
Miskolci Napló
2016. december 3.  |  48. hét  |  XIII. évfolyam 48. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Képriport a miskolci advent megnyi-
tójának utánozhatatlan hangulatáról.

MISKOLCON HÚSZEZER  
A TÍZEZER! 

Ünnepi várakozásban MÁSFÉLMILLIÁRD A TÖRTÉNELMI 
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Ajándék a nyugdíjasoknak



Még az idén 10 ezer forintnyi Erzsé-
bet-utalványt kapnak ajándékba a 
nyugdíjasok – jelentette be Orbán 
Viktor, az Idősek Tanácsának keddi 
ülése után. Ez egy gesztus, az idősek 
iránti tisztelet kifejezése – fogalma-
zott a miniszterelnök. Mint ismere-
tes, Miskolcon 2014-től működik a 
Salkaházi Sára Program, melynek 
keretében az önkormányzat évi tíz-
ezer forintos juttatással és számos 
kulturális rendezvénnyel kedveskedik 
a szépkorúaknak, tisztelete, megbe-
csülése jeléül.

A miskolci nyugdíjasok tehát kétsze-
resen is örülhetnek az év végén. Szá-
mukra húszezer forinttal több pénz-
zel kezdődhet a karácsonyi időszak. 
Október-novemberben a miskolci ön-
kormányzat Fidesz-KDNP frakciójá-
nak kezdeményezése, a Salkaházi Sára 
Program révén juthattak hozzá tíze-
zer forinthoz, hamarosan pedig a kor-
mányzat fejezi ki irántuk érzett meg-
becsülését egy ugyanekkora értékű 
juttatással. 

Ez Miskolcon 35 ezer nyugdíjast je-
lent. Olyan idős embereket, akik szebb 
ajándékot tudnak venni a családjuknak, 
akiknek több jut így tüzelőre, ennivaló-
ra, a számlákra, ruházkodásra.  

Miskolcon azért indították el a Salka-
házi Sára Programot, mert a városve-

zetés véleménye szerint az idősek meg-
érdemlik, hogy megbecsüljék életük 
munkáját, s a lehetőségekhez képest, 
a legnagyobb mértékben támogassák 
őket. Ugyanakkor ez egy közösségépítő 
program is, amely rendezvényeivel, ese-
ményeivel színt visz az idősek minden-
napjaiba, lehetőséget ad arra, hogy saját 
korosztályuk társaságában, felhőtlenül 
szórakozva tölthessenek el néhány órát.

Miskolc gazdasági fejlődése megfe-
lelő pénzügyi alapot teremtett a Salka-
házi Sára Program elindításához. Mint 
ahogy most az ország gazdasági helyze-

tének javulása eredményeképpen, már 
a kormányzat is megteheti, hogy több-
letjuttatást adjon azoknak, akik végig 
dolgozták az életüket.

S itt mutatkozik meg az óriási kü-
lönbség a baloldali-liberális és a keresz-
tény-konzervatív kormányok között. 
A baloldali kormányok idején elvettek 

egyhavi nyugdíjat az idősektől, három-
szorosára emelték a gáz árát, duplájára 
az élelmiszerek áfáját, vizitdíjat vezettek 
be – amit a nyugdíjasoknak is fizetniük 
kellett. A Fidesz-KDNP kormánynál 
tényleges gazdasági növekedés van, lát-
ható eredmény, s ebből az eredményből 
mindenki részesül. 

A Salkaházi programnak köszönhe-
tően pedig a miskolci nyugdíjasok még 
jobban járnak, mint az ország más ré-
szein élő társaik. Itt ugyanis a gazda-
sági teljesítmény növekedése hama-

rabb produkált készpénzre váltható 
eredményeket. Az országban itt nőttek 
idén a legnagyobb mértékben a kerese-
tek. Ez nem azt jelenti, hogy itt lehet a 
legjobban keresni, hanem hogy tény-
leg megkezdődött végre a felzárkózás, 
amire olyan régóta várnak a miskolci-
ak. A tervezett nyugdíjemeléssel, a vá-
ros és a kormányzat ajándékával több 
tízezer forinttal nő az itteni nyugdíja-
sok jövedelme. Azzal pedig, hogy több 
alapvető élelmiszer áfája is csökkenni 
fog 5%-ra, tovább javul a helyzetük.
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Miskolc képviselő-testülete, Kri-
za Ákos polgármester javaslatá-
ra 2014. júniusában hozta létre 
a Salkaházi Sáráról elnevezett 
szociális alapot. Ennek keretében, 
az önkormányzat tiszteletének, 
megbecsülésének jeléül, évi 10 ezer 
forint támogatást kapnak a váro-
si nyugdíjasok, személyi riasztó-
kat ajándékoztak nekik és számos 
kulturális, szórakoztató közösségi 
programot szerveznek számukra.

A program többször is bővült, 
2014-ben kiterjesztették a kedvezmé-
nyeket a rokkantsági ellátásban ré-
szesülőkre, idén pedig azokra is, akik 
rehabilitációs ellátások, korhatár 
előtti ellátás, szolgálati járandóság, 
átmeneti bányászjáradék, bányászok 
egészségkárosodási járadéka, szülői 
nyugdíj, árvaellátás, mezőgazdasági 
szövetkezeti járadék, baleseti jára-
dék, rokkantsági járadék, házastársi 
pótlék, vagy házastársi jövedelem-
pótlék jogcímeken részesülnek nyug-
díjszerű ellátásban. Mindez azt je-
lenti, hogy újabb 1300 fővel bővült 

a támogatottak köre. Kiss János al-
polgármester, a városi közgyűlés jú-
niusi ülésén, amikor erről döntöttek, 
elmondta: ha létezik sikeres prog-
ram, akkor a Salkaházi az. Alig két 
éve, hogy elindították, de ez az idő is 
elég volt arra, hogy beépüljön a város 
történetébe, létrejöjjön a társadalmi 
beágyazottsága. A siker nem csupán 
abból fakad, hogy 36 ezren csatla-
koztak, hanem a program lényegéből 
is. Kiss János emlékeztetett, 2014-
ben az akkori baloldali vezérszónok 
azt mondta, akárki nyeri a választá-
sokat, a program be fog fejeződni. – 
Ezzel elárulta a baloldal szándékait. 
A baloldal nem nyert, a program pe-
dig maradt, sokak örömére. Ne le-
gyen kétely, ha visszatérne a baloldal, 
befejeződne a Salkaházi Program – 
emelte ki az alpolgármester.

Rendszeresen felmérik az idősek 
igényeit és ahhoz igazítják az adott év 
kínálatát. Az idei program is ennek 
megfelelően alakult. Május elején az 
„Egy csók és más semmi” c. színhá-
zi előadás teltházas volt, óriási sikert 
aratott a miskolci nyugdíjasok köré-

ben. A Generali Arénába szervezett 
zenés randevúra több mint kétezren 
regisztráltak. Kriza Ákos polgármes-
ter a rendezvényen köszöntőjében el-
mondta: amikor meghirdette a Sal-
kaházi Programot, két célt tűzött ki 
maga elé a városvezetés: egyrészt tá-

mogatni kívánták azokat az időseket, 
akik Miskolcot építették. Ugyanak-
kor egy közösséget is teremtenek, a 
nyugdíjasok nagy közösségét. Az el-
múlt évek igazolták, hogy sikeres volt 
az elképzelés – hangsúlyozta. Mivel 
a Salkaházi Program résztvevői azt 

is egyértelműen jelezték, hogy sze-
retnének közös kirándulásokon részt 
venni, idén négy alkalommal kirán-
dulóvonatot indítottak számukra 
Lillafüredre. A szüreti bál és a főző-
verseny is hagyományosan óriási nép-
szerűségnek örvend.

RENDSZERESEN FELMÉRIK AZ IDŐSEK IGÉNYEIT

Miskolcon húszezer a tízezer!

Gazdasági növekedés –  
készpénzre váltható eredmények

Hagyományosan népszerű a főzőverseny Hatalmas volt az érdeklődés a Salkaházi kirándulásokon

Népszerű előadókat hívnak meg a közösségi rendezvényekre

Személyi riasztókkal látták el a prog-
ram résztvevőit



Újabb fontos állomásához érkezett a 
diósgyőri stadion és az MVSC sport-
telep rekonstrukciója csütörtökön: 
lerakták az új DVTK aréna alapkövét. 
Kriza Ákos polgármester az esemé-
nyen hangsúlyozta: az új stadion épí-
tése és a hozzá kapcsolódó fejlesztések 
óriási lendületet adhatnak a miskolci 
sportéletnek.

– Az elmúlt években korszakos je-
lentőségű sportfejlesztések indultak 
Miskolcon. Soha nem fordult még elő 
a város történetében, hogy szűk két 
esztendő alatt ennyi és ekkora horde-
rejű sportberuházás valósuljon meg! 
– mutatott rá köszöntőjében Miskolc 
polgármestere. Megépül az új diós-
győri stadion, megújul az MVSC pá-
lya, a Szentpéteri kapui „Papp József” 
sporttelep. Új csarnokba költözhetnek a 
DVTK birkózói, új atlétikai központot 
adtak át az Egyetemvárosban. 

– Ezek a beruházások ráadásul 
„csak” a miskolci stadionprojekt részei! 
És akkor nem beszéltünk még a mis-
kolctapolcai, selyemréti építkezésekről, 
vagy éppen a DVTK Akadémia fejlesz-
téséről – fűzte hozzá a városvezető. – Az 
új stadion építése és a hozzá kapcsolódó 
fejlesztések olyan lendületet adhatnak a 
miskolci sportéletnek, mint az, amikor 
1910. februárjában megalapították a Di-
ósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Körét – 
hangsúlyozta Kriza Ákos. 

„Ezt együtt értük el…!”
Emlékeztetett, hiába volt az egész or-

szágban a leglelkesebb szurkolótábora a 
Diósgyőrnek, a rendszerváltozás után, 
az ipar leépülésével sokan már a klubot 
és a stadionját is temetni kezdték. Ak-
kor is voltak azonban olyanok, akik hit-
tek abban, hogy lesz még új stadionja a 
DVTK-nak.

 – Ezért együtt dolgoztunk, ezt együtt 
értük el. A városvezetés nevében kije-
lenthetem: a sportot mindig is a kultú-
ránk részének tekintettük. Meggyőző-
désem, hogy bármilyen sportfejlesztés 
a közösség javát szolgálja. Sportszeretők 
és sportolók, szurkolók és verseny-
zők, gyerekek és mesterek talán se-
hol máshol nem alkotnak Magyar-
országon egy városon belül akkora 
családot, mint Miskolcon. Ennek 
a központja pedig a DVTK 
klub és a stadion. Nincs 
még egy olyan szurkolói 
közösség az országban, 
mint amilyen a miénk. 
A klub és a csapat lelkét 
ők adják, s azt akar-
tuk, hogy a stadion 
lelkét is a szurkolók ad-

ják. Végigkísérték a tervezés időszakát, 
számos javaslatukat a tervekbe is beépí-
tettük – mutatott rá a polgármester.

– A 106 éves diósgyőri labdarúgás 
alapítói reménykedtek abban, hogy 
egyszer mi leszünk a legnagyobbak. 
Ha ezek a sportfejlesztések megvaló-
sulnak, kijelenthetjük majd, hogy a fel-
tételek ebben a városban már adottak 
az igazán nagy tettek véghezviteléhez. 

Az utánunk következő miskolci nem-
zedékek számára is megfogalmazhat-
juk majd, hogy minden tőlünk telhe-
tőt megtettünk a klubért, a csapatért, 
a Diósgyőr szurkolótáboráért. Mert a 
DVTK mindig is a szurkolókért volt és 
a szurkolókért lesz. Hajrá Miskolc, haj-
rá Diósgyőr! – zárta szavait Kriza Ákos.

A kormány számára  
stratégiai ágazat a sport

Kozmann György sportért felelős he-
lyettes államtitkár kiemelte, 2010 után 
a kormány a sportot stratégiai ágazat-
ként határozta meg. Minderre azért is 
szükség volt, mert azokon az egészség-
ügyi mutatókon, amelyek akkoriban 

a magyar társadalom egészére jel-
lemzőek voltak, javítani kellett. 
Ehhez pedig a sportot hívták 
segítségül. – Ennek megfele-
lően 2010 után nagyon sok, 

sportágazatot érintő támo-
gatási csatorna épült 
ki Magyarországon. 
Azt kívánjuk elérni, 
hogy minél többen 

és minél többet 
mozogjanak, 

spor tol-
janak – 

húzta alá.

Megemlítette az 
egyik legfontosabb 
pillért, a mindenna-
pos testnevelés sikeres 
bevezetését, de ezt a célt szolgálják az 
infrastrukturális fejlesztések, a sportlé-
tesítmények építése is.  – Azt kívánom 
Önöknek, hogy amilyen gazdag volt a 
diósgyőri sport múltja, legalább olyan 
eredményes legyen a jövője is! – mond-
ta az államtitkár.

Az új stadion méltó otthona lesz  
a szurkolóknak és a labdarúgóknak

Pásztor Ervin, a Diósgyőri Stadi-
onrekonstrukciós Kft. ügyvezetője a 
diósgyőri labdarúgásról szóló vissza-
tekintésében felelevenítette: az ak-
kori stadion 1939. júniusára készült 
el, az első rekonstrukció időpontja 
1967-68. volt. A múlt felidézése után 
a jövőről szólt az ügyvezető. Leszö-
gezte, az új stadion méltó otthont ad 
majd a diósgyőri szurkolóknak, lab-
darúgóknak, s mindezek mellett a 
város éke is lesz.

Az ügyvezető úgy fogalmazott, az 
új aréna eltér a tradicionális stadio-
noktól. Könnyedebb, légiesebb, a város 
felé is nyitottabb, kevésbé „szappan-
tartó-szerű”, mint sok nyugat-európai 
aréna. Ha számokkal kellene jellemez-

ni az új stadiont, a következő-
ket mondhatjuk el: a 27 ezer 
négyzetméter területű aréná-
hoz mintegy 28 ezer négyzet-

méteres terület – bekötő 
utak és parkolók – 

tartozik. Az épület 
magassága eléri a 

20 métert, a bü-
fék, bárpultok 

hossza pedig 
közel 140 
méter lesz.

A csak-
nem 11 milli-

árd forintos fejlesztés keretében egy 15 
ezer ülőhellyel rendelkező, multifunk-
cionális, UEFA IV-es besorolású stadi-
on épül meg, ahol rangos nemzetközi 
mérkőzéseket is rendezhetnek. Az új 
aréna az Európai Labdarúgó Szövetség 
minden biztonsági és kényelmi előírá-
sainak megfelel majd.

„A DVTK a régió egyik kiemelkedő  
értéke, amelyre vigyáznunk kell!”

Szabó Tamás, a DVTK ügyvezetője 
elmondta, hogy a régi stadion tovább él 
majd a szurkolók emlékezetében, a 
fantasztikus hangulat, a felejthe-
tetlen mérkőzések sokakat nosz-
talgiázásra késztetnek.

 – A régi stadion mindannyi-
unké volt. Nagyon bízom 
benne, hogy az új is 
ugyanilyen közösség-
formáló élményeket 
nyújt majd. Nekünk 
miskolciaknak, Bor-
sod megyeieknek 
a DVTK nemcsak 
egy sportklub, ha-
nem annál sokkal 

több; összefonódik az életünkkel, sok, 
mással nem pótolható élményt adott és 
ad számunkra – fogalmazott az ügyve-
zető.

– A DVTK a régió egyik kiemelke-
dő értéke, amire vigyáznunk kell. Úgy 
gondolom, egy új aranykor elé nézünk, 
elsősorban a tulajdonosoknak, támo-
gatóknak köszönhetően. Bízom abban, 
hogy az új stadion nemcsak a Diósgyőr, 
hanem Miskolc és a régió megújulásá-
nak, felemelkedésének egyik jelképe 
lesz – hangoztatta Szabó Tamás, remé-
nyét fejezve ki, hogy bajnokcsapatot is 
ünnepelhetnek majd egyszer az új sta-
dionban.

Az alapkő időkapszulájába egy em-
léklapot helyeztek, a stadion látvány-
tervét, a támogatási szerződés másola-
tát, egy DVTK zászlót a klub vezetőinek 
és játékosainak aláírásával, valamint a 
Miskolci Napló múlt heti számát.

Mint ismert, Budapesten október 28-
án írták alá a kivitelezői szerződést és 
november 2-án elkezdődtek a bontá-
si-építési munkák a stadionnál. A ki-
vitelező nagy tempóban végzi a bontási 
munkákat, erről meggyőződhettünk az 

alapkőletételnél. Ezzel részben pár-
huzamosan megkezdik az alapok 
lerakását is, pár méter eltéréssel 
ugyanezen a helyen épül majd 

fel a DVTK új otthona.
Amennyiben a mun-

kák a tervek szerint ha-
ladnak, a kivitelező ter-
vei szerint már 2017 

végén, vagyis a ren-
delkezésre álló 15 

hónapos határidő 
előtt befeje-
ződhet az 
építkezés.

2016. december 3. | 48. hét | XIII. évfolyam 48. szám
Miskolci Napló – A város lapja Fejlesztés 3  

þ     2015. május: Átadták a felújított Miskolctapolcai Strandfürdőt, mely-
nek úszómedencéje nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas

þ     2015. június: Átadták a Miskolci Atlétikai Centrumot az Egye-
temvárosban

þ     2016. április: Orbán Viktor miniszterelnök felavatta fel a DVTK 
új edzőközpontját

þ     2016. november. Lerakták az új DVTK stadion alapkövét, a lé-
tesítmény csaknem 11 milliárd forintos beruházással épül fel. 

þ    Megújul a Szentpéteri kapui Papp József Sporttelep 
 

þ    Új birkózócsarnok épül Diósgyőrben  

þ    Felújítják az MVSC pályát

Korszakos jelentőségű 
sportfejlesztések 

Lerakták az új DVTK stadion alapkövét

Kriza Ákos: „Az elmúlt években korszakos  
jelentőségű sportfejlesztések indultak Miskolcon.”



Az MVK Zrt. rendszeresen megju-
talmazza azon munkatársait, akik 
hosszú időn át balesetmentesen 
közlekedtek. A vállalat háromszáz-
öt buszvezetőjéből harmincnyol-
can, a nyolcvankét villamosvezető-
ből pedig tizenöten kaptak szerdán 
elismerést.

Ezúttal ötvenhárman kaptak tehát 
oklevelet és pénzjutalmat azért, mert 
hét, tizennégy, huszonegy, huszony-
nyolc illetve harmincöt éve baleset-
mentesen vezetnek. Singlár Zsolt, az 
MVK Zrt. vezérigazgatója köszöntő-
jében elmondta: a balesetek elkerülé-
sében nagyon fontos a megelőzés. A 

cég küldetése: „Kiszámíthatóan, biz-
tonságosan, környezetkímélő módon 
szállítani az utasokat.” A statisztikák 
szerint 2010-től jelentősen, mintegy 
36 százalékkal csökkent a balesetek 
száma, tehát egyre inkább teljesül 
ez a célkitűzés. Az MVK a fejleszté-
seken és az elért eredményeken túl 

(hetvenöt környezetbarát busz, okos 
utastájékoztatás, Bagolyvár, országos 
versenyen elért kiváló helyezés) bal-
esetmentesen közlekedő sofőrjeire is 
büszke.

Egy idei felmérés szerint a mis-
kolciak negyven százaléka utazik az 
MVK Zrt. járataival, így átlagosan 

kettőszáznegyvennyolcezer utast 
szállítanak naponta a villamos- és 
buszvezetők. Miskolcon egy nap 
alatt közel 30 ezer kilométert telje-
sítenek az autóbuszok és villamosok 
a teljes hálózaton. Két nap alatt így 
akkora távot tesznek meg, amellyel 
megkerülhetnék a Földet. 

35 éve balesetmentesen vezet: Lázár 
Sándor. 28 éve balesetmentesen vezet: 
Bíró Gábor, Ónodi Barnabás, Velezdi 
László, Virágh László. 21 éve baleset-
mentesen vezet: Áfra János, Baji Lász-
ló, Béki Attila, Bódogh Zoltán, Fülöp 
József, Gulyás György, Ketzer Péter, 
Koczán Pál, Köpeczi Csaba.

Gránit könyvet mintázó tábla 
avatásával emlékeztek a megyei 
kórház dolgozói a valamikor az in-
tézményben működő egészségügyi 
szakiskolára. A pályázati pénzből 
felújított épületben ma már az on-
kosebészet működik.

A miskolci egészségügyi szakis-
kola 1957-ben nyitotta meg kapu-
it. 2002 nyaráig több ezer ápolót és 
asszisztenst képeztek itt. Az egész-
ségügyi oktatás 2002-től a Ferenczi 
Sándor nevét viselő intézményben 
történik Miskolcon. A napokban a 
régi iskolában végzett ápolókra és 
tanáraikra emlékeztek.

– Kórházunk számos dolgozója 
végezte itt a tanulmányait, közülük 
sokan ma is nálunk tevékenyked-
nek. Emlékeinkben ma is úgy él ez 
az épület, mint egészségügyi szak-
iskola – mondta el az ünnepségen 
Csiba Gábor főigazgató-főorvos.

Nyilas Judit, a megyei kórház 
ápolási igazgatója úgy fogalmazott: 

ma a legfontosabb dolog megtar-
tani az egészségügyi szakdolgozó-
kat, a hazai ápolás és betegellátás 
számára. Az utóbbi időben nagyon 
sok infrastrukturális fejlesztés tör-
tént a kórházban, a szakdolgozók 
száma azonban sajnos jelentősen 
csökkent. Oda kell figyelni rájuk és 
olyan szervezeti kultúrát kialakí-
tani, amely vonzó az egészségügyi 
dolgozók számára és itt maradnak. 

A könyvet ábrázoló gránittábla ter-
veit a műtős szakasszisztensként dol-
gozó Balogh Lászlóné rajzolta, ennek 
alapján faragta ki egy helyi kőfaragó 
mester. A költségeket a kórház és az 
egészségügyi szakdolgozók „Fehér 
Szív” alapítványa finanszírozta.  

Kovács Márton, a Szemere Berta-
lan Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium tanulójának 
képe nyerte a „Láss benne mást!” 
elnevezésű fotópályázat fődíját.

Hírportálunk, a minap.hu ok-
tóberben hirdetett fotópályáza-
tot középiskolásoknak. A jelent-
kezési határidőig több mint 160(!) 
kép érkezett szerkesztőségünkbe. 
A Juhász Miklós fotóművész és a 
minap.hu hírportál szakértő mun-
katársai: Juhász Ákos és Parai Ro-
land alkotta szakmai zsűri kérésére 
az első három helyezés mellé, még 
egy különdíjas képet is kiválasztot-
tunk. Különdíjban részesült Szendi 
Mátyás, a Miskolc SZC Andrássy 

Gyula Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája tanulója, „Lillafüre-
di vízesés” című képével. Harma-
dik helyezést ért el Soós Bernadett, 
a Herman Ottó Gimnázium diákja, 
„Avas 2” című képével. Szeszák Dá-
niel, a Szentpáli István Kereskedel-
mi és Vendéglátó Szakközépiskola 
és Szakiskola tanulója, a „Séta a te-
metőben” című képével második he-
lyezést ért el. A zsűri döntése alapján 
a legjobb kép Kovács Mártoné lett, a 
Szemere Bertalan Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium tanu-
lójáé, aki „Dark clouds” című fotó-
jával ért el első helyezést. A legjobb 
alkotásokat a minap.hu oldalon és 
Miskolc három belvárosi LED óriás-
kivetítőjén is bemutatjuk.  

Közélet Miskolci Napló

Miskolc díszpolgára, Takács Ist-
ván professzori címet kapott a 
Moszkvai Állami Egyetem-
től és megválasztották 
az orosz Tudományos 
Akadémia tisztelet-
beli tagjává. – Ez 
nagy dicsőség mind 
Magyarország és 
Miskolc, mind a 
munkahelyem, a 
Semmelweis Kór-
ház számára – fo-
galmazott a pro-
fesszor.

   
– Ez a cím nemzet-

közi léptékben mér-
ve is rendkívül fontos, 
s diplomáciai hozadéka 
is van – tette hozzá Takács 
István.

A miskolci professzor a Pé-
csi Tudományegyetemmel közösen 
vizsgálta a kemoterápiás kezelések 
folyamán a sejtosztódásgátló gyógy-
szerek lebontását. Arra a végkövet-
keztetésre jutottak, hogy a különféle 
népcsoportokban ezek más és más 
aktivitást mutatnak. A jövőben tehát 

a gyógyszerelés mind a véralvadás-
gátló-, mind pedig a rákellenes ke-
zelésben népcsoportra, illetve – a ké-
sőbbiekben – egyénre adaptált lesz. 
Ez rendkívül nagy jelentőséggel bír a 

szakember elmondása szerint, mert 
mellékhatásokat szüntethetnek meg, 
csökkenthetik a kezelések rizikóját, 
emellett jogilag is védettebb környe-

zetben dolgozhatnak az orvosok.
Takács István ezzel a munkájá-

val pályázott az orosz Tudomá-
nyos Akadémiánál, ahol tisz-
teletbeli taggá választották, a 
Moszkvai Állami Egyetemen 
pedig professzori kinevezést 
kapott.

Takács Istvánt kiemelkedő 
gyógyító, kutató, oktató, ve-
zetői tevékenysége elismeré-
seként Miskolc városa 2013-

ban díszpolgárává fogadta 
2013-ban. Akkor így nyilatko-

zott a kitüntető címről:
    „Nagy megtiszteltetés szá-

momra a díszpolgári cím, ami egy-
fajta inspiráció is arra, hogy még 
többet tegyek szeretett városomért. 
A szakmámban elért sikerek segítsé-
gével nemcsak hazailag, de nemzet-
közileg is szeretném növelni Miskolc 
elismertségét. Bárhol jártam is a vi-
lágban, a kiindulási és a viszonyítá-
si pont számomra mindig is szűkebb 
hazám, Miskolc volt.”

A napokban leplezték le az egyik ok-
tatóterem falán a megyei kórház és a 
Miskolci Egyetem együttműködését 
szimbolizáló dísztáblát, amelyen a 
két intézmény logója is látható. 

A kórházban mintegy három hó-
napja működő kihelyezett intézeti 

tanszék működése a duális képzést 
szolgálja, megtörtént a képzőhelyek 
kijelölése. 

Mint a dísztábla leleplezésénél el-
hangzott: az egyetem és a megyei 
kórház szakmai együttműködése el-
mélet és gyakorlat egymásra találá-
sát bizonyítja. Csiba Gábor főigaz-

gató főorvos elmondta, a kihelyezett 
tanszéken a védőnői, gyógytornász 
és radiográfus képzésben végeznek 
gyakorlati oktatást. – Nekünk az a 
feladatunk, hogy a tanszék segítsé-
gével összefogottabb és tervszerűbb 
képzésben részesítsük a leendő kol-
légákat – fűzte hozzá.

OROSZORSZÁGBAN IS ELISMERTÉK  
A MISKOLCI ORVOS MUNKÁJÁT

Kihelyezett tanszék, összefogottabb képzés 

Gránit könyv a szakiskola 
emlékére

Megvannak a nyertesek! 
Balesetmentes közösségi közlekedők
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Miskolc másképp –  
középiskolások szemével

Juhász Miklós fotóművész átadja a fődíjat  
Kovács Mártonnak, a fotópályázat nyertesének 



A történelmi Avas másfélmilliár
dos támogatásáról döntött 
novem ber 29én a magyar kor
mány.  A projekt célja a városrész 
komplex turisztikai fejlesztése.

A kormány november 29-én a Te-
rület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program keretében benyújtott, 
ipari parkok, iparterületek fejleszté-
sére, turizmusfejlesztésre, közleke-
désfejlesztésre, városfejlesztésre, az 
önkormányzatok által vezérelt helyi 
közcélú energiaellátás megvalósí-
tására és megújuló energiaforrások 
felhasználására irányuló, projekt-
javaslatok támogatásáról döntött. 
Köztük a történelmi Avas fejleszté-
séről is, amelyre másfélmilliárdos 
támogatást hagytak jóvá. 

A projekt célja a történelmi Avas 
komplex turisztikai fejlesztése. Az 

elérni kívánt vonzerőfejlesztés so-
rán mind topográfiailag, mind 
történetileg lefedik az úgynevezett 
történelmi Avas területét. Az év-
százados hagyományok oly mó-

don elevenednek fel, hogy az egyes 
korszakok és építmények külön-
bözősége felerősödik, ugyanakkor 
megtalálhatók lesznek ezek kap-
csolódó értékei is. A projekt elemei 
közé tartozik a kilátónak és kör-
nyezetének csúcstechnológiát kép-
viselő élményközponttá fejlesztése, 
várostörténeti kiállítás és élmény-
tér kialakításával. A pincesorhoz 
kapcsolódóan irodalmi, kulturá-
lis teret hoznak létre, a református 
templomban vallástörténeti kiállí-
tást alakítanak ki. Az úgynevezett 
„bortanya” fogadó és rendezvény-
tér helyszíne lesz.

Három magyar város – Kaposvár, 
Miskolc és Szolnok – is belépett a 
világ 19 országából 89 tagot szám
láló Open & Agile Smart Cities 
(OASC) közösségbe. 

A sikeres szakmai együttműködés 
megvalósulása felett a Lechner Tu-
dásközpont bábáskodott. A hivata-
los bejelentésre a világ legnagyobb 
smart city eseményén, a Smart City 
Expo World Congress-en került sor 
november 16-án, Barcelonában.

A jól hasznosítható megoldásokat 
közvetítő, nemzetközi kezdeménye-
zés átjárhatóságot biztosító standar-
dokkal segíti a résztvevő települé-
seket, az „okos város”- megoldások 
adaptálásában. A non-profit szer-
vezetként működő OASC célja egy 
globális smart city piac megterem-
tése, ahol a városok a főszereplők és 
együttműködő partnerségek jöhet-
nek létre az üzleti és közösségi szfé-

rával. Ehhez kapcsolódott most há-
rom várossal Magyarország.

Hazánkat Kaposvár, Szolnok és 
Miskolc képviselhetik, mivel ezek a 
települések szavazták meg első kör-
ben csatlakozási szándékukat. A 
magyar városok együttműködnek 
majd a modellezésben a többi ország 
településeivel, folyamatosan koope-
rálva, egyeztetve egymással.

Az OASC 2015. januárjában jött 
létre, az első települések 2015. már-
ciusában csatlakoztak. Az ötödik 
csatlakozási periódus 2016. májusá-
ban zárult le. A városokat összefog-

va, Magyarországról a Lechner Tu-
dásközpont Okos Város Központja 
látja el a képviseleti feladatot.

Az OASC a más városok által is 
adaptálható, összehasonlítható, 
megosztható és egymással együtt-
működni képes megoldások fej-
lesztését ösztönzi. A helyi szokások 
ápolása és a munkahelyteremtés is 
cél, minden okos város számára, 
mint ahogyan az is, hogy elkerüljék 
a termék-oldali korlátozást. Ezért a 
tagok számára a szervezet kapcsola-
tokat biztosít az EU forrásokhoz és 
más városokhoz.
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Az Építési Vállalkozók Országos 
Szakszövetségének különdíját 
nyerte el a XVIII. Magyar Ingat
lanfejlesztési Nívódíj Pályázaton a 
Diósgyőri vár, a színvonalas meg
valósításért. A díjat Rostás László 
főépítész vette át Budapesten.

A pályázatról szóló kiadványban 
így fogalmaznak: „a vár, mint ön-
magát bemutató emlék, mint közép-
kori királyi, királynéi rezidencia a 
régi kort kívánja ötvözni a megenge-
dett határokon belül egy újfajta, mo-
dern megvalósítással, amely nagy 
vonzerőt jelent az idegenforgalom 
számára. A rekonstruált terekben a 
klasszikus múzeumi funkciók ösz-
szekapcsolódnak egy interaktív ki-
állítási funkcióval, így a várfejlesztés 
az épület helyreállítását és az újjá-
épült tereket élettel tölti meg.”

A méltatásból kiderül, hogy „a 
rekonstrukció és a funkcionális bő-

vítés a ma rendelkezésre álló leg-
magasabb színvonalú technológia 
szerint, a legjobb minőségű alap-
anyagok felhasználásával került el-
ismerésre méltó kivitelezésre.”

 2013-ban a Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és ökoturisz-

tikai fejlesztése projekt keretében 
arra vállalkoztak, hogy a vár tel-
jes épületrészeit rekonstruálják. 
A műemlékvédelemben úttörőnek 
számító vállalkozásnak az volt a 
célja, hogy a vár minél többet el-
áruljon a történelméről, azokról az 
uralkodókról, eseményekről, em-
beri sorsokról, amelyek falaihoz 
kötődnek.

A felújított Diósgyőri várat 2014. 
augusztus 30-án adták át, egy év-
vel később pedig a lovas hagyo-
mányőrzők és sportesemények is 
birtokba vehették a Lovagi Tornák 
Terét és a vásárteret.

Miskolcot választotta magyar part
nervárosául Krivij Rih, Ukrajna 
legnagyobb iparvárosa. Az együtt
működés a tervek szerint számos 
területre kiterjed majd. 

Kriza Ákos polgármester az 
együttműködési szándéknyilatkozat 
aláírását megelőző megbeszélésen 
egyebek mellett elmondta: Miskolc a 
Smart City (okos város) elveire épü-
lő városüzemeltetési rendszert épít. 
Ugyanakkor kiemelten szem előtt 
tartja a környezetvédelmet, a Gre-
en City célkitűzéseit id.  Jurij Vilkul, 
Krivij Rih polgármestere ugyancsak 

ismertette települése célkitűzéseit, 
melyet a legnagyobb ukrán iparvá-
rosnak nevezett. Mint mondta, jól is-
meri Miskolcot, figyelemmel kísérte 
a város fejlődését, korábban ugyan-

is szállítottak ide Krivij Rih-ben bá-
nyászott vasércet. Nem véletlen te-
hát, hogy Miskolcot választották 
magyar partnervárosuknak - hang-
súlyozta.

Idén tizenhetedik alkalommal 
rendezték meg az eLearning fó
rumot, ahol Miskolc integrált 
turisztikai infokommunikáci
ós rendszerét ismerhették meg 
a jelenlévők, jó gyakorlatként. 
Miskolc turisztikai szervezete 
két eLearning minőségi díjat is 
elnyert.

A miskolci TDM-szervezet in-
tegrált turisztikai információs 
rendszere 2015-ben vált teljessé. A 
LiveGuide TDM-szoftverre épü-
lő integrált kommunikáció során 
a rendszer minden információt 
egyetlen adatbázisba tölt fel, amely 
aztán különböző platformokon 

válik elérhetővé a felhaszná-
lók számára. Az informatikai 
háttér, a folyamatosan aktuá-
lis ötnyelvű tartalom és a kü-
lönböző eszközökre és külön-
féle célcsoportokra kialakított 
szűrőrendszer lehetővé teszi, 
hogy minden célcsoport a 
számára legmegfelelőbb Mis-
kolc-tartalmakat kapja meg. 
Nívódíjas lett a minimiskolc.
hu weboldal is. Mint ismere-
tes, a TDM-szervezet 2016. 
októberében indította el gye-
rekeknek szóló turisztikai 
portálját, az oldalt óvodás és 
alsó tagozatos gyerekeknek 
fejlesztik. 

Miskolc – az okos város!Másfélmilliárd a történelmi 
Avas fejlesztésére

Együttműködés a legnagyobb  
ukrán iparvárossal 

KÜLÖNDÍJAS LETT  
A DIÓSGYŐRI VÁR

Egyre korszerűbb turisztikai szolgáltatások
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Kelendő volt a hangulatos kürtőskalács

A „hógolyó” belsejében kisvonat zakatol a gyerekekkel

Így néz ki a Szent István tér, adventi díszbe öltözve

Ünnepi varázslat 

A díszkivilágítást Kiss Gábor alpolgármester kapcsolta fel  

– segítőjével – és ő gyújtotta meg az első gyertyát is  

az adventi koszorún

Számos előadó szórakoztat a várakozás  

időszakában a Szent István téren

Képletesen és szó szerint is megnyílt 
múlt pénteken az adventi vásár kapuja Útjára indult a nagy sikerű adventi villamos

Advent első vasárnapján, a gyertyagyújtás szertartásán Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium növendékei működtek közre

Miskolc adventi koszorúja



Élményekkel és ajándékokkal sze-
retné felejthetetlenné tenni több 
száz borsodi gyermek karácsonyát 
a RádióM. Gyűjtést szerveznek, fő-
ként gyermekjátékokat várnak.

– Mi mással lehet nagyobb örö-
met szerezni egy gyereknek, mint 
valamilyen játékkal? – tette fel a 
kérdést szerdai sajtótájékoztatóján 
Tóth-Szántai József, az idén ötéves 
RádióM Miskolc ügyvezetője. – El-
sősorban ilyen ajándékokat várunk 
tehát karácsonyi dobozokban, de 
emellett természetesen örömmel fo-
gadunk ruhaneműket, cipőket, bár-

mit, ami örömteli és hasznos lehet 
egy gyermek számára – emelte ki.

Az ajándékgyűjtéshez a megyei Vö-
röskereszt is csatlakozott. – Ebben az 
akcióban 330-350 gyermek kap majd 
valamilyen karácsonyi ajándékot és 
a tárgyak mellé remélhetőleg szép él-
ményt is – mondta el Grubert Roland 
megyei igazgató. – Elsősorban olyan 
rászoruló családok gyermekeinek 
szeretnénk segíteni ezzel az akcióval, 
akiknek más módon talán nem lesz le-
hetőségük, hogy élményekhez, ajándé-
kokhoz jussanak az ünnep idején.

December 23-án, a Lillafüredi Ka-
landparkban vehetik majd át a gyerekek 

az ajándékokat, nagyszabású műsor ke-
retében. A programhoz civilek, vállal-
kozók és művészek is csatlakoztak. Pál 
Dénes, a miskolci születésű, népszerű 
énekes örömmel vállalta a felkérést. – 
Örülök, hogy ez a kezdeményezés túl-
nőtt a városon, és immár megyei szin-
tű lett – nyilatkozta. – A RádióM-mel 
régóta jó kapcsolatban vagyunk, öröm-
mel veszek részt jótékonysági kezdemé-
nyezésekben - tette hozzá. Miskolcon 
egyelőre három helyszínen: a Jam kávé-
zóban, a Cifra Palota Játszóházban és a 
RádióM-ben várják mindazok felaján-
lásait, akik örömet kívánnak szerezni a 
rászoruló gyermekeknek.

A hagyományoktól eltérően ez-
úttal nem Alsózsolcán, hanem 
Miskolcon, a megyeháza díszter-
mében ünnepelték az elmúlt hét-
végén a Katalinokat, a tizenket-
tedik alkalommal megszervezett 
Katalin-napi polgári bálon.

Az est háziasszonya Csöbör Ka-
talin országgyűlési képviselő volt, 
aki köszöntőjében örömét fejezte ki, 
hogy ezúttal a megyeháza illusztris 
és elegáns díszterme szolgál a ha-
gyományos rendezvény helyszínéül. 
A bál fővédnöke Novák Katalin csa-
lád- és ifjúságügyért felelős államtit-
kár pohárköszöntőjében kiemelte: 
egy ilyen bál, ez ezzel kapcsolatos ha-
gyományok őrzése közösséget épít. 
Ez pedig ma nagyon fontos – nem 
csupán Magyarországon, hanem az 
egész világon – hangsúlyozta. 

Mint Novák Katalin fogalma-
zott: ma a reklámok és általában 
a marketing is azt célozzák, hogy 
az egyén van a középpontban. - Mi 
pedig ehelyett azt mondjuk, a kö-
zösségeket kell megerősíteni, hi-
szen ezek az emberi közösségek 
tudnak igazán erősek lenni. Kö-
zösségben tudják az emberek egy-
mást segíteni, itt számíthatnak 
igazán egymásra. S csak az erős, 
sikeres közösségek tudnak ver-
senyképes országot építeni – emel-
te ki az államtitkár.
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Gyűjtést szervez a RádióM a gyermekekértKatalin-napi polgári bál 
Miskolcon

A Szimbiózis Alapítvány Habilitációs Központjából érkeztek kedden 
önkéntesek a Vöröskereszt standjához. Ezúttal ők sütötték a Centrum-
nál a „Szeretet sütiket”, amelyeket karácsony előtt rászoruló családok-
nak ajándékoznak.

Holdak, szívecskék és kis csizmák 
sorakoztak a tálcán. A forma válto-
zatos, ami viszont állandó, a finom, 
édes mézeskalács illat, amely ked-
den is belengte a Centrum környé-
két. Sorra kerültek ki az aranyló mé-
zeskalácsok a sütőből, nem csoda, 
ha sokan nem bírtak ellenállni egy 
kis kóstolónak. - Igyekszünk meg-

ragadni azokat az alkalmakat, ami-
kor mi is segíthetünk másoknak, 
ez a fiataljaink számára is fontos - 
mondta el Tóth Alíz, a Szimbiózis 
Alapítvány Habilitációs Központjá-
nak vezetője.

Az akció december 23-ig tart, a 
standnál minden nap más szerve-
zet süti a sütiket. Mások mellett a 
Miskolci Területi Vérellátó, a Pe-
dagógiai Szakszolgálat és a Spider 
Mentőcsoport munkatársai is fel-
tűnnek a standnál, mint alkalmi 
cukrászok.

Mintegy 600 ezer forint értékben ajándékozott sporteszkö-
zöket Hollósy András önkormányzati képviselő a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola Győri kapui tagiskolájának. 

Az intézmény tanulói nem 
csupán új labdákat kaptak, új 
kosárlabdapalánk és felújított 

pingpongasztalok is segítik 
mindennapi testnevelésüket. 
Az iskola tanulói műsorral 

köszöntötték a vendégeket, 
az ünnepség után labdapat-
togtatástól volt hangos az 
udvar. A gyerekek nyomban 
kipróbálták az ajándékokat 
a meglepetésvendéggel, Bu-
kovszki „Kicsi” Mónikával, 
a Diósgyőr legendás kosár-
labdázójával. A fiatalok álta-
lában ismerték a kosárlabda 
szabályait, így nagyon ma-
gyarázni sem kellett, hogyan 
játsszák ezt a szép sportágat. 
Hollósy András elmondá-
sa szerint, közel háromszáz 
gyermeknek színesítik meg 
a testnevelési órákat a most 
átadott eszközök. Összessé-
gében 600 ezer forintba ke-
rültek, amit a képviselői alap-
jából finanszírozott.

Különleges adomány ér-
kezett az avasi lakótelep 
egyik társasházába. Itt la-
kik Sztankovics József, aki-
nek korábban mindkét lá-
bát amputálni kellett. Négy 
éve nem tudott kijönni ott-
honából, csak a fák tetejét 
látta szobája ablakából. 

A terület önkormányzati 
képviselőjének tavasszal ju-
tott tudomására, hogy az idős 
férfi mozgásképtelen és segít-
ségre van szüksége.  – Azon-
nal elkezdtem gondolkodni, 
hogyan tudnék neki segíteni, 
hogy ki tudjon jutni a lakás-
ból, a szabad levegőre, az em-
berek közé – mondta el Fodor 
Zoltán. – A lépcső meredek, 

Sztankovics úr felesége pe-
dig idős hölgy és nem tudja 
őt egymaga mozgatni – tette 
hozzá a képviselő. Fodor Zol-
tán egy úgynevezett lépcső-
járót vásárolt képviselői alap-

jából, a több mint egymillió 
forintos, motoros szerkezettel 
a mozgássérült férfinak már 
nem jelent akadályt a lépcső, 
sok év után végre kimozdul-
hatott a lakásból.

SZIMBIÓZIS A SZERETET SÜTIGYÁRBAN

LÉPCSŐJÁRÓ AJÁNDÉKBAÚj sporteszközök az iskolásoknak
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...kisült-e már a kalácsom? – termékeink ajánlatából COOP ABC, COOP Szuper áruházainkban:
Koronás porcukor 500 g, egységár: 338 Ft/kg 169 Ft
Budafoki sütőélesztő friss, 50 g, egységár: 1180 Ft/kg 59 Ft 
Magyar tejföl 20%, 140 g, egységár: 707 Ft/kg 99 Ft

Télapó figurális termékek és szeletes csokoládé áruk nagy választékban kaphatók!
December 31-ig a 2000 Ft feletti vásárlóknak „Töltse fel a családi kasszát” nyereményjáték indul!  

Részletek a plakátokon és a szórólapokban!

369 Ft

Medve sajt                                              
8 cikk, natúr, 140 g, 
egységár: 1993 Ft/kg

Silan öblítő          
Fresh Sky, Sensitive,  
1 l

499 Ft

Kunsági Éden  
napraforgó étolaj                                         
1 l, 100%              

279 Ft

ÚJABB AKCIÓ VÁRJA VÁSÁRLÓINKAT 
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN NOVEMER 30-DECEMBER 6-IG!

Apróhirdetés
Felvásárolunk új és használt, 
működőképes háztartási gé-
peket, mezőgazdasági kisgé-
peket, műszaki cikkeket és bar-
kácsgépeket készpénzre vagy 
bizományba. Miskolc, Búza tér, 
Bevásárló udvar,   20/48-48-678.
Új és használt háztartási gé-
pek, használati cikkek, kínálata 
Miskolcon a Búza téri Bevásárló 
udvarban az ELECTRO üzletben, 
akár  áruhitelre is! 20/48-48-678
Egyedül neveli a gyermeke-
it, és jó lenne egy kis baráti se-
gítség, akkor hívja az Otthon Se-
gítünk Alapítványt. Önkéntes 
anyukák segítik egymást. miskol-
ciotthonsegitunk@gmail.com, 30 
9058113.
Eladó, elszállítható panel be-
tongarázs ajtóval jó állapot-
ban. Árammérővel szerelve. 
Érdeklődni: tel.: 00-36-20/945-
92-92. Irányár: 295 000 Ft.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű ár-
nyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, 
p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to nozás, lambé riázás, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Velux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.
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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

A Miskolci Német Nemzetiségi  
Önkormányzat képzőművészeti 
pályázati felhívása

Magyarország Kormánya 2016-ot a „malenkij robot”-ra elhurcoltak emlékévé-
nek nyilvánította. Ennek kapcsán a Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat 
felhívással fordul Miskolc Megyei Jogú Város és vonzáskörzetéhez tartozó vala-
mennyi középfokú intézményben tanuló diákjaihoz. 

A pályázat célja:
Az elhurcolással és a Gulágon folyó tá-

bori – végig szenvedett, megélt, negatív 
– élettel kapcsolatban keletkezett gondo-
latok, érzések, benyomások kifejezése egy 
műalkotásban a képzőművészet bármi-
lyen műfajának segítségével.

Beadható:
Önálló képzőművészeti alkotás (pl. fest-

mény, saját fotó, grafika, vegyes technika, 
montázs, kollázs, egyedi rajz, dombormű, 
kisplasztika, térplasztika.) A pályázók mi-
nimum 1 db, maximum 3 db-ból álló 
sorozattal pályázhatnak. 

A beadott munkák mindegyikén tün-
tessék fel: az alkotó nevét, életkorát, isko-
láját, az iskola elérhetőségét (cím, telefon, 
e-mail cím), az alkotás címét, technikáját.

Pályázható korosztály: 
Szakközépiskola, szakgimnázium, gim-

názium 9-13. évfolyam. A pályázatok kö-
zött a tanulók életkora szerint nem tesz 
különbséget a bíráló bizottság.

Az alkotások beérkezési helye, ideje:
A pályamunkákat személyesen vagy 

megbízottak útján vagy postával – kiállí-

tásra alkalmas állapotban – a MSZC Fa-
zola Henrik Szakképző Iskolában kell lead-
ni legkésőbb 2017. január 12-ig. Miskolc, 
3534 Gagarin utca 54.

Kapcsolattartó: 
MSZC Fazola Henrik Szakképző Iskola tit-

kársága: 46/530-432, igazgato@fazolasz-
ki.hu. Szalay Edit művészeti munkaközös-
ség-vezető (+36/30/3031788) 

Az eredmények közzétételének mód-
ja:

A beérkezett alkotásokat az erre a 
célra létrehozott szakmai zsűri véle-
ményezi. A beérkezett munkákból ki-
állítást rendezünk, melyen sor kerül a 
díjátadásra is. Az eredményről, a kiállí-
tás dátumáról értesítjük az iskolákat. A 
kiemelkedő alkotásokat szakmai el-
ismerésben részesítjük: I. helyezett  
20 000 forint; a II. helyezett 15 000 forint; a 
III. helyezett 10 000 forint értékű vásárlási 
utalványt kap. A beérkezett alkotásokból a 
Miskolci Német Nemzetiségi Önkormány-
zat vándorkiállítást tervez.

Miskolc, 2016. november 7.
Miskolci Német Nemzetiségi 

Önkormányzat

MISKOLC
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VILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁGVILÁG
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET
KÖZÉLET

Keresd híreinket itt is!

MISKOLC TELEVÍZIÓ
MISKOLCI NAPLÓ
LED-MÉDIAminap.hu | info@mikom.hu 

facebook.com/minapmiskolc



Miskolci NaplóHirdetés12



2016. december 3. | 48. hét | XIII. évfolyam 48. szám
Miskolci Napló – A város lapja Gazdaság 13
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November 29-én ünneplik a kamara napját a megyében. 22 év-
vel ezelőtt ezen a napon alakult meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK). Ebből az alka-
lomból rendezték meg kedden a szokásos, éves kamarai kül-
döttgyűlést a népkerti Vigadóban. Előtte a hagyományoknak 
megfelelően koszorúzással tisztelegtek a kamara emlékhelyein 
és elhunyt, meghatározó személyiségeinek sírjainál.

A küldöttgyűlésen szóltak 
az elkövetkező időszak tervei-
ről, a város gazdasági fejlődésé-
ről. Mint elhangzott, a kamara 
tervei között stratégiai helyet 

foglal el a hatóságokkal való, 
további eredményes együttmű-
ködés, az oktatás és a gazdaság-
fejlesztés is.

– Ehhez támogatni, ösztö-

nözni kell a kutatás-fejlesztési, 
innovációs folyamatokat. Az 
oktatás területén is meg kell te-
remteni a megfelelő, korszerű 
feltételeket. Szeretnénk, ha a di-
gitalizáció – mint az „életünkbe 
betoppant jövő” – minél inkább 
megjelenne – mondta el beszé-
dében Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke.

Kiss János alpolgármester 
úgy fogalmazott: jó évet zár a 
város. Kiemelte, nem volt ez 
mindig így, Miskolc a 2000-res 
évek elején az iparűzési adóbe-
vételeknél a 17. helyre csúszott 
vissza a megyei jogú városok 
között. A 2010. és 2015. közöt-
ti évek a talpraállás évei vol-
tak, ma már az élmezőnyben, 
a negyedik helyen vagyunk az 
iparűzési adóbevételek tekin-
tetében. – Mindezért a dicséret 
elsősorban azt a helyi, vállalko-
zói világot illeti, amely kitartott 
Miskolc mellett. A nehézségek 
ellenére is látott fantáziát ebben 
a városban, nem menekült el, itt 

akart boldogulni – hangsúlyoz-
ta Kiss János.

A vállalkozói, kamarai 
együttműködés nem csupán a 
várossal szoros. A megyei kor-
mányhivatallal is eredményes, 
gyümölcsöző a kapcsolat. De-
meter Ervin megyei kormány-
megbízott a hivatal eddigi fel-
adatairól és az új tervekről is 
beszámolt a gyűlésen. Ezek 
közül az eddiginél is közvetle-
nebb kapcsolatot, a gyorsabb 

rugalmasabb megoldási lehető-
ségeket emelte ki, a vállalkozói 
ügyintézések során. A küldött-

gyűlés végén idén is kitünteté-
seket adtak át a helyi gazdasági 
élet kiemelkedő szereplőinek.

Kevés a jól képzett szakem-
ber, a legtöbb szakmában 
komoly utánpótlásra van 
szükség. Ehhez viszont kiváló 
oktatók kellenek. A napok-
ban, tíz szakmában nyolc-
vanan vehették át a mesterle-
velüket Miskolcon, a BOKIK 
rendezvényén. 

Ahhoz, hogy egy tanulóból 
kiváló szakember váljon, ki-
váló tanárokra van szükség. 
Igazi mesterekre. Az oklevél 
megszerzését jogszabály írja 
elő, tavaly szeptembertől csak 
mestervizsgával rendelkező 
oktatók tarthatnak gyakorlati 
órákat. 

Nagy József kőműves az 
ünnepségen elmondta, az ő 
szakmájában is nagyon fontos 
lenne a megfelelő utánpótlás. 
– Ezzel a mesterlevéllel már ké-
pezhetünk tanulókat. Nekem 
pedig éppen az a célom, hogy 
kőműves-tanulókkal foglal-
kozzak. Tanítsam és neveljem 
a leendő szakembereket – nyi-
latkozta.

– Remélem, hogy a most át-
adott mesterlevelek tulajdo-
nosai – akiknek a többsége 
hiányszakmákban dol gozik, 
jellemzően az építő-szere-
lőiparban, illetve a vendéglátás 
területén – hozzá fognak járul-
ni ahhoz, hogy a megye szak-

képzése tovább fejlődjön, erő-
södjön és ezen keresztül még 
inkább nőjön a vállalatok ver-
senyképessége – hangoztatta a 
rendezvényen Bihall Tamás, a 
BOKIK elnöke.

Ezért dolgozik a kama-
ra és a városvezetés. A közös 
munka pedig Pfliegler Péter 
alpolgármester szerint ered-
ményes, a befektetői megke-
resések ezt igazolják. – Olyan 
munkavállalókra, alvállal-
kozókra van szükség, mint 
Önök, illetve olyan kitűnő 
minőségű szolgáltatások-
ra, amelyeket Önök nyújtani 
tudnak – hangoztatta beszé-
dében az alpolgármester.

Hárommillió forintos, vissza 
nem térítendő támogatást 
kaphatnak azok az állás-
kereső fiatalok, akik részt 
vesznek a „Fiatalok vállalko-
zóvá válásának támogatása 
az Észak-magyarországi régi-
óban” – elnevezés'ű prog-
ramban.

 Mintegy félszáz miskol-
ci fiatal már elvégezte a kép-
zés első részét, melynek kere-
tében többek között alapvető 
pénzügyi, gazdálkodási illetve 
jogi ismereteket szerezhettek, 
tervezett vállalkozásukhoz. A 
programban 18 és 30 év közöt-
ti, regisztrált álláskereső fiata-

lok vehetnek részt. Olyanok, 
akik megalapozott ötlettel, re-
ális elképzeléssel, vállalkozói 
attitűddel rendelkeznek. – A 
képzést követően üzleti tervet 
kell benyújtaniuk. Ennek jó-
váhagyása után van lehetősé-
gük vállalkozást alapítani, úgy, 
hogy hárommillió forintos, 
vissza nem térítendő támoga-
tásra pályázhatnak – mondta el 
Horváth László, a Magyar Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány 
ügyvezető-igazgatóhelyettese.

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter szerint a város szempont-
jából kiemelkedő jelentőségű, 
hogy a fiatalok ne külföldre 
menjenek dolgozni, hanem 

Miskolcon keressék, találják 
meg a boldogulásukat. – Nyá-
ron voltunk itt utoljára. Ak-
kor Miskolcról és környékéről 
92-en jelentkeztek erre a kom-
petencia-felmérésre, és nagy 
örömmel hallottam hogy 52 
jelentkezővel már szerződést is 
kötött a Magyar Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány – nyilat-
kozta az alpolgármester.

A „Fiatalok vállalkozó-
vá válásának támogatása az 
Észak-magyarországi régió-
ban” elnevezésű program 2017 
végéig tart. Célja, hogy a régi-
óban 175 olyan vállalkozás jöj-
jön létre, amelyeket fiatalokból 
álló célcsoport valósít meg.

Támogatás a fiatal vállalkozóknakMesterlevél nyolcvan szakembernek
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A Magyar Egyetemi – Főiskolai 
Sportszövetség (MEFS) jelölését kö-
vetően az Európai Egyetemi Sport-
szövetség (EUSA) vezetése legutób-
bi ülésén az újonnan létrehozott 
Ellenőrző Bizottságának alelnökévé 
Rakaczki Zoltánt, a MEAFC ügy-
vezetőjét választotta meg. A meg-
bízatás a 2016-2020 időszakra vo-
natkozik. A bizottság célja, hogy 
javaslatot tegyen az Egyetemi Eu-
rópa-bajnokságok és Európai Egye-
temi Játékok részvételi feltételeire 
vonatkozóan, kidolgozza azok elle-

nőrzésének és a nevezési díjak be-
szedésének rendszerét.  Rakaczki 
Zoltán korábban az EUSA Hallga-
tói Bizottságának volt tagja, majd 
titkára, a 2012-2016-os időszakban 
pedig az EUSA Felügyelő Bizottsá-
gának tagjaként tevékenykedett. Az 
új terület nem ismeretlen a miskolci 
sportvezető számára, hiszen a 2014-
es és 2016-os Európai Egyetemi Já-
tékokon, az EUSA képviselőjeként 
hasonló feladatkörben dolgozott, 
ezt megelőzősen pedig részt vett az 
események szervezésében.

A listavezető DVTK Jegesmedvék a 
harmadik helyen álló Újpest csapatát fo-
gadták november 25-én este a Miskolc 
Városi Jégcsarnokban. A végig rend-
kívül szoros mérkőzésen, hosszabbítás 
után, a vendégcsapat nyerte meg az ösz-
szecsapást. (DVTK Jegesmedvék – UTE 
2-3 h. u. (1-1, 1-1, 0-0, 0-1)) A MOL Liga 
vasárnapi játéknapja már jobban sikerült 
a Maciknak: bár itt is hosszabbításig ju-
tott a dolog, a Jegesmedvék csapata vé-
gül nyerni tudott a vendég Brassó ellen. 
(DVTK Jegesmedvék-Corona Brasov 3-2 
h. u. (1-0, 1-1, 0-1, 1-0)). A pénteki MAC 
elleni rangadó lesz a szezon hagyomá-
nyos, Mikulás napi mérkőzése. A koráb-
bi évekhez hasonlóan, Mikulás-csoma-
gokkal várják a mérkőzésre kilátogató 
gyerekeket, amit természetesen magától 
a Mikulástól fognak megkapni. A klub is 
egyedi akcióval készül: azok a szurkolók, 
akik Mikulás sapkában érkeznek a mér-
kőzésre, a bejáratnál sör- vagy tea-ku-
pont vehetnek át. Sör kupont csak a 18 év 
feletti szurkolóknak adnak, a kuponosz-
tás a kezdőbedobás pillanatáig tart.

Sport Miskolci Napló14

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr Sportegyesület szervezé-
sében, november 26-án rendez-
ték meg a IX. Megyei Fekvenyomó 
Bajnokságot. A borsodi rendőrök a 
megyei rendőr-főkapitányság mis-
kolci kiképző központjában mérték 
össze erejüket.

A versenyt Vereckei Csaba r. dan-
dártábornok, megyei rendőrfőkapi-
tány nyitotta meg, a versenybíróság 
elnöke Mengyi Rajmund országos 
bajnok volt. Versenybíróként Oláh 
Ákos többszörös junior fekvenyomó 
bajnok működött közre, aki a Scitec 
Magyarország képviseletében a ver-
senyzők díjait is biztosította.

Az OTP Bank Liga 17. forduló-
jában Mezőkövesden fogadta a 
DVTK a Paks csapatát. Gól nélküli 
első félidőt követően Lipták Zoltán 
idénybeli negyedik gólját szerezte 
meg, Nono szögletét követően. A 
ráadásban Ugrai Roland biztosí-
totta be a győzelmet.

Az első félidőben a Diósgyőr futbal-
lozott fölényben, de komoly gólhely-
zete nem volt, inkább a játékot kisebb 
szabálytalanságokkal sokat tördelő 
Paks veszélyeztetett, gyors ellentáma-
dásokból. Egy ízben Rados a gólvona-
lon hárított, a vendégek reklamáltak, 
hogy a labda szerintük túlhaladt a gól-
vonalon, de a játékvezető nem így látta. 

A folytatásban sem sokat válto-
zott a játék képe: a DVTK támadott, 
a Paks pedig kontrákból veszélyezte-
tett. A vezetést azonban a Diósgyőr 
szerezte meg: a 60. percben Nono bal 
oldali szögletét az ötösön berobbanó 
Lipták Zoltán fejelte a rövid oldali 
kapufa mellett a hálóba (1-0). A Paks 
annak ellenére sem tudott újítani, 
hogy hátrányba került, a DVTK pe-
dig a végén 11-eshez jutott, a 91. perc-
ben Ugrai lábát húzták el a 16-oson 

belül. A sértett állt a labda mögé, első 
lövését Kemenes még védte, a kipat-
tanót azonban Ugrai Roland két lé-
pésről a hálóba passzolta (2-0).

A Diósgyőr tehát begyűjtötte a há-
rom pontot, amellyel megelőzte ri-
válisát és elmozdult a kieső zónából.  
OTP Bank Liga, 17. forduló: Diós-
győri VTK-Paksi FC 2-0 (0-0)

– A DVTK és a Paks is a bizton-
ságos játékra törekedett. Végig kon-
centráltunk, tudtuk, hogy a Paks 
nem egy magas csapat, ezért készül-
tünk a pontrúgásokra, ki szerettük 
volna használni a magassági fölé-
nyünket. Megérdemelten nyertünk – 
értékelt a klub hivatalos honlapjának 
Horváth Ferenc vezetőedző. 

Szerdán a Magyar Kupa 8. fordu-
lójában magabiztosan jutott tovább 
a DVTK a legjobb 16 csapat közé, 
miután a második félidőben érvé-
nyesítette tudásbeli és erőnléti fölé-
nyét a putnoki csapattal szemben. A 
diósgyőri gólokat Novothny Soma, 
Nono, Makrai Gábor és Elek Ákos 
szerezte, putnoki részről a diósgyőri 
nevelés, Csirszki Martin volt ered-
ményes. (MK: Putnok - DVTK 1-4 
(1-1)).

Szerdán, az Európa Kupa D-cso-
portjának 4. játéknapján az 
Aluinvent DVTK hazai pályán 
vereséget szenvedett a tavaly 
még Euroligában szereplő kassai 
Good Angels csapatától. Tina 
Jovanović 15, Rasheed Rita 14 
pontot szerzett. 

Ezen a szerda délutánon a Czank 
Tímea, Rasheed Rita, Szécsi Orsolya, 
Tina Jovanović, Louella Tomlinson 
összeállításban kezdte az Aluinvent 
DVTK a mérkőzést. Az Európa Kupa 
első fordulójában ugyan 82-67-re a 
kassai csapat győzött, de a harmadik 
negyedben még az Aluinvent DVTK 
vezetett, csak a végére nőtt 15 pontra 
a különbség. Ezt követően a török és 
görög ellenfelétől mindkét csapat ve-
reséget szenvedett, így Maikel López 
csapata szerdán győ-
zelmi kényszerben lé-
pett pályára. 

A vereséggel azon-
ban eldőlt, hogy a 
tavalyi nagyszerű 
európai menetelést 
nem sikerült megis-
mételni, túl erősnek 
bizonyultak az ellen-
felek a csoportban. 
(Aluinvent DVTK – 
Good Angels Koši-

ce 54-67) A lányok „Szombaton 
együtt megcsináljuk” csatakiáltás-
sal búcsúztak a közönségtől, de-
cember 3-án, 18:30-tól ugyanis a 
PEAC csapatát fogadják, egy bajno-
ki rangadón. 

– Nagyon nehéz mérkőzésre kell 
készülnünk, hiszen jelen pillanat-
ban a PEAC vezeti a bajnoki tabellát. 
Egy biztos költségvetéssel rendel-
kező, jól összerakott csapatról van 
szó. Nehéz lesz ellenük játszani, ke-
mény mérkőzésre kell készülnünk. 
Meg kell találnunk ugyanakkor az 
egyensúlyt a fizikális és mentális 
energiák kapcsán, hiszen a PEAC 
mérkőzés után, Sopronban szere-
pelünk majd bajnokin – mondta el 
a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón 
Maikel Lopez, az Aluinvent DVTK 
vezetőedzője. (Forrás/fotó: dvtk.eu)

Borsod legerősebb rendőrei vetélkedtek

PAKS ELLEN IS SIKERÜLT Rakaczki Zoltán európai alelnök lett

Mikulás sapkában a MAC ellen

„SZOMBATON EGYÜTT  
MEGCSINÁLJUK!”

Az erőpróbára öt rendőrkapitányságról, a főkapitányságról és a mis-

kolci hívásfogadó központból több mint 20 versenyző nevezett.

A legjobbak a nőknél: 67,5 ki-
logramm alatti kategória – Szabó 
Piroska (Kazincbarcika Rendőrka-
pitányság).  67,5 kilogramm feletti 
kategória: Palkó Alexandra (Ké-
szenléti Rendőrség). Az abszolút 
kategória nyertese: Szabó Piroska 
(Kazincbarcika Rendőrkapitány-
ság). A legjobbak a férfiaknál: 
80 kilogramm alatti kategória – 
Palumbi Gergő (Miskolc Rendőr-
kapitányság). 90 kilogramm alatti 
kategória: Soltész János (Tiszaúj-

város Rendőrkapitányság). 100 ki-
logramm alatti kategória: Lukács 
Sándor (MRFK). 100 kilogramm 
feletti kategória: Karcsák Atti-
la (Kazincbarcika Rendőrkapi-
tányság). Az abszolút kategória 
nyertese: Karcsák Attila (Kazinc-
barcika Rendőrkapitányság). A 
legerősebb rendőrkapitányság: a 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság. 
A legsportszerűbb versenyző: Tor-
nai Béla (Ózd Rendőrkapitány-
ság).



Kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt kínálnak adventi 
programot Miskolc könyv-
tárai, legyen szó virágkö-
tésről, ünnepi játszóházról, 
hópelyhes fejtörőkről vagy 
épp karácsonyi versekről, 
mesékről.

December 1-jén, csütörtö-
kön délután 3 órától a Szent-
péteri kapui József Attila 
Könyvtár Lurkótanyáján ké-
szíthettek kicsik és nagyok 
kézműves pufók angyalká-
kat, „akik” nemcsak dísz-
ként, de ajándékként is szol-
gálhatnak. 

Ugyanezen a napon kez-
dődött az Adventi kavalkád 
a Martin-kertvárosi Tompa 
Mihály Könyvtárban. Első 
alkalommal délután 2-től 
6-ig karácsonyi versek, me-
sék, zenék kíséretével ad-
venti és karácsonyi díszek 
készültek a legkülönbözőbb 
anyagokból. Egy hét múlva, 
8-án délután fél 2-től pedig 
rénszarvasfigurák és aján-
dékkísérő kártyák lesznek 
„terítéken”, december 16-án, 
pénteken pedig a gondola-
ti készülődésé lesz a terep: 
délután 3 órától a karácsony 
történetéről és karácsonyi 

történetekről hallhatnak a 
résztvevők. 

Kifejezetten a felnőtteket 
várják ünnepi asztali és ajtódí-
szek készítésére december 13-
án, kedden délután 5 órára az 
avasi Móra Ferenc Könyvtár-
ba, majd 15-én, csütörtökön 
délután 5 órára a Csabai ka-
pui Kaffka Margit Könyvtár-
ba. Mindkét alkalommal Balla 
Annamária virágkötő vezeti a 
foglalkozást és a kezeket.

A diósgyőri Petőfi Sándor 
Könyvtárban minden szerda 
délután 4 óra és fél 6 között 
az öko-kézműves klubban 
ügyeskedhetnek a kicsik – az 

adventi szerdák természete-
sen az ünnepi készülődés je-
gyében zajlanak. December 
17-én, szombaton délelőtt 
pedig ismét családi délelőttöt 
rendeznek, reggel 9-től déli 
12 óráig hópelyhes fejtörők-
kel, Mikulás bingóval, ünne-
pi kézműveskedéssel várják 
az egész famíliát. 

Ugyanezen a délelőttön, 
10–12 óra között a Népkert 
melletti központi épületben 
is játszóházat, karácsonyfa-
dísz-készítést szerveznek a 
családoknak – hogy prakti-
kusan és hangulatban is fel-
készülhessünk az ünnepre.

A Herman Ottó Múzeum és 
a B.-A.-Z. Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara közös 
jótékonysági akció keretében 
szeretné elérni, hogy minél 
több iskolatáskába kerülhes-
sen múzeumi bérlet. Erről 
tartottak sajtótájékoztatót 
a napokban a Herman Ottó 
Múzeum Képtárában.

Vass Nóra, a múzeum mar-
keting és kommunikációs osz-
tályának vezetője elmondta, 
tisztában vannak azzal, hogy 
sok iskola, oktatási intézmény, 
illetve maguk a diákok nem 
engedhetik meg maguknak, 
hogy a kultúrára költsenek. 
Ezért kerestek olyan partne-
reket, akik segítségével ezen a 
helyzeten változtathatnak, és 
az ő támogatásukkal eljuthat 
a Herman Ottó Múzeum hét 
csodája elnevezésű bérlet az 
iskolásokhoz, óvódásokhoz.

Pusztai Tamás, a Herman 
Ottó Múzeum igazgatója ki-

emelte: ebben a közös akció-
ban nemcsak a látogatottság 
emelése a fontos. Szeretnék 
a gyerekeknek megmutatni, 
hogy a múzeum egy olyan 
hely, ahol jó lenni és ahol iga-
zi csodákat lehet felfedezni. 
Éppen ezért a bérletben olyan 
programok, események szere-
pelnek, amelyek igazán érde-
kesek és vonzóak.

Bihall Tamás, a BOKIK el-
nöke azt hangsúlyozta, hogy 
a kamarának nagy felelőssége 
van az oktatás terén, a cégek-
nek, vállalkozásoknak tanult, 
kulturált, művelt dolgozókra 

van szükségük. Ezért döntöttek 
úgy, hogy összefognak a megye 
egyik legjelentősebb kulturális 
intézményével és példamutató 
céllal megvásárolják az első 40 
múzeumi bérletet az iskolások 
számára. A saját csatornáikon 
keresztül erre bíztatják a me-
gyei cégek, vállalkozások veze-
tőit is, akik így különleges él-
ményeket biztosíthatnak a saját 
településük iskolásainak. A jó-
tékonysági akció 2016. novem-
berétől 2017. januárjáig tart. 

A bérletek ünnepélyes át-
adását is magába foglaló gá-
laműsort a tervek szerint a 

Miskolci Galéria Rákóczi-há-
zának Kondor-termében a 
magyar kultúra napja előtt 
tisztelegve 2017. január 20-
án, pénteken délután 15 órától 
rendezik meg, ahol a gálamű-
sorban a megajándékozott in-
tézmények tehetséges gyerme-
keit láthatja a közönség.

A bérletvásárlásról további 
információ kérhető és a bér-
letek megrendelhetők: Vass 
Nóra 0670/940-8656, muze-
umkommunikacio@gmail.
com és Makár Anita 0670/ 
417-2147, latogato@hermuz.
hu.

Adventi koszorút készí-
tettek, műsort hallgattak és 
gyertyát gyújtottak hétfőn 
az advent tiszteletére Mar-
tin-kertváros központjában 
is. Szécsényi Marianna ön-
kormányzati képviselő sze-
rint most először szerveztek 
külső helyszínen gyertyagyúj-
tást a településrészen. – Nem 
szeretnénk, ha feledésbe me-
rülnének a népi és a helyi ha-
gyományok – hangsúlyozta a 
képviselő. A koszorút a Kis-
faludy utcában állították fel, a 

gyertyagyújtást a helyi nyug-
díjas klub szervezte. Adventi 
koszorúkat, karácsonyi dísze-
ket és ajándékokat készítettek, 
majd a helyi dalkör műsora 
mellett Szécsényi Marianna 
gyújtotta meg az adventi ko-
szorú első gyertyáját. – Nem-
csak advent lehet az apropó-
ja a találkozásoknak. Nagyon 
sok olyan programot szerve-
zünk a helyieknek, amelyek 
összetartó közösséggé ková-
csolja őket. Volt már több ki-
rándulás, ünnepi rendezvény, 

de fontosnak tartjuk felkutat-
ni a helyi hagyományokat is, 

amelyeket aztán közösen ápo-
lunk – nyilatkozta a képviselő. 

A bizonyítékokon alapuló gyógyítás a gyógyulás záloga 
csontritkulástól az ízületi gyulladásig  

fiatalokról és idősekről
Helyszín: Szent Ferenc Kórház II. emeleti előadó

Időpont: 2016.12.08 15 óra

A NAP TÉMÁI:
Bevezetés: a tudományosan bizonyított eljárások 
jelentősége a gyógyításban (Tamási László) 
•  A csontritkulás korai kimutatása és a gyógyításának 

új lehetőségei (Flórián Ágnes)
•  Az gerinc egészségének megtartása (Lukács Katalin) 
•  A gyulladásos ízületi betegségek korai 

felismerésének jelentősége (Fazekas Katalin) 
•  Az ízületi gyulladásos betegségek modern kezelési 

lehetőségei (Tamási László)
•  A gyógytorna és mozgás jelentősége az ízületi 

betegségek megelőzésében (Baffiné Orosz Irén)
•  Kérdések és Válaszok

Vendég: Gergely István kosárlabdázó

Támogató: A Reumás Betegek Gyógyításáért Alapítvány
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
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PROGRAMAJÁNLÓ
Szent István tér
December 4. 16 óra. Adventi gyer-

tyagyújtás. Miskolc adventi koszo-
rúján Pfliegler Péter alpolgármester 
gyújtja meg a második gyertyát. Az 
ünnepi műsorban közreműködnek a 
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és a 
Fáy András Görögkatolikus Közgazda-
sági Szakgimnázium diákjai.

Miskolci Nemzeti Színház
December 6. 14 óra. Csipike az óriástörpe 

– zenés mesejáték. KAMARA Bérlet-
szünet. 19 óra. A hülyéje – bohózat. 
NAGYSZÍNHÁZ Egyetemi bérlet Jegy-
vásárlás. 19 óra. A Bandy- lányok – 
zenés játék. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

December 7. 19 óra. ILLATSZERTÁR – víg-
játék két felvonásban. NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 óra. 
Anna Karenina – romantikus táncjá-
ték. KAMARA Lehár (arany, ezüst) bér-
let Jegyvásárlás. 

December 8. 14 óra. Csipike az óriástörpe 
– zenés mesejáték. KAMARA Egyszer-
volt bérlet. 17 óra. EGY ÓRA VERSEK 
KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁBAN. 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. ILLAT-
SZERTÁR – vígjáték két felvonásban. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. Anna Karenina – ro-
mantikus táncjáték. KAMARA Madách 
(arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

December 9. 14 óra. Csipike az óriástör-
pe – zenés mesejáték. KAMARA Ara-
nyalma bérlet. 17 és 20  óra. Ernelláék 
Farkaséknál. Lakásszínház, Széchenyi 
utca 28. Jegyvásárlás. 19 óra. A kutya 
különös esete az éjszakában – kama-
szokról felnőtteknek, felnőttekről ka-
maszoknak. KAMARA Földes ifj. A bér-
let Jegyvásárlás. 19 óra. OPERAGÁLA 
GASTON RIVEROVAL. NAGYSZÍNHÁZ A 
Bartók Plusz Operafesztivál rendez-
vénye.

December 10. 17 óra. KILÉPŐ. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 19 óra. A hülyéje – bo-

hózat. NAGYSZÍNHÁZ Katona (alap, 
arany, ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. Anna Karenina – romantikus 
táncjáték.  KAMARA Latinovits (arany, 
ezüst) bérlet Jegyvásárlás.

Pannon-tenger Múzeum, kiállító 
épület

December 4. 14 óra. Dinóország Kapujában! 
Családi Nap. 

Színészmúzeum, Thália – ház
December 6. 16 óra. Barnáné Juhász Ildikó 

báb- és díszlettervező, illusztrátor Téli 
tündérkert című tárlatának megnyitója. 

Teleki Tehetséggondozó Kollégium
December 6. 17 óra. Válogatás a Miskolci Téli 

Tárlatok díjazottjainak alkotásából. Kiállí-
tás-megnyitó. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
December 6. 16.30 óra. Filozófusokkal a 

könyvtárban – Gondolkodjunk versek 
segítségével! Vasadi Péter: A nyelv.  A be-
szélgetést vezeti: Gáspár Csaba László. 

December 9. 15 óra. Bócz Sándor Operabará-
tok Klubja. 

Művészetek Háza 
December 5. 19 óra. TŰZVARÁZS BÉRLET III. 

Műsor: Schubert: Rosamunda – nyitány, 
Nielsen: Hegedűverseny Op. 33, Schu-
mann: II. (C-dúr) szimfónia Op. 61. Vezé-
nyel: Gál Tamás Közreműködik:  Ábrahám 
Márta – hegedű. 

December 7. 19 óra. VILÁGKÉP – KEPES AND-
RÁS: BOLDOGAN ÉLÜNK, MÍG MEG NEM 
HALUNK?

December 9.  19 óra. RÚZSA MAGDI KONCERT. 
December 10. 17 óra. A 35 ÉVES REMÉNYI EDE 

KAMARAZENEKAR ÉS A 30 ÉVES FORRÁS 
KAMARAKÓRUS KÖZÖS ADVENTI HANG-
VERSENYE

Egyetemi Körcsarnok
December 9. 18 óra. A nyíregyházi Blue 

Sharks érkezik a MEAFC NB/B-s jelen-
leg listavezető férfi kosárcsapatához. 
A jó hangulat garantált, minden kilá-
togató felnőttet egy-egy korsó sörrel 
vár a csapat!

Jakab Péter önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart 2016. december 4-én (vasár-
nap), 9 órától a Centrum előtt.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA:

Vasárnap, december 4-én 18 órától 
barokk furulyakoncert lesz a Zárda-
kápolnában. A minorita templomban 
ezen a napon fél 11-kor a gyerekek kará-
csonyi koncertjét rendezik meg, a Szent 
Anna templomban pedig 19 órától a 
Forrás Kamarakórus ad adventi hang-
versenyt. Délután 15 órától az Éltető Lé-

lek irodalmi kör műsorát rendezik meg 
a Millenniumi teremben.

December 8-án, csütörtökön 17 órai 
kezdettel a Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége miskolci csoportja tartja 
éves közgyűlését a Millenniumi terem-
ben, mely után szokásos adventi teadél-
utánjára is sor kerül. 

December 9–10-én, adventi lelkigyakor-
latot tartanak a minorita templomban a 
18 órai szentmisék keretében, Buka Gábor 
görögkatolikus atya vezetésével. Vasár-
nap, 10-én este Borbála napi bányászmisét 
tartanak a templomban. Ezen a napon 19 
órától a Gloria Arts rézfúvós együttes ad 
hangversenyt a Szent Anna templomban.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Ünnepi készülődés a könyvtárakban

Ajándékba adják  
a múzeum hét  
csodáját!

Reuma napGYERTYAGYÚJTÁS MARTIN-KERTVÁROSBAN

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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Totálkár a reggeli csúcsban 

Súlyos közlekedési baleset történt kedden reggel a Görgey és a Mi-
kes Kelemen utcák kereszteződésénél, Miskolcon. Egy Toyota Yaris 
orra a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, amikor összeütkö-
zött egy Skoda Superb személyautóval. Úgy tudjuk, a Toyota sofőr-
je a Csabai kapu felől haladt a belváros irányába, innen akart felka-
nyarodni a Mikes Kelemen utcára. Szemből, a belváros felől érkezett 
a fekete Skoda, amely elé bekanyarodott. Az összecsattanó jármű-
vek egy, a Mikes Kelemen utcáról éppen kikanyarodni készülő Opel 
Corsát is elértek, de ezen az autón csak apróbb karcolásokat láttunk. 
Információink szerint senki nem sérült meg a balesetben, az anyagi 
kár azonban jelentős.

Szekrényből ugrasztott betörő
Lopás vétség kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytat bün-

tetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság F. Tibor 44 éves sajópetri 
lakossal szemben. A gyanúsított november 19-én Sajópetriben be-
tört egy ingatlanba, ahonnan rézcsövet akart eltulajdonítani. Köz-
ben azonban megzavarták, így a ház hátsó részében egy szekrénybe 
bújt.

A bejelentést követően a rendőrök megkezdték a helyszínelést, 
egyben kérték a tulajdonost mérje fel az estleges károkat. Közben ki-
nyílt a rejtekadó szekrényajtó. A tettes kiugrott onnan, majd mene-
külni próbált, azonban sikerült elfogni, majd a rendőrségre előállí-
tani. 

Alkalmi jótevőit rabolta ki a miskolci hajléktalan 
A Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészség két rendbeli felfegyver-

kezve illetve a védekezésre idős koránál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elköve-
tett rablás bűntette, zakla-
tás vétsége és lopás vétsége 
miatt emelt vádat az ellen 
egy húszéves hajléktalan 

férfi ellen, aki többször is kirabolta alkalmi jótevőit. A vádlott 2016 
januárjában egy sörözőben ismerkedett meg egy középkorú férfival, 
aki felhívta a lakására, és enni adott neki. Távozáskor a vádlott felka-
pott egy kést és azt a házigazda torkához szorítva pénz és bankkártya 
átadását követelte. Végül négyezer forintot vitt el. Pár nappal később 
az utcán egy 96 éves férfinak felajánlotta, hogy segít hazavinni bevá-
sárló kocsiját. A sértett lakásába érve a vádlott a földre lökte az idős 
férfit és pénzt követelt tőle. Innen négyszázezer forint zsákmánnyal 
távozott. Pár héttel később egy újabb alkalmi ismerőse ismét felhív-
ta a lakására, hogy enni adjon neki. A hajléktalan férfi ezt követően 
többször visszajárt a sértetthez és miután nem kapott ellátást, életve-
szélyesen megfenyegette. A vádlott ugyanezen időszakban az utcán 
felkapta egy padon ülő idősebb férfi táskáját és elszaladt vele. A ren-
dőrök a helyszín közelében elfogták, így itt a sértett kára megtérült. 
Az előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben fegyházbüntetést 
és közügyektől eltiltást indítványozott az ügyészség.

Újabb határvadász-képzés indult Miskolcon
Ünnepélyes keretek között indult meg november 29-én a leendő 

határvadászok képzésének második szakasza. A Miskolci Rendésze-
ti Szakgimnáziumban a második ütemben újabb 44 leendő határva-
dász kezdte meg tanulmányait. A képzés hat hónapig tart és az első 
két hónap után sikeres modulzáró-vizsgát tett hallgatók már hiva-
tásos állományba kerülnek kinevezésre. Tanulmányaik befejezését 
követően a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainál 
teljesítenek szolgálatot.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Izgalmakkal kezdődik a hét, 
olyan szerepben kell helyt állnia, amire régóta készül, de csak 
most próbálhatja ki élesben. Ha nem esik pánikba, nem lesz 

gond. Ne legyen szigorú magához, örüljön a sikereinek.

Bika (április 21 – május 20) Mások felett mindig könnyebb 
ítélkezni, mint egy kicsit magunkba nézni. Ennek most Ön is 
áldozatául eshet, de amíg biztos a maga igazában, ne hagyja, 

hogy mások időnként megzavarják vagy elbizonytalanítsák.

Ikrek (május 21 – június 21) Úgy érzi, bárhogy igyekszik is, 
valaki mindig a sarkában van, és nem igazán tudja lehagyni. 
Szerencsére az életben nem minden verseny, így nem is baj, 

ha néha mások is egy tempóban haladnak Önnel. 

Rák (június 22 – július 22) Nem mindig egyszerű őszinté-
nek maradni, főleg, ha nem akar megbántani senkit. A hazug-
ságok azonban olyan hálót szőhetnek Ön körül, amelyből ké-

sőbb nagyon nehéz lesz kimásznia. Gondolja ezt át időben. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Hiába mondja azt, hogy 
nem érdekli valami, fél szemét mégis rajta tartja, mert tudja, 
hogy lehetnek itt még olyan változások, amelyek az Ön számá-

ra is jelentősek. Fontos, hogy közben a feladatára is koncentráljon. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A vitás kérdéseket nem 
azzal lehet megoldani, hogy az egyik fél megpróbál hangosab-
ban kiabálni a másiknál. Ezt Ön is tudja, de a héten olyanokkal 

hozhatja össze a sors, akik nem feltétlenül vannak tisztában ezzel.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Egyszerre akar min-
dent, de nem lehet minden az öné. Ne hagyja, hogy az, amit el-
veszített, nagyobb csalódottságot okozzon, mint az, amit meg-

nyert. Fordítson nagy figyelmet a dolgok valódi értékére ezen a héten.

Skorpió (október 24 – november 22) Az igazság végül min-
dig kiderül, és ha sokat is kellett várni rá, ezen a héten megoldód-
hat sok olyan dolog, ami régóta igazságtalanul merült a feledés 

homályába. Persze sok minden közbe jöhet, adódhatnak meglepetések.

Nyilas (november 23 – december 21) Sok minden terelhe-
ti el a figyelmét a héten, de a céljaira kell összpontosítania. Bár-
mennyire csábító is most egy kicsit letérni az útról, maradjon a 

kijelölt ösvényeden, mert sokat haladhat előre ezen a héten.

Bak (december 22 – január 20) Ne essen ki a ritmusból, 
mert ha most elveszíti a fonalat, nagyon nehéz lesz újra felven-
ni, és még nehezebb behozni a lemaradást. Ha elkapta az üte-

met, éljen vele, és végezzen el annyi feladatot, amennyit csak tud.

Vízöntő (január 21 – február 19) Ezen a héten a családi ese-
ményekre érdemes kiemelt figyelmet fordítania, mert olyasmi 
történhet, ami azonnali reakciót kíván. Ha most nem figyel, köny-

nyen lemaradhat valami olyasmiről, amit később megbán majd.

Halak (február 20 – március 20) Itt az ideje egy kis lazítás-
nak, ha a munkából nem is szabadulhat meg, fordítson egy kis 
figyelmet arra, hogy feltöltődjön. Ne akarjon mindent egyedül 

megoldani, szakítson időt olyan programokra, amik feltölthetik egy kicsit.

FORRÓ NYOMON

A vasárnapi gyertyagyújtásokon a Diósgyőri vár is ünnepi ru-
hát ölt, fényeivel is jelezve a karácsony közeledtét. A jellegzetes 
négysaroktornyú vár az adventi koszorút jelképezi a várakozás 
időszakában és hétről hétre újabb torony kap fényeffektekkel 
gazdagított díszkivilágítást. A fények felkapcsolását megelőző-
en énekkel, muzsikával és ünnepi gondolatokkal várják az ér-
deklődőket 17 órakor az alsó várudvaron. 

Ünnepi fények 

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS    

FELVÉTELE

Legyen plüssmaci minden mentőautóban! Ez a célja annak az országos kezdeményezésnek, amelyhez néhány hete Miskolc is 
csatlakozott. Kutatások bizonyítják, hogy a plüssmaci az, ami a leginkább megnyugtatja a traumát átélt kicsiket. Eddig csak-
nem 1300 macit ajánlottak fel az adakozók. A plüssöket a Kassai út 19. szám alatti közösségi térre kell eljuttatni. Az adomá-
nyokat hétfőtől csütörtökig fél 8-16-ig, szerdán 8-18-ig, pénteken fél 8-12-ig várják, december 5-ig. A felajánlott macik alapos 
tisztításon esnek át, így kerülnek majd a gyerekeket szállító mentőautókba.                                                      FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borí-
tékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, 
amelyre üzeneteiket, problémáikat elküldhetik: info@mi-
kom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügy-
véd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Miskolci filmek
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány miskol-
ci érintettségű film címeit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2016. decem-
ber 7-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. 

PLÜSSMACIT  
A MENTŐKBE
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