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TÖBB MINT KÉTEZER MIKULÁS FUTOTT MISKOLC BELVÁROSÁBAN

A hetedik alkalommal megrendezett egészségmegőrző program évről évre egyre népszerűbb

Miskolcon is számos helyszínen meg-
emlékeztek advent első vasárnapjáról. 
A Diósgyőri várnál Hubay György önkor-
mányzati képviselő gyújtotta meg az 
adventi koszorú első gyertyáját. 

7.
oldal

ÚTJÁRA INDULT MISKOLC ADVENTI VILLAMOSA! 

7.
oldal

Advent első vasárnapján útjára indult Miskolc messze földön híres, szinte már  
ikonikussá vált Adventi Villamosa. A kívül-belül ünnepi díszbe öltöztetett szerelvény 

minden évben megújul: idén tizenhat keréken guruló, elvarázsolt kastély lett.

ADVENTI  
GYERTYAGYÚJTÁS



Szakmai konferenciát és díj
átadót rendezett kedden, a 
fogyatékos emberek világ
napja alkalmából a Szim
biózis Alapítvány a Miskolci 
Egyetem díszaulájában. Az 
előadásokkal, játékokkal szí
nesített eseményen díjazták 
azokat a vállalatokat, civil 
szervezeteket és személyeket, 
akik sokat tesznek a fogya
tékos emberekért, megválto
zott munkaképességűekért.

Jakubinyi László, az alapít-
vány elnöke kiemelte, rengeteg 
pozitív eredményről számol-
hatnak be, de még mindig sok 
a tennivalójuk. – Olyan cégeket, 
partnereket hívtunk meg most, 
akik sokat tesznek azért, hogy 
a fogyatékossággal élők teljes 
értékű adófizetőkké váljanak. 
Segíteni kell a beintegrálásukat 

a munkaerőpiacra, ez az egész 
közösség érdeke. A miskolci 
Szimbiózis Alapítvány 1999-es 
alapítása óta elkötelezett a fo-
gyatékossággal élő és megvál-
tozott munkaképességű sze-
mélyek támogatásában, 14 éve 
működtetjük foglalkoztatást se-
gítő szolgáltatásainkat – fogal-
mazott az elnök.

Latorcai Csaba társadalmi és 
örökségvédelmi ügyekért, va-
lamint kiemelt kulturális be-
ruházásokért felelős helyettes 
államtitkár nyitóbeszédében 
hangsúlyozta: a díjazottak ki-
vétel nélkül példát mutattak 
arra, hogyan lehet eredménye-
sen, türelemmel, egymás köl-
csönös elfogadásával megélni 
a mindennapokat. A kormány 
nem hagyja magukra a fo-
gyatékkal élőket mindennapi 
küzdelmeik ben. – Célunk, 

hogy önálló, méltó életet élje-
nek és minden szolgáltatáshoz 
hozzáférjenek. Az állam 2018-
tól, az elkövetkező három év-
ben 103 milliárd forintot fordít 

a fogyatékkal élőket érintő fej-
lesztésekre – hangsúlyozta.

A rendezvényen fogyatékos 
személyek foglalkoztatásának 
segítéséért oklevelet vehetett át 
mások mellett Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő és Mis-
kolc önkormányzata nevében 
Kriza Ákos polgármester.

Kriza Ákos beszédében ki-
emelte: Miskolc példát szeretne 
mutatni a megváltozott munka-
képességűek foglalkoztatásában. 
– 1995 óta működtetjük a nyom-
dát, varrodát és takarítószolgál-
tatást végző MiProdukt Kft.-t, 
amely jelenleg 101 megváltozott 
munkaképességű munkaválla-

lót foglalkoztat. A városházán 
szellemi munkakörben alkal-
mazunk ilyen munkatársakat. 
– Elkötelezettek vagyunk abban, 
hogy a megváltozott munkaké-
pességű emberek életminőségét 
folyamatosan és minden esz-
közzel javítsuk, támogassuk. Az 
országban elsőként hoztuk létre 
a Rehabilitációs Foglalkoztatási 
Tanácsot, amelynek az a felada-
ta, hogy különböző eszközökkel 
hozzááruljon a fogyatékkal élők 
foglalkoztatásához – hangoztat-
ta a polgármester.

– Örömmel tapasztaljuk, 
hogy a város és a támogató ci-
vil szervezetek mellett a térsé-

günkben működő vállalkozá-
sok számára is egyre fontosabb 
az elköteleződés megváltozott 
munkaképességű embertársa-
ink  befogadásá-
ra és foglalkoz-
tatására. Külön 
öröm, hogy a 
Miskolcon mű-
ködő gazdasági 
társaságok kö-
zül idén annak 
a Shinwának 
ítélték oda az 
„Év Esélyterem-
tő Munkahe-
lye” díjat, amely 
évek óta együtt dolgozik váro-
si cégünkkel, a MiProdukttal – 
mondta el Kriza Ákos.

Csöbör Katalin úgy fogalma-
zott: a boldogság, az erő, és az 
elégedettség mind belülről táp-
lálkozik. Sokszor a fogyatékkal 
élők segítik át a nehéz idősza-

kokon egészséges társaikat. A 
képviselő elismerését fejezte ki 
azon cégek, szervezetek számá-
ra, amelyek segítik a fogyatékkal 

élők társadalmi, 
munkaerőpia-
ci integrációját, 
mindennapi éle-
tét.

Az „Év Esély-
teremtő Munka-
helye” vándordí-
jat a Szimbiózis 
Alapítvány éven-
te azoknak a vál-
lalkozásoknak 
adományozza, 

amelyek gyakorlata esélyegyen-
lőségi szempontból példamuta-
tó, és mintául szolgálhat a piac 
többi szereplője számára.

A díjat idén a miskolci Shinwa 
Magyarország Precíziós Kft., a 
kazincbarcikai Litoplan Kft., és 
a tokaji Bacchus étterem kapta. 

Város
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SZAKMAI KONFERENCIA ÉS DÍJÁTADÓ  
A FOGYATÉKOS EMBEREK VILÁGNAPJÁN

Miskolc Önkormányzata harmadik éve biztosít lehetősé
get középiskolások számára az 50 órás közösségi szolgálat 
teljesítésére a „Legyen eszed, hogy eszed legyen” közösségi 
drogprevenciós bűnmegelőzési program keretében. Erre a 
tanévre az önkormányzat tíz tanintézménnyel kötött együtt
működési megállapodást. November 28án a Miskolci Nem
zeti Színházban folytatódott a programsorozat.

A rendezvényeken a közös-
séghez tartozás élményét, a 
szabadidő hasznos eltöltésé-
nek lehetőségét, a művészetek 
iránti nyitottság fontosságát 
hangsúlyozzák az érintett fi-
atalok felé, akik nemrégiben 
a Miskolci Nemzeti Színház 
„Furcsa pár” előadásának fő-
próbájára látogattak el. A di-
ákok megnéztek a darabból 
egy felvonást, majd elbeszél-
gettek a rendezővel a látottak-
ról. Mint elhangzott, a Furcsa 
pár egy fergeteges vígjáték a 
magányról, barátságról, férfi-
nő kapcsolatokról. Valós ma-
gánéleti válsághelyzetet tár 

fel, úgy, hogy közben a né-
zők magukon is képesek ne-
vetni. A programra 30 diák 
jelentkezett a Miskolci SZC 
Kandó Kálmán Informatikai 
Szakgimnáziumból és az Ava-
si Gimnáziumból.

 – Szerintem nagyon izgal-
mas ez a főpróba, hisz belát-
hatunk a kulisszák mögé – 
mondta el érdeklődésünkre 
Siska Panna, a program egyik 
résztvevője. Egy másik lány, 
Pocz Réka úgy nyilatkozott, 
nagyon szeret színházba jár-
ni, így nagyon örült, amikor 
megtudta, hogy egy főpróbát 
nézhetnek meg.

Betekintés a színház  
kulisszái mögé

Ülést tartott nemrégiben Miskolc Esélyegyenlőségi Tanácsa. A 
civil szervezetek képviselői, egyházi és városi vezetők arról egyez
tettek, hogyan, milyen programokkal tudják segíteni a városban 
az idősek, a gyermekek, illetve fogyatékkal élők helyzetét. Kiss 
János alpolgármester kiemelte, a város nagyon bízik a civilek ér
tékítéletében és sokéves munkatapasztalatában.

– Az Esélyegyenlőségi Ta-
nácsnak azokkal a társadalmi 
csoportokkal kell foglalkoznia, 
amelyek a szolidaritás jegyében 
valamiféle támogatásra szorul-
nak; így például az idősekkel, a 
fiatal generációkkal, a fogyaték-
kal élőkkel, nők-
kel, szépkorúakkal. 
Úgy gondoljuk, egy 
társadalom akkor 
működik helyesen, 
ha ezeket a csopor-
tokat aktívan, prog-
ramokon keresztül 
támogatja – han-
goztatta Kiss János, 
megemlítve, hogy 
az idősek számára 
indította el a város 
a Salkaházi Prog-
ramsorozatot, a fi-
atalok esetében pe-
dig a Legyen eszed! 
d rog prevenc iós 
programot építik.

– Újabb és újabb lépéseket 
kell tenni az ifjúságfejlesztés 
területén. Pontosan erre jó egy 
ilyen tanács, ahol a város azon 
civiljei ülnek le egy asztalhoz, 
akik egy-egy területen komoly 
szakmai ismeretekkel rendel-

keznek és elmondhatják a ja-
vaslataikat. Nagyon bízunk a 
civilek értékítéletében, sokéves 
munkatapasztalatában. Szeret-
nénk kinyitni azokat a jelképes 
kapukat is, amelyeken keresz-
tül a civilek megérkezhetnek a 
város jövőképének formálásá-
ba – fogalmazott az alpolgár-
mester.

Az érzékenyítés és szemlé-
letformálás is az alaptevékeny-
ségek közé tartozik a Vakok és 
Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei 

Egyesületénél. Elnökük, Bar-
nóczki Gábor elmondta, két 
pályázati programjuk is elkez-
dődik a közeljövőben. Ügyfél-
szolgálati irodákat keresnek 
fel, hogy érzékenyítést, szemlé-
letformálást tartsanak az ügy-
intézők számára, emellett egy 
sport és szabadidős tevékeny-
séget biztosító projektbe is be-
levágnak, a látássérültek és kí-
sérőik számára.

A Miskolcon közel 30 éve 
tevékenykedő Máltai Szere-

t e t s z o l g á l a t n á l 
szintén számos 
projekttel segí-
tik a rászorulókat. 
 Adománygyűjtés, 
osztás,  ápolási, 
idősotthoni és haj-
lék ta la n-el látá-
si  szolgáltatások  
fűződnek a nevük-
höz, emellett ját-
szóteret is építettek, 
az Avas közössége-
inek fejlesztése ér-
dekében – tudtuk 
meg Csehely Tamás 
regionális ügyveze-
tőtől.

KUJAN ISTVÁN

Esélyegyenlőségi Tanács – egy asztalnál a civilekkel

Tájékozódjon első kézből!



Több mint 900 miskolci ál-
talános iskolás vett részt a 
városháza idei, karácsonyi 
rajzpályázatán. A legjobbak 
kedden délután, a díjátadó 
ünnepségen vehettek át elis-
merést Kiss János alpolgár-
mestertől.

Mint az ünnepségen elhang-
zott, soha nem volt még ekkora 
érdeklődés a verseny iránt. A 
korábbi években 4-500 bekül-
dött rajz közül kellett válasz-
tania a zsűrinek, most viszont 
több mint 920 alkotás érke-
zett. Mivel nagyon sokan pá-
lyáztak, a beérkezett rajzokat 
négy részletben mutatják be az 
adventi vasárnapokon, a Szent 
István téri LED-falon.

– Decemberben, advent 
idején megváltozik a világ – 
hangsúlyozta köszöntőjében 
Kiss János. – A szülők és a gye-
rekek között felcserélődnek a 

szerepek, a gyerekek mutat-
ják az utat a várakozásban. A 
felnőttek tudatosan próbálják 
ilyenkor lassítani a rohanó vi-
lágot, hogy felkészüljenek a 
karácsonyra, a csodára, hogy 
hétről hétre olyan fontos eré-
nyekre figyelhessenek, mint 

a hit, a remény, az öröm és a 
szeretet. A gyerekeknek azon-
ban fordulat nélkül teszik ezt, 
és teljes természetességgel 

várják a csodát. A gyerme-
ki lélek utat mutat. Nincs te-
hát más dolgunk, mint átadni 
magunkat annak a varázslat-

nak, amelyet közel ezer mis-
kolci gyermek hozott ide ne-
künk a rajzokkal, hogy átéljük 
a szeretet hangulatát és várjuk 
a csodát, a karácsonyi varázs-
latot – hangsúlyozta az alpol-
gármester.

A zsűri Kiss Gergőnek, a Sza-
bó Lőrinc Általános Iskola 3. r 
osztályos diákjának művét ta-
lálta a legjobbnak. A képzelet-
beli dobogó második fokára 
Bacsóka Szandra állhatott fel, 
a harmadik legjobbnak pedig 
Csordás Bence rajzát ítéleték. ' 
különdíjban részesült.

Gitáros Mikulással és 170 
ajándékcsomaggal érkeztek 
szerdán a MiReHuKöz mun-
katársai a Gyermekegész-
ségügyi Központba, hogy 
felvidítsák a kis betegek hét-
köznapjait.

A GYEK-ben kezelt gyere-
kek közül sokan nem mehet-
tek haza az ünnepen sem, de a 
MiReHuKöz munkatársainak 
hála, ők sem maradtak aján-
dékcsomagok és Mikulás nél-
kül: összesen 170 ajándékcso-
maggal készültek a számukra, 
az pedig külön öröm volt a gye-
rekek számára, hogy a Miku-
lás, gitárral a kezében érkezett.

– A szeretet ünnepének kö-
zeledtével kicsit mindannyi-

an érzékenyebbek vagyunk 
– mondta el Ladányi-Kubus 
Valéria, a MiReHuKöz Non-
profit Kft. PR és marketing 
munkatársa. – Többet gondo-
lunk azokra az embertársaink-
ra – főleg a gyerekekre –, akik 
nem tölthetik szeretteik köré-
ben a számukra fontos pilla-

natokat. Azt gondoltuk, ez ki-
váló alkalom arra, hogy mi is 
hozzájáruljunk valamivel az 
itt kezelt gyermekek minden-
napjainak szebbé, vidámabbá 
tételéhez – tette hozzá. Fehér 
Annamária gyermekgyógyász. 
A GYEK betegfelvétel-vezető 
főorvosa úgy nyilatkozott, az 
osztályon jelenleg 80-120 gyer-
meket kezelnek. Nagy örömet 
jelentenek számukra ezek az 
alkalmak – az ajándék is. de fő-
leg az a szeretet, kedvesség, me-
legség, amivel adják.
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A MIREHUKÖZ IS ELHOZTA  
A MIKULÁST A GYEK-BE Összesen hárommillió forintot adományozott kedden az EL-

MÜ-ÉMÁSZ hét olyan iskolának, amelyek komoly eredmé-
nyeket értek el a tehetséggondozásban. A Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet munkáját egy autóval támogatta a cég, 
karácsonyi jótékonysági programsorozatának keretében.

A támogatott oktatási intéz-
mények között szerepelnek a 
miskolci Szabó Lőrinc és Köny-
ves Kálmán Is-
kola alapítvá-
nyai is, amelyek 
eszközvásárlás-
ra fordítják az 
adományt. Az 
átadási ünnep-
séget a Zenepa-
lotában tartot-
ták, a színpadon 
a Bartók Zene-
művészeti Inté-
zet diákjai adtak 
műsort.

Koncz Lász-
ló, az ELMŰ-ÉMÁSZ igazga-
tósági tagja elmondta, támo-
gatási stratégiájuk alapvetően 
arra irányul, hogy a tehetséges 
gyerekeket, fiatalokat segítsék, 

illetve olyan intézményeknek, 
szervezeteknek adományoz-
zanak, amelyek ezt vissza tud-

ják juttatni gyerekeknek. Az 
áramszolgáltató vállalat már 
hét éve támogatja az óvodákat 
és iskolákat. Koncz László Csö-
bör Katalin országgyűlési kép-

viselőnek adta át jelképesen a 
hárommillió forintos támoga-
tást.

László István, a Miskolci Tan-
kerületi Központ igazgatója ki-
emelte, amikor összeállították 
a támogatásra javasolt intézmé-
nyek listáját, megyei lefedettség-
re törekedtek. Minden tankerü-

let képviselteti 
magát és olyan 
intézményekkel, 
amelyek méltán 
lehetnek büsz-
kék a tehetség-
gondoz á sba n 
elért eredmé-
nyeikre. Ked-
den a Magyar 
Ök u men i k u s 
Segélyszervezet 
olaszliszkai cso-
portját is meg-
ajándékozta az 

ELMŰ-ÉMÁSZ, amelynek au-
tót adományozott. Ezzel az autó-
val szállítják majd a szomszédos 
községek hátrányos helyzetű ta-
nulóit az olaszliszkai tanodába.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Elektromos és lábbal hajt-
ható kisautókat adomá-
nyozott Mikulás-nap al-
kalmából a Mercedes-Benz 
Miskolc a Gyermekegész-
ségügyi Központnak. 

Tiba Sándor, a megyei 
központi kórház főigazgató-
ja elmondta, vannak osztá-
lyok, ahol hosszú ideig, he-
tekig, hónapokig fekszenek 
bent a beteg gyermekek. Ők 
szinte itt élik az életüket, s 
ha a szabadidejüket ilyen, il-
letve ehhez hasonló játékok 
között tudják eltölteni, ak-
kor elfelejtik a betegségüket. 
A főigazgató tájékoztatott, 
ki szeretnének alakítani az 
épületben egy olyan helyet, 
ahol kifejezetten ezekkel és 
az ehhez hasonló játékokkal 
lehet majd játszani.

Balogh József, a Merce-
des-Benz Miskolc ügyveze-
tője kiemelte ezek eredeti, 
gyári Mercedes kisautók, 
úgy működnek, mint egy 
gokart. Minden korosztály 

számára hoztak autókat, 
több generáció használhatja 
majd ezeket. – Nem mi ta-
láltuk ki ezt a kezdeménye-
zést, Amerikában láttuk, 
hogy Mercedes kisautókat 
adományoztak gyerme-
kosztályoknak – innen jött 
a mi ötletünk is. Nem ki-
emelkedőek akarunk lenni 
a jótékonyságban, hanem 
példamutatók. Nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy ne csak 
alkalmanként segítsünk, 
hanem folyamatos legyen a 
társadalmi felelősségválla-
lás azoknál, akik ezt meg-
tehetik – hangsúlyozta az 
ügyvezető.

Jótékonyság, a társadalmi 
felelősségvállalás

Díjazták a karácsonyi rajzpályázat 
nyerteseit



Georg Spöttle biztonságpoli-
tikai szakértő volt a vendége 
nemrégiben a CÖF Klub Mis-
kolc rendezvényének, a Gárdo-
nyi Művelődési Házban.

Georg Spöttle előadásában 
szólt egyebek mellett a migrá-
ció hatásairól a Nyugatra, Né-
metország és Európa társadalmi 
közéletének megváltozásáról. 
Elemzésében a kevéssé ismert, 
és „reklámozott” tények között 
elmondta, hogy ma már sok-
kal komolyabb páncélzatban és 
fegyverekkel kell járniuk a né-
met rendőröknek a nagyvárosok 
utcáin. A migránsok beözönlése 
óta jóval komolyabb készültség-
ben kell biztosítaniuk a rendet és 
biztonságot az adventi időszak-

ban is, a hagyományosan nagy 
látogatottságú, népes vásárokon, 
ünnepi rendezvényeken.

Karácsonyi vásárból „téli piac”
George Spöttle elmondta, 

megvizsgálta és elemezte azt is, 
mennyire változtak meg Nyu-
gat-Európában a karácsonyi 
szokások a migráció és az ultra-

liberális őrület miatt. Ez utóbbi 
jelszavai – mint az köztudott – 
hogy „nem kellenek a nemzet-
államok”, „felejtsük el a nemzeti 
tradíciókat”, „jöjjenek a muszli-
mok” stb. A biztonságpolitikai 
szakértő szerint, a szélsőséges 
„politikai korrektség” jegyében, 
a karácsonyi vásárokat számos 
nyugati városban átnevezték 

már „téli piac”-nak, ami ugyan 
szakszerű megnevezés, de nem 
éppen ünnepi. Ugyanígy a ter-
rorcselekmények megakadályo-
zására kihelyezett, köztéri beto-
nelemek sem emelik az ünnep 
hangulatát, ugyanakkor jelzik a 
valóságot – hangoztatta Georg 
Spöttle a németek önfeladását 
ecsetelve.

Az előadó szólt a közelmúlt-
ban, Iránban tett látogatásáról is. 
Mint mondta, hazánkban mint-
egy kétezer iráni diák tanul, de 
szinte nem is hallani róluk, hi-
szen – mint George Spöttle fo-
galmazott – „nincs velük bal-
hé”. Tanulnak, beilleszkednek, a 
szüleik, hozzátartozóik rengeteg 
pénzt költenek a taníttatásukra. 
– Ez a pozitív migráció – fogal-

mazott a szakértő, szembeál-
lítva mindezzel azok példáját, 
akik eleve úgy indulnak el Eu-
rópába, hogy eszük ágában sincs 
dolgozni. Kizárólag a szociális 
juttatásokhoz szeretnének hoz-
zájutni, illetve előfordul, hogy a 
rendőrségi ügyeik miatt hagyják 

el hazájukat. Mint elhangzott, 
Pakisztánból például százezrek 
jönnek el hasonló indokkal. 

Migráció és terrorizmus
Az Európát és Amerikát ért 

terrorcselekményeket elemez-
ve, a biztonságpolitikai szakér-
tő rámutatott: ezek elkövetői a 
legtöbb esetben radikalizálódott 
muszlimok voltak. Voltak köz-
tük, akik már korábban érkeztek 

Nyugatra, s a migrációval érke-
ző ideológiai utánpótlás, illetve 
annak következményei radikali-
zálták őket. S olyanok is voltak, 
akik a szegénység, a háborúk 
elől menekültek el otthonról, de 
új lakóhelyükön eszük ágában 
sem volt beilleszkedni, nem azo-

nosultak az ottan életformával, s 
„alig várták, hogy kárt okozhas-
sanak”.

A közelmúltban történt fran-
cia, belga, német, angol merény-
letekről szólva George Spöttle 
emlékeztetett, havonta négy-öt 
olyan esetről – gyilkosságról, 
terrorról, leszámolásról – hall-
hatunk Európában, amelyek 
közvetlenül, vagy áttételesen, a 
migráció következményei.

Közélet Miskolci Napló4

Komolyan kezdek belefáradni, 
hogy megpróbáljam értelmezni 
a hazai ellenzék tevékenységét. 
De tényleg: amit ők művelnek, 
az már majdhogynem tudomá-
nyos problémákat vet fel. Azo-
kat, akik hisznek benne, hogy 
alapvetően minden káoszban 
van valamiféle rendszer, elkülde-
ném egy rövid időre az MSZP-
DK-Együtt-PM-LMP-Jobbik- 
Momentum-MoMa-Liberálisok 
(plusz ajóégtudjamégkik) visel-
kedésformáit tanulmányozni. 
Szerintem rövid időn belül ha-
mut szórnának a fejükre és meg-
térnének a relativitáselmélethez. 
Vagy az őseikhez.

De ne adjuk fel ilyen könnyen, 
nézzük a tudományos megha-
tározást. Hogy azt mondja: „A 
káosz önmagát nem ismétlő, ál-
landósult mozgás. A káosz tu-
dományos forradalmának alap-
ja az a felismerés, hogy egyszerű 
törvények is vezethetnek igen bo-
nyolult viselkedésre”.  Na ez az. 

Az ellenzék végtelen módon 
egyszerű törvénye az, hogy akár 
múltat, elveket, identitást megta-
gadva is, foggal, körömmel, szin-
te már betegesen szeretné meg-
szerezni a hatalmat. Ha pedig 
ez nem jön össze, akkor legalább 
az emberi kor legvégső határáig 
megélni valahogy a politikából. 

Ez az egyszerű törvény vezet 
aztán náluk igen bonyolult vi-
selkedéshez. Illetve „önmagát 
nem ismétlő, állandósult moz-
gás”-hoz. Napi szinten mennek 
a legényes nyilatkozatok, hogy ez 
emezzel nem fogna össze, az meg 
amazzal fogna össze, de csak ak-
kor, ha ez meg emezzel nem fog 
össze. Illetve hogy átmenetileg 
emezzel is, meg amazzal is ösz-

sze lehetne fogni, de aztán jön 
a cáfolat, hogy ez emezért meg 
amazért tulajdonképpen még-
sem lehetséges. Nagyon király. 

Rendszeresen „kiszivárognak” 
olyan hírek, hogy az MSZP meg 
a DK – vagy valaki – már tulaj-
donképpen megállapodott. Az-

tán már aznap este legalább ket-
ten cáfolják ezt a médiában az 
adott pártoktól. Amikor Gyur-
csány ül be fakítani valamelyik 
ellenzéki tévébe, az embernek 
Quendel Gáspár szállóigévé lett 
mondása jut eszébe Mikszáth 
Fekete városából: „A hazudozást 
tessék csak rám bízni, kis élvezet 
nekem is jussa…!” Amikor Sza-
nyi Tibor van ugyanott, akkor 
meg egy másik mondás: „Amit 
én szeretnék, azt nem lehet sza-
vakba önteni – csak pohárba!” 

A Jobbik most éppen any-
nyira szeretne „néppártosodni”, 
hogy tavaszra nagy valószínű-
séggel pártszakadás lesz a vége. 
Az identitásvesztésből, zavaros, 
átláthatatlan működésből adó-
dó összeomlást pedig ráfogják 
majd az ármánykodó kormány 
aknamunkájára. Merthogy – 
szerintük – a teljes választókorú 
népesség körében 32 százalékos 
támogatottságú Fidesz egyfoly-
tában az alig 10 százalékos tá-
mogatottságú Jobbiktól retteg. 
(Biztos van, aki elhiszi). 

A végtelenül rettegett Vona 
Gábor és néhány társa toleráns 

liberalizmusa ugyanakkor szin-
te már fokozhatatlan, az ember 
tényleg csak azt figyeli, mikor 
tűnnek fel valamelyik Pride fel-
vonulás szimpatizánsai között. 
A poénok meg sorakoznak, mert 
a tagságnak elfelejtettek szólni, 
hogy most nincs antiszemitiz-

mus, és a Jobbik nyugdíjas tago-
zatának (?) alelnöke nemrégiben 
olyan brutál zsidózásba kezdett 
a weben, hogy kettesével rendel-
ték raportra a jobbikos vezéreket 
Kálmán Olgáékhoz, meg a ha-
sonlóan „egyenes” ellenzéki tesó-
tévéhez, magyarázkodni.

Mint tudjuk, Vona Jobbik-el-
nöknek korábban is voltak ér-
dekes elszólásai – például hogy 
az iszlám az emberiség utolsó 
reménye, meg hogy „amíg pár 
ezer emberről szól”, addig lehet 
gondolkodni a kvóta-betelepíté-
sen… Most viszont a Jobbik már 
nyíltan Soros oldalára állt és fel 
akarja jelenteni a kormánypár-
ti politikusokat „rémhírterjeszté-
sért” (?) a nemzeti konzultációs 
kampány miatt. Ami különösen 
annak fényében érdekes, hogy 
korábban a Jobbik (persze kör-
mönfont magyarázatokkal) a 
kényszerbetelepítéseket kizáró 
alkotmánymódosítást is meg-
akadályozta. 

Közben Heller Ágnes (több-
nyire külföldön tartózkodó, bal-
liberális filozófus), meg Soros 
György, a közelgő választások-

ra való tekintettel, elérkezettnek 
látta az időt, hogy a személyes 
varázsával is beszálljon a küzde-
lembe. Heller kampányszerűen 
népszerűsíti azt a Jobbikot, ame-
lyet korábban még „karanténba” 
akart záratni a többi párttal: a 
saját logikája mentén, számos 
érdekes érvet felsorakoztat mel-
lettük, ezek között az egyik leg-
érdekesebb, hogy nem öltek meg 
senkit. (Tehát szerinte nyilván 
kormányképesek)

Megnéztem néhányszor Soros 
legutóbbi videó-üzeneteit (alap-
vetően érdekel, az utóbbi évszá-
zadokban sem volt rá túl sok pél-
da, hogy ezek közül az emberek 
közül valaki ennyire felvállalja 
a nyilvánosságot) de nem sok-
kal lettem okosabb. Némi – a 
saját hívei által is rossz néven 
vett – mentegetőzésen, magya-
rázkodáson kívül ugyanis olyan 
túl sok mindent nem vettem ki a 
szavaiból. Arról meg, hogy sze-
rinte nem is évi egymillió mig-
ránst kellene befogadni Euró-
pába, „csak” háromszázezret, 
illetve hogy nem is évi kilencmil-
liós, „csak” 15 ezer eurós támo-
gatást javasolt a számukra, az a 
régi történet jut eszébe az ember-
nek, mikor egy férfi kitartóan né-
zett a villamoson egy csinos nőt. 
Egyszer aztán megkérdezte tőle: 
mondja, lefeküdne velem tízmil-
lióért? – Hát.. lehetséges – vála-
szolta a nő némi meghökkenés 
után. – És egy ezresért? – jött az 
újabb kérdés. – Na de mit gon-
dol, mi vagyok én! – háborodott 
fel a nő.

Mire a férfi: azt már az előbb 
tisztáztuk, most csak a tarifáról 
vitatkozunk! 

SZEPESI SÁNDOR

ELLENZÉKI  
KÁOSZ(ELMÉLET)

A szerkesztőtől

 „A MIGRÁCIÓ ÉS AZ ULTRALIBERALIZMUS  
AZ ÜNNEPEINKET SEM HAGYTA ÉRINTETLENÜL”

Tizedik alkalommal hirdeti 
meg Miskolcon a „Dicsősé-
ges magyar múltunk” című 
történelemversenyét a Fideli-
tas helyi csoportja.

Mint közleményükben ír-
ják, az ifjúsági szervezet szá-
mára különösen fontos, hogy 
nemzetünk történelmi múlt-
ját a fiatal generációk is megis-
merjék, méltó módon ápoljuk 
nemzeti értékeinket, hagyo-
mányainkat. Ennek szellemé-
ben hirdették meg újra a tör-
ténelemversenyt a miskolci 
középiskolások számára.

A hagyományoknak meg-
felelően, a vetélkedő ezúttal is 
a magyar történelem egyik di-
cső korszakát dolgozza fel, ez-
úttal Szent István életművét ál-
lítva a fókuszba.

– Célunk lehetőséget terem-
teni a tanulók számára, hogy 
a magyar történelem sikeres 
korszakait megismerjék, azok-
ban jobban elmélyüljenek és 
képességeiket újszerűen tud-
ják fejleszteni – hangsúlyoz-
ta Kováts Ágoston, a Fidelitas 
észak-magyarországi regioná-
lis igazgatója. – Kiemelt szere-
pet szánunk a forráselemzés-
nek, a térben és időben való 

tájékozódásnak, a kreativitás-
nak és a kommunikációs kész-
ségek fejlesztésének. Nem tit-
kolt célunk ugyanakkor, hogy 
a verseny olyan témát jelenít-
sen meg a magyar történe-
lemből, melyre mindannyian 
büszkék lehetünk – tette hoz-
zá. A jubileumi történelem-
versenyre a 9., 10., 11. és 12. 
évfolyamos diákok jelentkezé-
sét várják. A háromfős csapa-
tokban akár vegyes évfolyamú 
tanulók is szerepelhetnek. Egy 
iskolából természetesen több 
csapat is indulhat, nevezési díj 
nincs, viszont értékes könyv-
nyereményekért és belépője-
gyekért folyik majd a versengés 
– ismertette Hojnyák Dávid, a 
miskolci Fidelitas elnöke. A ne-
vezések – melyeket a miskolc@
fidelitas.hu címre várnak – be-
küldésének határideje 2018. 
január 15. A vetélkedőt 2018. 
február 16-n rendezik meg a 
városháza dísztermében.

Jubileumi történelem-
verseny Miskolcon



Kátyúzás, aszfaltozás, útburkolati jelek

A Miskolci Városgazda 
Kft. november végén zárta 
a 2017. év kátyúmentesíté-
si munkáit, az aszfalt- és 
zúzalékos utak javítását, 
valamint útburkolati jelek 
festését.

Aszfaltburkolat javítás
A kedvezőtlen időjá-

rás miatt 2016-ról áthúzó-
dó munkálatok keretében 
2017. április 30-ig hét helyen, 
274 kátyút szüntettek meg. 
1325,49 négyzetméter felü-
leten 145,28 köbméter asz-
faltot dolgoztak be. Az el-
végzett munka értéke nettó 
12,093 millió forint volt.

Miskolc önkormányzati 
kezelésű, szilárd burkolattal 
ellátott úthálózatának kátyú-
zási munkálatai júniusban 
indultak el, s novemberben 
zárultak. Elsőbbséget élvez-
tek a fő közlekedési útvonalak 
– buszútvonalak, nagy forgal-
mú utak – hibáinak javítása. 
Összesen 2309 kátyút szün-
tettek meg 10176,38 négy-
zetméter felületen, 825,50 
köbméter javítóanyag felhasz-

nálásával, 171 helyszínen. Az 
elvégzett munka értéke nettó 
111,623 millió forint.

Zúzalékos utak javítása
Ugyancsak júniusban kez-

dődtek, s novemberben zá-
rultak le a miskolci önkor-
mányzat kezelésében lévő 
zúzalékos úthálózat javítási 
munkálatai. Összesen 58 265 
négyzetméteren javítottak, 
68 helyszínen. Ehhez 1309,97 
köbméter (2393,10 tonna) zú-
zalékot használtak fel. Az el-
végzett munka értéke nettó 
30,1237 millió forint.

Útburkolati jelek felfestése
Az önkormányzati ke-

zelésében lévő szilárd bur-
kolatú úthálózaton az út-
burkolati jelek festése is 
júniusban indult el. Az idei 
évben a legtöbb panasz a 
kopott, balesetveszélyes 
gyalogátkelőhelyekkel kap-
csolatban érkezett – ezek 
felújító festése is megtör-
tént novemberig. Gépi és 
kézi festést 10 796 négyzet-
méteren végeztek, 213 hely-
színen. Az elvégzett munka 
értéke nettó 19,244 millió 
forint. 

Új belső udvart és parkolót 
alakítanak ki a Szent István 
utcában. Negyven család éle-
tét teszik ezzel komfortosab-
bá, a Green City (zöld város) 
elveit követve.

A mintegy háromszáz négy-
zetméteres terület két épület 
között helyezkedik el. Felújítá-
sa hat és félmillió forintba ke-
rül, amelyet Kiss János alpol-
gármester a képviselői alapjából 
finanszíroz. Mint a szerdai, 
helyszíni bejáráson elmondta, 
a szürke beton helyett egy par-
kosított udvar képét élvezhe-
tik majd a lakók, gyephézagos 
térkövet raknak le, a hézagokat 
pedig befüvesítik. Az alpolgár-

mester kiemelte, reményeik sze-
rint nem csupán komfortos, de 
barátságos is lesz az ilyen mó-
don kialakított terület, melynek 
rendbetétele éppen jókor jött, 
egyfajta karácsonyi ajándék-

ként is tekinthetnek rá a lakók. 
Kilenc új parkolóhelyet is kiala-
kítanak, sok panasz volt ugyan-
is a parkolási nehézségekre, az 
esőzések utáni sár nagy gondot 
okozott a közlekedésben. 

Az országban egyetlen sörfőző cégként a zip’s-nek sikerült 
együttműködést kötnie a Jamesonnal, az ír whiskey-t készítő 
vállalattal, tavasszal. A projekt különleges és egyedülálló, 
hiszen a Jameson bourbon hordóiban zip’s sör készült. 

A sör, ami a bourbon hordók-
ba került, egy klasszikus ameri-
kai pale ale alaprecept, amihez 
mustot adtak, majd friss pezs-
gőélesztővel újraerjesztették – 
ettől természetes eredetű szén-
dioxid-tartalma lett. Pár zsák 
különleges maláta, egzotikus 
komlók, több évtizedes whis-
key és néhány fürt szőlő aromá-
ja, pezsgő harmóniával – ez ke-
rült a palackba – hangzott el a 
csütörtöki bemutatón. 

Túróczi József, a zip’s brew-

house sörfőzője elárulta, az el-
készítés nehézségét leginkább 
az adta, hogy eddig ismeretlen 
lépéseket „vállaltak be”. Nem 
tudták például, hogy a whiskys 
hordók mit fognak hozzáadni 
a sörhöz, és mennyi idő alatt. – 

Amikor megérkeztek a hordók, 
már elkezdődött az izgalom, 
mennyire fog megfelelni az elvá-
rásainknak a végtermék. Most 
megnyugodtunk, úgy érezzük, 
sikerült megalkotni, amit szeret-
tünk volna – hangoztatta a szak-
ember.

A Jameson először 2012-ben 
működött együtt kézműves 
sörfőzdével, Írországban. In-
nen indult az ötlet, hogy köl-
csön adnak hordókat, ame-
lyekben sört érlelnek. Pesti 

Gergely, a Jameson magyaror-
szági Brand Managere kiemel-
te, a visszakapott hordókba 
eredeti whiskyt töltöttek, és ér-
leltek pár hónapig. – Az ered-
mény egy zseniálisan jó whis-
ky lett, egy zseniálisan jó sörrel 
párosítva, ez a Jameson Cask-
mates. Aztán felmerült, hogy 
mi lenne, ha ezt más országok-
ban is megcsinálnánk? Így lett 
Magyarországon a zip’s a part-
nerünk; nagyon lelkesek, elhi-
vatottak, láttuk bennük azt a 
potenciált, hogy érdemes velük 
együttműködni – fogalmazott 
Pesti Gergely.

Az Angel’s Ser története te-
hát több mint egy sör születé-
se. A nemzetközi együttmű-
ködés szép példája, egy helyi 
vállalkozás sikertörténete, s 
nem utolsósorban egy olyan 
termék megalkotása, amely 
egyedülálló a sörpiacon.

A zip’s brewhouse képvi-
seletében Halász Norbert el-
mondta, a Jamesonnal fennál-
ló együttműködésükben csak 
az egyik fázist jelenti a jövő 
héttől kereskedelmi forgalom-
ba kerülő Angel’s Ser. Kereske-
delmi és marketing szempont-
ból most indul még el igazán az 
együttműködés. Az Angel’s Ser 
a művészetben is megtestesült, 
Szegedi Éva, miskolci festőmű-
vész alkotásában vált látható-
vá az art of brewing szlogen. A 
festmény a vászon mellett most 
már az Angel’s Ser palackokon 
is látható. Szegedi Éva angyali 
formát álmodott, ami azt lát-
tatja, amit az Angel’s Ser ízvi-
lágában is ad.

Szálljatok le karácsonyi angyalok – hangzik az ismert 
gyerekdal. Miskolcon lesz rá alkalom, hogy leszálljanak, 
hiszen december harmadik vasárnapján, ami egyébként 
a 2017. év utolsó Termelői Napja, „Angyalváró” címmel 
rendezik meg a szokásos piacot-vásárt délelőtt 9 órától 
a belvárosban az Erzsébet téren. Érkezik az Anyukám 
mondta étterem és A Leves gasztroműhely is az egyedül-
álló és népszerű belvárosi rendezvényre.

És természetesen mi más-
ról is szólna a decemberi 
Termelői Nap, mint a közel-
gő ünnepről, a karácsonyról. 
Délelőtt 10 óra 30 perctől a 
Számadó Zenekar magyar 
hagyományos népi karácso-
nyi éneket, dalokat játszik. 
Délelőtt 11 óra 30 perctől a 
miskolci egyetemistákból és 
fiatalokból álló Egy Maszk 
Drámaműhely tagjai lép-
nek fel népszerű karácsonyi 
dalokkal. Délután 12 óra 30 
perctől pedig az Egressy-Er-
kel Zeneiskola növendékei-
ből álló Kisharang Együttes 
mutatja be karácsonyi reper-
toárját. Az angyalkákról kéz-

műves játszóház keretében az 
Esély és Részvétel Közhasznú 
Egyesület gondoskodik: lehet 
majd angyalka mágnest, tár-
sasjátékok, ajándékkísérőt, 
dekorációs gumiból angyal-
kát készíteni, de színezésre is 
adódik alkalom.

Miért lesz még érdemes ki-
látogatni a Miskolci Terme-
lői Napra december 17-én? A 
különleges ízek és finom fa-
latok miatt. Első alkalommal 
települ ki a legjobb vidéki ét-
termek között számon tar-
tott Anyukám mondta étte-
rem. De ott lesz a miskolciak 
számára jól ismert A Leves 
gasztroműhely is.

Az enyhe időjárást ki-
használva folyamatosan fá-
sítottak Miskolcon az el-
múlt hetekben a Városgazda 
munkatársai. A munka ok-
tóber közepén kezdődött, 

összesen mintegy száznegy-
ven facsemetét és két- há-
romszáz cserjét helyeztek ki 
a közterületekre. Nem csu-
pán Miskolc idegenforgalmi 
szempontból kiemelt terü-

letein fásítottak, eljutottak a 
város más részeire is. A Má-
tyás király utcában például 
díszkörtefát ültettek, a tapol-
cai ősparkba amerikai tuli-
pánfát telepítettek, de meg-
szépült Diósgyőrtől kezdve 
a Népkerten át még az Avas 
is. - Fapótlási kötelezettsé-
geinket kellett elsődlegesen 
figyelembe vennünk, illetve 
fontos szempont a zöld fe-
lületek növelése is. Miskolc 
zöld város, részese a Green 
City mozgalomnak – emel-
te ki Csordás László, a Mis-
kolci Városgazda Nonprofit 
Kft. stratégiai igazgatója.  
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Megújulás a Green City elvei szerint 

Őszi faültetések Miskolcon

Angyalváró Termelői Nap
Egy miskolci vállalkozás sikertörténete

Idén 246 millió forintot költött  
a Városgazda a miskolci utakra

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.

Nemzetközi együttműködésben készült el az egyedi Angel’s Ser 



December 6-án dél-
után, amikor már 
álomszép fényekben 
pompázott a Szent Ist-

ván tér, amikor a Szeretet Sü-
tigyárból már tömény gyöm-
bér, fahéj, és szegfűszeg illata 
áradt, amikor a tér megtelt 
csicsergő gyerekekkel és a 
Vaga Banda gólyalábas 
mókamestereivel, s ami-
kor az óriáskerék már 
ünnepi fényárban pör-
gette a gyerekeket – meg-
jelent az az öregúr, aki-
nek a világon a legjobban 
áll a piros szín és a hosz-
szú, göndör, ősz szakáll: a 
Mikulás. 

A gyermekek kedvence 
idén sem változott sem-
mit: még mindig neki van 
a legkedvesebb szeme a 
világon, és a legtöbb cso-
kival kitömött zsákja. A 
miskolci gyerkőcök kará-

csonyi énekekkel, versekkel 
és mondókákkal igyekeztek 
elkápráztatni az egy éve nem 
látott nagyszakállút. 

S miközben a Mikulás a 
gyerekek vágyaival foglalko-
zott, addig az Advent Miskolc 
egy pillanatra sem szűnt meg 
nyüzsögni. A Vöröskereszt Sze-

retet Sütigyára sorra ontotta 
magából a finomabbnál fino-
mabb édességeket, az óriáske-
rék megállás nélkül tárta a vá-
ros látképét madártávlatból az 
emberek szeme elé, a forró teás 
és forralt boros korsók pedig 
egymás után csendültek, a koc-
cintás közben.

Advent Miskolc Miskolci Napló6

Mesés látványelemek, gyönyörű fények, 
óriáskerék, hatalmas adventi naptár, az 
ország legnagyobb szeretetdoboza, Szere-
tet Sütigyár, gasztronómiai és kézműves 
vásár, valamint számos 
családi és közösségi 
program várja az érdek-
lődőket az Advent Mis-
kolc 2017 rendezvény-
sorozaton december 1. 
és december 23. között 
a Szent István téren. A 
kézműves termékeket 
kínáló vásári forgatag-
ban a gyerekeket ünnepi 
műsorok, bábszínházi 
előadások és koncertek 
várják. A város hatal-

mas adventi naptárán pedig napról napra 
más-más üzenetet küldenek a miskolciak-
nak a város meghatározó személyiségei: 
művészek, írók, közéleti szereplők. 

Vasárnap délután fanfárok nyitották meg advent első va-
sárnapját a városháza erkélyén. Miskolc adventi koszorúján 
Alakszai Zoltán jegyző gyújtotta meg az első gyertyát. Kö-
szöntőjében kiemelte: az advent és a karácsony keresztény eu-
rópai kultúránk, identitásunk egyik egyetemes építőköve.

– Több milliárd ember ün-
nepel és várakozik ilyenkor 
közösen, világszerte. Mis-
kolcon itt, a város szívében 
ünnepelhetünk és várakoz-
hatunk együtt, négy héten 
keresztül. Idén ráadásul a 
cselekvésre is lehetőség van: 
az Advent Miskolc jelké-
pe ugyanis az ország legna-
gyobb szeretetdoboza, amely 

reményeink szerint kicsinek 
bizonyul majd, annyi ajándék 
kerül bele. Ma meggyújtjuk 
a Hit gyertyáját, mely arra 
emlékeztessen minket: min-
denkinek van egy drágaköve, 
csak észre kell venni! - emelte 
ki a jegyző. 

A Szent István téri ünnep-
ségen a Fényi Gyula Jezsu-
ita Gimnázium és Kollégi-

um, valamint a Fáy András 
Görögkatolikus Közgazda-
sági Szakgimnázium diákjai 
végeztek szolgálatot. Fedor 
Péter, a Fáy András Görög-
katolikus Közgazdasági 
Szakgimnázium igazgatóhe-
lyettese tartott köszöntőjében 
az adventi időszak fontossá-
gát hangsúlyozta. Holczinger 
Ferenc, a Fényi Gyula Jezsui-
ta Gimnázium igazgatója pe-
dig a törődés, az együttérzés 
és a szeretet hármas egységé-
ről beszélt. Mint mondta, er-
ről a háromról szól az adventi 
ünnepkör.

„Az advent és a karácsony keresztény európai kultúránk,  
identitásunk egyik egyetemes építőköve”

A családokat, fiatalokat, idősebbeket egyaránt megszólító programok mellett idén a gaszt-
ronómia is főszerephez jut: a kialakított teraszokon megkóstolhatók a Miskolcon készült 
különleges ételek és italok. Már az első napokban rengeteg látogatót vonzottak a tér látvá-
nyosságai.

– Nagyon tetszik az idei ka-
rácsonyi díszítés, a fények 
egyszerűen gyönyörűek. 
Minden évben kint va-
gyunk a Szent István téren a 
koncertek és a látvány mi-
att: a hangulat és a fények 
egyszerűen csodálatosak – 

mondta el Almási Bertalanné. 

Donka Nikolett szerint 
ebben az évben a legszeb-
bek a díszek, a fények és 
az egész tér. A fiatal mis-
kolci hölgynek legjobban 
az óriáskerék tetszett, a 
Miskolc felirat mögött. 
Gyönyörű lett a Szent Ist-

ván tér – nyilatkozta.
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Télköszöntő mulatság
A Miskolci Musical- és Dalszínház mű-

sora, operettslágerek Eperjesi Eri-
ka és Kriston Milán előadásában a 
József Attila Könyvtárban decem-
ber 11.-én, 16 órától. 

Élő zene az Adventi Villamoson
December 10-én, bronzvasárnap a Ká-

véház zenekar és vendégei fogják 
karácsonyi dalaikkal megörvendez-
tetni az utazóközönséget a Tiszai 
pályaudvarról 14:40-kor és 16:00-
kor induló Adventi Villamoson. 

Gyertyagyújtás a Diósgyőri várnál
December 10-én 17 órakor gyújtják 

meg a második gyertyát az adven-
ti koszorún a Diósgyőri várnál. A 
műsorban a Diósgyőri Szent Ferenc 
Római Katolikus Általános Iskola 
diákjai lépnek fel. 

Családi Kézműves Játszóház
A Fügedi Márta Népművészeti Egye-

sület Adventi Családi Kézműves 
Játszóházba várja a gyerekeket va-
sárnaponként 10-13 óráig, a Nagy 
Lajos király út 18. sz. alatt. 

Játszóházak ünnepről ünnepre - a 
karácsony jegyében

Karácsonyi díszek készítésével ismer-
tetik meg a gyerekeket december 
16-án, 10-12 óráig a gyermek-
könyvtárosok a II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtárban. 

Bartók Plusz Advent
Miklósa Erika hangversenyét hallgat-

hatják meg az érdeklődők decem-
ber 10-én, 17 órától a Selyemréti 
Szent István templomban. Köz-
reműködik: Somogyi-Tóth Dániel 
(orgona) – Tóth László (trombita).

December 10-én, 16.30 
órai kezdettel, a Miskolc Te-
levízió HívőSzó című mű-
sorában a Diósgyőri római 
katolikus templomból köz-
vetítenek szentmisét, fel-
vételről.  A szentmisét be-
mutatja: Mikolai Vince 
plébános, főesperes. 

Jövő vasárnap, 17-én 
mocorgós szentmisét mu-
tatnak be a Millenniumi 
teremben a kisgyermekes 
családoknak. Adventi há-
romnapos lelkigyakorlatot 
tartanak december 15–16–
17-én a mindszenti temp-
lomban az este fél 7-kor kez-
dődő szentmisék keretében, 
melyet Veres Zoltán hom-
rogdi plébános tart.

A KÉSZ miskolci csoport-
ja tisztújító közgyűlését de-

cember 14-én, csütörtökön 
17 órától tartja a mindszenti 
millenniumi teremben, me-
lyen sor kerül a KÉSZ miskol-
ci csoportja elnökének, gazda-
sági vezetőjének, titkárának 
és országos választmányi kül-
döttének megválasztására. A 
közgyűlés után tartják meg a 
csoport adventi teadélutánját 
18 órától, melyen Tóth István 
Martin-kertvárosi plébános 
adventi elmélkedésére is sor 
kerül. 

Pénteken, 15-én 19 órá-
tól a Fazekas utcai Általá-
nos Iskola énekkara adven-
ti koncertet ad a minorita 
templomban. Szombaton, 
ugyanitt a 18 órai bányász-
misét Szent Borbála tiszte-
letére mutatják be. Decem-
ber 17-én, jövő vasárnap 

17 órakor karácsonyi kon-
certet rendeznek a selyem-
réti plébániatemplomban. 
Közreműködik a templom 
gyermek- és felnőttkórusa, 
továbbá Módis Marianna, 
Szamosi Erika és Orgona Sá-
muel. Hangverseny lesz ezen 
a napon 19 órától a Szent 
Anna templomban is, ahol a 
Laudate-kórus adventi mű-
sora lesz hallható, a minorita 
templomban 19 órától a Bar-
tók+ operafesztivál adventi 
koncertjén Rost Andrea ope-
raénekes működik közre.

Jövő vasárnap, 17-én ér-
kezik a betlehemi láng Mis-
kolcra, a minorita templom-
ba 13 órakor, majd a Hősök 
terén osztják szét a lángot a 
Miskolci Gráciák szervezé-
sében. 

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

ADVENTI PROGRAMAJÁNLÓ

Miskolc Adventi Villamosa idén olyan lett mint 
egy gyermekálom, amelyben a Mikulás érkezik 

meseszánon. Belül karácsonyi hangulatot sugárzó 
elvarázsolt kastély várja az utasokat.

Közös ünnep helyszínéve változott Diósgyőrben,  
a Lo va gi Tornák Tere előtt található Vásártér.  
A hatalmas adventi koszorún hétről-hétre újabb 
gyertya árasztja fényét és minden hétvégén más 
iskola diákjai ajándékozzák meg műsorukkal 
a közönséget. Az első gyertyát Hubay György 
önkormányzati képviselő gyújtotta meg. 

Idén is megtartották az immár 
hagyományosnak számító 
karácsonyfa-állítást a Vologda-
lakóparkban. A fenyőre kerülő, 
hangulatos díszeket ezúttal 
a Brunszvik Teréz Tagóvoda 
apróságai készítették. - Hét 
éve vagyok itt képviselő, azóta 
minden évben megszervezem 
ezt a karácsonyfa-állítást –
mondta el  Kovácsné Budai 
Mária, a terület önkormányzati 
képviselője.

Szirmán, az Apostol Bertalan téren, Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő gyújtotta meg december 3-án 
délután a városrész adventi koszorújának első gyertyáját.
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Miskolc emblematikus, háromszor is új-
raválasztott polgármesterének, Szentpá-
li Istvánnak az emléktábláját helyezték el 
nemrégiben szülőházánál, az idén fennál-
lása 800. évfordulóját ünneplő Halmiban. 
Az emléktáblát Miskolc és a BOKIK készít-
tette el.

Az avató ünnepségen Papp Ferenc kultu-
rális főreferens képviselte Miskolcot. Mint la-
punknak elmondta, a mai Szatmár megyében 
(Románia) található Halmi magyar polgárai 
javasolták – Kádas Ferenc ügyvéd vezetésé-
vel –, hogy tábla is őrizze a település egyik 
legismertebb szülöttének emlékét. Miskolc 
önkormányzata, a megkeresést követően, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara Szentpáli István Emlékére 
Alapítványával, valamint Dudás Tiborné BO-
KIK-titkárral együttműködésben készíttette 
el a kétnyelvű táblát. Az avatás apropóját az 
adta, hogy Halmi település idén 800 éves. A 
jubileum tiszteletére emlékművet is leleplez-
tek, a Szentpáli emléktáblával egy napon.

Papp Ferenc kiemelte, Miskolc nagyon so-
kat köszönhet Szentpáli Istvánnak. Iskolá-
kat épített, az ő hivatali ideje alatt indult el a 
Miskolc és Diósgyőr, valamint a Miskolc és 
Hejőcsaba közötti villamosjárat, gyárak, üze-
mek sora épült. – Miskolc büszke arra, hogy 
ilyen vezetői voltak. Szentpáli István szülővá-
rosában egy rendkívül összetartó, kiművelt és 
nyitott református magyar közösséget ismer-
tem meg. Örömmel gondolok rájuk, és min-
dig szívesen térek oda vissza – fogalmazott 
Papp Ferenc. Mint mondta, kortársaink kö-
zött is vannak olyan miskolci polgárok, akik 
Halmiból származnak: közéjük tartozik Cseh 
Olga zongoraművész és Cseh Botond neuro-
lógus is.

S hogy a halmiaknak mit jelent az emlék-
tábla? Van egy hely, ahol a magyarság össze 
tud jönni, hogy együtt ünnepelje a nagy elő-
döket, közösen emlékezzen rájuk, tisztelegjen 
előttük. 

Az emléktábla mostantól egy biztos pont 
számukra, ahol ápolni tudják a magyarságu-
kat. Miskolc ebben segített a külhonba sza-
kadt településnek, s tisztelgett egyik legki-
válóbb polgármestere előtt - zárta szavait a 
főreferens.

Mint arról előző számunkban is hírt adtunk, éppen egy 
évszázada, 1917 decemberében rendezték meg Miskolc „há-
ziezrede”, a 10-es honvédek legnagyobb jótékonysági ren-
dezvénysorozatát. Az eseményről kiállítással, s több napos 
programsorozattal emlékezett meg a város. A 10-es honvé-
dek emlékét köztéri szobor is őrzi Miskolcon. 

Nyugodtan nevezhetjük 
Miskolc vándorló emlékművé-
nek a Vass Viktor szobrászmű-
vész alkotta 10-es honvéd szob-
rot, amely napjainkban a Szent 
Anna templom melletti téren, 
majdnem szemben a Herman 
gimnáziummal található. Ami-
kor 1927-ben József főherceg 
felavatta, akkor még a Zsolcai 
kapuban, a Rudolf laktanya be-
járata előtt állt, majd 1976-ban 
lebontották és a Hősök teme-
tőjében állították fel. Utóbbi 
helyről, már a rendszerváltás 
után hozták át mostani – méltó 
- helyére, amely szemben van a 
hajdani József laktanyával, ahol 
egykoron a 10. honvéd gyalog-
ezred békeidőben székelt.

A 10-es gyalogezred a Ma-
gyar Királyi Honvédség 78. 
honvéddandárjának köteléké-
be tartozott. Az I. világháború 
éveiben mintegy negyvenezer 
katona állomásozott a József 
laktanyában és indult innen 
harcba. Az ezred katonáit Bor-
sodból és a környező megyék-
ből sorozták. A 10-es honvé-
dek első hadba küldésére 1914. 
augusztus 17-én került sor, és 
1926. augusztus 20 - ig az orosz 
fronton, majd 1916. augusztu-
sa és 1918. márciusa között 

a csíki havasokban, a román 
fronton harcoltak. Ez utóbbi 
helyszínen, a Magyaros hegy-
tömbjénél érte el a legnagyobb 
győzelmet az ezred. A siker 
nagyságát az is mutatja, hogy 
József főherceg, aki az erdé-
lyi front hadseregparancsno-
ka volt, személyes látogatással 
tisztelgett az ezred előtt. Ennek 
a sikernek elismeréséül, a ma-
gyarosi ütközet tizedik évfor-
dulóján Miskolcon felavatták 
a 10 - es honvéd emlékművet.

Egy 1917-ben kelt törvény 
kimondta, hogy minden te-
lepülés emeljen emlékmű-
vet vagy emléktáblát elesett 
hőseinek. Az egykori miskol-
ci tizeshonvédek is bizottságot 
alapítottak egy emlékszobor 
felállítására, amikor a téma 
napirendre került a városban. 

Vass Viktort, a korszak egyik 
leggyakrabban alkalmazott sí-
remlék- és emlékműkészítő-
jét bízták meg a feladattal. A 
szobrot mindenképpen köny-
nyen megközelíthető, jól látha-
tó helyre szerették volna állíta-

ni, de ebben az időben Miskolc 
városa még kevés köztérrel 
rendelkezett. Emellett kikötés 
volt az is, hogy mindenképpen 
egy laktanya mellett helyezzék 
el, hogy lelkesítő hatással le-
gyen az ifjú katonákra.

Így esett a választás a Zsol-
cai kapuban álló Rudolf lak-
tanya előtti térre, amely for-
galmas, jól megközelíthető 
helyen feküdt. Útjába esett vá-
ros két pályaudvara (Tiszai és 
Gömöri) felé utazóknak, vala-
mint a Búza téri piac és a bel-
város felé igyekvőknek. 

Vass Viktor a korszak ál-
talános katonaábrázolását 
alkalmazta az emlékmű el-
készítésekor. A honvéd jobb 
kezében egy földre támasz-
tott puska, bal kezében pe-
dig egy zászló látható. A du-
naharaszti kőből készült alap 
3 oldalára bronzkoszorúk 
kerültek, melyek leveleire az 
adakozó községek neveit vés-
ték. Az alapzat negyedik ol-
dalán lévő táblán Sassy Csaba 
verse és az ezred szerencsés 
kimenetelű ütközeteinek 
napjai olvashatók.

„A TIZESHONVÉDEK DEREKASAN VISELTÉK MAGUKAT”

Emlékművet avattak a magyarosi  
ütközet tizedik évfordulóján

EMLÉKTÁBLA  
SZENTPÁLI ISTVÁN TISZTELETÉRE

Eric Fourniert, Franciaor-
szág magyarországi nagykö-
vetét látta vendégül nem-
régiben Miskolcon a Zrínyi 
Ilona Gimnázium. A nagy-
követ személyesen hozta el 
a francia miniszterelnök 
kitüntetését az intézmény 
egyik pedagógusának, Ko-
váts Évának.

A gimnázium magyar-fran-
cia két tanítási nyelvű tagoza-
tának diákjai francia szóval 
köszöntötték intézményük 
előtt a nagykövetet, bent az 
aulában pedig műsorral ké-
szültek. – Örömmel tértem 
vissza Miskolcra. Egy évvel 
ezelőtt is jártam már itt, és ak-
kor is nagyon szívélyesen fo-
gadtak – nyilatkozta a nagy-
követ, kifejezve köszönetét. 
Eric Fournier a diákoknak azt 
is elárulta, Emmanuel Macron 
köztársasági elnök azt szeret-
né, ha a francia lenne a világ 
„legfőbb nyelve”.

Az ünnepi műsor után a 
nagykövet kitüntetést is át-
adott. Franciaország mi-
niszterelnöke az Akadémi-
ai Pálmaág Rendjének tiszti 
fokozatát adományozta a 
magyar-francia két tanítási 
nyelvű tagozat vezetőjének, 
Kováts Éva franciatanárnak. 
A gimnázium nyelvtanítása 
ugyancsak elismerésben ré-
szesült, az ünnepségen fel-
avatták azt a kiválósági táb-
lát, amelyet a franciaországi 
szaktárca adományozott a 
Zrínyi Ilona Gimnázium-
nak. A táblát Eric Fournier 

és Pfliegler Péter alpolgár-
mester leplezte le. Kovácsné 
Szegedi Ildikó, a gimnázium 
igazgatója örömét fejezte ki 
az elismerések kapcsán. Mint 
mondta, nagyon sokat tettek 
azért az elmúlt időszakban, 
hogy az iskola megkaphassa a 
kiválósági címet. – Ebben az 
évben ünnepeljük azt, hogy 
intézményünk hatvan éve vi-
seli Zrínyi Ilona nevét. A ju-
bileumra egy rendezvényso-
rozatot szerveztünk, amibe 
beletartozik a mostani prog-
ram is, a frankofónia ünnepe 
– nyilatkozta. 

FRANCIA ELISMERÉS A ZRÍNYI ILONA 
GIMNÁZIUMNAK
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Hirdetés

Egészségügy

Emléktábla és életfa hirdeti 
mostantól a Megyei Köz-
ponti Kórházban, hogy a rák 
legyőzhető, s hogy segítői, 
gyógyítói, testi-lelki támaszai 
lehetünk egymásnak. 

A faültetés és emléktáb-
la-avatás ötlete a Regionális 
Egészségügyért Alapítványtól 
származik, akik ilyen módon is 
szerették volna megköszönni a 
Klinikai Onkológiai és Sugárt-
erápiás Centrum munkatársa-
inak a helytállását. Psenyecz-
ky-Nagy Klára, az alapítvány 
projektmenedzsere az ava-
tóünnepségen kiemelte: szeret-
nék köszönetüket kifejezni és 
a nagyrabecsülésüket tolmá-
csolni a centrum orvosainak, 
szakembereinek lelkiismere-
tes munkájukért, helytállásu-
kért, a betegekkel való törő-

désükért. A rendezvényen az 
egészségügyi dolgozók mellett, 
a daganatos megbetegedést si-
kerrel leküzdő egykori betegek 
is részt vettek.

– Hálásak vagyunk, hogy 
a testi mellett a lelki gyógyu-
lást is fontosnak tartják a kór-
házban és ezt az orvos-beteg 
együttműködésében valósítják 

meg – fogalmazott Psenyecz-
ky-Nagy Klára. Hozzátette, 
nagy öröm számukra, hogy 
ebben az együttműködés-
ben számítanak az alapítvány 
szakembereire. Mint mondta, 
reményeik szerint az életfa erőt 
ad a gyógyításhoz és a gyógyu-
láshoz, szimbolizálja azt, hogy 
a rák legyőzhető!  Az emlék-
táblát Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő leplezte le, 
aki köszöntőjében elismerését 
és köszönetét fejezte ki az or-
vosoknak, ápolóknak, egész-
ségügyi dolgozóknak, önkén-
teseknek.

Tiba Sándor, a kórház főigaz-
gatója hangsúlyozta, a centrum 
a daganatos megbetegedések 
felfedezésétől a gyógyulásig 
mindent megtesz azért, hogy 
a betegség kezelhető legyen és 

egy új élet reményét adja meg. 
– Büszke vagyok arra, hogy egy 
ilyen centrum működik ebben 
a nagy intézményben. Jóleső 
érzés, ha a betegek megértik, 
hogy ez egy óriási, igazán em-
bert próbáló munka, és lelkileg 
legalább annyira megviseli a 
gyógyítót, mint a beteget. Bi-
zony, néha a gyógyítók segíté-
sére is időt és energiát kell for-
dítani, amibe az alapítványok 
is bekapcsolódnak – mondta 
el az igazgató, megköszönve 
a Regionális Egészségügyért 
Alapítványnak, hogy gondol-
tak az orvosokra.

Az életfát Gecse Attila re-
formátus lelkész áldotta meg. 
Mint mondta, az életfa arra fi-
gyelmeztet, hogyan lehetünk 
egymásnak segítői, gyógyítói, 
testi-lelki támogatói.

ÉLETFÁT ÜLTETTEK, EMLÉKTÁBLÁT  
AVATTAK A KÓRHÁZBAN

9

Határon átnyúló együttmű-
ködés keretében valósul meg 
az az egészségügyi projekt, 
amelynek révén a radiológiai 
szakterületen belül fejlesztik 
a távleletezést, megkönnyít-
ve ezzel a betegek kezelését, 
gyógyulását. 

A fejlesztés célja a B.-A.-Z. 
Megyei Központi Kórház va-
lamint a Szlovákiában ta-
lálható királyhelmeci városi 
kórház radiológiai együttmű-
ködésének javítása, a távlelete-
zés fejlesztésével. Tiba Sándor, 
a megyei központi kórház fő-
igazgatója az esemény sajtótá-
jékoztatóján elmondta, a ki-
rályhelmeci kórház újonnan 
beszerzett gépeinek működ-
tetésében nagy segítség lesz 
a B.-A.-Z. megyei kórházban 
dolgozó szakemberek tapasz-
talata és tudása.

– Kórházunk dolgozói 
hatalmas tapasztalatokkal 
rendelkeznek a képalko-
tó diagnosztika területén 
és nagyon szívesen osztjuk 
meg ezt a tudást a szlovákiai 
intézménnyel, amely 60 ezer 
embert lát el – fogalmazott a 
főigazgató. Mint elhangzott, 
a két kórház közötti együtt-
működés egy közös euró-
pai uniós projekt keretében 
jön létre, a fejlesztés ered-
ményeként mind a magyar, 
mind a szlovák partner al-
kalmassá válik majd a távle-
letezésre.

A két kórház között elekt-
ronikus kapcsolatot hoznak 
létre, az intézmények infra-
struktúráját pedig úgy alakít-
ják, hogy a leleteket és a képal-
kotó vizsgálatok eredményeit 
át tudják egymásnak küldeni, 
létrejöhessen a „távleletezés”. 

„A lelet utazzon, 
ne a beteg” 

„A testi mellett a lelki gyógyulást is fontosnak tartjuk…”



Új alapokra helyezte három 
éve megkötött együttműködé-
si megállapodását a B.-A.-Z. 
Megyei Központi Kórház és a 
DVTK. Az új szerződést a na-
pokban írták alá. 

– Korábban a megyei kór-
házzal már kötött a DVTK 
egy együttműködési megálla-
podást, az április elsején lét-
rejött központi kórház mö-
gött viszont sokkal nagyobb 
szakmai- és tudásbázis áll. 
Azzal, hogy ez a nagy intéz-
mény létrejött, gyakorlatilag 
a szívsebészet kivételével min-
den téren tudunk diagnosz-
tikát és terápiát biztosítani. 
Egy ilyen nagy múltú sporte-
gyesületnek, mint a DVTK, 
ilyen szintű élvonalbeli csa-
patsportokkal és játékosok-
kal mindenképpen szüksé-

ges, egy olyan együttműködő 
egészségügyi intézmény, mint 
a központi kórház – mondta el 
Tiba Sándor főigazgató. Sánt-
ha Gergely, a DVTK ügyve-
zetője elmondta, a klub szá-
mára kiemelten fontos, hogy 
a regionális kompetenciák-
kal rendelkező és a sportklub 
számára nélkülözhetetlen 
szolgáltatásokat nyújtó intéz-
ményekkel előnyös együttmű-
ködést alakítson ki. A B.-A.-Z. 

Megyei Központi Kórház 
ilyen szereplő, így szinte ma-
gától értetődő volt a megál-
lapodás tető alá hozása. A 
megállapodás tartalmazza a 
sportolók egészségügyi álla-
potának biztosítását, a sérülé-
sek ellátását, az egészségügyi 
szakember gárda képzését, il-
letve egy majdan kialakítás-
ra kerülő sportdiagnosztikai 
központ szakmai hátterének 
biztosítását is. 

A magyar futsal válogatott 
kedden és szerdán is 4-1-re 
kapott ki az Európa-baj-
noki résztvevő francia 
együttestől, a Miskolcon 
rendezett felkészülési mér-
kőzéseken.

A magyarok gólját ked-
den Klacsák Bence szerezte 
az első félidőben. Sito Rive-
ra szövetségi kapitány nem 
az alapcsapatot szerepeltette, 
kísérletezésre használta fel az 
összecsapást. 

A két válogatott szerdán 
is megmérkőzött egymással. 
Az első félidő végig kiegyen-
lített játékot hozott, a magyar 

együttes bátran játszott, hely-
zeteket dolgozott ki, több-
ször is védekezésre késztetve a 
franciák kapusát. A vendégek 
sem jutottak a lehetőségek-
nél tovább, így a szünetig nem 
született gól. A fordulás után 
azonban a franciák gyorsan 
megszerezték a vezetést, majd 
egyre nőtt a különbség. A ma-
gyarok szépítő gólja 0-3-nál 

Horváth Norbert megpattanó 
lövéséből született. – A szer-
dai meccsen jobban játszot-
tunk, mint kedden. Ezúttal az 
első és a második félidőben is 
voltak lehetőségeink, amiket 
nem rúgtunk be. A csapat já-
tékából a befejezés hiányzik. 
Ha a lehetőségeket értékesíteni 
tudnánk, sokkal előrébb tarta-
nánk – nyilatkozta Sito Rivera.  

A kedd délelőtti edzésen a Miskolci Atlétikai Centrum 
futópályáján a DVTK szakmai és egészségügyi stábja fel-
mérte a DVTK labdarúgóit.  

Bódog Tamás szakmai 
igazgató együttese három 
csoportban vett részt a tesz-
ten. A labdarúgóknak előre 
meghatározott időre kellett a 

kijelölt távot teljesíteni több 
ütemben, közben a szakmai 
és az egészségügyi stáb több 
szempontból folyamatosan 
mérte a labdarúgók állapotát.

Miskolci Napló10 Sport
Az „éremhalmozó” Miskolci 
Sportiskolások mellett ózdi 
és tiszaújvárosi úszók is do-
bogóra állhattak megyénk 
reprezentánsai közül decem-
ber 2-3-án, a Kemény Dénes 
Városi Sportuszodában meg-
rendezett jubileumi, XXX. 
dr. Bitskey Zoltán Emlékver-
seny, egyben a 23. Testvér-
városok Kupája nemzetközi 
viadalon.

A rangos megmérettetésre 
öt ország, közel 400 sportoló-
ja érkezett Miskolcra. Pfliegler 
Péter alpolgármestere köszön-
tőjében elmondta: nagy öröm, 

hogy idén is vendégül láthat-
ják Miskolcon Ostrava, Kas-
sa, Katowice, visszatérő ven-
dégekként Homonna, Eperjes, 
Marosvásárhely, Nagymihály 

és Nagyvárad sportolóit, va-
lamint a 17 hazai klubból ér-
kezett úszókat. – Miskolcon a 
kultúra része a sport. Nagyon 
odafigyelünk a szereplőire, ki-
emelten az utánpótlás képvise-
lőire – hangsúlyozta az alpol-
gármester. 

Deák Bárdos Mihály, a Mis-
kolc Városi Sportiskola (MVSI) 
szakmai vezetője arról szólt, 
hogy a 2010-es születésűektől a 
felnőttekig minden korosztály 
versenyzési lehetőséghez jutott 
a 35 versenyszámban. Az MVSI 
úszói közül Vécsei Réka telje-
sítménye emelkedett ki, de Esz-
tián Petra, Sztankovics Anna, 
Hornyik Panna, Virág Eszter, 
Simon Csilla, illetve Kiss Ró-
bert, Lupkovics Lázár, Havasi 

Dominik Olivér, Tóth Milán, 
Tulipán Bence, Szabó Áron,  
Kárpáti Zalán és Tóth Milán 
is többször felállhatott a dobo-
góra. Az idén alapított „Viseg-
rádi Négyek”- vándorserleget 
az MVSI sportolói érdemelték 
ki és őrizhetik egy éven át. Az 
eredménylistában szereplő két 
különdíjon kívül, a dr. Bitskey 
Zoltán-emlékserleget a 200 m 
fiú gyors 2005-ös korcsoport-
jában 6. Havasi Marcel Milán, 
a Pászti Csaba-emlékserleget 
az 50 m fiú pillangó, 2007-
es korcsoportjában szintén 6. 
Kárpáti Zalán, míg a Delneki 
Miklós-emlékserleget a 100 m 
fiú pillangó, 2005-korcsoport-
jában 4. Fazekas Ádám vihette 
haza. 

Újabb mérföldkő: NB I-es férfi kézilabda a DVTK-ban

Miskolcon a magyar futsal válogatott

ÚSZÓ-JUBILEUM, MISKOLCI ÉREMESŐVEL

Döntetlen Mezőkövesden
Az OTP Bank Liga 18. 

fordulójában Mezőköves-
den játszott a DVTK és bár 
több nagy helyzetet látha-
tott a közönség, végül nem 
esett gól. – Izgalmas mérkő-
zést játszottunk, talán igazsá-
gos döntetlennel, bár nekünk 
olyan helyzetünk is volt, amit 
elvileg nem lehet kihagyni – 
mégis kimaradt. Ha úgy né-
zem, mit hagytunk ki, akkor 

bosszantó a pontvesztés, de 
mivel mindkét oldalon vol-
tak nagy lehetőségek, talán 
rendben van az iksz. Nem 
szabad elfelejteni, hogy há-
rom vereség után játszottunk, 
persze többért mentünk, de 
a vereségek után az egy pont 
is megbecsülendő – értékelt 
Bódog Tamás szakmai veze-
tő. (Mezőkövesd Zsóry – Diós-
győri VTK 0-0)

Elhúztak a mezőnytől  
a Jegesmedvék

Az Erste Liga alapszakaszá-
ban a Vienna Capitals ven-
dége volt december 1-jén 
a DVTK Jegesmedvék csa-
pata. A kezdeti nehézségek 
után végül négygólos előny-
nyel nyerték meg a Macik a 
találkozót, elhozva 3 pontot 
Bécsből. (Vienna Capitals – 
DVTK Jegesmedvék 2-6 (1-0, 
1-3, 0-3)). Két nappal később 
a Ferencvárosi TC együttese 

vendégeskedett Miskolcon, az 
Erste Ligában. A Jegesmedvék 
végig magabiztos játékkal, ez-
úttal 3-0-ra diadalmaskodtak. 
(DVTK Jegesmedvék – Ferenc-
városi TC 3-0 (1-0, 2-0, 0-0)) 
– Nagyon örülök ennek a 
győzelemnek, hiszen sikerült 
kicsit ellépnünk a mezőnytől 
az Erste Liga tabelláján – nyi-
latkozta a mérkőzés után Mi-
kael Tisell vezetőedző. 

Kiélezett mérkőzés Szekszárdon
December 3-án a listave-

zető Szekszárd otthonában 
lépett pályára az Aluinvent 
DVTK női kosárlabdacsa-
pata, a bajnokság 9. forduló-
jában. A rendkívül kiélezett 

találkozón a diósgyőri lányok 
végül négypontos veresé-
get szenvedtek ellenfelüktől. 
(Atomerőmű KSC Szekszárd 
– Aluinvent DVTK 59-55 (10-
15, 7-21, 13-21, 14-10))

Legyőzte az MVLC Kanada 
válogatottját

Felkészülési mérkőzést ját-
szott szerdán este az MVLC 
a kanadai válogatott ellen. A 
Kemény Dénes Városi Sport-
uszodában rendezett össze-
csapáson egy olyan csapat-
tal küzdöttek meg a miskolci 
vízilabdások, amely hason-

ló stílusban játszik, mint a 
szombati ellenfél, a Volgog-
rád együttese. A szombati 
mérkőzés tétje az lesz, ki jut 
majd a legjobb négy közé 
a LEN Európa Kupában. 
(MVLC – Kanadai Férfi Vízi-
labda Válogatott: 16-12)FELMÉRTÉK A LABDARÚGÓKAT

Új alapokon a klub egészségügyi háttere

„A csapat  
játékából a befejezés hiányzik”

November 29-én, Egerben saj-
tótájékoztatón jelentették be, 
hogy 2018 nyarától a DVTK ke-
retein belül folytathatja szerep-
lését a jelenlegi egri élvonalbeli 
férfi kézilabda csapat – adta hírük 
a klub hivatalos honlapja.  A saj-
tótájékoztatón Sántha Gergely, az 

Arago Holding és a Borsodsport 
Invest Kft. ügyvezetője, Szabó Ró-
bert, az Eger-Eszterházy Szabad-
idő és Sportegyesület társadalmi 
elnöke, valamint Lovas Ferenc, a 
Mátrametál Kft. ügyvezetője tájé-
koztatták a sajtó képviselőit, hogy 
a közelmúltban az Arago Holding 

érdekeltségi körébe került Mát-
rametál Kft. és a kézilabda klub 
között szponzorációs megállapo-
dás jött létre, amelynek révén a 
cég meghatározó támogatója lett 
az egri kézilabdának. Ugyancsak 
e sajtótájékoztatón került bejelen-
tésre, hogy a Borsodsport Invest 

Kft. és az Eger-Eszterházy SZSE 
között most létrejött együttmű-
ködési megállapodás értelmében 
a felek további szándékai szerint 
2018 nyarától a klub a felnőtt és 
utánpótlás csapatait a DVTK égi-
sze alatt szerepeltetheti tovább. 
(Fotó: Huszár Márk/HEOL)
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Miskolci Nemzeti Színház
December 12. 14 óra. MINDEN EGÉR SZE-

RETI A SAJTOT - zenés mesejáték két 
részben. KAMARA Bérletszünet. 19 
óra. MARICA GRÓFNŐ - operett két 
részben. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 19 óra. „Ahogytetszik” 
(16) - vígjáték két részben. KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás. 

December 13. 10 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mesejáték 
két részben. KAMARA Bérletszü-
net. 17 óra. FURCSA PÁR – vígjáték. 
NAGYSZÍNHÁZ Latabár ifj. bérlet 
Jegyvásárlás. 19 óra. CSONGOR ÉS 
TÜNDE - drámai költemény. KAMA-
RA Csapó János bérlet Jegyvásárlás. 

December 14. 14 óra. CSONGOR ÉS 
TÜNDE - drámai költemény. KAMA-
RA Nemecsek bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. MARICA GRÓFNŐ - operett 
két részben. NAGYSZÍNHÁZ Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 19 óra. EGY 
ÓRA VERSEK KÖZT MŰVÉSZEINK 
TÁRSASÁGÁBAN. JÁTÉKSZÍN Világló 
Részletek - Nádas Péter Kossuth-dí-
jas író felolvasóestje Jegyvásárlás. 

December 15. 19 óra. MARICA GRÓFNŐ 
- operett két részben. NAGYSZÍN-
HÁZ Földes ifj. bérlet Jegyvásárlás. 

December 16. 11 óra. KAKAÓKONCERT - 
beavató kamarakoncert. Nagyszínház 
nézőtéri társalgó A Miskolci Nemzeti 
Színház zenekarának műsora Jegy-
vásárlás. 17 óra. „Ahogytetszik” (16) 
- vígjáték két részben. KAMARA Csiky 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. MARICA GRÓFNŐ - operett két 
részben. NAGYSZÍNHÁZ Katona (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 

Nyilas Misi Ház
December 12. 14-17 óráig. Parakletos 

könyvvásár Miskolcon.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
December 12. 16.30 óra. Versek von-

zásában – a Miskolci Egyetem filo-
zófusai miskolci szerzők alkotása-
iról. Üveges Tamás költő versei. A 
beszélgetést vezetik: Gáspár Csaba 
László és Makai Péter.

December 14. 16.30 óra. Kór-képek – 
a betegség, mint poétikai eszköz a 
magyar irodalomban. Felszeghi Sára 
orvos, egyetemi docens előadása. 

József Attila Könyvtár
December 11. 16 óra. Télköszöntő mu-

latság - Miskolci Musical- és Dalszín-
ház műsora. Operettslágerek Eperje-
si Erika és Kriston Milán előadásában. 

December 12. 16.30 óra. Író-olvasó 
találkozó Mason Murray íróval. A 
szerzővel Trux Béla író beszélget. 

Petőfi Sándor Könyvtár
December 14. 16.30 óra. Zemplén 

vármegye történeti emlékei. Rózsa 
György főlevéltáros vetítéssel egy-
bekötött előadása. (Várak, váro-
sok, műemlékek a Kárpát-meden-
cében ismeretterjesztő sorozat). 

Művészetek Háza
December 11. 19 óra. Szezonbérlet 

3. Budapesti Vonósok. Szólisták: 
Duleba Lívia – fuvola; Siklósi Ta-
más – fuvola; Pilz János – hegedű. 
December 13. 18 óra.  Félbevágott 
pipafüst - Berecz András ének- és 
mesemondó előadása. 

December 14. 19 óra. Hangforrás bérlet 2. 
Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen; 
Hidas: Versenymű két harsonára és 
zenekarra; Muszorgszkij–Ravel: Egy 
kiállítás képei; Harsona: Kakuk Zoltán, 
Szilágyi Csaba; Vezényel: David Curtis. 

December 15. 19 óra. Keresztül Euró-
pán – Holdjárat Tompos Kátya és 
Hrutka Róbert koncertje. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Az online vásárlás távol-
lévők közötti ügyletnek 
minősül. Mivel a fogyasztó 
a számítógépen keresztül 
vásárol, a szerződést kötő 
felek nincsenek egy időben, 
fizikailag jelen, a vevő in-
formációhiányban szenved. 

Épp e miatt, az online vá-
sárlónak többletjogot ad a 
jogalkotó. Ez az úgyneve-
zett elállási jog, ami utóla-
gos megfontolási időt bizto-
sít számára.

Az elállási jog gyakorlá-
sának nem feltétele a hibás 
teljesítés. A fogyasztó akkor 
is elállhat a szerződéstől, ha 
a termék ugyan hibátlan, 
mégsem akarja megtarta-
ni azt. A nyilatkozatban az 
okot nem kell megjelölni, 
az elállást megindokolni 
sem szükséges. A fogyasztó 
meggondolhatja magát, de 
természetesen nem időbeli 
korlátozás nélkül.

A Kormányrendelet alap-
ján az online vásárló az in-
doklás nélküli elállási jogot 
tizennégy naptári napon 

belül gyakorolhatja, amelyet 
az átvétel napjától kell szá-
mítani. A fogyasztó az elál-
lás jogával a szerződés meg-
kötésének napja és a termék 
átvételének napja közötti 
időszakban is élhet. Tehát 
ha a vevő meggondolja ma-
gát, nem szükséges megvár-
nia a termék kiszállítását, 
elállásra vonatkozó nyilat-
kozatát az átvétel előtt is 
megteheti.

Ha a fogyasztó úgy dönt, 
hogy eláll a szerződéstől, 
akkor a határidő lejárta előtt 
el kell, hogy küldje nyilat-
kozatát. A nyilatkozattétel 
mellett a fogyasztó köteles a 
terméket haladéktalanul, de 
legkésőbb az elállás közlésé-
től számított tizennégy na-
pon belül a vállalkozásnak 
visszaküldeni. Kivételt ké-
pez, ha a vállalkozás vállal-
ta azt, hogy a terméket maga 
fuvarozza vissza. A fogyasz-
tót a termék visszaküldésé-
nek költsége terheli, egyéb 
költség azonban nem.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Elállási jog,  
internetes  

vásárlás esetén 

Idén ünnepli a Miskolci Ga-
léria fennállásának 50. év-
fordulóját. November utolsó 
napján egy emlékülést tar-
tottak az évforduló alkalmá-
ból a Rákóczi Házban.

A rendezvény előadói kö-
zött volt Nagy T. Katalin és 
Kishonti Zsolt művészettör-
ténész, valamint Szurcsik Jó-
zsef képzőművész is. – Arra 
kértük vendégeinket, tegyék 
kicsit személyessé az ese-
ményt. Idézzék fel, melyek 
azok az események, amelyek-
re legszívesebben emlékeznek 
vissza, a Miskolci Galériá-
val kapcsolatban – mondta el 
Kákóczki András intézmény-
vezető. 

Megnyitják Kondor Béla 
újrarendezett tárlatát, tehát 
egy kicsit szavakkal és képek-
kel is ünneplik a születésna-
pot - de főleg a közönséget. 
- A kultúra minden szegmen-
sét igyekeztünk bemutatni a 
múltban, és ez lesz a célunk a 
jövőben is. Nem csak azokat 
kívánjuk tehát megszólítani, 
akik a kortárs- és a képzőmű-
vészet iránt érdeklődnek – 
emelte ki Kákóczki András. 

Tóth Arnold múzeumigaz-
gató egyebek mellett el-
mondta, hogy a galéria négy 
évvel ezelőtt a Hermann 
Ottó Múzeum tagintézmé-

nye lett. Mint elhangzott, 
annak idején, 1967-ben a ga-
léria városi művészeti múze-
umként, kortárs galériaként 
indult, aztán az évtizedek so-
rán a grafika lett a fő profil-
ja. – A Miskolci Galériának 
kétezer darabos képzőművé-
szeti, főleg grafikai gyűjte-
ménye van. 

Tulajdonképpen ezért is ne-
vezték egykor a grafika fővá-
rosának Miskolcot – hangoz-
tatta Tóth Arnold, kiemelve: 
az is a galéria céljai közé tarto-
zik, hogy teret adjon a civil te-
vékenységnek, és bemutassa a 
helyi művészetet, művészeket.

Papp Ferenc kulturális főta-
nácsos szerint Miskolc joggal 
lehet büszke képzőművészeté-
re, a város több híres művészt 
is adott az országnak. A fél év-

százados jubileumát ünneplő 
galéria nem csupán kiállítása-
ival, hanem a megkérdőjelez-
hetetlen szakmai munkájával 
is elégedett lehet. –  Miskolc 
és a galéria mindig jelentős 
súlypontja volt a magyar kép-

zőművészetnek, főleg a grafi-
kai életnek. Sajnos sok alkotó 
már nincs köztünk, de min-
dig vannak és lesznek olya-
nok, akik tovább viszik ezt a 
vonalat – hangsúlyozta Papp 
Ferenc. 

Miskolc önkormányzata bárányhimlő elleni védőoltási 
programot indít. A bárányhimlő a leggyakoribb bejelentett 
fertőző betegség hazánkban. Magyarországon évente 30-40 
ezer bárányhimlős esetet jelentenek, de a valós megbetege-
dések száma ennek körülbelül a duplája lehet. A gyermekek 
85-90 százaléka 10 éves koráig átesik ezen a vírusfertőzésen.

Általában magától gyó-
gyuló betegség, de az esetek 
2-6 százaléka szövődmény-
nyel jár, amelyek kezelésére 
legtöbbször kórházi ellátásra 
van szükség. A program kere-
tében azokat a Miskolcon ál-
landó lakóhellyel rendelkező, 

jelenleg óvodás gyerekek vé-
dőoltással történő ellátását tá-
mogatják, akik még nem estek 
át bárányhimlő betegségen. 

A programban részt vevő 
gyermekek két adagos oltá-
si költségének egy részét az 
önkormányzat átvállalja, így 

a szülőnek mindössze 5 ezer 
forintba kerül kettő oltó-
anyag. Ez a teljes összeg egy-
harmad része.

Amennyiben a gyermek az 
oltási sor első részét már ko-
rábban megkapta, abban az 
esetben is van lehetőség a ked-
vezményes oltóanyag igénybe-
vételére a második részoltáshoz.

A szülői nyilatkozat leadá-
sakor, az érintettek részére 
az önrész befizetésére szol-
gáló csekk kerül átadásra, 
amelynek befizetéséről szóló 

igazolást legkésőbb 2017. de-
cember 15. napig kell leadni a 
megjelölt címen.

Az oltási programról ér-
deklődni személyesen a Mis-
kolci Egészségfejlesztési In-
tézet Igazgatóságán (3525 
Miskolc, Városház tér 13. 
szám) ügyfélfogadási idő-
ben*, valamint a 46/786-307, 
a 46/786-549, és a 46/792-354 
telefonszámokon lehet.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, 
csütörtök, péntek: 09.00-10.00; 
kedd, szerda: 13.00-14.00. 

Az UD STAHL RECY-
CLING Kft. (4242 Hajdú-
hadház, Sámsoni u. 2. sz.) a 
Miskolc, Repülőtéri u. 3.-5. 
sz. 01426/ 7 hrsz. alatti te-
lephelyén fémhulladék ke-
zelő telep létesítését tervezi, 
valamint ezzel összefüggés-
ben összevont környezeti 
hatásvizsgálati és egységes 
környezethasználati engedé-
lyezési eljárás lefolytatását, il-
letve az egységes környezet-
használati engedély kiadását 
kérelmezte a területi környe-
zetvédelmi hatóságtól.

A területi környezetvédel-
mi hatóság (B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Miskolci 

Járási Hivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi 
Főosztály) a folyamatban volt 
eljárást lezárta és kérelme-
ző részére az egységes kör-
nyezethasználati engedélyt 
megadta. A határozat teljes 
szövege 2017. december 20-ig 
megtekinthető a megyei kor-
mányhivatal Miskolc Járási 
Hivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosz-
tályán (Miskolc, Mindszent 
tér 4. sz.), valamint Miskolc 
Polgármesteri Hivatalának 
Építési és Környezetvédelmi 
Osztályán (Miskolc, Város-
ház tér 8. sz.) ügyfélfogadási 
időben.

A Herman Ottó Múzeum és a Borsod-Abaúj- Zemplén Me-
gyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH) a 
Magyar Vöröskereszttel közösen az idén is meghirdeti jóté-
konysági „Cipősdoboz akcióját”. 

Az idén is várják azokat 
az ajándékokat, amelyeket az 
adományozók a rászorulók-
nak szánnak. Keressünk egy 
jó állapotban lévő, üres cipős-
dobozt! Döntsük el, hogy fe-
dél nélkül élő felnőttnek, vagy 
rászoruló családban élő gyer-
meknek, fiúnak vagy lánynak 
szánjuk-e az ajándékot. Akár 
több dobozt is készíthetünk.  
A dobozokat december 15-ig 
(a fedél nélkül élőknek szán-
takat december 9-ig) adhatják 
le a segíteni akarók a Herman 
Ottó Múzeum központi épüle-

tének és a Miskolci Galériának 
a portáján. 

A Herman Ottó Múzeum 
a cipősdoboz-ajándékokat a 
múzeumban tartandó „Képtári 
karácsony” című rendezvénye-
ken az együttműködő segély-
szervezetekkel közösen adja át 
a rászorulóknak. Az ajándéko-
kat karácsonyi belépővel kö-
szöni meg a múzeum. A jegyek 
2018. január 31-ig használha-
tók fel a Papszeri Öreg Kiállí-
tási Épületben, a Pannon-ten-
ger Múzeumban és a Miskolci 
Galéria kiállítóhelyein.

Miskolci Galéria ’50 

Szavakkal és képekkel ünnepelték  
a félszázados jubileumot

Bárányhimlő elleni oltóanyag kampány

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYMeglepetés a cipősdobozban 



Hirdetés Miskolci Napló12

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

Az akció érvényes: 
2017. 12. 09-től 2017. 12. 15-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.

NINCS KARÁCSONY SÜTI NÉLKÜL! ÜNNEPI AKCIÓ  
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN DECEMBER 6-12-IG!

Szerencsi kakaópor         
100 g, egységár:  
3390 Ft/kg,  
399 Ft helyett  
15% engedménnyel  

Kristálycukor           
1 kg

339 Ft289 Ft189 Ft

Bella növényi habspray                                                        
241 ml,  
egységár: 1199,17 Ft/l

Dr.Oetker családi csomag vanillincukor 4x10 g, sütőpor 4x12 g 149 Ft/cs
COOP Kókuszreszelék 100 g, egységár: 1390 Ft/kg     139 Ft
Detki háztartási keksz 500 g, egységár: 598 Ft/kg 299 Ft
Party tortabevonó ét-, tej, 90 g, egységár: 1988,88 Ft/kg 179 Ft

és még számos termék az akciós pultokról! Gyűjtse 2018. január 16-ig  
„Védett állatok a vadonból” hűségpontokat –  

akár 80 % kedvezménnyel megvásárolhatók a plüss állatok!
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A MiReHuKöz Nonprofit Kft. minden Kedves Ügyfelének  
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván!

ÜNNEPI NYITVATARTÁS ÉS A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE
Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy a szemétszállítás 
az ünnepnapokon is a megszo-
kott rend szerint történik. Az 
ügyfélszolgálati iroda, a hulla-
dékudvarok és a hulladéklerakó 
ünnepi nyitvatartásról az aláb-
biakban tájékoztatjuk Önöket.

Ügyfélszolgálati iroda  
(Miskolc, József A. u. 53. )
December 25. (hétfő): ZÁRVA
December 26. (kedd): ZÁRVA
December 27. (szerda): 8.00 - 20.00
December 28., 29. (csütörtök -  

péntek): 8.30-16.30
2018. január 1.: ZÁRVA

Ügyfélszolgálati iroda  
(Miskolc, Erenyő u. 1. )
December 25. (hétfő): ZÁRVA
December 26. (kedd): ZÁRVA
December 27., 28., 29. (szerda- 

csütörtök - péntek): 8.00-16.00
2018. január 1.: ZÁRVA

Hulladékudvarok
December 25. (hétfő): ZÁRVA
December 26. (kedd): ZÁRVA
December 27., 28., 29. (szerda- 

csütörtök - péntek): 10.00-18.00
December 30. (szombat):  

8.00-16.00
2018. január 1.: ZÁRVA

Hulladéklerakó  
(Hejőpapi)
December 25. (hétfő): ZÁRVA
December 26. (kedd): ZÁRVA
December 27., 28., 29. (szerda- 

csütörtök - péntek): 6:00-20:00
December 30. (szombat): Zárva
2018. január 1.: ZÁRVA

ELÉRHETŐSÉGEINK:  Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,  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

ELÉRHETŐSÉGEINK:  Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,  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 

INTEGRÁLT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER INDUL 
JANUÁRTÓL BORSOD-ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYÉBEN

Az NHKV Zrt. (NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt.) korábbi tájékoztatása értelmében a kormány célul határozta meg 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerének átalakítását. A célki-
tűzés központi eleme egy egységes, nonprofit közszolgáltatói struktúra meg-
alkotása. Az NHKV Zrt. 2016. november végén közzétette a fenti optimalizá-
ció eredményeként kialakított új, hulladékgazdálkodási régiókat, melyben 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében csak egy közszolgáltató társaság kialakí-
tása támogatott. 

Az NHKV Zrt az integrációs folyamat 
eredményképpen a megye 3 meghatá-
rozó közszolgáltató Kft.-je megalakította 
a BMH Nonprofit Kft.-t.

A BMH Nonprofit Kft. – Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. –, azzal a 
céllal jött létre, hogy egy egységes, ra-
cionálisan, de nonprofit alapon műkö-
dő szolgáltatást biztosítson a megyében 
élők számára az alapítók szakmai tudásá-
ra építve. 

A jogszabályi előírások érdekében el-
engedhetetlen egy olyan hulladékgaz-
dálkodási rendszer felállítása, ahol a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatást a 
megye teljes területén egy közszolgál-
tató szervezet látja el, annak érdekében, 
hogy megvalósuljon az egy régió, egy 
közszolgáltató modell. Ennek megfelelő-
en az új közszolgáltatási rendszer keretén 
belül egy egységes műszaki tartalommal 
bíró, hatékonyabb közszolgáltatási rend-
szer jön létre.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. szolgál-
tatási területén élők semmilyen válto-
zást nem fognak észlelni a jövő elejé-
től bekövetkező szolgáltatóváltásból. 
A korábban bevezetésre került szol-
gáltatások, úgymint a csomagolási 
hulladékok házhozmenő gyűjtése, a 
zöldhulladék gyűjtés, a házhozmenő 
lomtalanítás változatlan formában és 
gyakorisággal állnak majd a lakosság 
rendelkezésére.

A hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási díjak nem változnak, melynek be-
szedésére továbbra is kizárólag az NHKV 
jogosult, a közszolgálatás igénybevéte-
léhez kapcsolódó számlákat továbbra is 
tőlük fogja a lakosság kapni.

A közszolgáltatással kapcsolatos in-
formációkról 2018. január 1-jétől a  
www.bmhnonprofit.hu weboldalon tá-
jékozódhatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január 1-jétől a Miskolc, Erenyő út 1. szám alatti ügyfélszolgálatunk megszűnik.
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BIO ÉS KÉZMŰVES FINOMSÁGOK 
AZ ÜNNEPI ASZTALRA

BIOVÁSÁR
Zöld Kosár

SZILÁGYI 17.MINDEN PÉNTEK  
BIO PÉNTEK
Kérdezz, és mi válaszolunk! ÉMFF Alapítvány 30/374-5465

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, filagóri-
ák, elő tetők, kerítések, kerti házak és 
egyéb famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves fedé-
sek és hajlatok készítése; tetők szel-
lőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. 
Tel.: 06-20/460-6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN min-
den hétfőn és csütörtökön 18 órá-
tól a Görömbölyi Művelődési Ház-
ban. Négy éves kortól, kezdőket és 
haladókat egyaránt várunk. Tel.: 06-
20/460-6775.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, 
teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk áru-
ház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 
óráig, k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
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! • Kiegészítő jövedelemforrás

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

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

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

Termelői
MÉZ, VIRÁGPOR, PROPOLISZ,
amit a méhész házhoz visz!
Rendelés: 06-20/375-1544
Szállítás 2 kg méz felett  
ingyenes.

Árlista:              loveymeheszet.hu
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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  
Ügyfélszolgálat

Széchenyi I. utca 20.

Nyitva  
munkanapokon

Nyitva  
munkanapokon

Nyitva  
(vasárnap zárva)

Nyitva  
(vasárnap zárva)

MVG NKft.  
Központi 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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Esti balesetsorozat, cser-
benhagyás Hejőcsabánál

Információink szerint legalább három baleset történt december 
4-én, este hét óra körül a Pesti úton, a hejőcsabai cementgyárnál és 
a tapolcai elágazásnál. A cementgyárnál dupla karambol történt, a 
tapolcai elágazásnál pedig cserbenhagyás – a baleset okozója elme-
nekült a helyszínről.

Reggeli riasztás  
a Kis-Hunyadról

Nagy erőkkel vonultak 
ki december 5-én reggel 
a tűzoltók és a mentők 
Miskolcon, egy Kis-Hu-
nyad utcai, tízemeletes 
házhoz, mivel bejelentés 
érkezett, hogy egy har-
madik emeleti lakásból 
sűrű füst gomolyog kife-
lé. Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a harmadik emeleti lakásban 
tűzhelyen felejtett, odaégett étel miatt keletkezett a füst. A lakást át-
szellőztették, személyi sérülés nem történt. 

A körforgalom közepén 
landolt a részeg sofőr

Nem kis riadalmat oko-
zott november 3-án (múlt 
vasárnap) délelőtt az a sofőr, 

aki személyautójával lesodródott az útról a miskolci belvárosban, 
majd a Görgey úti körforgalom közepén landolt – egy fenyőfa állí-
totta meg az autót.  Janasóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője érdeklődésünkre el-
mondta, az elszabadult autót 
egy 20 éves fiatalember vezet-
te, aki a rendőrség informáci-
ói szerint, ittasan ült a volán 
mögé. Személyi sérülés nem 
történt a baleset során.

Halott csecsemőt találtak
Műanyag zsákba csomagolt, leány-csecsemő holttestére bukkan-

tak az Avasalja utcai temetőben. A rendőrség a lakosság segítségét 
kéri az édesanya megtalálásához. A rendőrség tájékoztatása szerint 
a csecsemő holttestét még 2017. szeptember 16-án találták meg Mis-
kolcon, az Avasalja utcai temetőben, két sírhely között. A - megta-
lálása előtt körülbelül két nappal, minden valószínűség szerint hal-
va született – magzat 22-24 hetes lehetett, 33 centiméter hosszú és 
körülbelül 800 gramm testsúlyú. A testet egy bordó színű szoknya 
takarta.  A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az esettel 
kapcsolatban információval rendelkezik, vagy az édesanya azono-
sításhoz segítséget tud nyújtani hívja a megyei rendőr-főkapitánysá-
got a  06-46/514-506-os telefonszámon, illetve tegyen bejelentést az 
ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefontanú” számán, továbbá a 
107 és a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

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

FORRÓ NYOMON

December elsején úgynevezett „Angyalkert” nyílt a miskolci vá-
rosháza udvarán. A város civil szervezetei által feldíszített kará-
csonyfákat szerdán a Napraforgó óvoda nagycsoportosai csodálták 
meg. Kiss János alpolgármester a megnyitón úgy fogalmazott: „a ci-
vilek egész évben önkéntesen dolgoznak és jót tesznek a társadalom-
ban élő emberekkel, így tulajdonképpen angyalok ők is.” 

A hét fotója
VÉGH CSABA 
FELVÉTELE

Több száz hátrányos helyzetű gyermek találkozhatott szerdán a Mikulással a Miskolci Nemzeti Színházban, a Vodafone jóvol-
tából. Az ajándékozás mellett természetesen a helyszínhez, alkalomhoz illő, zenés-táncos produkciók sem maradtak el. Idén a 
Miskolci Gyermekváros kis lakóit, az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény tanulóit, a hejőkeresz-
túri IV. Béla Általános Iskola kisdiákjait, valamint a miskolci nagycsaládok gyermekeit látták vendégül. Major Péter, a Vodafone 
ügyfélszolgálati igazgatója elmondta, nincs annál szebb, mint amikor egyszerre négyszáz gyermeknek hozhatják el a karácsony 
élményét. Ennek megvalósításában pedig kiváló partnerek a színház és annak művészei.                                           FOTÓ: VÉGH CSABA

A SZÍNHÁZBA ÉRKEZETT A MIKULÁS

Óvodások az 
Angyalkertben

A miskolci állatkert lakói
3

Legutóbbi számunkban technikai probléma követ-
keztében tévesen jelent meg a keresztrejtvény.  „A 
miskolci állatkert lakói” című rejtvénysorozat har-
madik darabját most, ebben a számban közöljük 
helyesen. Emiatt természetesen a beküldési hatá-
ridőt is meghosszabbítjuk egy héttel: a megfejté-
seket 2017. december 20-án éjfélig kell eljuttat-

ni szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. 

Hirdetés
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