHO MACHO csapott a húrok közé. Éjfélkor pezsgő 

és tűzijáték durranásoktól kísérve kö-
szöntött be a 2016-os év Miskolc bel-
városában, majd a Himnuszt követő-
en kétórás szilveszteri utcabál és video 
disco kezdődött.

A Miskolci Gráciák Egyesület tagjai hagyományt teremtettek városunkban a betlehe-
mi láng fogadásával, átadásával, amelyet minden évben advent negyedik vasárnapjára 
időzítenek.

Immár hetedik alka-
lommal rendezték meg 
Miskolcon a karácso-
nyi várakozást ünnepé-
lyesebbé tevő betlehemi 
láng ünnepségét az el-
múlt évben, december 
20-án. A vallásos em-
berek számára a láng 
a krisztusi szellemiség 
szimbóluma, mások szá-
mára a békéé és a szerete-
té, mely elősegíti, hogy az 
emberek közelebb kerül-
jenek egymáshoz.

A lángot 1986 óta Jézus születési helyéről, 
a betlehemi születés templomából hozzák. A 
születés helyén örökmécses ég, ennek láng-
ját a hagyományok szerint lámpákba zárva, 
repülővel viszik Európába. Gyertyával gyer-
tyát gyújtva terjed a láng, jelképezve a kö-
zelgő ünnepet, a békét, az összetartozást. A 

betlehemi láng hozza el az ünnep fényét, a 
szeretetet és békét otthonainkba.

A gráciák a hagyományaiknak megfele-
lően minden évben elhozzák a lángot váro-
sunkba és ünnepélyes keretek között adják 
át a város lakosainak. Megfogalmazták, sze-
retnék a karácsonyt ezzel is ünnepélyesebbé 
tenni, emlékeztetni eredeti tartalmára, hogy 

ne csak a bevásár-
lásról szóljon az 
ünnep. A láng ün-
nepélyes fogadása 
és átadása ezúttal 
a minorita temp-
lomban majd a Hő-
sök terén  történt. 
Az ünnepség kere-
tében a történelmi 
egyházak képviselői 
is elmondták ünne-
pi gondolataikat, s 
zenét is hallgathat-
tak az érdeklődők.

Az óesztendő negyedik 
adventi vasárnapján, 
december 20-án Kri-
za Ákos polgármester 
gyújtotta meg a Szent 
István téren, Miskolc 
adventi koszorúján a 
negyedik gyertyát. 

Miskolc polgármestere 
köszöntőjében egyebek 
mellett kihangsúlyozta, 
az együttélés békéjéhez a 
hit, a remény és a szeretet 
vezet. - A negyedik gyer-
tya Keresztelő Szent Jánosé. Ő utat készített elő 
az emberek szívében Jézusnak, ezért a szeretet 
gyertyája az utolsó adventi gyertya – hangsú-
lyozta Kriza Ákos, 
kiemelve, hogy 
keresztény gyö-
kereinket tudato-
san kell őriznünk 
és ápolnunk. - 
Mi, miskolciak 
szerencsések va-
gyunk, hogy béke 
vesz körül min-
ket, akkor, ami-

kor a nagyvilágban annyi harc van. Miskol-
con békében ünnepelhetünk. Figyeljünk hát 
oda embertársainkra! – hívta fel a figyelmet 

Miskolc polgár-
mestere, kiemel-
ve, hogy ne csak 
a családunk kö-
rében, hanem a 
közösség felé is 
nyíljunk meg, 
segítsünk máso-
kon. - Azt kívá-
nom, most ka-
rácsonykor csak 
arra legyen gon-
dunk, hogy mi-
nél több örö-

möt tudjunk adni másoknak! 
– zárta köszöntőjét Kriza 
Ákos, majd meggyújtotta a 
negyedik gyertyát Miskolc 
adventi koszorúján. Az ün-
nepségen a Fráter György 
Katolikus Gimnázium, vala-
mint a Szent Benedek Gim-
názium és Szakképző Iskola 
diákjai szolgáltak.

FergetegeS SzilveSzteri 
Buli a BelvároSBan
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 „a betlehemi láng hozza el 
a szeretetet és békét otthonainkba”

Kriza áKoS: „MiSKolcon 
BéKéBen ünnepelhetünK”
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
Borsodcolor Kft. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2016. 01. 09-től 2016. 01. 15-ig 

Ariel mosópor, 1,4 kg, 1,5 kg, 866 Ft/kg 1299 Ft

Tomi folyékony mosószer 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Tomi mosópor, 1,4 kg–1,5 kg, 714 Ft/kg 999 Ft

Silan öblítő, 0,9 l – 1 l 539 Ft

Silan öblítő 2 l, 525 Ft/l 1049 Ft

Perwol folyékony mosószer, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft

Perwol folyékony mosószer, 1 l 949 Ft

Pantene hajbalzsam, 200 ml, 2500 Ft/l 499 Ft

Bref Power Aktív WC golyó, 2 db-os, 350 Ft/db 699 Ft

Bonux mosópor 1,5 kg, 666 Ft/kg 999 Ft

Nedves baba törlőkendő 100 db-os, 5 Ft/db 510 Ft

A megszűnő Széchenyi úti üzlet ügyfelei a 
Városház téri BÁV zálogfiókban tudják igény-
be venni a már megszokott szolgáltatásokat.

Az OREX napokon belül megszünteti miskolci 
zálogfiókját; az ügyfelek a továbbiakban a BÁV 
Városház tér 7. szám alatti zálogfiókjában tudják 
meghosszabbítani, illetve kiváltani zálogba adott 
értékeiket.

A zökkenőmentes átállás érdekében a Széche-
nyi István út 26. szám alatt található üzletben 
 infopont működik, ahol az ügyfelek részletes fel-
világosítást kaphatnak. 

Mi a teendő? Az ügyfélnek tulajdonképpen semmi más teendője nincsen, mint a zálogjegyével – 
3 perces sétát követően – befáradni a BÁV Városház téri zálogfiókjába. Itt is minden úgy fog történni, 
ahogy azt megszokhatták, egyedül a kapott zálogjegy külleme változik.

„Igyekeztünk olyan megoldást választani, ami az ügyfeleknek a legkisebb kényelmetlenséggel jár, 
hiszen a legfontosabb az ő elégedettségük.” – mondta el Szabó Szabina, a BÁV zálogigazgatója.

A BÁV fogadja az OREX miskolci ügyfeleit

Apróhirdetés
Magyar vizsla kölykök erősek vadász-barát alakúak, drótszőrű 
törzs könyvezett anyától egészségügyi könyvvel 15 000 Ft-ért kap-
hatók! Érdeklődni: 46/304-175 vagy a 30/322-9991 telefonon lehet.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 óráig.

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve  
specialistái vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜLT SÉRVKÖTŐ, HASKÖTŐK 
TÖKÉLETES  VÉDELMET NYÚJTANAK MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk  
Miskolcon, Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok. 

Fehér Holló patika
2016. január 14. (csütörtök) és 2015. február 11. (csütörtök) 13.30–14.30
Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.

Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu l www.spranz.hu
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Idén is megajándékozta a Miskolc Holding a Gyermekváros lakóit ka-
rácsony előtt. A cég és tagvállalatainak dolgozói már négy éve támogatják 
azokat a gyerekeket, akik nem tölthetik a szeretet ünnepét a családjukkal.

- Mindig egyeztetünk az intézmény vezetőivel, mire van szükségük az 
itt élőknek és aszerint állítjuk össze az ajándékcsomagokat. Többnyire 
ruhaneműkről van szó, illetve sportszerekről, játékokról – nyilatkozta 
Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommunikációs vezetője. Pálffy 
Kinga, a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója elmondta, minden évben 
megkéri az intézményvezetőt, javasoljon számára két olyan diákot, akik 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, az ő számukra külön ajándékokat 
szokott vásárolni. 

 

Elismeréseket adtak át a legjobb 
szervezőknek a 2015. évi Európai 
Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
záró konferenciáján 2016. január 
6-án, Budapesten. Eger, Göd, Haj-
dúböszörmény és Nagykamarás 
mellett Miskolc is a legjobb szerve-
ző önkormányzat díjban részesült. 

Az elismerést 182 résztvevő önkor-
mányzat közül öten kapták meg. A 
díjakat - egy elismerő oklevelet 
és egy kerékpárt - Szabó Zsolt 
fejlesztés- és klímapolitikáért, 
valamint kiemelt közszolgál-
tatásokért felelős államtitkár 
adta át. Elmondta, a fejlesztési 
tárca eredetileg 40 millió fo-
rintos keretösszeget különített 
el az eseménysorozat kapcsán 
benyújtott egyedi támogatá-
sokhoz. A fokozott érdeklő-
dés miatt azonban végül több 
mint 54 millió forint támoga-
tást ítéltek oda összesen 160 önkor-
mányzat számára.

A 2002 óta minden szeptember-
ben megrendezett Európai Mobilitá-
si Hét egyre több emberhez juttatja 
el a környezetbarát és fenntartha-
tó közlekedés üzenetét a kontinen-
sen és azon túl is. A kampányhoz 

tavaly minden korábbinál több, 182 
hazai település csatlakozott. Ezzel 
Magyarország több mint negyven 
ország versenyében ismét az előkelő 
harmadik helyen végzett.

A mobilitási hét miskolci esemé-
nyeit az önkormányzat költségveté-
si forrásból finanszírozta, az Nem-

zeti Fejlesztési Minisztérium 
pedig pályázati forrással tá-
mogatta. Az egyhetes prog-
ramsorozat lebonyolítását a 
Komlóstetői Kerékpáros Sport 
Klub, valamint a Factory stáb-
ja szervezte és koordinálta.

A programsorozat megszer-
vezésében és lebonyolításában kö-
zel 30 cég, intézmény és társadalmi 
szervezet vett részt. Mindenkinek 
köszönik a segítséget! Mellettük még 
20 oktatási intézmény, iskola, óvoda 
kapcsolódott be a rendezvényekbe, 
a programokon összesen 2600-an 
mozdultak meg.

Farkas József volt az első csecsemő, aki az új esztendőben Miskolcon 
látta meg a napvilágot. A kisfiú 2016. január 1-jén, hajnali 3 óra 35 perc-
kor született a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, 2400 gram-
mal és 46 centivel. Húszéves édesanyának ő az első gyermeke, a család 
Mezőzomboron él.

Öt kórtermet tett színesebbé, ba-
rátságosabbá nemrégiben a Kun 
Klaudia Angyali Gyermekszív 
Agydaganatos Gyerekekért Ala-
pítvány a B.-A.-Z. Megyei Kórház 
Gyermekegészségügyi Központjá-
ban. 

Theodorovics Andrea, az alapít-
vány szóvivője elmondta, az elmúlt 
év második felében kifestették a 
kórtermeket, mesefigurákat festet-
tek a falra, televíziókat vásároltak a 
szobákba, kábel-televízós és internet 
hozzáférést építettek ki. Az alapít-
vány képviselői játékokat is vittek a 
gyerekeknek, az onkológiai osztály-
nak pedig 367 ezer forintot adomá-
nyoztak, karácsony előtt. Mint meg-
tudtuk, idén is folytatják a munkát, 
a tervek szerint további hét szobát 
alakítanak színesebbé, barátságo-
sabbá.

A rendőrök mentették meg az életét annak a 
csecsemőnek, aki egy miskolci villamosmeg-
álló mellett született, január 2-án éjszaka.

Megtudtuk, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főka-
pitányságra január 2-án 23 óra 45 perckor ér-
kezett lakossági bejelentés, hogy az Ár-
pád úton lévő egyik villamosmegállónál 
szülni kezdett egy nő. Egy járőrpáros né-
hány percen belül a helyszínre érkezett, 
s látták, hogy a megálló melletti gyalo-
gos átkelőhelyen egy nő áll, akinek le-
húzott nadrágjában már benne volt az 
újszülött gyermek. Farkas Tamás tör-
zsőrmester haladéktalanul hozzálátott 
a csecsemő légútjainak megtisztításá-
hoz, a gyermek kisvártatva felsírt, élet-

funkciói helyreálltak. Lantos 
Krisztián törzsőrmester köz-
ben az anyát védte a kihűlés-
től egy pléddel. Hamarosan a 
mentőszolgálat munkatársai 
is a helyszínre érkeztek, akik 

folytatták az anya és a gyer-
mek ellátását, majd a mis-
kolci Semmelweis Kórházba 
szállították őket. 

Az újszülött jól van, a Ri-
kárdó nevet adták neki. Úgy 

tudjuk, zavartan viselkedő édesanyjától el-
sőre kevés információt lehetett megtudni ar-
ról, hogy került a villamosmegállóba. Állító-
lag korábban jött a gyermek a vártnál, s mikor 
érezte a fájásokat, megpróbált eljutni egy kór-
házba, de a baba nem várt addig. Rikárdó egy 

csecsemőotthonba kerül, mivel édesanyja 
körülményeit már terhessége idején sem 
találta megfelelőek a védőnői szolgálat a 
gyermekneveléshez. Szabóné Turzó Kin-
ga, a MISEK sajtóreferense érdeklődé-
sünkre elmondta, intézményük védőnő-
je, akihez most hivatalosan tartozik az 
ügy, ezért nem adhatja majd ki a gyerme-
ket az anyjának. A hivatalos közlés sze-
rint ilyenkor a védőnői szolgálat a „nem 
vihető haza” jelzést adja.

Meglepetés 
a gyermekváros 
lakóinak

SzíneSebb kórterMekben 
gyógyulhatnak

Újszülött életét mentették meg a rendőrök miskolcon

az első baba városunkban, 
az új esztendőben

miskolc az európai mobilitási 
hét legjobb szervezői között!



Múlt és jelen Miskolci Napló8

Mint arról hírt adtunk, halálának 
közelgő centenáriuma alkalmából, 
négy miskolci intézet fogott össze 
annak érdekében, hogy felmérjék 
és közzétegyék mindazt, ami Lévay 
József személyéhez, munkássághoz 
kötődik. A jeles miskolci író, poli-
tikus, közéleti személyiség, naplója 
szerint, így élte meg, az 1899-1900-
as évek fordulóját.  

1899. december 26. Meglehetősen 
népes családi körben töltöm most a 
Karácsony két napját. Húgaimhoz 
hazaérkeztek a távollevő fiúk: Pali, 
a honvéd főhadnagy; Gyuri, az ura-
dalmi ménesfelügyelő. S ez utóbbi 
elhozta fiatal nejét is, aki alig hét-
nyolc hónapi házasság után eltitkol-
hatlanul láttatja már a szeretet rejtett 
gyümölcsét. Mind a két fiú sorsának 
irányozásában gyermekkoruk óta én 
voltam egyik fő eszköz. Hála az ég-
nek, hogy eddig még jól ütött ki. 

Az ünnep első napján templo-
munkban úrvacsorájával éltem a 
gyülekezettel együtt, amint azt már 
minden sátoros ünnepben rendesen 
és elmaradhatatlanul tenni szoktam 
évtizedek óta. A száraz, fagyos, nagy 
hideg visszatartóztatta az úgyneve-
zett úri rendet. A külső hideg meg-
fojtotta kebelökben a belső vallásos 
meleget, ha ugyan van kebelökben 

valami olyan. A köznép fölötte nagy 
számmal jelent meg, és buzgón éne-
kelt. Mikor jutunk oda, hogy leg-
alább jobb módú eklézsiáinkban a 
templomot télen át fűtsék? Miskol-
con már a lutheránusok teszik, ben-
nünket pedig ott is visszatart az él-
hetetlenség és a fukarság. Ez évben 
már nemigen keresem föl többé ezt 
a csendes kis hajlékot (ti. sajószent-
péteri szülői ház). Ez évből már csak 
hat napunk van hátra. Mikor ismét 
megjövök, akkor már beléptünk a 
XX. századba, amelyre nézve még 
mindig foly a vita: vajon 1900-zal 
vagy 1901-gyel kezdődik-e? Annyi 
bizonyos, hogy új évet érünk, s ne-
kem elég most az el-múlt egy évre 
visszatekintenem, s érezni, hogy an-
nak folyását nincs miért megbán-
nom s nincs miért visszakívánnom. 

1900. január 1. Ezt a napot vagy 
ennek legalább egy részét itt akar-
tam eltölteni (ti. Sajószentpéter). 

Emberi vélemények szerint emlé-
kezetesb nap ez a többinél, sőt ne-
vezetesebb az életemben előforduló 
minden új év napjainál: mert egy új 
század kapuját nyitja meg előttünk. 
Óhajtottam, hogy ez a nap itt lás-
son engem ebben a hajlékban, mely-
ből életem kiindult, melyben szüle-
im boldog családi életének boldog 
részese voltam, s melybe vándorlá-
somból, ha nem is nyugodni, de em-
lékezni visszatértem. Itt leheljen rám 
ez új század első napja; itt jegyezzen 
el az új év életemből még hátralévő 
időm miként leendő folyásának. A 
Szilveszter napját tegnap a Bikkben 
vadászattal, estéjét pedig Miskolcon 
egy kedves család körében mulat-
va töltöttem, s vidám barátkozással 
ott üdvözöltük éjfél után az új évet.  
Mennyi jó kívánat, mennyi remény 
mindenfelé! S az év végén mennyi 
csalódás, mennyi veszteség, bánat és 
könny!                         SoMorjai LeheL

A Népkertben 1896-ban merült fel egy korszerű szórakozóhely építé-
sének a gondolata. A terveket Adler Károly készítette el 1898-ban. A park 
sétányrendszerét nem akarták megbontani, ezért a város megvásárolt egy 
1400 négyszögöles területet a Lövölde kert mellett. Az új épületet 1903. 
április 24-én adták át. Az első bérlő Bokross Károly volt, az ő munkássága 
nyomán terjedt el a Népkerti Vigadó elnevezés. Később az épületet a nép-
kerti sporttelephez kapcsolták, a Miskolci Sport Egyesület csarnokává, a 
szomszédos korcsolya- és teniszpályák kiszolgáló épületévé alakították. 
Az átépítési terveket Hajós Alfréd készítette el 1926-ban. Emeletráépítést 
hajtottak végre, torna- és vívócsarnokot alakítottak ki, lényegében ekkor 
nyerte el mai külső megjelenését. 1927-ben nyitották meg, a neve ekkor 
„Sport vendéglő” lett. Az 1960-as–1970-es években táncestes szórakozó-
hely volt itt, egy 1985-ös hír szerint viszont már nem működött, állaga 
folyamatosan romlott. 1995-től Puskás Péter tervei szerint felújították, a 
belső terek díszítése és berendezése Fata György munkája. A Népkerti Vi-
gadót 1997. január 30-án avatták fel újra.                     fotó: MocSári LáSzLó

akkor...
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„Mennyi jó kívánat, mennyi remény mindenfelé!”   

„Ma itt van a magyar vidék nemzeti galériája”

Újévi íráS, Lévay józSef  
NapLójábóL 

Miskolcon talált végleges otthonra 
a zsidó származású „kóser” hentes, 
Kövesi István ötven évig titok-
ban tartott festménygyűjteménye, 
amelyet a Magyar Nemzeti Bank 
az értéktár program keretében 795 
millió forintért vásárolt meg és 
mint letétet, a Herman Ottó Múze-
umban helyezi majd el. 

A 115 festményt tartalmazó, pá-
ratlan művészeti értékkel bíró gyűj-
temény most a Miskolci Galériában 
látható, a „Kövesi István titkos gyűj-
teménye – Remekművek Aba-No-
váktól Zifferig” elnevezésű kiállítást 
nemrégiben nyitották meg. 

Kriza Ákos polgármester köszön-
tőjében elmondta, a hagyaték igazán 
méltó helyre került, Miskolc eddig is 
gazdagnak mondhatta magát a kép-
zőművészet, az alkotók és a gyűjte-
mények terén. A múzeum törzsanya-
ga folyamatosan gyarapodik, eddig az 
1700-as évektől a két világháború kö-
zötti időszakig rajzolta meg a magyar 

festészet történeti ívét. A Kövesi-gyűj-
temény ezt kiterjeszti egészen az 1970-
es évekig. - Ezzel egy olyan átfogó ki-
állítás jön létre Miskolcon, amely a 
legjelentősebbnek mondható, a Nem-
zeti Galéria után. Ma a magyar vidék 
nemzeti galériája Miskolcon van! – 
szögezte le Kriza Ákos, hangsúlyoz-
va a város művészeti értékek őrzése, 
gondozása iránti elkötelezettségét.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 
2014. januárjában indította el mű-
kincs-visszavásárlási értéktár prog-
ramját, a külföldi tulajdonba került 
fontos műkincsek minél nagyobb 
hányadának visszaszerzése, vala-
mint a hazai hagyatékokban fellelhe-
tők itthon tartása céljából.

Gerhardt Ferenc, az MNB alelnöke, 
a program vezetője elmondta, olyan 
kiemelkedő értékű műkincseket is 
próbálnak megszerezni a hazai mú-
zeumok számára, amelyek hiánypót-
lóak, s jelentős mértékben gyarapít-
ják a nemzeti, valamint az egyetemes 
kulturális örökséget.  – Nagyon fon-

tosnak tartjuk, hogy az ilyen gyűjte-
ményeket megőrizzük és átadjuk az 
utókornak – hangsúlyozta Gerhardt 
Ferenc, méltatva Kövesi István tevé-
kenységét, s kiemelve: ehhez spirituá-
lis, belső indíttatásra van szükség. 

Heisler András, a Magyarorszá-
gi Zsidó Hitközségek Szövetségé-
nek elnöke kiemelte, hogy egy ilyen 
gyűjtemény Párizsban, Londonban, 
vagy Európa bármely más főváro-
sában is megállná a helyét. Mint fo-
galmazott, a kollekció egyrészt azért 
nagyon érdekes, mert rengeteg stí-
lusirányzat és technika keveredik 
benne, másrészt azért, mert egészen 
különleges körülmények között jött 
létre. A számos viszontagságon át-
esett, Mauthausent is megjárt, majd 
fizikai munkásként dolgozó Kövesi 
István 1957-ben vette át egy külföld-
re távozott kereskedő újlipótvárosi 
kóser húsboltját. A ’60-as években 
támadt fel az érdeklődése a műkin-
csek, festmények iránt, egyre több és 

jobb alkotást vásárolt. Szívesen fo-
gadta meg hozzáértő ismerősei, hiva-
tásos becsüsök tanácsait, aukciókra 

járt, és hamarosan kitűnő képekhez 
jutott. Gyűjteménye végül megha-
ladta a 230 darabot és – mások mel-
lett – olyan festők műveit foglalja 
magában, mint Vaszari János vagy 
Rippl-Rónai József.

A kiállítás 2015. december 22-én 
nyílt meg a Miskolci Galéria Rákóczi 
Házában, és 2016. június 25-ig lehet 
ezen a helyen és ebben a formában 
megtekinteni a műalkotásokat. Ezt 
követően restaurátorhoz kerülnek a 
festmények, 2017 végétől pedig a ter-
vek szerint állandó tárlaton lesznek 
majd kiállítva, amelynek a Herman 
Ottó Múzeum ad otthont.

Miskolcon látható a Kövesi-gyűjtemény 



Nagyarányú győzelmet aratott csütörtök este az Aluinvent 
DVTK Miskolc a svéd Lulea vendégeként a női kosárlabda Eu-
rópa Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

Az Aluinvent DVTK-nak csak az első negyedben volt egyenrangú 
partnere a Lulea. Az Alyssia Brewer vezette diósgyőri lányok a máso-
dik játékrészben 11-0-ás rohammal húztak el riválisuktól, a nagyszü-
netben már 45-28 volt az állás. Térfélcsere után csakhamar 20 pont fölé 
nőtt a különbség, ezt követően pedig már csak a győzelem mértéke volt 
kérdéses. A nyolcaddöntő visszavágóját egy hét múlva rendezik Mis-
kolcon.

Eredmény: Lulea (svéd) - Aluinvent DVTK Miskolc 62-86 (21-24, 
7-23, 18-21, 16-18)

Jól startoltak 
a kosaras lányok
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Az év első napjaiban komoly dön-
tést hozott a DVTK Jegesmedvék 
vezetése. Mayer Pétert visszahív-
ták a vezetőedzői pozíciójából. 
A csapatnak új motivációra van 
szüksége – nyilatkozta Egri István, 
a DVTK Jegesmedvék elnöke.

Elmondta, nagyon nagy elvárá-
sok vannak a tulajdonosok, a me-
nedzsment és a szurkolók részéről 
is. – Nekünk az a célunk, hogy egy 
ütőképes csapatot alakítsunk ki, na-
gyon erős ellenfeleink lesznek. A 
csapatnak új motivációra van szük-
sége, Jason Morgan (képünkön) már 
nyár óta ismeri a sportolókat és a kö-
rülményeiket. Azt tartottuk a legcél-
szerűbbnek, hogy ő legyen a vezető 
edző – tette hozzá Egri István. 

Krónika: December 18. A DVTK 
Jegesmedvék csapata Dunaújváros-
ban lépett jégre és magabiztosan 
hozta el a három pontot. (Duna-
újvárosi Acélbikák – DVTK Jeges-
medvék 2-4) December 21. A Macik 
sima győzelmet arattak Brassóban 
(ASC Corona Brasov - DVTK Je-
gesmedvék 1-5) egy nappal később, 
Csíkszeredán azonban beleszalad-
tak egy vereségbe. (HSC Csíkszere-
da - DVTK Jegesmedvék 3-2)

December 26. Karácsonyi han-
gulatban fogadták az Újpestet és 
magabiztos győzelmet ajándékoz-
tak a szurkolóknak a Jegesmed-
vék. (DVTK Jegesmedvék - UTE 
6-2) Egy nappal később Ferencvá-
ros háromgólos hátrányból fordítva 
győzött Miskolcon. (DVTK Jeges-
medvék – FTC 3-5) December 30. 
A szezonban másodszor látogattak 
Debrecenbe a Macik és ismét si-
került elhozniuk a három pontot. 
(Debreceni HK - DVTK Jegesmed-
vék 4-5)

Január 3. Vissszavágtak és két 
góllal a Fradi fölé kerekedtek a Je-
gesmedvék. Ezzel újra a tabella élére 
álltak. (FTC - DVTK Jegesmedvék 
3-5) Január 6. A DVTK Jegesmed-
vék a MAC gárdájával játszottak 
rangadót és háromgólos hátrányból 
felállva győzték le a házigazdákat. 
(MAC Budapest – DVTK Jeges-

medvék 5 – 7)

Jason Morgan vette 
át az irányítást 

Sajtótájékoztatón mutatkozott be a 
DVTK új vezetőedzője, Egervári Sán-
dor és segítője, Pisont István kedden 
reggel a diósgyőri stadionban. Az ese-
ményen részt vett Szabó Tamás ügyve-
zető és Árki Gábor sportigazgató is.

Szabó Tamás emlékeztetett arra, 
hogy tavaly nyáron Bekő Balázs szemé-
lyében új vezetőedzője lett a csapatnak. 
A piros-fehérek azonban nem úgy tel-
jesítettek, ahogy ez elvárható lett volna. 
Ezután jött a váltás, megkezdték az új 
edző keresését, s Egervári Sándor mel-
lett tette le a voksát a vezetés, mert rend-
kívül eredményes klubedzői pályafutás 
áll mögötte. 

Egervári Sándor kifejtette, az a célja, 
hogy stabilizálja az együttes helyzetét. 
Hozzátette: „hatékony, lényegesen ag-
resszívabb futballt” szeretne és ki akarja 
szolgálni a közönséget. Emlékeztetett rá, 
hogy sokat hezitált az elmúlt évben kü-
lönböző felkérések kapcsán, de a diós-
győri csapat vezetőedzői feladatát nagy 
kihívásnak tartja. Elmondta, egy olyan 

klub életében szeretne eredményes 

lenni, amely az elmúlt évtizedekben 
többször volt meghatározója a magyar 
labdarúgásnak. Értékelése szerint jók a 
lehetőségei a DVTK-nak, a vezetés reá-
lisan látja a pillanatnyi helyzetet. Jelen-
leg tetemes ponthátrányban vannak a 
középmezőnyhöz képest is, így ahhoz, 
hogy előre tudjanak lépni, „bravúros ta-
vaszt kell produkálni”. A keretben mini-
mális változás lehet, s bár erről egyelőre 
nem tud konkrétumot mondani, a hely-
zet hétről hétre tisztulni fog és a török-
országi edzőtáborba már az megy, aki 
biztos tagja lesz a DVTK-nak. Egervá-
ri Sándor közvetlen segítőjeként Pisont 
István tevékenykedik. A szakember já-
tékospályafutását követően eddig első-

sorban fiatalokkal foglalkozott. A stá-
bot erősíti még Veréb György és Lippai 
József.

Ezt követően közel egy órán keresz-
tül az öltözőben beszélgettek a csapat-
tagokkal, majd kezdetét vette a műfüves 
edzőpályán a közös munka. A beme-
legítést a DVTK utánpótlásában dolgo-
zó Egri Attila vezényelte, majd átvette az 
irányítást Egervári Sándor és ezzel visz-
szavonhatatlanul elkezdődött a 2016-os 
futballév. Szerda délután csatlakozott az 
Egervári Sándor által vezetett edzéshez 
Elek Ákos, a DVTK korábbi játékosa. 
A klub és a játékos, illetve kínai klubja 
között folyamatosan zajlanak a tárgya-
lások.

Magyarország felnőtt női vízilabda-válo-
gatottja bizonyult legjobbnak múlt héten, a 
Miskolcon rendezett I. Univer-Kupa küzdel-
meiben. 

Január 10-én kezdi meg szereplését a magyar 
női vízilabda-válogatott a szerbiai Európa-baj-
nokságon. Előtte, vasárnaptól keddig Miskol-
con, a Kemény Dénes Városi Sportuszodában 
nemzetközi tornán szerepeltek a lányok. Itt az 

Eb-n is csoportellenfél görögök mellett a másik 
ágon szereplő olasz, valamint a magyar ligavá-
logatottal mérkőztek meg. A torna végeredmé-
nye: 1. Magyarország 9 pont, 2. Olaszország 6 
pont, 3. Görögország 3 pont, 4. Magyar Liga-
válogatott 0 pont. A díjakat kedden este Kriza 
Ákos, Miskolc város polgármestere, Kiss János 
és Kiss Gábor alpolgármester, továbbá Sebes-
tyén László, a Fidesz miskolci szervezetének el-
nöke adta át.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszter döntése alapján Gercsák 
Szabina a 2015/2016. tanévben elnyerte a Magyar Sportcsillagok Ösz-
töndíjat. Az ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben tanuló, olyan 
olimpiai sportágakban sportoló diákok támogatása, akiknek tanulmá-
nyaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa- vagy világbajnoki, illetve 
olimpiai érmet szereznek. Gercsák Szabina junior világbajnok cselgáncso-

zó nem csupán a sport terén, de egyetemi tanulmányaiban is kiemelkedő 
teljesítményt nyújt. 

Január 10-én, a hét utolsó napján kezdődik a 
hatnapos, U18-as női világbajnokság a Mis-
kolci Jégcsarnokban. 

Egri István, a szervezőbizottság vezetője az 
esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján elmond-
ta, a most tízéves Jégcsarnok debütáló nemzet-
közi eseménye szintén egy U18-as világbajnok-

ság volt, így ez most keretbe foglalja az intézmény 
első évtizedét. Számtalan tornának, nemzetközi 
mérkőzésnek adott már otthont a Jégcsarnok és a 
miskolci hokiszurkolók mindig jó hangulatot te-
remtettek. Remélhetőleg most is sokan kilátogat-
nak majd a mérkőzésekre. Emellett a szervezők 
a vendégcsapatoknak is szeretnék megmutatni 
Miskolcot, hogy elvihessék a város jó hírét.

„Hatékony, lényegesen 
agresszívabb futballt szeretnék”

EgErvári Sándor 
a DVTK új VezeTőeDzője

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

A MAgyAr válogAtott 
nyErtE A kupát Vasárnap indul a női jégkorong 

világbajnokság Miskolcon
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minőségi gyártás    
17 éve az autóipar szolgálatában miskolcon 

A Shinwa Magyarország Precíziós Kft. az autóipar piacvezető márkái (Mercedes, Opel, Fiat, Skoda, 
Toyota, Audi, stb...) részére gyárt prémium kategóriás minőségű termékeket, melyek a műszerfal részét 
képező, a szórakoztató elektronikát és a klíma rendszereket vezérlő egységek. 

A vállalat bővülő tevékenységéhez keres új munkavállalókat fizikai munkaterületekre.

A közhiedelemmel ellentétben ez nem pusztán összeszerelési munka, hanem egy komplex technológiai fo-
lyamat megvalósítását jelenti. A végzendő feladatok sokrétűek és egymásra épülnek. A szakterületek, ahova vár-
juk a leendő kollégákat: fröccsöntés, gombfelrakás, festés-minőségi szakterület, lézer-gravírozás, fröcs-
csöntőszerszám-karbantartás, raktár/logisztikai terület valamint gyártósori támogató technikus.

Akiket keresünk és az elvárásaink: 
•  legalább 8 osztály (befejezett alapfokú végzettség)
• bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány 
• gyors tanulási készség és képesség 
• több műszakos munkarend vállalása 
• pályakezdőket is fogadunk 

Amit kínálunk: 
• stabil, hosszú távú munkaviszony 
• fix havi díj és teljesítményalapú bónuszok 
• étkezési jegy 
• igényes, kulturált munkakörnyezet 
• előremenetel, tréningek, képzési lehetőségek.

Jelentkezés módja: telefonon: az 46/530-706 és a 46/530-765 telefonszámokon hétfőtől–péntekig 8:00-
16:30 terjedő idő intervallumban, valamint  az álláskereső önéletrajzával e-mailben a shinwa@shinwa.hu 
e-mail címre illetve a vállalat portájára leadott önéletrajzokkal lehet 2016. 01. 22-ig (péntek). Az önéletraj-
zok befogadása után adunk időpontot az interjúkra a jelentkezőknek.

A vállalat telephelye:  3534 Miskolc, Muhi u. 2/a (a Kenyérgyár mögött, a Szinva-parton.) 
Tömegközlekedéssel történő megközelítése: az Újgyőri főtérről induló 9-es busszal az 5. megállónál a 

Verseny utcánál kell leszállni, ahonnan már látható a gyár). 

sHinWA

január 8–19-ig

ÚJ ÉV – ÚJ AKCIÓK  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

D.E. Paloma őr. vák. kávé 225 g, egységár: 1996 Ft/kg 449 Ft 
Farmer UHT tej 1,5 %, 1 l 149 Ft
Ariel mosópor color 20 mosás, 1,5 kg, egységár: 1132,66 Ft/kg helyett 799,33 Ft/kg  1699 Ft helyett 1199 Ft

VárJUK 2016-BAN Is COOP ÜZLETEINKBE!

Eh. sertés lapocka               
1 kg

5% áFáVAL 
CsAK 799 Ft/kg

Eh. sertéstarja              
1 kg  

5% áFáVAL 
CsAK 779 Ft/kg

Nesquik  
kakaópor              

200 g, egységár: 1495 Ft/kg    

szuper ár: 299 Ft

Hétvégi akció tőkehúst árusító üzleteinkben január 8–9:

áLLásLEHEtőség
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

géPKOCsiVEZEtő
Feladatok:

•  Hulladék begyűjtése és szállítása  
járatterv alapján

•  A gépjármű ürítő és motorikus szerke-
zetének rendeltetésszerű üzemeltetése

• Menetokmányok precíz vezetése

Elvárások:
•  C kategóriás jogosítvány 
• Fizikai állóképesség, rugalmasság

Előny:
• 3 év vezetési tapasztalat 
• GKI kártya megléte
• „CE” kategóriás jogosítvány
• Nehézgépkezelői végzettség
• ADR oktatási bizonyítvány
• Hulladékgyűjtő és –szállító képesítés 

Amit kínálunk:
•  Biztos hátterű folyamatos  
munkalehetőség

• Állandó jövedelem

géPKEZELő
Feladatok:

•  A hulladék üzemi technológia  
szerinti feldolgozása

•  A gépek és berendezések  
kezelése

•  Gépüzemnapló precíz vezetése

Elvárások:
•  Fizikai állóképesség,  

rugalmasság
•  Nehézgépkezelői végzettség

Előny:
• C kategóriás jogosítvány
•  4511 Hidraulikus rakodók  

jogosítvány 

Amit kínálunk:
•  Biztos hátterű folyamatos  

munkalehetőség
• Állandó jövedelem

ELérHEtőségEinK:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179
Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci 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
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Miskolci Napló – A város lapja

programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Január 11. hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc Ma, 

hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, közéleti maga-
zin 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Dobozfilmek 
20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30-05.00 Képújság

január 12. kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmed-
vék – DHK jégkorong mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 
ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

január 13. szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló 
19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Tudomány a 
hétköznapokban 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 
20.30-05.00 Képújság

január 14. csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Promenád, a 
Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 
19.30 Miskolci Napló, a hétfői adás ismétlése 20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárás-
jelentés 20.22 ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

január 15. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 Programpont 18.30 Egészségpercek 
19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Gasztroka-
land 19.45 Kedvencek 20.00 Miskolc Ma 20.30–07.00 Képújság

január 16. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hírpont 
18.10 No Comment 18.30 Promenád 19.00 Hírpont 19.10 No Comment 19.30 Sport-
percek 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment 20.30 Film 22.30–07.00 Képújság

január 17. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Kró-
nika, heti hírösszefoglaló 18.30 Miskolci Napló, a szerdai adás ismétlése 19.00 Kró-
nika, hírösszefoglaló 19.30 Tudomány a hétköznapokban 20.00 Krónika, heti hírösz-
szefoglaló 20.30-05.00 Képújság 

Január 15-én 17 órai kez-
dettel, az ITC-székházban 
tartja idei első rendezvényét 
a Civil Összefogás Fórum 
Klub Miskolc, együttmű-
ködve az 1956-os Vitézi 
Lovagrend Világszövetsége 
B.-A.-Z. Megyei Törzskapi-
tánysága és a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetségével. 

A rendezvény vendé-
ge lesz Csizmadia László, a 
CÖF-CÖKA alapító elnöke, 
valamint Nógrádi György 
professzor, biztonságpoliti-
kai szakértő. Lengyel Attila 
a CÖF Klub Miskolc vezetője 
lapunknak elmondta, Csiz-
madia László értékeli majd 
az elmúlt évet és évnyitó, 
programadó beszédet mond. 

Nógrádi György „Hogyan 
tovább Európa?” címmel tart 
előadást, a jelenkori népván-
dorlásról, hazai és globális 
társadalmi kérdésekről. A 
rendezvényen bemutatják a 
CÖF „Merre tovább Magyar-
ország?” című kiadványát, 
és megvitatják a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége, a 
Magyar Polgári Együttmű-
ködés Egyesület és a Profesz-
szorok Batthyány Köre köz-
reműködésével készült, Idők 
jelei elnevezésű vitairatban 
jelzett problémákat.

Miskolc önkormányzatának 
közgyűlése az általa létreho-
zott kuratórium javaslatai 
alapján, Miskolc Város Nap-
ja (május 11.) alkalmából 
hagyományosan kitüntetése-
ket, díjakat adományoz. 

A városban működő civil 
szervezetek, közösségek, in-
tézmények, gazdálkodó és 
egyéb szervezetek, szakmai 
szövetségek, érdekképvisele-
tek, egyházak, valamint ma-
gánszemélyek 2016-ban is ja-
vaslatot tehetnek, hogy kik 
kapják az alábbi elismerése-
ket: 

Miskolc Város Díszpolgára; 
Pro Urbe kitüntető cím; Gálffy 
Ignác életmű-díj; Herman 
Ottó tudományos díj; Szeme-
re Bertalan közéleti díj; Sza-
bó Lőrinc irodalmi díj; Kon-
dor Béla képzőművészeti díj; 
Reményi Ede zenei díj; Déry-
né színházi díj; Miskolc Vá-
ros Építészeti Alkotói díj; Bi-
zony Ákos Kitüntető Jogi díj; 
Benkő Sámuel díj; Pedagógiai 
díj, „Miskolc Város Turizmu-
sáért” díj; „Az év sportolója” 
díj; „Miskolc Város Sportjá-
ért” díj; „A Civilek Támogatá-

sáért” díj; „Az Év Civil Szer-
vezete” díj; Pro Minoritate díj; 
„Nívódíj”. A jelöléshez szüksé-
ges, letölthető adatlap és a vo-
natkozó, többször módosított 
38/2004. (XI. 10.) sz. rendelet 
a www.miskolc.hu honlapon, 
a Kultúra / Aktuális pályáza-
tok menüpont alatt található. 
A kitöltött, aláírt adatlapot és a 
részletes indokolást a kitüntető 
cím megjelölésével legkésőbb 
2016. február 12. napig juttat-
hatják el a következő címre: 
Dr. Kriza Ákos polgármester, 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, 3525 
Miskolc, Városház tér 8. A ki-
töltött adatlap és a részletes 
indoklás beküldhető elektro-
nikus úton is (további feldolgo-
zásra alkalmas .docx, .doc, .odt 
formátumokban), a nebline@
miskolcph.hu e-mail címre. 

A korábbi évek gyakorla-
tának megfelelően, a Miskolc 
területén kidobott fenyőfák 
gyűjtésére az alábbi szombati 
napokon kerül sor a társashá-
zi övezetekben: január 9., ja-
nuár 16., január 23., január 30. 

A szombatonkénti gyűjtést csak a társasházi lakóterülete-
ken végzi a MiReHuKöz. Kérik a társasházak és lakásszövet-
kezetek képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munka-
végzés érdekében a lakótársakkal egy helyre gyűjtsék össze a 
fenyőfákat. A magánházas övezetben a megszokott kommu-
nális hulladékgyűjtési napokon az edény mellé helyezett fe-
nyőfákat január végéig folyamatosan gyűjtik.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. karitatív céllal felajánlja a la-
kosság részére, hogy a szombati járatokkal összegyűjtött fe-
nyőfákat tüzelőanyagként felhasználhatják. Az összegyűjtött 
fenyőfákat a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központba 
szállítjuk, ahol a karitatív céllal fel nem használt mennyiséget 
komposzt-struktúraanyagként hasznosítják.

Diósgyőri vár, Lovagterem
Január 10. 15 óra. Bíró Eszter gyerekkon-

certje és középkori játszóház is várja a 
kicsiket a hétvégén. A sokoldalú szí-
nésznő koncertjén a 2014-es év gyer-
mekalbumának legismertebb dalai is 
felcsendülnek. A mulatság a koncert 
után folytatódik: lovag-, és udvarhöl-
gyképző középkori játszóház várja a 
kicsiket a vár népével. 

Művészetek Háza
Január 16. 19 óra.  MÜLLER PÉTER – AZ ÉLET 

MŰVÉSZETE. Müller Péter a magyar ezo-
terikus irodalom nagymestere. Az élet 
művészete című előadásán az igazság, 
szépség, szerelem, szeretet, barátság, 
jóság áll a középpontban. 

Január 18. 19 óra. TŰZVARÁZS BÉR-
LET - SZIKRÁTÓL A HAMUIG.  Liszt: A 
bölcsőtől a sírig – szimfonikus költe-
mény. Mahler: Egy vándorlegény da-

lai. Mahler: I. szimfónia. Közreműkö-
dik: a Miskolci Szimfonikus Zenekar. 
Ének: Halmai Katalin. Vezényel: Tho-
mas Herzog.

ITC-székház, Rákóczi terem
Január 29. 18 óra. Győzelem az aktív problé-

mák fölött. Előadó: Zsiga Attila. Szervező: 
Életmóddal az Egészségért Alapítvány.

Belvárosi Liget
Az idei évben is várja a környezet- és 

egészségtudatos vásárlókat a BEL-
VÁROSI BIOVÁSÁR! Miskolci biopiac 
minden pénteken 7-13 óráig a Bel-
városi Ligetben! BIO-ÉLELMISZEREK 
KÖZVETLENÜL A TERMELŐKTŐL. A 
biopiac szervezője az Észak-Magyar-
ország Flórája Faunája Alapítvány.

Görömböly
Január 15-16-17. VI. Görömbölyi forralt bor 

és tepertőfesztivál. Három napos gaszt-
ronómiai és kulturális seregszemle.

KIdObOTT fEnyőfáK gyŰJTéSE

A Doni Bajtársi és 
Kegyeleti Szövetség 
Miskolci Csoportja 
megemlékezést tart az 
1943. január 12-i doni 
áttörés évfordulója al-
kalmából január 12-
én (kedden) 15 órá-
tól, a Szemere kertben, 
a Doni kopjafánál. A 
megjelentek köszöntése 
után közösen eléneklik 
a Himnuszt, majd ün-
nepi beszéd hangzik el. A közös imát követően a jelenlévők 
elhelyezik a kegyelet és a megemlékezés koszorúit. A meg-
emlékezés a Szózat eléneklésével zárul. 

Vasárnap, január 10-
én, Urunk megkeresztel-
kedésének ünnepe van. A 
templomokban a szokásos 
vasárnapi miserend lesz ér-
vényben. Ezen a napon 16 
órakor mocorgós szent-
misét tartanak a minorita 
rendház emeleti hittanter-

mében a kisgyermekes csa-
ládoknak. Hétfőn, január 
11-én, 18.30 órától a Kolping 
Akadémia első idei előadá-
sát tartja Seregély István ny. 
egri érsek a Szent Anna Kol-
ping-házban. Előadásának 
címe: Keresztény módon az 
irgalmasság évében.
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EgyháZI hÍREK, ESEMényEK

javaslat városi elismerésekre

január 10. vasárnap 
MoMo zenés játék felnőt-
teknek gyerekekről, gye-
rekeknek felnőttekről Mi-
chael Ende regénye alapján 
15:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

január 14. csütörtök 
MoMo zenés játék felnőt-
teknek gyerekekről, gye-
rekeknek felnőttekről Mi-
chael Ende regénye alapján 
15:00 | KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

ZoRBA, A GÖRÖG 
Musical 18:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Jezsuita bérlet 
Jegyvásárlás

január 15. péntek MoMo 
zenés játék felnőtteknek gye-
rekekről, gyerekeknek felnőt-
tekről Michael Ende regénye 
alapján 15:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

ZoRBA, A GÖRÖG Mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Bemutató (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

január 16. szombat ZoR-
BA, A GÖRÖG Musical 
17:00 | NAGYSZÍNHÁZ Csi-
ky (Alap, Arany, Ezüst) bérlet

VáNyA BáCSI szín-
mű két részben - fordította 
Makai Imre 19:30 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

a miskolci nemzeti 
S Z Í n h á Z  M Ű S O R A 
január 10. – január 16. 

Az ünnepi ajándékozáso-
kat követően, mindig fontos 
kérdés, milyen feltételek 
mellett érvényesíthetjük 
igényeinket egyes árucikkek 
cseréjére, javítására. 

A vásárlás során az el-
adó köteles nyugtát, blokkot, 
avagy, kérésre, számlát adni. 
Kötelező jótállás alá eső ter-
mék esetében, jótállási jegyet 
is ki kell állítania. A kapott bi-
zonylatot, jótállási jegyet min-
dig őrizzük meg. Ha a termék-
kel szemben kifogás merül fel, 
a fogyasztó a kijavítás, illetve 
a csere iránti igényét a forgal-
mazó által a jótállási jegyen 
feltüntetett javítószolgálatnál, 
vagy magánál a kereskedőnél 
is érvényesítheti. 

Az eladó a fogyasztó kifo-
gásáról jegyzőkönyvet köteles 
felvenni és annak egy példá-
nyát, a fogyasztónak átadni. 
A fogyasztó elsősorban javí-
tást vagy cserét igényelhet. 

Amennyiben ez nem lehetsé-
ges, abban az esetben kérhe-
ti a vételár leszállítását vagy 
a visszafizetését. A kelléksza-
vatosság a vásárlástól számí-
tott 2 évig érvényes, az első 
hat hónapban ugyanolyan 
védelmet biztosít a fogyasztó 
számára, mint a jótállás. Ezen 
hat hónapos időtartamban 
a forgalmazónak kell saját 
költségén bizonyítania, hogy 
nem történt hibás teljesítés.

Előfordulhat az is, hogy a 
vásárolt termék, rövid időn 
belül meghibásodik. Kötele-
ző jótállás alá eső árucikk ese-
tén, ha igényünket a vásárlás-
tól számított 3 munkanapon 
belül érvényesítjük, a forgal-
mazó köteles azt nyomban ki-
cserélni. Ez a „cseregarancia” 
nem vonatkozik minden ter-
mékre, csak a jogszabályban 
meghatározott, kötelező jótál-
lás alá eső termékekre.

strassburger gyula 
ügyVéd

a jogász válaszol

jótállás, csere, 
javítás

2016, az irgalmasság éve.  
A miskolci papság közös, nyitó szentmiséje  
a selyemréti Szent István templomban.

MEgEMLéKEZéS  
a Doni kopjafánál 

cÖf: merre tovább 
magyarország?



Bombariadó a Miskolc 
Plazában

December 30-án délután bombariadó miatt ürítették ki a Mis-
kolc Plázát. Információink szerint telefonos bejelentés érkezett 
a ren dőrségre, hogy az épületben bombát helyeztek el. Janasócz-
ki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, minden ilyen bejelentést 
meg kell vizsgálni. Egy ilyen rendőrségi akció több óráig is eltart-
hat, most is kiürítették a plázát, lezárták a környéket. Megtudtuk, 
szerencsére nem találtak robbanószerkezetet az épületben. 

Felborult egy veszélyes anyagot szállító kamion 

Felborult egy veszélyes anyagot szállító kamion a Sajószentpéter 
határában lévő körforgalomnál december 29-én. Dojcsák Dávid 
megyei katasztrófavédelmi szóvivő tájékoztatása szerint a Miskolc 
felé haladó, ecetsavat szállító jármű tartálya nem sérült meg a bal-
esetben, a sofőr önerőből el tudta hagyni a vezetőfülkét. A műsza-
ki mentéshez a miskolci és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltókat, a 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a regionális mű-
szaki mentőbázis vegyi konténerét riasztották. A helyszín felderí-
tése során nem tapasztaltak szivárgást, majd az előírt biztonsági 
intézkedések mellett, megkezdték az ecetsav átfejtését egy másik 

szállítójárműbe.  A beavat-
kozás idejére az érintett út-
szakaszt teljes szélességé-
ben lezárták.

Negyvenegy embert menekítettek ki
Tűz ütött ki egy négyszintes lakóépület egyik, első emeleti la-

kásában december 18-án kora reggel Miskolcon a Lorántffy Zsu-
zsanna utcában.  A tűzhöz nagy erőkkel érkeztek ki a miskolci 
hivatásos tűzoltók, akik a lángok eloltásával párhuzamosan az 
összes lakást átvizsgálták, a helyszínre érkező melegedőbuszba 
pedig néhány perc 
alatt negyvenegy 
embert menekí-
tettek ki. A lakás 
egyik szobájában 
csaptak fel a lán-
gok, ahonnan át-
terjedt a tűz a für-
dőszobába és a 
folyosóra. Az egy-
ségek két vízsugárral oltották el a lángokat, majd megkezdték a 
lakóépület átszellőztetését. Az eset során egy nő megsérült, őt a 
mentőszolgálat munkatársai füstmérgezés gyanújával szállítot-
ták kórházba.

Sorban dőltek ki a villanyoszlopok
Öt villanyoszlopot döntött ki december 16-án egy teherautó 

Miskolcon, a Besenyői úton. A jármű a Repülőtéri út felé halad-
va, beleakadt az ott húzódó felsővezetékbe és egymás után öt 
villanyoszlopot rántott ki, amelyek sorban dőltek rá az úttest-
re. A járhatatlanná vált utat a hibaelhárítás, műszaki mentesítés 
idejére lezárták, az áramszolgáltató szakemberei hamar a hely-
színre érkeztek. Információink szerint a balesetben személyi sé-
rülés nem történt.

Mozaik Miskolci Napló

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdeNkit érhet jogeset

heti horoszkóP
Kos (március 21 - április 20) Mikor éppen úgy érzi, hogy 
elkapja valaminek a ritmusát, a dolgok megváltoznak, és 
Önnek megint meg kell találnia a helyét. Ne aggódjon, ez is 

menni fog majd. Új helyzete viszont sok korábbi döntését felülbírálhatja. 

Bika (április 21 - május 20) Szeretné, ha valaki meghozna 
Ön helyett egy döntést, de tudja, hogy ezt a felelősséget most 
nem teheti le. Mindenképpen ki kell állnia magáért. Minél 

előbb teszi meg a szükséges lépéseket, annál hamarabb lesz eredmény. 

Ikrek (május 21 - június 21) Végre sikerül lezárni, maga mö-
gött hagyni valamit és ez abban is segít, hogy teljes erőbedo-
bással forduljon az új dolgok felé. Most már semmi sem tart-

hatja vissza, hogy megvalósítsa a korábbi elképzeléseit.

Rák (június 22 - július 22) Ne várja meg, amíg pattanásig fe-
szül a húr, próbáljon meg már korábban cselekedni. Ha kisebb 
a nyomás, könnyebb okos döntéseket hozni. Új megvilágítás-

ba kerülhetnek dolgok, és új lehetőségek is feltárulhatnak. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Próbál együttműködni 
valakivel, de egyelőre nem tűnik túl hatékonynak a kommu-
nikáció. Ha az kell, akkor próbáljon más utakat találni a közös 

hang felé. Szomjazza a sikert és ezért hajlandó sok mindent megtenni. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Olyan híreket kap, 
amikre számított és ez elősegíti, hogy meghozza a döntést, 
amit már régóta tervezgetett. Nagy teher gördül le a válla-

iról, s végre marad ideje a szerelemre is. Élvezze ki fenékig ezt az érzést.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Nem biztos, hogy min-
dennel egyetért, ami most Ön körül történik, de egyelőre nincs 
befolyása a dolgok alakulására. Várjon türelemmel, hamarosan 

eljön az Ön ideje, a komolyabb munka azonban nagyobb felelősség is. 

Skorpió (október 24 - november 22) Eddig minden jól ala-
kult és minden oka megvan hinni abban, hogy a továbbiak-
ban is Önnek kedveznek majd a dolgok. Ne hagyja, hogy bárki 

letörje az önbizalmát, persze adódhatnak váratlan meglepetések. 

Nyilas (november 23 - december 21) Valaki megakasztja 
a gondolatait, de később kiderül, hogy jót tett Önnek, hogy 
kicsit kiszakadhatott a napi rutinból. Egészen más megvilágí-

tásba kerülhetnek így a dolgok, de lehet, hogy ez pluszmunkával jár majd.

Bak (december 22 - január 20) Fél attól, hogy csalódnia 
kell valakiben vagy valakikben, de ez nem akadályozza meg 
abban, hogy megtegye a szükséges lépéseket. Végül az ered-

mények Önt igazolják majd és örül, hogy jó döntést hozott. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Mikor nehéz helyzetbe ke-
rül, rögtön lesz majd valaki, aki Ön mellett áll, és kihúzza a 
bajból. Később se feledje el, hogy mit köszönhet neki. Ne ha-

logassa a feladatait, mert kedveznek a csillagok a sikereknek.

Halak (február 20 - március 20) Valakivel elbeszélnek egy-
más mellett és a félreértések sok kellemetlenséget szülhet-
nek. Jobb, ha minél előbb tisztázzák a dolgokat. Lehet, hogy 

jót akar, de attól még jócskán okozhat gondokat, ha nem vigyáz.
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A korábbi hagyományt folytatva, a minorita templomban tartotta 2015. december 27-én a Szent János-napi újboráldást és – szente-
lőt a lillafüredi István Nádor borlovagrend. A legenda szerint Aristodemus pogány főpap azt mondta Szent Jánosnak, akkor hajlandó 
hinni Krisztusban, ha kiürít egy mérgezett borral teli kelyhet és az nem árt neki. A mérget először két gonosztevővel is megitatták, 
akik azonnal meghaltak. Szent János megáldotta a mérgezett boros kelyhet, kiitta és semmi baja nem lett. Köpenyét a gonosztevőkre 
terítette, akik feltámadtak, ezt látva pogányok a főpapjukkal együtt megkeresztelkedtek. Szent János napján a szőlősgazdák kis üveg 
bort visznek a templomba, majd a megszentelt borból minden hordójukba öntenek egy keveset, hogy ne romoljon meg a hegy leve. A 
szentelt bort a népi gyógyászatban is alkalmazzák, főként torokfájás esetén.                                                                          Fotó:Végh CsaBa

Forró NyoMoN

Fotó: MoCsári LászLó

Fotó: juhász ákos

Fotó: F. kaderják CsiLLa

Fotó: F. kaderják CsiLLa

karácsonyi énekek
4

Négyrészes keresztrejtvényünkben ismert karácsonyi énekek címeit rejtettük 
el. Az első három rejtvényt bővített, ünnepi számunkban láthatták, ez az utol-
só, negyedik rész. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mail-
ben, legkésőbb 2016. január 13-án 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 2016-os Miskolci Kalendári-
umot sorsolunk ki. 

Hagyománynak számít, hogy a miskolctapolcaiak időnként 
összegyűlnek és kitakarítják az ország egyik természeti kü-
lönlegességét, a Békás-tavat. Csaknem 50 hőforrás tör fel itt a 
talajból, Magyarországon csak Hévízen található hasonló ter-
mészeti jelenség. A források közül a leghidegebb 26, míg a leg-
melegebb 31 fokos. A karsztvizet időnként takarítani kell, mivel 
elhínárosodik, elszemetesedik. 

Tóth Pál, a Tapolcafürdőért Egyesület tagja a Békás-tó 
„gondnoka”, aki csaknem egy évtizede önkéntesként takarít-
ja a tavat, az óév utolsó perceit is a vízben töltötte, majd „át-
úszott” 2016-ba. Ezzel ünnepelte a tó aznapi megtisztítását, 
majd január 1-jén délután az egyesület tagjaival köszöntötték 
az újévet: Tóth Pál a vízben, a többiek pedig a parton énekelve, 
pezsgővel koccintva. 

Tapolcai újévköszöntő

jáNos-NaPi BorszeNteLés

A  hét fotója
Végh CsaBa 

FeLVéteLe


