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A HONVÉDELEM ÉS A HADERŐ SZEREPE, AVAGY MIT TUDUNK TENNI A HAZÁÉRT?
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MISKOLCI TÁVFŰTÉS: A LEGOLCSÓBBAK 
KÖZÖTT AZ ORSZÁGBAN!

A távhőszolgáltatások díjairól is tárgyalt a városi közgyűlés no-
vember 30-ai ülésén. Mint elhangzott, Miskolcon 2014. október 

1-jétől nem változtak a díjak, a városban ma olcsóbb 
a távhő, mint Budapesten, Debrecenben, Nyíregy-
házán, Tiszaújvárosban, Hódmezővásárhelyen vagy 
Ózdon. 

„AZ MVSC 107. SZÜLETÉSNAPJÁRA 
TELJESEN ÚJJÁSZÜLETIK A KUBIK”
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ELKEZDŐDÖTT MISKOLC  
ADVENTI PROGRAMSOROZATA! 

4.
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Néhány nap múlva, mintegy 800 millió forintból elkez-
dődik az MVSC pálya teljes rekonstrukciója. A kivi-
telező 2018. április 3-i határidővel vállalta a munkák 
befejezését. 

Karácsonyi fények, mesebeli fenyőfa, illatos mézeskalács

Simicskó István előadása a Miskolci Egyetemen 



Novemberi rendes ülését tartotta csütörtökön Miskolc közgyűlése Kriza Ákos polgármester napi-
rend előtti felszólalásában elmondta, azok, akik a Martinkertvárosból, vagy Szirma felől közle-
kednek, nagyon unták már azt a látványt, amit az MVSC pálya – közismert nevén a Kubik – nyújt 
hónapok óta. Itt a közgyűlésen és szinte minden adandó alkalommal, például lakossági fórumokon 
is sokszor szóba került ez a téma, teljesen jogosan – hangsúlyozta a polgármester.

Mint mondta, jövőre, 2018-
ban lesz éppen hatvan éve 
annak, hogy Miskolcot egy-
szerre két labdarúgócsapat 
képviselte a legmagasabb osz-
tályban: a DVTK és a Károlyi, 
Buna, Simon, Gyetvai fémje-
lezte MVSC. Volt, amikor 22 
ezer ember látta az 1911-ben 
alapított csapat mérkőzése-
it a Kubikban, az 1958-59-es 
idényben.

– Sok víz lefolyt azóta a 
Szinván és mára sajnos nem 
sok minden maradt az egy-
kori legendás pályából. Most 
azonban örömmel és őszin-
tén nagy megkönnyebbülés-
sel tájékoztathatom Önöket 
és a miskolciakat arról, hogy 
néhány nap múlva, azaz de-
cember 4-ét követően elkez-
dődik az MVSC pálya teljes 

rekonstrukciója, átépítése – 
jelentette be Kriza Ákos. Az 
építők, azaz a Market Építő 

Zrt., akik mint köztudott, a 
diósgyőri stadion fővállal-
kozói is, 2018. április 3. ha-

táridővel vállalták a munkák 
befejezését.

A polgármester tájékoz-
tatása szerint mindkét lelá-
tót átépítik, a Csokonai utca 
felőli oldalra kerül a DVTK 
stadion napos oldali lelátó-
jának 8 sora, székekkel egye-
temben, míg a pályaudvar fe-

lőli fedett tribünt újjáépítik, 
és szintén székekkel látják 
el. A 2000 ülőhelyes stadion-
ba felszerelik a DVTK pálya 
egykori világító berendezé-
seit és az előírásoknak meg-
felelő méretű, újra rétegelt és 
fűvel újra telepített játékteret 
alakítanak ki. Legalább ilyen 
horderejű változásokon megy 
keresztül a főépület is, ame-
lyet a felnőttek mellett több 
száz, leginkább serdülő és 
ifjúsági korú sportoló hasz-
nált folyamatosan. Itt kicse-
rélik a teljes fűtési rendszert, 
az ivóvíz-, a szennyvíz- és a 
villamoshálózatot, elvégzik a 
szükséges javításokat a tető-
zeten.

A korosztályos és felnőtt 
labdarúgócsapatoknak, a női 
röplabdásoknak, a judósok-

nak és az evezősöknek az 
edzés- és versenykörülménye-
it, mintegy 800 millió forint-
ból építi ujjá a Market Zrt. Az 
MVSC 107. születésnapjára te-
hát teljesen újjászületik a Ku-
bik – hangsúlyozta a polgár-
mester.

– Anélkül, hogy túlságo-
san is nagy szavakat használ-
nék, ha csak a tényekre szorít-
kozom, akkor is a valóságot 
mondom: 2018-ra, Miskolc 
szabadtéri sportlétesítmé-
nyei soha nem látott színvo-
nalat fognak képviselni! Az 
egyetemi atlétikai centrum-
ra, a monumentális, új DVTK 
stadionra és az újjávarázsolt 
MVSC pályára valamennyien 
büszkék lehetünk ebben a vá-
rosban! – zárta szavait Kriza 
Ákos.

 „Az MVSC 107. születésnapjára teljesen újjászületik a Kubik”

Város
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Jövő év januárjától integ-
rált hulladékgazdálkodási 
rendszer indul megyénkben, 
a közszolgáltatást végző cég 
egységes, racionálisan, de non-
profit alapon működő szol-
gáltatást biztosít a megyében 
élők számára. A változásból a 
lakosság semmit nem fog érzé-
kelni, áremelkedéssel sem kell 
számolni. Erről is tárgyaltak a 
közgyűlés csütörtöki ülésén. 

Mint elhangzott, a kormány 
célként határozta meg a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás 
rendszerének átalakítását, ami-
nek központi eleme egy egysé-
ges, nonprofit közszolgáltatói 
struktúra megalkotása. A Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
2016. november végén közzétet-
te az ennek alapján kialakított új 
hulladékgazdálkodási régiókat.

Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében egy közszolgáltató tár-
saság működése támogatott. A 
jogszabályi előírások teljesítése 
érdekében ezért elengedhetetlen 
egy olyan hulladék-gazdálkodá-
si rendszer felállítása, amelyben 
a közszolgáltatást a megye teljes 
területén egy szervezet látja el, 
megvalósítva az „egy régió, egy 
közszolgáltató” modellt.

Az integrációs folyamat biz-
tosítására a megye három 
meghatározó közszolgáltató 

társasága megalakította a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Hulladékgazdálkodási Közszol-
gáltató Nonprofit Kft.-t (BMH 
NKft.), ami azzal a céllal jött 
létre, hogy egységes, racionáli-
san, de nonprofit alapon mű-
ködő szolgáltatást biztosítson a 
megyében élők számára. Az új 
modell keretén belül egy egysé-
ges műszaki tartalommal bíró, 
hatékonyabb közszolgáltatási 
rendszer jön létre.

Majoros Róbert ügyvezető 
érdeklődésünkre elmondta, a 
rendszer 2018 elején sorra ke-
rülő átalakításából a Miskol-
con hulladék-gazdálkodási te-
vékenységet végző MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. szolgáltatási te-
rületén élők semmilyen válto-
zást nem fognak észlelni. A ko-
rábban bevezetett szolgáltatások 
– úgymint a csomagolási hulla-

dékok házhoz menő gyűjtése, a 
zöldhulladék-gyűjtés, a házhoz 
menő lomtalanítás – változat-
lan formában és gyakorisággal 
állnak majd a lakosság rendel-
kezésére.

– Fontos hangsúlyozni, hogy 
a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díjak nem változ-
nak. Beszedésére továbbra is ki-
zárólag az NHKV Zrt. jogosult, 
a szolgáltatás igénybevételéhez 
kapcsolódó számlákat is tőlük 
kapja majd a lakosság – ismer-
tette a MiReHuKöz ügyvezetője. 
Majoros Róbert hozzátette, az új 
közszolgáltató belépésével egy-
ségesítik a műszaki tartalmat 
a megyében: a miskolci emelt 
szintet vezetik be.

A közszolgáltatással kapcsola-
tos információkról 2018. január 
1-jétől a www.bmhnonprofit.hu 
weboldalon tájékozódhatnak.

A Miskolc vállalkozásfejlesz-
tési és befektetés-ösztönzési 
programjáról szóló napirend 
vitájában Soós Attila (Fidesz) 
frakcióvezető elmondta, a 
város szakemberei mára elsa-
játították azt a tudást, amely-
nek köszönhetően a város 
gyorsan tud reagálni, a mun-
kaerő-piaci igényekre. 

Az iparterületek rendkívül 
gyors kialakításával, a beruhá-
zók igényeinek gyors, pontos 
kielégítésével lehetővé tettük 
a nagy cégek idetelepülését. 
Ezért jött ide a Takata is – ahol 
már 1500 körül van a foglal-
koztatottak száma – hangozat-
ta a politikus. Soós Attila meg-
említette, hogy az országos 
híradásokban a kínai-magyar 
gazdasági kapcsolatok dina-
mizmusát, az új, fejlett techno-
lógiák idetelepülését a Ten Pao 

cégcsoport miskolci beruhá-
zásával is példázzák. Miskolc 
igyekszik a modern, innovatív 
ágazatoknak teret engedni

A frakcióvezető arról is szólt, 
hogy ezer hektárnyi terüle-
ten új ipari park létesül ezek-
ben a hónapokban Miskolcon, 
Martinkertváros, Hejőcsaba, 
s Szirma térségében. A terület 
méreteit példázza, hogy akár 
négy Mercedes gyár vagy húsz 
Bosch üzem is elférne rajta. 
Soós Attila kiemelte, verseny-
képesség tekintetében az MTA 
regionális összehasonlító ku-
tatásában Miskolc 1998-ban a 
22 megyei jogú város közül), 
mindössze a tizenhetedik volt. 
2011-ben a 9. helyen álltunk, 
2016-ban pedig Miskolc fel-
jött a negyedik helyre. 2010-
ben még 11,5 százalékos volt a 
munkanélküliség Miskolcon, 
2017-ben már csak 5,8.

A város közszolgálatban álló 
dolgozóinak, közel hatezer 
munkavállalónak, átlagosan 
20 százalékkal emeltük a bérét 
a közelmúltban. Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében 2012-
ben átlagosan bruttó 173.72Ft 
volt az átlagkereset ez 2016-ra 
236.764Ft-ra emelkedett. A 
bérviszonyok fokozatosan ja-
vulnak a régióban, a városban, 
a bérfelzárkóztatás folytatódik 
– hangoztatta a politikus. 

„Igyekszünk a modern, innovatív  
ágazatoknak teret engedni”

EGY RÉGIÓ, EGY KÖZSZOLGÁLTATÓ  
– Nem jár drágulással az átállás!

HAMAROSAN KEZDŐDNEK  
AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK

Nemrégiben adták át a kínai Ten Pao cégcsoport miskolci gyárát



A távhőszolgáltatások díjairól is tárgyalt a városi közgyűlés 
november 30-ai ülésén. Mint elhangzott, Miskolcon 2014. 
október 1-től nem változtak a távhőszolgáltatás díjai, szem-
ben a korábbi, MSZP-s városvezetéssel, amely számos alka-
lommal emelte a hődíjat. Miskolcon ma olcsóbb a távhőszol-
gáltatás mint Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, 
Tiszaújvárosban, Hódmezővásárhelyen vagy Ózdon. 

„A Fidesz-KDNP-s városvezetés 
szakított a megszorítások  
politikájával”

Kiss János alpolgármes-
ter hozzászólásában kiemel-
te: a Fidesz-KDNP városveze-
tés szakított a megszorítások 
politikájával, s az elmúlt évek 
eredményei ennek a döntés-
nek helyességét, sikerességét 
támasztják alá. A szocialis-
ta kormányok nö-
velték a távhődíja-
kat, az energiaárak 
megduplázódtak, 
brutális áremelések 
jellemezték azokat 
az időket. 2010 óta 
igazságos közteher-
viselés van, ennek 
éppen a baloldali 
pártok voltak a leg-
nagyobb ellenzői. 
Azt mondták, hogy 
a gazdasági növe-
kedés megtorpan, az infláció 
elszabadul, a munkanélküliek 
száma pedig nő, ha csökken-
tik a rezsit. Ennek éppen az el-
lenkezője történt meg – fogal-
mazott Kiss János, hozzátéve: 
Miskolc gazdasága stabil és ki-
számítható, nőnek a bérek, s nő 
a munkahelyek száma is.

Kovács László (Fidesz- 
KDNP) frakcióelnök elmond-
ta, hogy a MIHŐ hazánk 
második legnagyobb táv-
hőszolgáltatója, Miskolcon 34 
ezer lakás van bekapcsolva a 
távfűtésbe, a lakások kb. 40 
százaléka, a szolgáltató 60-65 
ezer ember távhőszolgáltatását 
biztosítja. Nem mindegy tehát, 
milyen minőségű a szolgálta-
tás és mennyiért szolgáltatnak. 

Arra törekednek, hogy fenn-
tartható legyen a fejlődés, a 
MIHŐ is bekapcsolódott ebbe. 
A fosszilis energiák mellett a 
megújuló energiából, a geoter-
mikus energiából nyerik a mis-
kolci hőellátáshoz szükséges 
energia 60 százalékát. 

Olcsó, környezetbarát  
távfűtés

Nem csupán környezetbarát, 
hanem olcsó távfűtést is szol-
gáltat. Összességében mintegy 
25 százalékkal csökkentették 
az árakat, Miskolcon ma ol-
csóbb a távhő, mint Budapes-
ten, Nyíregyházán, Debrecen-
ben és több más nagyvárosban. 
Kovács László jelezte, a 34 ezer 
érintett lakás, a díjcsökkenés-
nek köszönhetően, összessé-
gében mintegy 4,5 milliárd 
forintot takarított meg, ami 
2-300 ezer forintos megtakarí-
tást jelent, lakásonként. Az elő-
terjesztés jól példázza, hogyan 
valósult meg a rezsicsökkentés 
Miskolcon, hogyan biztosít-
ják a hosszú távú, fenntartha-
tó fejlődést. A frakcióelnök ki-
emelte, nemcsak a távfűtésnél, 

hanem többek között a víz- és 
szennyvízszolgáltatásnál is 
megvalósult a rezsicsökkentés, 
a számok magukért beszélnek.

Molnár Péter (KDNP) frak-
cióvezető hangsúlyozta, 2006-
ban és 2007-ben az MSZP reg-
nálása alatt óriási áremeléseket 
hajtottak végre Miskolcon a 
távhőszolgáltatásban. Mint fo-
galmazott: „a Káli-időszakban 
az őszi, téli közgyűlések arról 
szóltak, hogy az önkormány-
zati cégeknél emelkednek a dí-
jak”. Ezzel szemben 2010 óta 
„teljesen más szelek fújnak”, 
nem emelkednek a díjak, sőt, 
arról döntöttek, hogy a rezsi-
csökkentéshez kapcsolódva a 

miskolciak terhe-
it is csökkentik. A 
MIHŐ-nél több-
ször is csökkentek a 
lakossági távhődí-
jak 2010 után, volt, 
hogy 10-11 száza-
lékkal is. Több mil-
liárd forint maradt 
a miskolciak zse-
bében a csökkenté-
seknek köszönhe-
tően. Ezen az úton 
kívánunk tovább 

haladni! – emelte ki a frakció-
vezető. 

Nagy hangsúlyt helyeznek  
a megújuló energia  
felhasználására

Hubay György (Fidesz-KD-
NP) képviselő nagyon fontos 
területnek nevezte a távhőszol-
gáltatást - ugyanígy a vízszol-
gáltatást is, ahol szintén jelen-
tős árcsökkentés következett be. 
Mindez a mostani városvezetés-
nek és kormánynak köszönhető 
- hangsúlyozta a politikus. Hu-
bay György emlékeztetett, Mis-
kolcon 2013-ban és 2014-ben 
történt meg a rezsicsökkentés, 
ekkor összesen 22,68 százalék-
kal csökkentek a városban a la-
kossági távhőszolgáltatás díjai. 

Miskolcon ma olcsóbb a táv-
hőszolgáltatás mint Budapesten, 
Debrecenben, Nyíregyházán, 
Tiszaújvárosban, Hódmezővá-
sárhelyen vagy Ózdon. A város 
vezetése, és a miskolci hőszol-
gáltató is nagy hangsúlyt helyez 
megújuló energia felhasználásá-
ra, a miskolci szükségleteket ma 

már közel 60 százalékban meg-
újuló energiából fedezik.  Ezzel 
több millió köbméter földgázt 
lehet kiváltani, és több tízezer 
ezer tonna szén-dioxiddal csök-
ken a környezeti terhelés. 

Hubay György ezzel kapcso-
latban utalt rá, néha elhangzik a 
felvetés, hogy a megújuló ener-
gia felhasználása miért nem je-
lentkezik jobban az árban? A 
képviselő kiemelte: a sajtóban 
is napvilágot látott már, hogy a 
geotermikus energia alkalma-
zásakor számos pluszkiadás fel-
merül. Jóval nagyobb a beruhá-
zási költség, nagyon mélyre kell 
fúrni és nem biztos, hogy elsőre 

sikerül megfelelő hőmérsékletű 
vizet találni. Különleges, drága 
alkatrészeket kell alkalmazni a 
csőrendszerekben, amelyek kar-
bantartása és cseréje ugyancsak 
sokba kerül. A napi üzemelteté-
si költségekből nem fedezhető 
egy ilyen rendszer működteté-
se, hiszen az üzembiztonságot 
és a befektetett hatalmas össze-
gek megtérülését a fűtőműnek 
garantálnia kell – hangsúlyoz-
ta Hubay György. Hozzátet-
te, ugyanakkor a geotermikus 
rendszerek nem függnek a világ-
piaci áraktól, környezetkímélők, 
és stabillá, kiszámíthatóvá teszik 
a lakosság fűtési költségeit. 
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MISKOLC TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSA  
A LEGOLCSÓBBAK KÖZÖTT VAN AZ ORSZÁGBAN

Az MSZP országgyűlési kép-
viselője szerint viszont nem szá-
mít, hogy Miskolcon az egyik 
legolcsóbb a távhő az országban, 
és hogy a rezsicsökkentéssel mil-
liárdok maradtak eddig a lakos-
ságnál. A politikus azt mondja: a 
Fidesz miatt kényszerültek ötször 
is emelni a miskolci távhő árát a 
nyolcéves szocialista éra alatt.  
„– A baloldali városvezetés 2002-ben egy föld-
gázfelhasználásnak kitett, nehéz gazdasá-
gi helyzetben lévő távhő céget örökölt fideszes 
elődjétől – nyilatkozta érdeklődésünkre Varga 
László MSZP-s országgyűlési képviselő. – Ez 
és a földgáz világpiaci árának drasztikus emel-
kedése a kétezres években növelte a lakosság 
terheit. Ezért indult el a gondolkodás a geo-

termikus hő felhasználása irányá-
ba – az akkori jobboldali ellenzék 
támadásai ellenére – a miskolciak 
érdekében. A megvalósult beruhá-
zás árcsökkentő hatása azonban 
nem érvényesül megfelelően a mai 
központi árszabályozási gyakorlat 
miatt. Hiába csökken a földgáz vi-
lágpiaci ára, hiába fűti a geoter-
mikus hő a lakások jelentős részét, 

a miskolciak jóval többet kénytelenek fizetni az 
indokoltnál. Erre többször is felhívtam a figyel-
met az Országgyűlésben. A városi politikusok-
nak párthovatartozástól függetlenül, közösen 
kell fellépnie azért, hogy az az adottság, amit a 
miskolciaknak a földhő jelent, végre csökkent-
se a számláikat is – fogalmazott az ellenzéki 
politikus”. 



Az Advent Miskolc egyedül-
álló kezdeményezéseként 
„Angyalkert” nyílt december 
1-jén a városháza udvarán. 

Az önkormányzat, valamint 
az Esély és Részvétel Közhasznú 
Egyesület – B.-A.-Z. Megyei Ci-
vil Információs Centrum közös 
programjában a meghívott civil 
szervezetek egy-egy fenyőfát dí-
szítettek fel, amelyek nemcsak az 

ünnepet, hanem az adott szerve-
zet tevékenységét, céljait, mun-
káját és üzenetét is közvetítik az 
„Angyalkert” látogatóinak.

– A civilek egész évben ön-
kéntesen dolgoznak, segítik 
társadalmat, jót tesznek az 
emberekkel, így tulajdonkép-
pen angyalok ők is – mondta 
el köszöntőjében Kiss János al-
polgármester. – Ezt az angyali 
„mivoltukat” szeretettük vol-

na valamilyen módon megje-
leníteni, annak az ünnepnek 
a környékén, amikor nagyon 
sokan szeretnének valameny-
nyire angyalok lenni. Ilyenkor 
egyre több emberben jön elő a 
szeretethez való ragaszkodás, 
az egymás segítését és megbe-
csülését kifejező érzés, amely 
a legjobb alkalmat adja arra, 
hogy Miskolc angyalai össze-
gyűljenek. Azt szerettük volna, 
ha át tudják adni a miskolci-
aknak azokat a fontos üzene-
teket, amelyek az ő munkájuk 
szempontjából kiemelkedőek. 
Azt szeretnénk, hogy legyen 
lehetőségük formálni és befo-
lyásolni azt a világot, ami kö-
rülvesz minket, hogy azok az 
üzenetek, amelyek itt megje-
lennek, életre keljenek, s minél 
több miskolcihoz eljussanak – 
hangsúlyozta Kiss János. 

Mesés látványelemek, gyönyörű fények, óriáskerék, hatalmas adventi naptár, az ország leg-
nagyobb szeretetdoboza, Szeretet Sütigyár, gasztronómiai és kézműves vásár, valamint 
számos családi és közösségi program várja az érdeklődőket az Advent Miskolc 2017 rendez-
vénysorozaton december 1. és december 23. között a Szent István téren. 

Alakszai Zoltán Miskolc 
jegyzője december 1-jén ün-
nepélyesen felkapcsolta Mis-
kolc díszkivilágítását. Ez-
zel megkezdődött a város 
idei adventi programsoroza-
ta, amely a közelgő ünnepek 
bensőséges, családi hangu-
latát idézi a belvárosban. A 
fénydíszbe öltözött főutcán 
útjára indul az adventi villa-
mos, az ország egyik legszeb-
ben feldíszített villamosa. 
Felállították a város kará-
csonyfáját, amely mellett szá-
mos szívmelengető, az ünnep 
hangulatához illő eseménye-

ken vehetnek részt az érdek-
lődők. 

A Szent István tér– az avasi 
templom és a kilátóval a hát-
terében – nyitott közösségi 
térré alakult át, ahol az arra 
járó miskolciakat megérinti a 
karácsonyi várakozás hangu-
lata. A téren felállított házak 
mindegyike egy-egy ajándék-
doboz, amelyek meglepetése-
ket tartogatnak. A kézműves 
termékeket kínáló vásári for-
gatagban a gyerekeket ünnepi 
műsorok, bábszínházi előadá-
sok és koncertek várják. A vá-
ros hatalmas adventi naptárán 

pedig napról napra más-más 
üzenetet küldenek a miskol-
ciaknak a város meghatározó 
személyiségei: művészek, írók, 
közéleti szereplők.

Az ország legnagyobb szere-
tetdobozánál közös ajándék-
gyűjtő akciót szervez Miskolc 
önkormányzata, a Magyar 
Vöröskereszt megyei szerve-
zete és a RádióM. Az akcióhoz 
bárki csatlakozhat, aki a Sze-
retet Sütigyárban átad egy do-
boznyi ajándékot.

A korábbi évekhez ké-
pest nagyobb hangsúlyt a vá-
ros nappali megjelenése is, 
az installációk egységenként 

és együtt is gyönyörködtető 
látványt nyújtanak, nappa-
li megjelenésben. A családo-
kat és az időseket egyaránt 
megszólító programok mel-
lett idén a gasztronómia is 
főszerephez jut: a kialakított 
teraszokon megkóstolhatók a 
Miskolcon készült különleges 
ételek és italok.

A Szent István téren az ad-
venti vásár nyitvatartása: hét-
főtől csütörtökig és vasárnap 
11:00–20:00 óra, pénteken és 
szombaton 11:00–22:00 óra. 

Állandó programok: „An-
gyalkert” – a polgármesteri 
hivatal udvara; kézműves és 

gasztronómiai vásár a Szent 
István téren; szombaton dél-
utánonként gyermekfoglal-
koztató; karácsonyi tandem; 
Advent Miskolc szelfi-pont. 
További információk a Va-
rázslatos Advent Miskolcon 
elnevezésű Facebook oldalon. 

December 3-án (vasár-
nap) 15.30-kor Alakszai Zol-

tán jegyző gyújtja meg az első 
gyertyát Miskolc adventi ko-
szorúján, s a Szent István tér-
re érkezik az adventi villamos. 
A műsorban közreműködnek 
a Fáy András Görögkatolikus 
Közgazdasági Szakgimnázi-
um és a Fényi Gyula Jezsui-
ta Gimnázium és Kollégium 
 diákjai.
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Fenyővásárral egybekötött lakossági fogadóórát tart Novák Józsefné önkormány-
zati képviselő 2017. december 19-én 13-tól 14 óráig az Otthon téren. 

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Advent Miskolc 2017

Angyalok kertje a városháza udvarán 

Szépség és művészet, avagy 
az esztétikum varázslatának 
mágiája címmel rendez kiál-
lítást a Havas Művészeti Ügy-
nökség és Galéria Miskolcon, 
a Művészetek Házában. 

A tárlatot december 7-én, 
17.30 órai kezdettel nyitja 
meg Sinkó István képzőmű-
vész, művészeti író. Kiállí-
tó művészek: Győrfi András, 
Suhaj Zoltán, Jávorka Csaba, 

Havas Csilla, Korbely István, 
Szőke Péter Jakab, Tiry Pé-
ter, Lőrincz Mária Magdolna, 
Duhaj Péter, Pilinyi Gábor, 
Molnár-Göb Zoltán, Rékai 
Zsolt, Kamarás Máté. 

Szépség és művészet 

Karácsonyi fények, mesebeli 
fenyőfa, illatos mézeskalács



HONVÉDELMI NAP A MISKOLCI EGYETEMEN 

Palkovics László, az  Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 
oktatásért felelős államtitkára nemrégiben átadta az állami fel-
sőoktatási intézmények élére kinevezett kancellárok megbízó-
leveleit. A Miskolci Egyetemen továbbra is Deák Csaba látja el a 
kancellári teendőket, akit terveiről, eredményeiről kérdeztünk.

Mint ismeretes, a felsőokta-
tási intézményeknél 2014-ben 
vezették be a kancelláriarend-
szert, azzal a céllal, hogy az in-
tézmények gazdálkodása fele-
lősebb és átláthatóbb legyen. A 
kancellár felel a felsőoktatási in-
tézmény gazdasági, pénzügyi, 
kontrolling, számviteli, munka-
ügyi, jogi, igazgatási, informati-
kai tevékenységéért, az intéz-
mény vagyongazdálkodásáért. 
A kancellárnak együttműködé-
si kötelezettsége van a rektorral. 
A kancellár felett a munkáltatói 

jogokat a miniszter gyakorolja.
A Magyar Közlönyben ok-

tóber 31-én jelent meg a kan-
cellárok listája. Eszerint há-
rom intézmény – a Magyar 
Táncművészeti Egyetem, a Du-
naújvárosi Egyetem és a Szent 
István Egyetem – kivételével 
nem lesznek változások a kan-
cellári posztokon. A Miskolci 
Egyetemen a miniszterelnök – 
az emberi erőforrások minisz-
tere előterjesztésére – továbbra 
is Deák Csabát bízta meg a kan-
cellári teendők ellátásával.

A Miskolci Egyetem régi-új 
kancellárja érdeklődésünkre 
úgy nyilatkozott: az elmúlt há-
rom évben sikerült stabilizálni-
uk a Miskolci Egyetem műkö-
dését – mind gazdasági, mind 
pedig a jövőkép megalkotása 
szempontjából. – A mindenna-
pokban – szorosan együttmű-
ködve Torma András rektorral 
– folyamatosan azon dolgoz-
tunk az elmúlt három évben, 
hogy egy jól működő, hazai és 
nemzetközi szinten is elismert 
egyetemet hozzunk létre – fo-
galmazott Deák Csaba. – Úgy 
gondolom, hogy kancellári 
pozícióm megerősítése visz-
szajelzés arra, hogy jó irányba 
indultunk el, jó irányba indult 
el a Miskolci Egyetem. Ezt vár-
ta a fenntartó, a tulajdonos, a 
magyar állam az intézménytől 
és személy szerint tőlem is. Az 
elkövetkező időszakban foly-
tatni szeretnénk a megkezdett 
munkát, a jelenlegihez képest 
több hallgatót szeretnénk el-
érni, több nemzetközi kutatás-
ban szeretnénk közreműköd-
ni. Aktív szerepet kívánunk 
vállalni a város életében, hogy 
hozzájáruljunk Miskolc sike-
res működéséhez, gazdasági 
fejlesztéséhez – tette hozzá a 
kancellár.

A Miskolci Nemzeti Szín-
házban nemrégiben aláír-
ták a Vodafone támogatási 
szerződésének meghosz-
szabbítását. Béres Attila 
színházigazgató elmondta, 
a vállalat vezetőivel közösen 
döntöttek úgy korábban, 
hogy ösztöndíjjal támogat-
ják a tehetséges fiatalokat.

A cég támogatásának kö-
szönhetően, a hat új idei ösz-
töndíjassal kiegészülve, már 
18-an részesülnek havi 50 
ezer forintos támogatásban. 
A városban 2009 óta működő 
telekommunikációs vállalat-
nak ma már 600 munkatársa 
van, s a gazdasági mellett a ci-
vil, illetve a kulturális életben 

is igyekszik tevékeny szerepet 
vállalni. – Büszkék vagyunk 
arra, hogy negyedik alkalom-
mal írhatjuk alá a támogatási 
szerződést – nyilatkozta Ma-
jor Péter, a Vodafone ügyfél-
szolgálati igazgatója. 

Kiss János alpolgármester 
szerint a vállalat és a Miskol-
ci Nemzeti Színház is alapo-
san kitett magáért az elmúlt 
évben, jelentősen támogat-
ták a város kulturális életét, 
öregbítették hírnevét. 

– A Vodafone-nak sike-
rült emelnie a téten – fogal-
mazott Kiss János, arra utal-
va, hogy a támogatási összeg 
a tavalyihoz képest ismét 
megemelkedett. – A színház 
sikereire sem lehet panasz, 
elég csupán megemlíteni a 
színikritikusok díját, amit a 
legjobb előadásért kapott. A 
kulturális befektetéssel kul-
turális jólétet, minőségi éle-
tet lehet elérni – hangoztatta 
az alpolgármester. 

Idén Bányai Mirjam és 
Dragos Dániel táncművé-
szek, Mészöly Anna és Tenki 
Dalma színművésznők, vala-
mint Bodoki Márk és Papp 
Endre színművészek kaptak 
ösztöndíjat. Tenki Dalma el-
mondta, remekül érzi magát 
a városban, s színészi mun-
kájával is szinte elégedett. 
Korábban soha nem voltam 
ennyire magabiztos, mint 
Miskolcon – hangoztatta.. 

Honvédelmi napot tartottak hétfőn a Miskolci Egyetemen. 
A látványos katonai bemutatókkal tarkított rendezvényen 
Simicskó István honvédelmi miniszter tartott előadást a ma-
gyar haderő szerepéről és fejlesztéséről.

A haza védelme nemzeti ügy
Az előadás előtt, az egyetem 

parkolójában harcjárművek 
és hivatásos katonák szemlél-
tették, milyen hatékonyan ké-
pesek hadászati műveleteket 
végrehajtani, speciális harci 
körülmények között. A látvá-
nyos akciók után következett 
Simicskó István honvédelmi 
miniszter előadása, „Bizton-
ság – a honvédelem és a had-
erő szerepe, avagy mit tudunk 
tenni a hazáért” címmel. A 
megjelenteket Torma András 
rektor köszöntötte.

Simicskó István kihangsú-
lyozta: a haza az egyetlen kö-
zös nevező, amely minden ma-
gyar ember számára fontos kell, 
hogy legyen. A haza védelme 

nemzeti ügy, amelyhez minden 
hazáját szerető állampolgárnak 
alapvető érdeke fűződik. A Ma-
gyar Honvédség fejlesztésének 
célja, hogy a térség meghatáro-
zó haderejévé váljon, s garantál-

ni tudja az ország biztonságát. 
Erre szükség van, hiszen napja-
inkban a fegyverkezés általános 
jelenségnek számít Európában. 
Magyarországot nem csupán 
délről, illetve keletről fenyege-
tik veszélyek, hanem például a 
kibertérből is.

Megnőtt a terrorveszély
A tömeges illegális mig-

ráció miatt megnőtt a ter-
rorveszély, s ez az afrikai né-
pességrobbanás miatt csak 
fokozódni fog. – Minden esz-
közt meg kell ragadni, hogy 
Magyarország biztonságát 
garantáljuk – hangsúlyozta a 
miniszter. Hozzátette, a nem-
zetközi konfliktusok kezelésé-
ben is jelentős erőket mozgat 
meg Magyarország, a misszi-
ók keretében jelenleg mintegy 
1000 magyar katona teljesít 
szolgálatot külföldön.

Simicskó István kiemelte: a 
kormány döntésének köszön-
hetően a honvédelmi költség-
vetés az előző évtől folyamato-
san növekszik. A tervek szerint 
ennek mértéke 2024-re eléri a 
GDP 2 százalékát. Ez a több-
letforrás lehetőséget nyújt a 
hadsereg fejlesztésére, amit a 
Zrínyi 2026 Honvédelmi és 
Haderőfejlesztési Programban 
rögzítettek. Ennek kiemelt ele-
me a légierő, a szárazföldi had-
erő, a modern haditechnikai 
eszközök és a katonák felsze-
relésének modernizációja, va-
lamint egy 20 ezer fős, terüle-
ti elven szerveződő, önkéntes 
tartalékos rendszer kiépítése. 

Ütőképes hadsereget építenek
A cél az, hogy minden já-

rásban legyen egy egység ön-
kéntes tartalékos katona. A 
program foglalkozik továbbá 
a hazai hadiipar újjáélesztésé-
vel is. – Ütőképes hadsereget 
szeretnénk építeni a magyar 

emberek biztonságának ga-
rantálására – hangsúlyozta a 
miniszter.

Meg kívánják szólítani a 
honvédelem ügye iránt érdek-
lődő fiatalokat, a honvédelmi 
tárcánál jelenleg négy ösztön-
díjra pályázhatnak a középis-
kolások, illetve a felsőoktatási 
intézmények hallgatói. – Min-
denkinek helye van a Magyar 
Honvédségben, aki tenni akar 
a hazájáért – fogalmazott Si-
micskó István, aki egy tanuló 

kérdésére úgy válaszolt: felül 
fogják vizsgálni a fizikai al-
kalmasságra vonatkozó sza-
bályokat. Egy, az információs 
hadviselésben jártas, a kiber-
teret jól ismerő jelentkezőnek 
ugyanis nem kell feltétlenül 
kimagasló erőnlétben lennie 
ahhoz, hogy segítse a honvé-
delmet. 

Az egyetem aulájában a 
honvédelmi napon toborzó-
pontot alakítottak ki, s fegy-
verbemutatót is tartottak. 
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„Aktív szerepet kívánunk vállalni 
Miskolc fejlesztésében”

A honvédelem és a haderő szerepe,  
avagy mit tudunk tenni a hazáért?

Újabb fiatal színészek kaptak  
ösztöndíjat



A több mint két évtizedes hagyománynak megfelelően no-
vember 29-én, a Kamara Napján, idén is ünnepi küldöttgyű-
lést tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) Miskolcon. Ez a nap egyrészt az emlé-
kezésé, az elődök előtti főhajtásé, másrészt az elismeréseké is.

Reggel Lapis Imre – a BO-
KIK egykori kézműves alel-
nöke – sírjánál koszorúznak a 
kamara vezetői, munkatársai. 
Ezt követően Szentpáli István 
síremléke előtt hajtottak fejet 
az emlékezők, majd a kamara 
székházának bejáratánál talál-
ható Szentpáli István emlék-
tábla megkoszorúzása követ-
kezett. Végül a MAB-székház 
(a kamara első székháza) falán 

található emléktáblán helyez-
ték el az emlékezés virágait.

Az 53. alkalommal megren-
dezett küldöttgyűlés helyszí-
ne ezúttal az ITC-székkház 
volt. Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke hazánk verseny-
képességi helyzetéről tartott 
előadást, valamint arról, ho-
gyan látja a kamara a kkv-k 
fejlesztési lehetőségeit. Beszé-

det mondott Demeter Ervin 
megyei kormánymegbízott, 
és Kriza Ákos, Miskolc pol-
gármestere is. Bihall Tamás, 
a BOKIK elnöke a megye gaz-
daságfejlesztési lehetőségeiről 
adott áttekintést a küldöttek-
nek és a vendégeknek.

Demeter Ervin egyebek 
mellett arról szólt, hogy a me-
gyében megtermelt összter-
mék 44,5 százalékkal nőtt - ez 
a szám országosan nem egé-
szen 30 százalék Az egy főre 
jutó nemzeti termékben hét 
megyét előzünk meg.

Kriza Ákos kiemelkedő fon-
tosságúnak nevezte, hogy si-
került megállítani az elván-
dorlást. Mint mondta, néhány 
évvel ezelőtt még azért küz-
döttek, hogy csökkenjen a 13 
százalékos munkanélküliség, 
ez a mutató napjainkban már 
öt százalék alatt van.

– Fejleszteni kívántuk a 
gazdaságunkat, vonzóvá ten-
ni Miskolcot a befektetők 
számára. Ennek érdekében 
számos intézkedést tettünk, 
létrehoztunk egy gazdaságfej-
lesztési irodát – fogalmazott 
Kriza Ákos, elmondva, hogy 
rendkívül elégedettek az iro-
da munkájával. Miskolc pol-
gármestere kiemelte, hogy az 
elmúlt időszakban jelentősen 

emelkedtek a fizetések Mis-
kolcon, rekordokat dönt az 
iparűzési adóbevétel, ami a 
cégek bevételének a növekedé-
sét jelzi. Miskolc egy új ipari 
központtá vált az országban. 
Kriza Ákos, kiemelte, most 
már nem az összeszerelő üze-
mek érkezését kell támogat-
ni, hanem azokat a cégeket, 
amelyek jelentős hozzáadott 
értékkel, kutatás-fejlesztési 
potenciállal rendelkeznek, s a 
legkorszerűbb technológiákat 
hozzák a városba. 

Parragh László beszédé-
nek elején visszautalt 2010-re, 
amikor az akkor még ellen-
zéki Fidesszel kötött megál-
lapodást az MKIK a magyar 
gazdaság „összerakása” ér-

dekében. Elmondta, rengeteg 
olyan lépést sikerült megten-
ni, amivel lendíteni tudtak a 

gazdaság fejlődésén. – Erős 
gazdaság nélkül nem lehet 
erős ország – hangsúlyozta. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara „Gazdaság szolgála-
táért” elismerésében részesült: 

Bódi László, a Halbo Mce 
Tervező és Fővállalkozó Zrt. 
vezérigazgatója, az MKIK Ma-
gyar-Német tagozatának elnöke.  

Lukács Gábor, a Lukács Autó 
Kft. ügyvezetője.

Kandik Ferenc, a Kandik és 
Tamás Mester-hidegkonya Kft. 
ügyvezetője.

Szélyes Domokos, a Miskolc 
Holding Zrt. vezérigazgatója.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Kiemelkedő gazdál-
kodó szervezete elismerést a 
következő vállalkozások ve-
hetik át:

SICTA Gyártó Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. A fran-
cia tulajdonban lévő, és a felső-
zsolcai ipari parkban működő 
SICTA a világ egyik vezető au-
tóipari beszállító cégcsoportjá-
hoz tartozik.

Zemplén Idegenforgalmi Kft. 
A társaság Zemplén idegen-
forgalmának meghatározó sze-
replője.

Veres ’98 Bt. A kazincbarci-
kai székhelyű, 1998-ban alakult 
betéri társaság exkluzív dísz-
dobozokat, plakett és éremdo-
bozokat készít kézi munkával, 
emellett foglalkoznak könyv-
kötészettel és látszerészeti do-
bozok készítésével is.

Simon Zoltán egyéni vállal-
kozó. A családi vállalkozás ka-
mionjai Európa útjain futnak, 

és a céljuk a folyamatos fejlesz-
tés, a gépjárművezetők mun-
kakörülményeinek javítása, a 
minőségi, megbízható fuvar-
szolgáltatás.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara tanulóképzés terén 
kiemelkedő gazdálkodó szer-
vezete elismerést az Intern 
Kft. kapta. 

Szentpáli díj
A bíráló bizottság döntése 

alapján, a Miskolci Egyetem 
közgazdasági karáról Tóthné 
Kiss Anett tanársegéd része-
sült a Szentpáli Ösztöndíjban. 
A mérnökhallgatók közül a bí-
ráló bizottság Nyiri Gábor PhD 
hallgatót támogatta.

Közélet Miskolci Napló6
„Miskolc egy új ipari központtá vált!” 

Díjazottak a Kamara Napján 

ÜNNEPI KÜLDÖTTGYŰLÉS A KAMARA NAPJÁN 

Hirdetés

Tájékoztatás a 2018. évre vonatkozó 
parkolóbérlet árusítások rendjéről
A bérletek árusításának helyszínei:
1.  Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Parkolási Divízió ügy-

félszolgálatán (Széchenyi I. utca 20. a Miskolci Nemzeti 
Színházzal szemben)

2.  Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. központi telephelyén 
a közfoglalkoztatási csoport ügyfélterében (Győri kapu 
48-50.)

3. Európa téri mélygarázs (garázsüzemeltetői helyiségben)
4. Patak utcai mélygarázs (garázsüzemeltetői helyiségben)

A bérletek árusításának időszakai helyszínenként:

A 2017. évi zónás parkolóbérletek (zöld, sárga, kék, valamint kombinált bérletek) 2018. január 10. nap-
jáig, a kedvezményes lakossági- és intézményi bérletek 2017. január 20. napjáig érvényesek. 

A 2018. évi parkolóbérletek 2017. december 11-től megvásárolhatóak a Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. parkolási szervezeti egységének ügyfélszolgálatán (Széchenyi I. utca 20., a Miskolci Nemzeti Színházzal 
szemben). 

2017. január 2-től 2018. január 12-ig a parkolási cég ügyfélszolgálatán kívül a Győri kapu 48-50. szám alatt – a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Közfoglalkoztatási csoport ügyfélterében hétfőtől-csütörtökig 08.00-tól 16.00 
óráig, pénteken 08.00-tól 12.00 óráig. Az Európai téri és a Patak utcai mélygarázs garázsüzemeltetői helyiségében 
2018. január 2-től 2018. január 10-ig munkanapokon (keddtől-péntekig, valamint hétfőtől-szerdáig) 14.00 órától 
22.00 óráig lesz lehetőség a bérletek megvásárlására.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Parkolási Divízió ügyfélszolgálatán bankkártya és készpénzfizetési lehető-
ség is fennáll, míg a bérletárusítás többi helyszínén csak készpénzfizetési lehetőség biztosított az ügyfelek részére.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Parkolási Divízió ügyfélszolgálati irodája 2017. december 25. és 26. napján 
zárva lesz, 2017. december 27-29. között a munkanapokon jellemző nyitvatartással várja ügyfeleit.

A Parkolási Divízió ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartása: 
2018. 01. 02-től 2018. 01. 19-ig hétfő-péntek 08.00–16.00-ig, szerda 

08.00–18.00-ig, szombat 08.00–12.00-ig.
A Parkolási Divízió ügyfélszolgálatán 2018. 01. 22-től visszaáll a megszo-

kott nyitvatartási rend.

2017. dec. 11.- 
2017. dec 24-ig

2017. dec. 27.- 
2017. dec 29-ig

2018. jan. 02.- 
2018. jan. 10-ig

2018. jan. 10.-
2018. jan. 19-ig

Parkolás Ügyfél-
szolgálat

Széchenyi I. utca 20.

Nyitva  
munkanapokon

Nyitva  
munkanapokon

Nyitva  
(vasárnap zárva)

Nyitva  
(vasárnap zárva)

MVG NKft. Közpon-
ti telephely (Győri 

kapu 48-50.)
Nincs bérletárusítás Nincs bérletárusítás Nyitva  

(munkanapokon)
Nyitva

2018. jan. 10.–12.

Európa téri  
mélygarázs Nincs bérletárusítás Nincs bérletárusítás Nyitva (munkana-

pokon 14.00-22.00) Nincs bérletárusítás

Patak utcai  
mélygarázs Nincs bérletárusítás Nincs bérletárusítás Nyitva (munkana-

pokon 14.00-22.00) Nincs bérletárusítás
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Kettőt rúgott Novothny a DVTK-nak
November 25-én, az OTP 

Bank Liga 17. fordulójá-
ban Debrecenben játszott a 
DVTK az Újpest ellen. 

A vendégek gyors gólját 
Ugrai Roland egyenlítette ki, 
azonban az egykori diósgyőri, 

Novothny Soma aztán má-
sodszor is betalált. A második 
félidőben már a DVTK ját-
szott fölényben, sikerült hely-
zeteket is kialakítani, azon-
ban újabb gól nem született. 
(DVTK - Újpest 1-2 (1-2)).

Mennek előre a Macik
November 24-én, az Ers-

te Liga alapszakaszában az 
ASC Corona Brasow együtte-
se volt a DVTK Jegesmedvék 
vendége. A gólgazdag mérkő-
zésen a Macik parádés játék-
kal 7-2-re nyertek. Két nappal 
később Vienna Capitals láto-
gatott Miskolcra az Erste Liga 
soron következő mérkőzé-

sén, őket 3-1 arányban győz-
ték le a Jegesmedvék. Novem-
ber 30-án Székesfehérvárott 
folytatódott a Macik győzel-
mi sorozata, ahol a Magyar 
Kupa alapszakaszában a Fe-
hérvári Titánok vendégeként 
játszottak, és végig vezetve, 
magabiztos játékkal, 4-2-es 
győzelmet arattak. 

BENU Kupa:  
nem sikerült a továbbjutás

A BENU Férfi Magyar 
Kupa negyeddöntőjének 
népligeti összecsapásán, no-
vember 24-én este a Fradi 
12–9-re győzte le az MVLC 
vízilabdásait, majd a va-

sárnap délutáni visszavá-
gón sem sikerült a bravúr 
Sike József együttesének. A 
zöld-fehérek itt 13-6-ra dia-
dalmaskodtak a miskolciak 
fölött, így ők jutottak tovább. 

EK: lengyel csapat ellen  
folytatja az Aluinvent DVTK

November 30-án este leját-
szották az utolsó csoportmér-
kőzéseket az Európa Kupa 
2017/2018-as szezonjában. 

A Kupa F-csoportjának 6. 
fordulójában a német Kel-
tern otthonában diadalmas-
kodott az Aluinvent DVTK, 
63-72 arányban, s győzel-
mével magabiztosan jutott 

tovább. Az öt rajthoz álló 
magyar csapat közül há-
rom élte túl a csoportkört, 
s jutott a legjobb 24 közé. 
Az Aluinvent DVTK a len-
gyel Artego Bygodszcz ellen 
folytathatja, míg a Győr és a 
Szekszárd egymás ellen ját-
szik az egyenes kieséses sza-
kasz első körében.

Az Országos Katasztrófa-
védelmi Sportegyesület és a 
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szerve-
zésében – Mészáros László 
közreműködésével –  idén is-
mét Miskolc adott otthont a 
Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság Országos Fekvenyo-
mó Bajnokságának.

A Miskolci Rendészeti 
Szakgimnáziumban tartott 
pontszerző bajnokságra a ka-
tasztrófavédelem személyi ál-
lománya nevezhetett, egyéni 
vagy csapatversenyben. – Az 
ország valamennyi megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatósá-
ga képviselteti magát a verse-
nyen, kiegészülve a Gazdasági 
Ellátó Központ és az Oktatási 
Központ csapatával. 

Több mint százan indul-
tak ezen a versenyen, amely-

nek most már harmadik alka-
lommal ad otthont Miskolc. A 
versenyre szép számmal ne-
veztek nők is, ez egyértelműen 

mutatja, hogy az egész testület 
számára rendkívül hasznos és 
csapatépítő erővel bír a meg-
mérettetés – mondta el Lipták 
Attila, a B.-A.-Z Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője.

A bajnokság résztvevői 
profi, szakmai bírók előtt mu-

tathatták meg erejüket. A ver-
senybíróság elnöke Mészáros 
László többszörös fekvenyo-
mó világ- és Európa-bajnok 
volt. Az egyik versenyző, Ve-

inémer Attila miskolci tűzoltó 
kérdésünkre úgy nyilatkozott: 
ők társaival főként a sport 
szeretete miatt jelentkeztek. 
– Többen közülünk más te-
rületeken is sportolnak: fut-
nak, bicikliznek, úsznak. A mi 
munkánk során nagyon fon-
tos a jó erőnlét, hiszen a kár-
eseteknél is előfordulhat, hogy 
hirtelen nagy erőt kell kifejte-
ni. Ez többnyire csapatmun-
ka, s a verseny maximálisan 
jót tesz a csapatszellem erősí-
tésének is - hangsúlyozta.

Az idei bajnokságot a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság csapata nyerte meg. A do-
bogó második fokára a Kataszt-
rófavédelmi Oktatási Központ 
csapata állhatott fel, míg a har-
madik helyen a Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság csapata végzett.

Felvidéki iskolák csapataival 
is megküzdhettek a házigaz-
da Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola kispályás labdarú-
gói, a nemrégiben megren-
dezett Andrássy Kupán.

 Idén a Felvidékről, Nagy-
kaposról és Kassáról érkeztek 
csapatok a kispályás labda-
rúgótornára, melyet az And-
rássy Gyula Középiskola Diák-
sport Egyesület rendezett meg. 
A verseny védnöke a Miskolci 

SZC Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája igazgatója volt. 

Molnár Péter köszöntőjé-
ben a torna céljaként – a kö-
zös sportolás öröme és az 
egészséges életmód erősítése 

mellett – a külhonba szakadt 
magyarsággal való további 
kapcsolatok erősítését jelöl-
te meg. A felvidéki csapatok 
mellett természetesen miskol-
ciak is megmérették magukat: 
a Kósból, a Hermanból és a 
Fráterből is jöttek labdarúgók 
a nemzetközi tornára. A ver-
senyen 9-12. évfolyamos ta-
nulók vettek részt, a csapato-
kat két csoportba osztották be, 
ahol körmérkőzéseken dőlt el, 
kik jutnak tovább a helyosz-
tókra. A legjobb csapatok dí-
jazása mellett a gólkirály is ér-
tékes jutalomban részesült.

Végeredmény. 1. Az And-
rássy szakközépiskola A csa-
pata, 2. A Kós szakközépis-
kola csapata, 3. Az Andrássy 
szakközépiskola B csapata. 

Miskolc önkormányzata is 
csatlakozik a DVTK szur-
kolói által indított nemes 
felhíváshoz, a "Küldj egy 
Könyvet Kárpátaljára" el-
nevezésű karitatív meg-
mozduláshoz. 

– Városunk 2015 tavaszán 
öt kárpátaljai magyar telepü-
lésnek juttatott el 550 ezer fo-
rintos képviselői felajánlást és 
ezen felül 20 millió forintos 
anyagi támogatást, amikor a 
Kelet-ukrajnai konfliktus ki-
éleződött. Akkor biztosítot-

tuk magyar barátainkat, hogy 
minden lehetséges formában 
támogatjuk őket. Éppen ezért 
az önkormányzat is elkezd-
te a könyvgyűjtést, amit a sa-
ját kapcsolatainkon keresztül 
juttatunk el Miskolc kárpát-
aljai "testvér-településeinek". 
Salánk, Dercen, Nagybégány, 
Kisszelmenc és Palágykomo-
róc polgármesterei már vár-
ják felajánlásunkat! 

Küldjünk magyar nyel-
vű könyveket Kárpátaljára! 
– mondta el pénteki sajtótá-
jékoztatóján Hollósy András 

önkormányzati képviselő. Az 
ajándéknak szánt könyveket 
december 15-ig lehet bevin-

ni a városháza portájára, ahol 
további útbaigazítással szol-
gálnak. 

December 9-én (szomba-
ton) 9 órai kezdettel nyílt 
sportnap lesz a Gyarmati 
Dezső Sport Általános Isko-
lában. (Miskolc, Mátyás ki-
rály u. 21.) Szeretettel várják 
a leendő első osztályos gyer-
mekeket és szüleiket. Az ér-
deklődő óvodások részt ve-

hetnek egy sportbemutatón, 
kipróbálhatják a tornasze-
reket, belekóstolhatnak a fi-
zikai képességmérő felada-
taiba. Kötetlen beszélgetés 
keretében ismerkedhetnek a 
köznevelési típusú sportisko-
lai programmal, találkozhat-
nak a leendő első osztályos 

tanítókkal, az iskola veze-
tőivel, valamint a testnevelő 
tanárokkal, edzőkkel. Hely-
szín: az iskola tornacsarno-
ka.

December 12-én (kedden) 
16.30 órai kezdettel szülői 
fórum lesz az iskolában az 
érdeklődő leendő 1. osztá-

lyos tanulók szülei számá-
ra. A rendezvény keretében 
Kegyes Jenő intézményve-
zető megismerteti az érdek-
lődőket a köznevelési típu-
sú sportiskolai programmal, 
majd az iskolavezetés jelen 
lévő tagjai válaszolnak a fel-
merülő kérdésekre. 

ORSZÁGOS FEKVENYOMÓ BAJNOKSÁG MISKOLCON 

FOCI A BARÁTSÁG ÉS AZ ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN 

HAJRÁ DIÓSGYŐR, HAJRÁ KÁRPÁTALJA!

Nyílt sportnap és fórum a Gyarmatiban

„Ez a megmérettetés csapatépítő erővel bír”
Nem vagyok különösebben 

nagy szakértője a focinak – vi-
szont szeretem. S nagyon jól 
érzem így magam, mert ha 
az ember nem akar okvetle-
nül szakérteni, akkor pusztán 
önmagáért szeretheti a játé-
kot. Nem számolgat taktikai 
formációkat, egyszerűen csak 

drukkol a magyar zászlónak, 
a DVTK-címernek, szóval a 
mieinknek.

Ebbéli, nem különösebben 
szakértő, viszont rendkívül 
lelkes, szurkolói mivoltom-
ban nem nagyon értem, mi a 
baj már megint? Miért nem 
akar a hálóba találni a lab-
da, a DVTK mérkőzésein? Il-
letve betalál az, csak többnyi-
re olyankor, amikor az ellenfél 
rúgja. Ami nem valami nagy 
öröm. Mármint nekünk.

Főleg úgy, hogy mi, drukke-
rek, azt hinnénk, most aztán 
tényleg minden rendelkezésre 
áll Diósgyőrben a jó focihoz!

Bódog Tamás személyében 
van egy karizmatikus szakmai 
vezető, aki szemlátomást érti 
a dolgát. Miénk az ország leg-
nagyszerűbb, legfanatikusabb 
szurkolótábora, Ugrai szemé-
lyében pedig még egy poten-
ciális világsztárral is büszkél-
kedhetünk – nincs az az irigy 

vetélytárs, aki ne bámulná le-
esett állal a villanásait. Szóval 
jó a szurkolótábor, jó a csapat, 
felépült az új stadion – ráadá-
sul a mi Aranycsapatunk tag-
jai még köztünk vannak, s a 
puszta jelenlétükkel, példájuk-
kal is lelkesítenek. 

Mi kellene még? Szálljanak 

le az ufók az Újgyőri főtéren? 
Gólt azok sem fognak rúgni a 
diósgyőriek helyett… Ha más 
csapatok játszanak, az egy-
szerűen csak mérkőzés, ha a 
DVTK, az Esemény. Mindenki 
tudja, hogy így van. A némileg 
még mindig lesajnált „sorsod 
Borsod” régió érhet el jelentős 
eredményeket más területeken 
is, egyik sem megy át akkora 
erővel, és olyan nyilvánosan a 
köztudatba, mint a DVTK si-
kerei. Ha vannak. 

Ha a Diósgyőr 3-4 góllal ki-
töm egy fővárosi vagy dunán-
túli csapatot, az kicsit olyan, 
mintha Borsod (a „sorsod 
Borsod”) feltartott középső uj-
jal beintene a világnak. Nem 
mondom, hogy nem esik jól. 
S szerintem rengetegen így 
vagyunk ezzel, még ha sokan 
csak belül érzik is. 

Be kell rúgni azokat a gólo-
kat!

SZEPESI SÁNDOR

MI A BAJ…?

A szerkesztőtől
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Hirdetés

Miskolci Nemzeti Színház
December 5. 19 óra. FURCSA PÁR - 

vígjáték | NAGYSZÍNHÁZ Egyetemi 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. EMBE-
REK ALKONYA (16) - kortárs magyar 
színmű | JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

December 6. 18 óra. FURCSA PÁR - víg-
játék| NAGYSZÍNHÁZ Ferenczi ifj. 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. EMBE-
REK ALKONYA (16) - kortárs magyar 
színmű | JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

December 7. 18 óra. FURCSA PÁR - 
vígjáték | NAGYSZÍNHÁZ Schiller 
ifj. bérlet Jegyvásárlás. 

December 8. 18 óra. Téltánc | NAGY-
SZÍNHÁZ. A Budafoki Dohnányi Ze-
nekar kamarazenekara és a Miskolci 
Balett közös előadása. Jótékonysági 
est a „Segíts élni Alapítvány” javára. 
19 óra. CSONGOR ÉS TÜNDE - drá-
mai költemény | KAMARA Bemutató 
előadás Jegyvásárlás. 

December 9. 19 óra. CASABLANCA 
- táncelőadás | KAMARA Egressy 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. Adventi Gálahangverseny | 
NAGYSZÍNHÁZ A Bartók Plusz Ope-
rafesztivál koncertje. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
December 7. 16.30 óra. Bendegúz, a 

kerekesszékes világjáró könyvbe-
mutatója. Nagy Bendegúzzal, a 
szerzővel beszélget: Jenei László 
író, szerkesztő.  

December 8. 15 óra. Dél-Borsod kincsei. 
A Dél-Borsodi Képzőművészeti és 
Népművészeti Egyesület kiállításának 
megnyitója. Az alkotókat bemutatja, 
a kiállítást megnyitja: Konczné Tegzes 
Erika Mezőnagymihály alpolgármes-
tere. A műsorban közreműködik: Bon-

csér Gábor népzenész és a Mezőnagy-
mihály Hagyományőrző Népdalkör. 

Művészetek Háza
December 2. 18 óra. Szinvavölgyi 

Néptáncműhely. „Aki bújt, aki 
nem!”. A táncműhely két részes 
műsorában a Szinvavölgyi prücs-
kök, a Szinvavölgyi Aprók a Kissz-
invavölgyi és a felnőtt táncegyüt-
tes mutatkozik be.

December 4. 19 óra. Tűzvarázs bérlet 
3. Brahms: Tragikus nyitány. Schu-
mann: a-moll zongoraverseny. 
Brahms–Schönberg: Zongorané-
gyes. Miskolci Szimfonikus Zenekar. 
Zongora: Leon Bernsdorf (a 2016. 
őszén megrendezett Liszt Ferenc 
Nemzetközi Zongoraverseny III. he-
lyezettje). Vezényel: Gál Tamás. 

December 8. 19 óra. Dolhai Attila - 
Janza Kata: Karácsonyi koncert.

Belvárosi református templom
December 3. 17 óra. Bartók Plusz Ad-

vent. VIZIN VIKTÓRIA (mezzoszop-
rán) hangversenye. Közreműkö-
dik: Révész László (orgona). 

Diósgyőri vár
December 3. 17 óra. Adventi gyer-

tyagyújtás a várban, a Miskolc-Di-
ósgyőri Református Általános Is-
kola és Óvoda műsorával. 

Zenepalota
December 6. 18 óra. BELVÁROSI ZE-

NEI ESTÉK.  Spanyol gitár est. Papp 
Sándor – gitár Ritter József – gitár 
Csík Noémi – hegedű. A koncer-
ten felcsendülnek Isaac Albeniz, 
Enrique Granados, Astor Piazzol-
la, Vicente Gomez, Gerardo Matos 
Rodriguez, Máximo Diego Pujol és 
Laurent Boutros művei. 

PROGRAMAJÁNLÓ

December 3-án, 16.30 
órai kezdettel, a Miskolc 
Televízió HívőSzó című 
műsorában a mindszenti 
templomból közvetítenek 
szentmisét. Bemutatja: Lip-
csák János plébániai kor-
mányzó.

Szombaton, december 
2-án a minorita templom-
ban tartják a Fráter György 
Katolikus Gimnázium sza-
lagavatóját 16 órától. Ugyan-
csak ezen a napon a millen-
niumi teremben tart verses 
előadást 17 órától Sík Sán-

dorról a Versbarátok Köre. 
Vasárnap, december 3-án 
advent első vasárnapja lesz. 
Utána a hétköznapokon 
hajnali, roráté szentmisék 
lesznek a templomokban a 
helyben meghirdetett idő-
pontokban. Pénteken, Szep-
lőtelen Fogantatás ünne-
pén délelőtt 10 órakor is 
lesz szentmise a mindszenti 
templomban, ahol jövő va-
sárnap, 10-én 17 órától ad-
venti orgonahangversenyt 
rendeznek. A Refomáció 
500. évfordulója alkalmá-

ból előadást tart Koczisz-
ky György egyetemi tanár, 
a Monetáris Tanács tagja 
„KÁLVIN GAZDASÁG-
POLITIKÁJA” címmel de-
cember 5-én Miskolcon a 
Református Egyházkerületi 
Székház Nagytermében. A 
Csomasz Tóth Kálmán Re-
formátus Alapfokú Művé-
szeti Iskola emlékhangver-
senyt rendez Kodály Zoltán 
tiszteletére december 5-én 
16.30-tól a Lévay József Re-
formátus Gimnázium Sza-
lay Sámuel dísztermében. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Új elem a Salkaházi Sára Prog-
ramban, hogy filmvetítéseket 
szerveznek a szépkorúaknak a 
Művészetek Házában. 

A „Mozi 
klub” novem-
ber 27-én, 
hétfőn a Me-
seautó vetíté-
sével kezdő-
dött, kedden 
a Te rongyos 
élet került 
a vetítővá-
szonra, szerdán pedig a Sose 
halunk meg című filmet te-
kinthették meg a Salkahá-
zi-nyugdíjasok.

Hubay György, a Salkahá-
zi Program vezetője a vetítés 
előtt elmondta: a kezdetektől 
igyekeznek felmérni, milyen 
igényei vannak a nyugdíja-
soknak. – A Salkaházi Mozi 
klub azért jött létre, mert 
nagy igény tapasztaltunk 
arra, hogy régi filmeket ve-
títsünk. 

Ez az utolsó előtti blokkja 
idén a Salkaházi Sára Prog-
ramnak, ezt követi december 
29-én – a szintén első alka-
lommal megrendezésre kerü-
lő – Salkaházi előszilveszter, 
ahol az Apostol együttes lesz 
az este sztárvendége – tette 

hozzá a kép-
viselő.

A film-
klasszikuso-

kat több száz szépkorú teki-
nette meg. – Azért jöttem el a 
Mozi klubba, mert korábban 
már láttam ezeket a filmeket és 
szeretném 
felidézni 
az emléke-
imet, nosz-
talgiázni 
egy kicsit 
– mond-
ta el Major 
Lászlóné. 
– Nem nagyon járok mozi-
ba, de lehet, hogy ezután majd 
megjön hozzá a kedvem - tette 
hozzá.

– A Salkaházi Program szin-
te minden rendezvényén részt 
vettem a barátnőmmel és a pá-
rommal – ezt már Tóth Ferenc-
né mondta. – Nagyon tetszik 

ez a program és nagyon örü-
lök, hogy létrejött Miskolcon. 
Mind a há-
rom film-
re kaptunk 
jegyet, itt 
leszünk, 
hogy kiél-
vezhessük 
a Mozi klu-
bot.

– Már szinte nem is nagyon 
emlékszem ezekre a filmekre, 
olyan régen láttam – nyilatkoz-
ta Fazekas Lajos. – Nagyon sze-
retjük ezeket a régebbi filmeket, 
úgyhogy 
mind a há-
rom nap 
eljövünk 
a filmvetí-
tésre. Leg-
utóbb szín-
házban 
voltunk a Salkaházi Program-
ban, az is nagyon tetszett.

A Bartók Plusz Advent az Operafesztivál hat koncertből álló 
ünnepi hangversenysorozata, amelynek egyik állomása a 
Téltánc. Az este során a Miskolci Balett tolmácsolásában két 
igazán különleges művet tekinthetnek meg a miskolciak de-
cember 8-án a Miskolci Nemzeti Színházban.

– Az operafesztivál megala-
kulásának pillanatától kezdve 
mindig készítettem az előadá-
sok előtt a színháznál, az ár-
kádok alatt, különböző opera-
áriákra, komolyzenei tételekre 
koreográfiákat, közönségfoga-
dásként – mondta el lapunk-
nak Kozma Attila, koreográfus, 
a Miskolci Balett vezetője. – 
Így ez alkalommal is lesz ilyen 
előadás – Utcatánc néven – 17 
óra 30 perctől a színház előtt.

Schönberg: „Megdicsőült éj” 
című művét elég sokan feldol-
gozták már, nagyon érdekes 
és különleges verziói vannak. 
Ez egy szikár, pontos, az áb-
rázolásokat mellőző, izgalmas 
zene. – Schönberg ezzel a ze-
nével búcsúzik a romantiká-
tól. Strauss: „Metamorfózisok” 
című műve pedig egy igazán 
nagy falat: Strauss kikötötte, 
hogy a Metamorfózisokra lib-
rettó, vagy bármilyen színpadi 
változat nem készülhet. Ezzel 
szemben az a megtiszteltetés 
érte a Bartók Plusz Operafesz-
tivált és a Miskolci Balettet, 
hogy megkaptuk a jogutód en-

gedélyét a balett-előadásra. A 
család ugyanis erre az egyetlen 
egy alkalomra adott engedélyt 
a mű balett-előadására. Így a 
Téltánc egy egyszeri és meg-
ismételhetetlen előadásának 
részesei lehetnek a miskolciak 
december 8-án – emelte ki. 

A Téltánc látványvilágát te-
kintve is egyedülálló előadás-
nak ígérkezik. – Már az Ut-
catánc alatt vetíteni fogunk a 
színház falára. Azt szeretnénk, 
ha Schönberg Megdicsőült éjé-
nek erdei hangulata szó szerint 
megelevenedne a nézők szeme 
előtt onnantól kezdve, hogy 
belépnek az épület ajtaján. 

Azon túlmenően, hogy 
a Miskolci Balett az, amely 
balett-előadást készíthetett 
Strauss művéből, a másik elem, 
amely az előadás különlegessé-
gét emeli, hogy a Budafoki Do-
hnányi Zenekar Kamarazene-
kara kíséri a táncosokat, Cser 
Ádám vezényletével. – Ezzel a 
csodálatos zenekarral fogják 
a társulat tagjai eltáncolni azt 
a művet, amelyre lehetőséget 
eddig még senki sem kapott. 

A nagyszínpadon, amelyen a 
Miskolci Balettnek még nem 
volt lehetősége önállóan fel-
lépni.

A „Segíts Élni” Alapítvány 
a koraszülöttek és újszülöttek 
mentését, szállítását támogatja, 
illetve üzemelteti a régióban. A 

„Téltánc” című estet ennek az 
alapítványnak ajánlják a Bar-
tók Plusz Advent szervezői, 
így aki jegyet vált valamelyik 
hangversenyre, a szervezők jó-
tékonysági felajánlása révén az 
alapítvány munkáját segíti.

MUNTYÁN BERNADETT

Nagy siker volt  
a Mozi klub is!

Salkaházi Program:  

Bartók Plusz Advent

TÉLTÁNC – EGY SZÍVMELENGETŐ ESTE  
A GYERMEKEKÉRT

Kozma Attila: „A Téltánc látványvilágát tekintve is 
egyedülálló előadásnak ígérkezik!”
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Közélet

Egy technika, amellyel az in-
farktus gyógyítása során, az 
agyi-, és idegi károsodást is 
meg lehet előzni. A B.-A.-Z. 
Megyei Központi Kórház az 
ország azon egészségügyi in-
tézményei közé tartozik, ahol 
már elérhető és alkalmazható 
ez a technológia. 

Egy beteg, Oláh Tibor egész-
ségét is így sikerült megőriz-
ni egy szívinfarktus után. Erről 
számoltak be hétfőn délután a 
kórház szakorvosai. 

A Miskolcon található me-
gyei központi kórház hatalmas 
terület kardiológiai ellátásáért 
felel, az egyik legnagyobb szí-
vinfarktus központ az ország-
ban. Évente körülbelül 50-100 
beteget vesznek fel hirtelen szív-
halálból történt újraélesztést 
követően. Tiba Sándor, a kór-
ház főigazgatója a sajtótájékoz-
tatón elmondta, az intézmény 
belgyógyászat-kardiológiai 

osztálya nagyon fejlett techni-
kával rendelkezik és az orvosi 
kar is rendkívül magasan kép-
zett. A kardiológián belül már 
specializálódásra is megvan a 
lehetőség, minden szakterület-
nél rendelkezésre állnak azok 
a csapatok, amelyek együtt dol-
goznak azért, hogy bármilyen 
betegséggel kerüljön ide valaki, 
a legmegfelelőbb felszereléssel 
és a legnagyobb szaktudással 
kezelhessék. – Az újraélesztés 
gyakorlata természetes, viszont 
most valami olyasmiről szá-
molhattunk be, ami túl mutat 
ezen, hiszen a jövőbeli károso-
dásokat is megelőzheti – fogal-
mazott Tiba Sándor. 

Az 53 éves Oláh Tibor – aki 
szintén jelen volt a sajtótájékoz-
tatón – könnyebb fizikai munka 
közben, hirtelen szúró fájdalmat 
érzett a mellkasában. Izzadni 
kezdett, a fájdalom pedig nem 
akart szűnni, s rájött, hogy va-
lószínűleg infarktusa van. Ki-

hívták a mentőket, akik azonnal 
intézkedtek. Eszméletét vesztet-
te és elmondása szerint a követ-
kező emléke már az volt, hogy 
Miskolcon fekszik a kórházban.

Körömi Zsolt, a kórház I. bel-
gyógyászat-kardiológiai osztá-
lyának belgyógyász szakorvosa 
elmondta, a bejelentés szerint, 
amit kaptak, 20 perces újraélesz-
tést követően egy betegnél szív-
infarktusra utaló egyértelmű 
EKG eltéréseket észleltek. – Ilyen 
esetben azonnal a mi regioná-
lis szívinfarktus ellátó közpon-
tunkba kell szállítani a beteget. 
Nem volt tudatánál, fennállt 
annak a veszélye, hogy jelen-
tős agyi károsodásokat szenve-
dett – részletezte a szakorvos. 
Mint mondta, a legmodernebb 
eljárásokat alkalmazva próbál-
ják ezeket a károsodásokat mi-
nimalizálni, vagy esetleg meg is 
szüntetni. Oláh Tibor esetében, 
az ilyenkor szokásos beavatko-
zások mellett, éren belüli hűtő-
katétert vezettek fel a fő vénába, 
s ezen keresztül sikerült elkezde-
niük a kontrollált lehűtést. 

Az eljárás lényegét Nagy Ger-
gely György, vezető főorvos 
részletezte. – Annak érdekében, 
hogy a betegnek ne csak a szí-
vét, hanem az agyát és a testét 
is gyógyítani tudjuk, egy regio-
nális újraélesztés utáni ellátó-
központot működtetünk. Itt 
igyekszünk lépésről lépésre a 
legmagasabb technológiai hát-

teret biztosítani az ilyen bete-
gek ellátásához – fogalmazott. 
Az újraélesztést igénylő esetek-
nél a szív mellett elsősorban az 
agy károsodik – akár néhány 
percen belül – ezért olyan tech-
nikákat igyekeznek meghono-
sítani, amelyek ezt mérsékelni 
tudják. – Az elmúlt évtizedben 
vált gyakorlattá, hogy az ilyen 
betegek testét lehűtjük, az agy-
károsodás csökkentése érdeké-
ben – hangoztatta a főorvos.

A kezdeti időszakban ez na-
gyon nehezen ment, ma viszont 
már rendelkezésre állnak olyan 
mikroprocesszor vezérelt esz-
közök, amelyek pontosan sza-
bályozni tudják ezt a folyama-
tot. – Folyamatosan térünk át 
arra, hogy ezeket a betegeket 
egy mellkasba vezetett katéteren 
keresztül hűtjük le 32-36 Cel-

sius-fok közé és ezt 24 órán ke-
resztül fenntartjuk – tette hozzá 
Nagy Gergely György.

Oláh Tibornál, a kezelést kö-
vetően örömmel nyugtázták, 
hogy sikerült az ideggyógyászati 
károsodásokat megelőzni. A be-
teg teljesen sértetlen tudattal éb-
redt, további rehabilitációra tud-
ták küldeni, felépülése összesen 
körülbelül három hétig tartott. 
Erre a technológiára az ország-

ban még csak néhány egészség-
ügyi központ képes, közéjük 
tartozik a Miskolcon található 
megyei központi kórház is.

Az elmúlt másfél évben körül-
belül száz betegnél alkalmazták 
ezt a hűtési technikát. A drága 
technológia miatt az eljárás ko-
rábban nem volt mindenki szá-
mára elérhető, most viszont már 
a kórház saját költségvetéséből 
finanszírozza.           MÉDER NOÉMI

Miskolcon is elérhető a különleges orvosi technika!
Nem csak életet ment,  
de az agyi-, idegi  
károsodásokat is megelőzi
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Éppen egy évszázada, 1917. decemberében rendezték meg 
Miskolc „háziezrede”, a 10-es honvédek legnagyobb jóté-
konysági rendezvénysorozatát. Az eseményről kiállítással, s 
több napos programsorozattal emlékezik meg a város. 

Tábori életképek, fotók a 
frontról, leltárkönyv, sorszá-
mozott karikatúraalbum, 
Halmay Béla egykori miskol-
ci polgármester díszmagyar 
öltözete és egy róla készült 
festmény, kicsit bentebb egy 
zongora – korabeli relikvi-
ák, műtárgyak vezettek visz-
sza minket a 20. század elejé-
re a városháza aulájában nyílt, 
„Dicsőség a harctereken, ösz-

szefogás a hátországban” című 
időszaki kiállításon. 

A látogató betekintést nyer-
hetett, hogyan éltek, harcoltak, 
s vágyódtak haza messze föld-
ről a honvédek – minderről a 
tárgyak mellett a zenei műsor-
ban felcsendülő dalok is tanús-
kodtak a tárlat megnyitóján. A 
múltidézésben Flach Antal or-
gonaművész, a Miskolci Nemze-
ti Színház énekesei és a Miskolci 

Egyetem Bartók Béla Zenemű-
vészeti Intézetének hallgatói se-
gítették a résztvevőket.

A kiállítás és a decemberi 
programsorozat apropóját az 
adta, hogy 1917 decemberében 
tárlatot nyitottak a vármegye-
háza nagytermében, amely az 
ezred háborús erőfeszítéseit és 
harctéri sikereit mutatta be - a 
katonák művészi alkotásaival 
– annak bizonyságául, hogy 
a háborúban sem hallgatnak 
a múzsák. A miskolci 10-es 
honvéd hét országos viszony-
latban is nagy jelentőségű volt, 
a jótékonysági programok be-
vételeiből a hadiözvegyeket és 
árvákat támogatták.

– Mostani kiállításunkkal erre 
a történelmi eseményre szeret-
nénk emlékezni, emlékeztetni, 
s arra a társadalmi összefogás-
ra, ami akkor, 100 évvel ezelőtt 
a hátországában kibontako-
zott – fogalmazott nyitóbeszé-
dében Tóth Arnold, a Herman 
Ottó Múzeum igazgatója. Mint 
mondta, a kiállítás a nyitóren-
dezvénye a december 4-9. között 
megrendezendő 10-es honvéd 
hét programsorozatának. 

Üszögh Lajos, a BOKIK al-
elnöke a rendezvényen el-
mondta, nagyapja bátyja szin-
tén 10-es honvédként harcolt 
és halt hősi halált az I. világhá-
borúban. Kiemelte, ma is nagy 
szükség van az összefogásra, 
elődeink példája azt mutat-
ja, hogy mindig van lehetőség 
arra, hogy a jót szolgáljuk. – 
Büszkén tekinthetünk vissza a 
múltunkra, ebből erőt merít-
hetünk, és erre alapozva újul-
hatunk meg. Nagyon fontos és 
üdvözlendő dolognak tartom 
ezt a kiállítást és a hamarosan 
megrendezésre kerülő prog-
ramsorozatot. Úgy gondo-
lom, Miskolc teljes lakossága 

számára felemelő érzés, hogy 
vannak olyan elődeink, akik 
példát adnak, akikre büsz-
kék lehetünk – zárta szavait 
Üszögh Lajos.

Kiss János alpolgármester 
beszédében kiemelte, az ezred-
ben – számtalan névtelen hős 
mellett – olyanok is szolgáltak, 
akik később tevékeny részt vál-
laltak a város kulturális és po-
litikai életében, annak fejlődé-
sében. Köztük találjuk Halmay 
Bélát is, aki 1935-38. között 
Miskolc polgármestere volt.

– A magasztos céllal megren-
dezett 10-es honvéd hét mellé 
egy emberként álltak oda ak-
koriban a megye és a város po-

litikai vezetői, a művészvilág 
és a gazdasági élet prominens 
szereplői. Erkölcsi értelemben 
igazi haditett volt a program 
megszervezése, hiszen tükrö-
zi azokat az értékeket, amik az 
európai és a keresztény érték-
rendből fakadnak. Ezek ková-
csolták akkor össze Miskolc, a 
hátország lakosságát. Összefo-
gásuk a jó cél érdekében 100 év 
után is példaértékű – hangoz-
tatta Kiss János.

A 10-es honvéd hét közmű-
velődési rendezvénysorozat 
december 4-én veszi kezdetét, 
fővédnöke Kriza Ákos polgár-
mester.

KUJAN ISTVÁN

December 4. 17 óra. Az utolsó háborús ka-
rácsony. Előadó: Szolecky Emese a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum főtanácsosa és Stenc-
inger Norbert történész. 

December 6. 17 óra. Karikatúrák, rajzok 
és festmények a frontról. Válogatás Kövér 
Gyula és Meilinger Dezső a 10-es honvédek 

dicső tetteit és hétköznapjait megörökítő 
munkáiból. Előadó: Vámosi Katalin művé-
szettörténész. Közreműködik: Merényi Dá-
niel grafikus. 

December 7. 17 óra. „A háború utolsó éve” 
– 10-esek az olasz fronton. Előadó: Kapusi 
Krisztián történész. Közreműködik: Merényi 

Dániel grafikus, Vajda Csilla ügyvéd. (Avasi 
Borút Egyesület).

December 8. 17 óra. „Sassy-est”. Zenés iro-
dalmi est Sassy Csaba életéről. Házigazda: 
Békési Gábor irodalomtörténész. Közremű-
ködik: Flach Antal zeneművész, Fandl Ferenc 
színművész.

December 9. 17 óra. „A 10-es honvéd hét 
zenemestere: Szent-Gály Gyula”. Előadás 
és hangverseny a miskolci Zeneiskola egy-
kori igazgatójának életművéből. Házigaz-
da: Flach Antal zeneművész, zenetörténész. 
Vendég: Pápay Gyula, a zeneszerző dédu-
nokája. 

„Háborúban sem hallgatnak a múzsák” - 1917 – 2017 10-es honvéd hét
Helyszín: HOM, Papszeri Kiállító Épület

1867 után, a kiegyezést követően az Osztrák-Magyar Monar-
chia haderő szervezetében is változások álltak be. A dualista 
állam berendezkedése leképeződött a fegyveres alakulatoknál 
is. A monarchia haderejének fő vonalát a közös csapatok al-
kották. Ezekbe a csapatokba az egész birodalomból sorozták a 
katonákat. A vezényleti nyelv itt a német volt. 

Ezeken a csapatokon kí-
vül Magyarország és Ausztria 
külön honvédségeket is fenn-
tartott, ezeket egyenruhájuk 
és nemzeti vezényleti nyel-
vük különböztette meg a kö-
zös hadseregtől. Miskolcon 
már 1869-től állomásozott 

honvéd zászlóalj. 1890-ben 
a miskolci, az egri, és a sáto-
raljaújhelyi zászlóaljakat ösz-
szevonták és ezzel a katonai 
átszervezéssel született meg a 
10. honvéd gyalogezred. A 10. 
honvéd gyalogezredet Mis-
kolc mindig is sajátjának, házi 

ezredének tartotta, hisz ebben 
az alakulatban döntően helyi, 
környékbeli, Felső-magyar-
országi katonák álltak had-
rendben. A 10-es honvédek 
az első világháború évei alatt 
számos hadszíntéren megfor-
dultak. Az ezred történeté-
nek 1939-ben Sassy Csaba ál-
tal szerkesztett, „a volt m. kir. 
miskolci 10. honvéd gyalog-
ezred világháborús emlékal-
buma” című könyv állít emlé-
ket. Sassy Csaba, mint egykori 
„10-es” és az 1917-ben indí-
tott 10-es Honvéd tábori újság 
harctéri szerkesztője ebben a 
kötetben szedte össze a világ-
háború „10-es honvéd” emlé-
keit. 

Az 1914. augusztusi moz-
gósítás után a 10-es hon-
védek népfelkelő ezrede és 
tábori ezrede is bevetésre 
került Galíciában, az orosz 
fronton. A harci ezred 1914. 
augusztus 26-án Tarnawat-
kánál szenvedett súlyos ve-
reséget, a népfelkelő ezred 

a Przemyśl környéki har-
cokban játszott fontos sze-
repet. 1915 tavaszán orosz 
kézre került a város és a 
10. népfelkelő gyalogezred 
fogságba került. 1915-től a 
megmaradt ezred részt vett 
májusban a gorlicei áttörés-
ben, Rosenbark elfoglalásá-
ban, a Breszt-Litovszk-i elő-
renyomulásban. 1916 nyarán 
az ezredet Erdélybe vezé-
nyelték. Itt sikeresen szorí-
tották ki a román haderőt 
a Görgényi havasokból, és 
a Gyimesi-szoros védelmé-
ben is oroszlánrészt vállal-
tak. 1917 tavaszán Magya-
ros határhegységet a 10-es 
honvédek foglalták el, 1918 
tavaszáig az Ojtozi-szoros 
védelmében vettek részt. Az 
első világháború vége felé a 
10-eseket Budapestre vezé-
nyelték, ahol rendvédelmi 
feladatot kaptak. 1918. au-
gusztusában az ezred már 
újra a fronton volt. Dél-Ti-
rolban, Piave folyónál har-

coltak az olaszok ellen. 1918 
októberében az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia közös had-
serege felbomlott. A monar-
chia 1918. november 3-án a 
Padova közelében található 
Giusti-villában fegyverszü-
netet írt alá az olaszokkal és 
az antant hatalmakkal. Ezzel 
a monarchia világháborús 
szereplése véget ért. A 10-es 
honvédek javarészt olasz ha-
difogságba kerültek, innen 
1919 őszén kerültek haza. A 
nagy háború, a közös gyöke-
rek hamar összekovácsolták 
az ezred katonáit. 

A világháború után az ez-
redhagyományok ápolása, 
az emlékezés már az 1920-as 
évek elején elkezdődött. Mis-
kolcon a valaha volt 10-esek 
1922-től ezrednapokat tartot-
tak, újjáélesztették az ezredúj-

ságot, 10-es Honvéd újságot, 
ennek bevételeit a hadiöz-
vegy- és árvaalaphoz juttat-
ták el. 

Az 1927. évi ezrednap al-
kalmával felavatták Vass 
Viktor szobrászművész 10-
es honvéd című szobrát. 
1928-ban utcát neveztek el 
a 10-es honvédekről, emlék-
táblát avattak. 1929-ben ha-
dimúzeumot hoztak létre a 
Borsod-Miskolci Múzeum 
papszeri épületében. A gyűj-
teményt később a Zenepalo-
tába költöztettek, majd 1944-
ben az egri líceum pincéibe 
menekítették. A hadimúze-
um tárgyi emlékei a máso-
dik világháborúban részben 
megsemmisültek, részben át-
kerültek a Hadtörténeti Mú-
zeumba.

SOMORJAI LEHEL

VÁROSI VISSZATEKINTŐ

A 10. honvéd gyalogezred,  
Miskolc házi ezrede

A m. kir. 10. honvéd gyalogezred tisztikara, 
középen jobbra Sáfrán Géza ezredes,  

az ezred parancsnoka.

Indulás a fontra

DICSŐSÉG A HARCTEREKEN, ÖSSZEFOGÁS A HÁTORSZÁGBAN
„Egy történelmi eseményre szeretnénk emlékezni és emlékeztetni”
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ELÉRHETŐSÉGEINK:  Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, +36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu

NE FELEJTSE,  
JÖVŐ HÉTEN  

ÜVEGHULLADÉK- 
GYŰJTÉS!

További információ és szállítási időpontok  
a www.mirehukoz.hu oldalon.
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A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 2017. november 16-án rendezte 
meg a „Legjobb Női Munkahely – 2016”  díjak ünnepélyes díjátadóját a „Tudásátadás – 
generációk összefogása a családban és a munkahelyen” című nemzetközi konferencia 
keretében a Personal Hungary 14. Emberierőforrás – menedzsment Szakkiállításon. A 250 
főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok kategóriában a MIVÍZ Kft. harmadik 
helyezést ért el.

Több világtrend is felhívja a figyelmet arra, hogy 
nők gazdasági aktivitásának növelése elodázhatatlan 
feladat, és ezért kiemelten fontos a potenciális 
foglalkoztatók felkészítése e makro- és mikro gazdasági 
szinten is komoly kihívásokra. Az Európai Unió és az 
ENSZ folyamatosan napirenden tartja a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából kiemelkedően fontos három 
intézkedési területen való előrelépés ösztönzését. Így 
az esélyegyenlőséget biztosító jogszabályi környezet 
kidolgozása, a szakpolitikák alakításakor nemek közötti 
egyenlőség szempontjainak kiemelt figyelembevétele 
és a nők érvényesülését segítő pozitív diszkriminációs 
intézkedések, kezdeményezések együttesen járulnak 
hozzá a gazdasági versenyképesség növeléséhez pár-
huzamosan a nemek közötti egyenlőség kiter jesz té sével.

Az elsősorban versenyképességi célokat kitűzve 
a gazdasági jövőképet felvázoló Európa 2020 Stra-
tégiában külön fejezetként szerepel a „Nők Chartája” 
híven de mon strálva, hogy például a nők bérezése és a 
munkalehetőségeik/munkahelyeik minőségi fejlesztése 
elengedhetetlen a gazdasági növekedés fenntartása 
szempontjából.  Az ENSZ munkájában a 2000-ben 189 
ENSZ tagállam által elfogadott Millenniumi Fejlesztési 
Célok mérföldkövet jelentettek az esélyegyenlőségi 
törekvéseknek a politikai napirend és cselekvési 
horizont fontos helyére való pozicionálásában. Az 
MNKSZ, mint ENSZ ECOSOC Konzultatív NGO a Legjobb 
Női Munkahely Díj megalapításával és folyamatos 
meghirdetésével kívánt hozzájárulni a Millenniumi 

Fejlesztési Célok 2 fő prioritásának eléréséhez: a nők 
érvényesülésének elősegítéséhez illetve az anyai 
egészség fejlesztéséhez/megőrzéséhez, elsősorban a 
vállalati legjobb gyakorlatok összegyűjtésével és széles 
körben történő ismertté tételével. 

Az MNKSZ az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célokhoz 
kötődő 15 éves programjának előmozdításában meg  szer-
zett tapasztalait és ismereteit a 2015-ben meghirdetett 
Fenntartható Fejlődési Célok megvalósulásához hozzá-

járulva is bővíteni kívánja.  A 17 célkitűzést tartalmazó 
átfogó fejlesztési stratégiából az esélyegyenlőségi akciók 
mellett kiemelten kíván foglalkozni a fenntartható 
termeléshez és fogyasztáshoz kapcsolódó célkitűzések 
megvalósulásának támogatásához. Hiszik, hogy a Leg-
jobb Női Munkahely Díj mindkét törekvés meg való-
sításához értékes legjobb gyakorlatok feltárását teszi 
lehetővé a jövőben is.

A „Legjobb Női Munkahely – 2016” III. díját Bíró 
Vencel, a MIVÍZ Kft. ügyvezetője vette át Budapesten. 
Érdeklődésünkre elmondta, a társaság küldetése, az 
hogy eredményes stabil gazdálkodása révén önálló 
vízbázissal rendelkező és a régióban vezető szerepet 
betöltő szolgáltatóvá váljon. A MIVÍZ 327 munkatársa 
között jelenleg 97 női alkalmazottat foglalkoztat, és 
ebből tízen vezetők.

– A női munkatársak részére rugalmas munkaidőt 
teszünk lehetővé, a várandós kismamák és a gyesről 
visszatérő kismamák részére munkaidő kedvezmény 
és a részmunkaidő-lehetőséget biztosítunk. Gyeden, 
gyesen levő munkatársainkkal tartjuk a kapcsolatot, 
meghívjuk őket rendezvényekre, így könnyebb lesz 
majd a visszaintegrálódásuk a munkába álláskor. A 
40 év feletti nők egészségügyi helyzetének javítására 
speciális szűréseket biztosítunk, a vállalat értékei között 
szerepel a felhasználó-központúság, a megbecsülés, az 
életelvűség, a lojalitás és a magas színvonal. Minden 
dolgozónknak egyenlő esélyeket biztosítanak – han-
goz tatta Bíró Vencel. 

Bükki forrásból

MIVÍZ KFT. A MISKOLC HOLDING ZRT. TAGJA

LEGJOBB NŐI MUNKAHELY – 
DOBOGÓS HELYEN A MIVÍZ

„Valamennyi dolgozónknak egyenlő esélyeket biztosítunk…!”
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2017. 12. 02-től 2017. 12. 08-ig 

Karácsonyi égősor, 50 izzó 1499 Ft
Karácsonyi égősor, 100 izzó 2899 Ft
Fényfüzér 200 db meleg fényű LED, 16 fm 5399 Ft
Karácsonyi csomagoló papír 200x70cm 199 Ft
Fenyőfa boa, 2 m 310 Ft
Karácsonyi  mintás pvc asztalterítő,  

140 cm széles 799 Ft/fm
Air wick frashmatic UT., 250 ml, 3996 Ft/l 999 Ft
General Fresh  légfrissítő aer., XXL,  

400 ml, 948 Ft/l 379 Ft
Umbro ffi. EDT, 60 ml, 11 645 Ft/l 699 Ft
Gillette Blue 2 eldobható borotva, 2 db-os 519 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg 2499 Ft
Pur mosogató, 900 ml, 521 Ft/l 469 Ft
Állványos ruhaszárító, 18 m szárító felülettel 2999 Ft

Karácsonyi ablakmatricák  
széles választékban kaphatók.

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté
se. www.kerekgyartoacs.hu. Tel.: 06
20/4606775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN min
den hétfőn és csütörtökön 18 órától a 

Görömbölyi Művelődési Házban. Négy 
éves kortól, kezdőket és haladókat 
egyaránt várunk. Tel.: 0620/4606775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Fttól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402292, mobil: 30/3365528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, 
k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

ÚJABB AKCIÓVAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT   
NOVEMBER 29 – DECEMBER 5-IG!

Gyermelyi 8 toj. tészták        
cérnácska,  
széles metélt  
250 g,  
egységár: 796 Ft/kg

Rama margarin kocka          
250 g,  
egységár: 876 Ft/kg

199 Ft189 Ft219 Ft

Koronás kristálycukor                                                        
1 kg

A TÉLAPÓ CSOMAGBA AJÁNLJUK:
Szaloncukor zselés, családi, 315 g, egységár: 1267 Ft/kg 399 Ft
Snickers, Twix szeletek   250 g, 2 db vásárlásánál 159 Ft helyett 

egys.ár: 3180 Ft/kg helyett 2180 Ft/kg     109 Ft/db
Pöttyös tejes tejsüti 28 g 99 Ft

és még számos édesség az üzleteink polcairól.

TELJEN AZ ÜNNEP SZERETETTEL, ÉS
BIO ÉS KÉZMŰVES FINOMSÁGOKKAL

BIOVÁSÁR
Zöld Kosár
a SZILÁGYI 17. sz. alatt

minden péntek BIO PÉNTEK
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Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, 
jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 óra között.
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Villamosbaleset  
Diósgyőrben 

A villamossínre hajtott egy személyautó november 30-án reggel 
Diósgyőrben, éppen rosszkor, mert jött a villamos. A rendőrség tá-
jékoztatása szerint a kocsi egyik utasa megsérült. Mint megtudtuk, 
csütörtökön reggel a 112-es segélyhívó számra érkezett a bejelentés, 
miszerint Diósgyőrben, a Telepy György és a Kiss tábornok utca ke-
reszteződésében egy személygépkocsi a villamos elé hajtott és össze-
ütköztek. Szabó Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, a személyautó egy 
mellékutcából fordult ki a villamos elé. – A sérült magánál volt, a 
mentők ellátták. 

Laptopot lopott a villamoson
A lakosság segítségét kérik a 

miskolci rendőrök az egyik helyi 
villamoson történt lopás elköve-
tőjének azonosításához. A ren-
delkezésre álló adatok szerint egy 
ismeretlen személy november 
19-én délután három óra körül 
Miskolcon, az Újgyőri főtér és a 
Bulgárföld között közlekedő 1-es 
villamoson eltulajdonított egy 
ülésen felejtett laptopot és kü-
lönféle egyetemi jegyzeteket. Az 
esettel kapcsolatban szükségessé 

vált a képeken látható nő személyazonosságának megállapítása. A 
Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri a képen látha-
tó ismeretlen nőt, vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban 
információval rendelkezik, hívja a megyei rendőr-főkapitányságot a 
06-46/514-506-os telefonszámon, illetve tegyen bejelentést az ingye-

nesen hívható 06-80/555-
111 „Telefontanú” számán, 
továbbá a 107 és a 112 köz-
ponti segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén.

Kiszűrik az ittas vezetőket
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és tíz 

rendőrkapitányságának munkatársai folyamatos és kiemelt figyel-
met fordítanak a közlekedés biztonságára, így az ittas sofőrök kiszű-
résére is. A megye útjain 2017. november 20-a és 26-a között 89 köz-
úti közlekedési baleset történt, ebből 2 balesetben volt ittas sofőr az 
okozó. A járőrök az adott időszakban azonban 26 ittasan volán mögé 
ülő sofőrt szűrtek ki a forgalomból mielőtt még közúti közlekedési 
balesetet okozhattak volna. A velük szemben indított eljárások folya-
matban vannak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy aki 
ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan 
kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti!

A patakba csúszott és felborult
Miskolcon és környékén is több karambolt okozott november 30-

án a téli, csapadékos időjárás. Kora délelőtt a patakmederben landolt, 
és a tetejére borult egy autó a Mexikóvölgyben. A jármű vezetője és 
utasa eddigi információink szerint nem sérült meg, saját erejükből 
ki tudtak mászni az autóból. A megyei katasztrófavédelem tájékoz-
tatása szerint aznap kora délután a Jósvafő és Szinpetri közötti úton 
is tetejére borult egy személygépkocsi. A balesethez a bódvaszilasi 
hivatásos tűzoltókat riasztották, személyi sérülés itt sem történt.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek 
első kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Nehéz időszakon van túl, de 
most már legalább tudja, hogy mire képes. Ne hagyja, hogy 
ezentúl bárki is megkérdőjelezze a képességeit, hiszen sok min-

dennel képes volt megküzdeni. El kell viselnie a felelősséget is. 

Bika (április 21 – május 20) Végre elég magabiztos ahhoz, 
hogy megmutassa valakinek a valós személyiségét, és kiderül, 
hogy jól cselekszik. Tele van pozitív energiákkal, és ezek nagy 

részét a munkába tudja fordítani. A siker nem marad el.

Ikrek (május 21 – június 21) Nyitottan és megértően fordul 
valaki felé, még akkor is, ha esetleg nem egyeznek minden té-
ren a nézeteik. Próbáljon meg nem egyik feladatról a másikra 

ugrani, mert így semmivel sem végez majd időben. 

Rák (június 22 – július 22) Valaki egy kis türelmet és hala-
dékot kér Öntől, amit boldogan meg is ad, de nem akarja, hogy 
visszaéljenek a jóindulatával. A kedvesség nem zárja ki, hogy 

határozott is legyen, persze megfontoltan. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Könnyen elbizonytala-
nodik, amikor valami nem az elképzelései szerint alakul. Igyek-
szik minél több dolognak a végére járni, hogy utána már csak az 

ünnepekre kelljen figyelnie. A héten jöhetnek még kihívások.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Bizonyos helyzetek 
olyan ijesztőnek tűnhetnek, hogy jobbnak látja kihátrálni be-
lőlük. Mindegy, ki mit mond, a legfontosabb, hogy elégedett 

legyen magával. Most sem vágyik tisztességtelenül elért sikerre. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Nagy lépéseket tesz 
a céljai felé, de a változás ijesztőnek is tűnhet. Olyan sok min-
denre kell figyelnie, hogy talán éppen a munkáról vonja el vala-

mi a figyelmét. A saját érdekében tartsa tiszteletben a határait.

Skorpió (október 24 – november 22) Bölcs tanácsot kaphat 
valakitől ezen a héten, de a megoldás már Önre vár. Lehet, hogy 
meglátja a megoldáshoz vezető utat, de azt Önnek kell végig-

járnia, és lehet, hogy ez most sem lesz majd annyira egyszerű.

Nyilas (november 23 – december 21) Gyorsan kiderül, hogy 
fölöslegesen aggódott egy dolog miatt, a helyzet sokkal köny-
nyebben tisztázódik, mint remélte. Ha az kell a sikerhez, mer-

jen kicsit kockáztatni, vesse magát a dolgok sűrűjébe!

Bak (december 22 – január 20) Figyeljen oda a részletekre 
is, mert csak így érheti el, hogy már a jelenben is boldog legyen. 
A jövőbeli tervei megvalósításához pénzre van szüksége, ehhez 

azonban az is kell, hogy sokat és kitartóan dolgozzon.

Vízöntő (január 21 – február 19) Lehet, hogy most úgy érzi, 
bizonytalan, és talán nem is a megfelelő helyen áll, de tudja, 
hogy hova tart, és ez a bizonyosság most már erőt ad a folyta-

táshoz. Csak így tovább ne kételkedjen többé önmagában.

Halak (február 20 – március 20) Lehet, hogy már mindent 
előkészített, de néha az utolsó lépést a legnehezebb megten-
ni. Ne ijedjen meg, ne hőköljön vissza, tervezzen meg mindent 

pontosan, így egyszerűbb lesz megoldást találni és végig is vinni. 

FORRÓ NYOMON

1986-ban Zachár Géza, a Szent Anna templom akkori plébá-
nosa és Gergely Péter Pál, a mindszenti kórus vezetője kezdemé-
nyezésére tartották meg az első kórustalálkozót, Szent Cecília 
tiszteletére. Azóta minden évben másik miskolci templomban 
gyűlnek össze az énekkarok, idén a felújított mindszenti temp-
lom volt a rendezvény helyszíne.

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ   

FELVÉTELE

Idén két borlovagot avattak, az István Nádor Borlovagrend hagyományos gálavacsoráján, a lillafüredi Palotaszállóban: Sajgó 
Gáborné Katalint, a tolcsvai Sajgó Pincészet tulajdonosát, és Szabó András orgonaművészt.  – Itt, ezek között a falak között 
alakultunk meg 1999. november 30-án. Azóta évente ünnepséget – jótékonysági gálavacsorát – rendezünk, a magyarországi 
borrendek, barátaink, civilek, pártolók részvételével – mondta el Czupper András, a borlovagrend elnök-nagymestere. A kez-
deti célkitűzéseik azóta sem változtak: a helyi bor, a kulturált borfogyasztás népszerűsítését tűzték zászlajukra. A jótékonysági 
gálán befolyt összeget a központi kórháznak adományozzák.                                                                                FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

HAGYOMÁNYOS ÜNNEPSÉG  
A PALOTASZÁLLÓBAN

Kórustalálkozó 

A miskolci állatkert lakói
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a Miskolci Ál-
latkert és Kultúrpark néhány érdekes lakójának neveit rej-
tettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy 
e-mailben, legkésőbb 2017. december 13-án éjfélig jut-
tassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfej-
téseket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra ír-
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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