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HUBAY: „CÉLUNK, HOGY A KARÁCSONY NE CSAK BOLDOG, HANEM BÉKÉS IS LEGYEN!” 

3.
oldalKiemelt rendészeti ellenőrzések az ünnepek idején

Soros György alapítványának vidéki terjeszkedése nem más, mint 
nyílt beszállás a magyarországi választási kampányba – hangsú-
lyozta Kriza Ákos polgármester hétfői sajtótájékoztatóján. 

MISKOLCI SPORTSIKEREK 2017-BEN

7.
oldal

Az elmúlt esztendőben is újabb fejeze-
tekkel bővült városunk gazdag és szí-
nes sportélete. Év végi összefoglaló. 

KRIZA: „NEM KÍVÁNATOS MISKOLCON SOROS  
NYITOTT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNYA” 5.

oldal



Sikeres volt a telep-felszá-
molási program, javultak a 
közbiztonsági adatok, újra 
virágzik a turizmus – hang-
súlyozta a napokban Kriza 
Ákos, Miskolc polgármeste-
re a Magyar Hírlapnak adott 
interjújában.

– A szocialista rombolás 
után, az elmúlt hét évben je
lentősen csökkent a munka
nélküliség, erősödött a helyi 
gazdaság, Miskolc ma már a 
felemelkedést jelenti – fogal
mazott a lapnak Kriza Ákos. 
– Kemény munka áll az ered
ményeink mögött, rendszer
szerűen kezeltük a város gond
jait. Orvos vagyok, közgazdász 
diplomát is szereztem. Tudom, 

a bajok feltárásánál alaposság 
szükséges, csak így lehet min
dennek az okát megtalálni, 
hogy aztán elinduljon a beteg 
a gyógyulás útján. Márpedig 
Miskolc 2002 és 2010 között le
betegedett, gazdaságilag és kö
zösségileg egyaránt.

A felelőtlen szocialista poli
tika „fészekrakókat” hozott a 
városba, a bűnözés az egekbe 
szökött, a munkahelyek szá
ma folyamatosan csökkent, a 
bevételek zsugorodtak, bezárt 
a legendás miskolctapolcai 
strand, a Diósgyőri vár pusz
tult. Innen indultunk – idézte 
fel a polgármester.

Kifejtette, a romeltakarí
tás után az építkezés követke
zett, kormányzati támogatás

sal: hét év alatt a megyei jogú 
városok versenyében a tizen
hetedikről a negyedik helyre 

került Miskolc. Ez sok mutató 
összesített eredménye, talán 
a helyi iparűzési adó mutatja 
leginkább, milyen a gazdaság 
helyzete. – A várost vonzóvá 
tettük a vállalkozások számá
ra, csökkent a munkanélküli
ség, nőttek az adóbevételek.

A helyi vállalkozások ipar
űzési adóalapja 2015 és 2016 
viszonylatában négyszázti
zennyolcmilliárd forintra emel
kedett, a teljes adóbevétel pe
dig meghaladja a tízmilliárdot. 
Miskolc erős város – fogalma
zott Kriza Ákos. Az álláske
resők száma 2010 óta a több 
mint 13 ezer főről 5700 fő alá 
csökkent, a vállalkozások 2016
ban harminc százalékkal töb
bet költöttek személyi jellegű 
ráfordításokra, mint egy évvel 
korábban, ami a bérek jelentős 
emelkedését is magával hozta.

– Ami a legfontosabb fej
lesztéseket illeti, kiemelném a 
tapolcai strand újjáépítését és 
újranyitását. Az MSZPs város
vezetés alatt hagyták lepusz

tulni, tönkremenni generációk 
kedvenc strandját és turisztikai 
vonzerejét. Most Miskolctapol
ca a 2016os turisztikai adatok 
alapján dobogós helyen áll – 
hangoztatta Kriza Ákos.

A városrehabilitáció kap
csán a nyomortelepek felszá
molását, és a „fészekrakóügy” 
rendezését emelte ki a polgár
mester. – Kaptam érte hide
getmeleget, jöttek a jogvédők, 
a roma szervezetek, az ameri
kai nagykövet, mindenki, de 
nem engedtünk. A miskolciak 
elé álltam, és megkérdeztem 
őket, támogatnake a harcom
ban? Harmincnégyezer támo
gató aláírás gyűlt össze azért, 
hogy végre fel kell számolni a 
szegregátumokat, a betelepí
tett, alulszocializált fészekra
kókat pedig haza kell küldeni. 
Az utóbbit megtettük, a nyo
mornegyedek jelentős részét 
felszámoltuk. A közbiztonsági 
adatok rögtön javulni kezdtek 
– tette hozzá a Kriza Ákos. 

Ugyancsak fontosnak tartja 
a városvezető a Salkaházi Sára 
nevét viselő nyugdíjas progra
mot, melyet 2014ben indítot
tak el – akkor kezdtek jönni az 
első gazdasági eredmények. – 
Úgy voltam vele, ezt meg kell 
osztanunk azokkal, akik ezt 
a várost negyvenötven évig 
építették, dolgoztak érte, gye
rekeket neveltek benne. Az 
éves tízezer forintos juttatás 
mellett valódi nyugdíjas kö
zösséget kovácsoltunk egybe, 
színházi, koncert, mozi és ki
ránduló programokkal – rész
letezte.

A polgármester az egyre 
bővülő helyi gasztronómiai 
lehetőségekről is szót ejtett, 
kitérve arra, az ország leg
nagyobb online újságjában 
szalagcímben hozták, hogy 
„Miskolc jó hely!”, s legalább 
öt olyan éttermet említenek, 
ahova turistaként el kell lá
togatni az ország legtávolabbi 
szegletéből is. 

Közélet

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, felelős szerkesztő: Szepesi Sándor | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ:  
06-30/352-8040. Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu,  
hirdetés: 46/503-500. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.Miskolci Napló

Miskolci Napló2

Gazdasági egyeztetést tartott Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő a borsodi 1-es számú választókerülethez tartozó 
kistelepülések polgármestereivel. A megbeszélésen részt vett 
Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért felelős he-
lyettes államtitkár is.

Oláh Gábor kiemelte: az el
múlt években rég nem látott 
mértékű gazdasági fejlesz
tések zajlottak a térségben. 

Ezek számos új munkahelyet 
teremtettek és új vállalkozá
sokat vonzottak a régióba. A 
Terület és településfejlesztési 

operatív program keretében 
eddig megvalósuló fejlesz
tések a borsodi térséget újra 
Magyarország egyik magha
tározó gazdasági szereplőjé
vé tették. Mint elhangzott, 
a jövőben újabb források, 
programok növelik majd az 
északmagyarországi régió 
versenyképességét.

Oláh Gábor méltatta Csö-
bör Katalin képviselői mun
káját is, aki azon túl, hogy si
keres együttműködést hozott 
létre a választókerület telepü
lései között, közös platformra 
helyezte a gazdasági fejleszté
sek ügyeit is. – Ez a régió nem 
tartana ott ahol ma, képvi
selő asszony áldozatos mun
kája nélkül – emelte ki Oláh 
Gábor.

Ezt követően Karsai Tamás 
gazdaságfejlesztési progra

mok végrehajtásáért felelős 
helyettes államtitkár érkezett 
Miskolcra Csöbör Katalin 
meghívására, aki a jövőbeni 
a térséget érintő fejlesztések
ről és pályázati lehetőségekről 

tájékoztatta a települések ve
zetőit és gazdasági szereplőit. 
Karsai Tamás szerint páratlan 
az együttműködés a térség po
litikai és gazdasági szereplői 
között. Ennek az együttmű

ködésnek köszönhető a régió 
gazdasági fellendülése, és ez 
a fejlődés kulcsa a jövőben is. 
Az egység, és a közös célok ha
tározzák meg Borsod jövőjét – 
emelte ki a politikus.

„A jövőben újabb források, programok növelik az Észak-magyarországi 
régió versenyképességét”

„ERŐSÖDÖTT A HELYI GAZDASÁG, MISKOLC MA 
MÁR A FELEMELKEDÉST JELENTI”

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a miskolci Bosch-ban

Miskolc egy jó hely! – egyre többen fedezik fel a várost

Kriza: „Kemény munka áll az eredményeink mögött”



Fokozott járőrözést és rendvé-
delmi intézkedéseket rendelt 
el az ünnepekre a miskolci ön-
kormányzat rendészeti bizott-
ságának elnöke. A cél, hogy 
az éjféli misék se adhassanak 
lehetőséget a betörőknek arra, 
hogy szabadon garázdál-
kodhassanak a plébániákon, 
parókiákon. Hubay György a 
napokban személyesen keresi 
fel ez ügyben a plébánosokat, 
lelkészeket, hogy felajánlja a 
városi rendészek segítségét a 
szentestére is.

– Elképesztő volt az az eset, 
amikor tavaly karácsonykor, 
éppen az éjféli misét használták 
ki a betörők arra, hogy egy fel-
ügyelet nélkül hagyott plébáni-
át kifosszanak – emlékeztetett 
Hubay György az újgyőri Szent 
Imre templom plébániájára tör-
tént, tavaly karácsonyi betörés-
re. Mint mondta, számára kü-
lönösen felháborító volt, hogy a 
bűnözők éppen azt az időt sze-
melték ki, amikor tudták, hogy 
a plébános az éjféli misét tartja, 
tehát biztosan nincs senki a plé-
bánián. – Az a legelképesztőbb 
és embertelenebb az esetben, 
hogy az egyházzal szemben, 
egyházi személy sérelmére kö-
vették el. Akkor tették, amikor 
biztosak voltak benne, hogy az 
emberek a maguk és mások lel-
ki üdvéért imádkoznak, Jézus, a 
Megváltó megszületése napjá-

nak emlékét ünneplik. Szerin-
tem ez már cinizmus is. Mást 
nem is tudok mondani, annyira 
megbotránkoztató! – hangoz-
tatta a politikus.

Ezért gondolta úgy a városve-
zetés, hogy nagyobb védelmet 
kell fordítani szenteste a kiszol-
gáltatott egyházi intézmények, 
parókiák, plébániák, templo-
mok, sekrestyék védelmére. 
– A bűnözők ugyanis mindig 
kihasználják a számukra leg-

ideálisabb időszakot, amikor 
szabadon garázdálkodhatnak, 
és szó szerint, nem ismernek 
sem istent, sem embert – fogal-
mazott Hubay György.

A rendészeti bizottság elnö-
ke elmondta, minden plébáni-
át személyesen keres fel, hogy 
megbeszélje a plébánosokkal, 
ki, mikor, és milyen segítséget 
kér az ünnepek alatt a biztonsá-
gos lelki szolgálathoz. Ugyan-
így, a református lelkészekkel 

is megbeszéli, hogy az ünnepi 
istentiszteletek alatt hol, mikor, 
melyik református templomnál 
kell a kiemelt rendvédelmi se-
gítség.

– Fontos, hogy az emberek a 
lelki feltöltődés idején, amikor 
az ünnep áhítatában vannak, a 
Megszületett Krisztus ünnepé-
re gyűlnek össze, ne arra gon-
doljanak, hogy földi értékeik 
veszélyben vannak – hogy lé-
teznek olyan hit nélkül élők, 
akik éppen az ünnep szentségét 
használják ki a bűnelkövetésre. 
A városvezetés számára fontos, 
hogy a szenteste ne csak boldog, 
hanem mindannyiunknak bé-
kés is legyen! – hangsúlyozta a 
képviselő. 

Az eddigi megbeszélések sze-
rint, minden plébánia kérte a 
segítséget, amit Miskolc rendé-
szete biztosít számukra a kará-
csonyi ünnepek alatt. 

A karácsonyt megelőző négy 
hétvégén csodálhatjuk, amint 
a Szent István téren hétről 
hétre meggyújtják Miskolc 
adventi koszorújának gyer-
tyáit. Múlt vasárnap Pfliegler 
Péter alpolgármester gyújtot-
ta meg a remény gyertyáját, 
aki ünnepi köszöntőjében ki-
emelte: az advent összeadódó 
fényei az összetartozásunkat 
mutatják.

Az ünnepségen a Fráter 
György Katolikus Gimnázium 
és Kollégium, valamint a Szent 
Benedek Általános Iskola, Kö-
zépiskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium Miskolci 
Tagintézményének diákjai ad-
tak meghitt műsort. 

A Szent Benedek iskola ré-
széről Pehm Ernő Ferenc atya 
mondott ünnepi köszöntőt. 
A Fráter György Gimnázium 
igazgatója, Lóczi Tamás atya 
Keresztelő János szavait idézve 
elmélkedett a karácsony, és az 

ünnep jelentőségén. Szólt Ke-
resztelő János útmutatásáról, 
valamint arról, hogy ez, és az 
útkeresés hogyan jelenik meg 
az életünkben.

Pfliegler Péter beszédének 
elején úgy fogalmazott, egy-
re több fény érkezik a világba. 
Az összeadódó adventi fények 
az összetartozásunkat, ösz-
szetartásunkat jelképezik. A 
megújult adventi vásár is mu-
tatja, hogy össze tudunk fog-
ni. – Mi, miskolciak hiszünk 
egymásban, egymás szerete-

tében, és keresztény hitünk-
ben, melyet meg kívánunk 
tartani. 

– Adhatunk bármit aján-
dékként, de a legfontosabb a 
szeretet. Ezt is adhatjuk aján-
dékba, hiszen ebből akármeny-
nyit adunk, biztos, hogy ne-
künk is több lesz belőle – zárta 
gondolatait Pfliegler Péter, 
majd Kékesi Tamással, a Mis-
kolci Egyetem tudományos és 
nemzetközi rektorhelyettesé-
vel meggyújtotta az adventi 
koszorú második gyertyáját.
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„HISZÜNK A SZERETETBEN,  
KÖZÖS HITÜNK MEGTARTÁSÁBAN” 

Van egy hatalmas doboz a 
Szent István tér kellős kö-
zepén, amely telis-tele van 
szeretettel, segítőkészség-
gel és jóakarattal. Ennek a 
doboznak a tartalma napról 
napra növekszik, hála a vá-
roslakóknak.

A Szabó Lőrinc Általános 
Iskola diákjai például 600 ké-
peslappal és csaknem 200 ci-
pősdobozzal készültek. Az 
ajándékokat december 11-én 
helyeztek el az ország legna-
gyobb Szeretetdobozában, 
amely az Advent Miskolc jel-
képévé vált. Önzetlen segít-
ségnyújtásra és a jótékony-
ságra ösztönzi azokat, akik 
kilátogatnak a mesebeli, ka-
rácsonyi faluvá alakított Szent 
István térre. 

Idén decemberben a Ma-
gyar Vöröskereszt Megyei 
Szervezete, a város önkor-
mányzata, és a Rádió M ösz-
szefogott, hogy közös erővel 
szólaljanak fel azok mellett 
a családok mellett, akiknek 

nem adatik meg a meleg ha-
lászlé, az illatos bejgli vagy a 
csillogó fenyőfa karácsonykor. 
Az ő összefogásuk eredmé-
nyeként épült meg az ország 
legnagyobb Szeretetdoboza. 

Ebben az időszakban köny-
nyebben észrevesszük, meny-
nyi olyan tárgy vesz minket 
körül, amelyekre valójában 
semmi szükségünk. Csak fel-
halmozzuk magunk köré ezt a 
sok dolgot, miközben vannak 
olyan családok, akik nélkü-
löznek. A Szeretetdoboznak 
köszönhetően te is segíthetsz, 
hogy ezeknek a családoknak 
is kerüljön ajándék szenteste 
a fa alá! 

CSOMAGOLJ BE TE IS  
EGY KIS SZERETETET!

„Célunk, hogy a karácsony ne csak  
boldog, hanem békés is legyen!”

Hubay György (jobbról): „Fontos az ünnepek biztonsága”



„Védjük meg Magyarorszá-
got” címmel tartott lakos-
sági fórumot csütörtök este 
Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő és Bayer Zsolt új-
ságíró, publicista Miskolcon. 

A megjelenteket Csöbör Ka-
talin üdvözölte, aki szót ejtett a 
sikeres nemzeti konzultációról. 
Kiemelte több mint 2.3 millióan 
mondták el véleményüket a So-
ros György-féle tervről, a mig-
ránsok betelepítésről. – Nem kis 
csata vár Magyarország minisz-
terelnökére Brüsszelben, de mil-
liók állnak mögötte – ezt Bayer 

Zsolt hangsúlyozta, aki elemez-
te, hogyan jutott idáig Európa. 
Luther Márton 500 évvel ezelőt-
ti reformációjától kezdve, az első 
szabadkőműves páholy megala-
kulásán át, a Szovjetunió lét-

rejöttéig. – Ezek az események 
gyakorlatilag mindig kétszáz 
évente történtek, s a Szovjetunió 
megszületése óta eltelt már száz 
év. Ideje tehát feltettünk a kér-
dést: mivé lett az európai ember, 
mivé lett a liberalizmus? - fogal-
mazott a publicista. Bayer Zsolt 
szerint óriási gondot jelent az 
úgynevezett „gender ideológia” 
megjelenése. Ma ugyanis „72 
nemi identitást különböztetnek 
meg olyan szakemberek, akik 
egyetemi katedráról oktatnak”.  

– Az európai fehér ember azt 
a két alapösztönét veszítette le, 
amely nélkül egyetlen élőlény 
sem tud fennmaradni: ezek 
a fajfenntartás és az önfenn-
tartás – fogalmazott Bayer. – 
Az előrejelzések szerint ötven 
év múlva duplájára nő a Föld 
lakossága. Afrika népessége 

megnégyszereződik, Európáé 
viszont szignifikánsan csök-
ken. Özönlik ránk egy tömeg, 
amely hitében és vallásában 
fanatikus, megingathatatlan 
– akárcsak a nemzeti identitá-
sában. A publicista emlékez-
tetett, Bécsben idén 32 ezer 
katolikus gyermek mellett 36 
ezer muszlim kezdte meg ál-
talános iskolai tanulmányait. 
Pozitívumként említette vi-
szont a kelet-európaiak, így a 
magyarok gondolkodásmód-
ját. „Egy évezred alatt a ma-
gyarok megtanultak túlélni, 
megtanulták, ki az ellenség, 
megmaradt az önfenntartó 
ösztön, ami idővel a fajfenn-
tartót is újjáéleszti” - hangoz-
tatta Bayer Zsolt, aki szerint a 
következő választás valóban 
sorsdöntő lesz. 

Szombaton délelőtt sajtó-
tájékoztatót tartott a Mun-
káspárt miskolci pártszer-
vezete. Thürmer Gyula, 
a párt országos elnöke a 
rendezvényen bemutatta 
a Munkáspárt 2018-as vá-
lasztási programját, és B.-
A.-Z. megyei jelöltjeit.

– A Magyarország ügyei-
be való külső beavatkozást 
elfogadhatatlannak tarjuk, 
a Soros-féle kezdeménye-
zéseket mi is elutasítjuk – 
hangsúlyozta a pártelnök.

A Munkáspárt program-
jának része a minimálbér 
200 ezer forintra, s a nyug-
díjak 100 ezer forintra eme-
lése. Az idősebb korosztályt 
úgy kívánják segíteni, hogy 
65 éves kor felett ingyenes-
sé tennék a gyógyszerellá-

tást. Thürmer Gyula szerint 
a milliárdosokat is meg kell 
adóztatni, mégpedig egy-
séges, 45 százalékos vagyo-
nadóval. A Munkáspárt ki-
alakítana egy bérplafont, a 
legmagasabb kereset sem 
haladhatná meg a minimál-
bér tízszeresét.  – Cél, hogy 
megtaláljuk Magyarország 
helyét a világban. Nincs 
szükségünk az illegális 
migrációra, meg kell véde-
ni a határokat. Ezt ajánljuk 
a többi országnak is – hang-
súlyozta a politikus.

A Munkáspárt B.-A.-Z. 
megyei jelöltjei a jövő évi, 
országgyűlési választások-
ra: Orosz Imre Tibor, Fülöp 
József Istvánné, Kónya Béla, 
Kardos Mihály, Horváth 
Dezső, Budai Ferenc Nán-
dor, Szűcs Lajos.

Adományokat juttatott el csütörtökön Hubay György ön-
kormányzati képviselő a Páli Szent Vince Szeretetszolgá-
lathoz, a református kismamaházba, a Miskolci Biblia-
házba, valamint a Szent István téri Szeretetdobozba. 

Téli és nyári ruhákkal teli 
a raktár – mindez többnyire 
civilek adományaiból gyűlt 
össze, amit hajléktalanoknak 
szánnak. A Páli Szent Vin-
ce Szeretetszolgálat központ-
jában a fedél nélküliek tisz-
tálkodhatnak, a ruháikat is 
kimossák az önkéntesek. Itt 
hetente 160 hajléktalant lát-
nak el. Nagy Katalin elnök el-
mondta, 2014-ben az év civil 
szervezete címet adományoz-
ta nekik a város, ettől kezdve 
ismerték meg őket az embe-
rek. Számos magánember és 
vállalkozás is támogatja őket, 
rendszeresen juttatnak el hoz-
zájuk adományokat.

Hubay György önkor-
mányzati képviselő csütör-
tökön személyesen vitte el a 
szeretetszolgálathoz azokat 
a gyermekcipő adományo-

kat, amelyeket Mága Zoltán 
hegedűművész legutóbbi 
miskolci koncertjén ajánlott 
fel a rászorulóknak. 

– Az állami szervek és a 
város részéről ez a segítő te-
vékenység véleményem sze-
rint természetes és kötelező. 
Persze mi is megtesszük a 
magunkét, nemcsak kará-
csonykor, hanem az év más 
napjain is. Reméljük, hogy 
ezzel is kellemesebbé, nyu-
godtabbá, békésebbé és meg-
hittebbé tudjuk tenni a ka-
rácsonyt azok számára, akik 
önhibájukon kívül kerültek 
nehéz helyzetbe – fogalma-
zott a képviselő. A hetven 
pár gyermekcipőből kapott 
a református kismamaház, a 
Miskolci Bibliaház, és a Szent 
István téri Szeretetdobozba is 
jutott az adományból. 
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„Közlekedésbiztonság és a Szent Imre tér közle-
kedésének javítása” címmel szervez lakossági fó-
rumot Hollósy András önkormányzati képviselő 
2017.12.18-án hétfőn, 16.00 órától a Szent Imre Általános Is-
kola aulájában. Minden érdeklődőt szeretettel vár. 

LAKOSSÁGI FÓRUM

Bayer Zsolt: „Özönlik ránk egy tömeg,  
amely hitében és vallásában fanatikus”

Bírom, amikor budapesti írók, 
rendezők, stb. próbálnak filmet 
készíteni a vidék életéről. Aho-
gyan ők azt, a tudj’ Isten milyen 
beidegződések, olvasmány- és 
egyéb élményeik alapján elkép-
zelik. Pedig hát kicsit vidéken is 
elszaladt ám már az idő Móricz 
meg Tömörkény novellái óta… 
A fővárosi agglomeráción kívül 
is létezik például wifi, internet, 
aszfaltos út… Már ott is csak 
a legritkább esetben közleked-
nek ökrös szekéren, s a közösségi 
életnek sem a kocsma a legfőbb 
színtere.

Ezek az életidegen beidegző-
dések egy kormánypártisággal 
nem vádolható hírportál cik-
ke kapcsán jutottak eszembe, 
amely azzal a hangzatos cím-
mel köszöntött be a virtuális tér-
be, hogy „Már Acélváros is na-
rancssárga: így ne lenne újabb 
kétharmad?” (Az „Acélváros” 
alatt természetesen Miskolcot 
értik - bár én tettem volna elé 
egy névelőt. A cikk szerzője nyil-
ván valami jó nagyot, közhe-
lyeset akart gurítani, merthogy 
mindig akadnak olyanok, akik 
ezt szellemesnek hiszik) 

Az írás, a Miskolc közpon-
tú borsodi 2-es választókerület 
friss felmérési adatait elemezve, 
azon kesereg, hogy – szó szerinti 
idézet következik – „toronyma-
gasan vezet Miskolcon a Fidesz 
jelöltje, a Jobbik tartja magát, 
és feljött a második helyre, az 
MSZP zuhanórepülése viszont 
magával rántotta a 2014-ben 
itt nyerni tudó országgyűlési 
képviselőjük népszerűségét”.

Mint a cikkben fogalmaz-
nak: „A Republikon Intézet 
közvélemény-kutatásából első 
körben az tűnik ki, hogy vége 

a kiegyenlített küzdelemnek 
a három párt között: ha ma 
lenne a választás, akkor a Fi-
desz-KDNP jelöltje simán be-
húzná a választókerületet”. A 
közzétett felmérési adatok sze-
rint a pártválasztók körében a 
Fidesz 50 százalékon állt de-
cember elején Miskolcon, a Job-

bik 26 százalékon, az MSZP-re 
9 százalék szavazott volna, az 
LMP-re 6 százalék, a Demok-
ratikus Koalícióra 5 százalék, a 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt-
ra 2 százalék, a Momentumra 
pedig 1 százalék. A Liberálisok-
ra és az Együtt-Párbeszédre a 
felmérés résztvevői közül senki 
nem akart szavazni. 

A Republikon Intézetről azt 
érdemes tudni, hogy a Soros 
Györggyel bevallottan jó kap-
csolatban lévő Horn Gábor egy-
kori SZDSZ-vezető irányítása 
alatt áll, a honlapjukon pedig 
ez olvasható: „A Republikon In-
tézet egy pártpolitikailag füg-
getlen, liberális szellemi mű-
hely, amely a közéleti kérdések 
elemzésével, véleményezésével 
és javaslatok megfogalmazásá-
val foglalkozik. Célja a liberális 
szemlélet, szellemiség és megkö-
zelítés minél hatékonyabb köz-
életi megjelenésének és megva-
lósulásának elősegítése”. 

Szóval ehhez csak annyit, 
hogy (nem megkérdőjelezve 
a módszertan hitelességét) ha 
ők 50 százalékot mérnek a Fi-
desz-KDNP-nek Miskolcon, 
elképzelhető, hogy erre nyu-
godtan rászámolhatunk még 

vagy 10-15 százalékot. Ez per-
sze csak magánvélemény. 

Mint ahogy az is, hogy aki 
2017-ben még mindig „acélvá-
ros”-t emleget Miskolc kapcsán, 
annak valószínűleg komoly 
magánéleti, vagy mentális 
problémái lehetnek. Persze ért-
jük mi. Az „acélváros”-feeling 

felelevenítésével mozgósítani 
kívánnak, fel szeretnék idézni 
a daliás elvtársi időket, a ’70-es 
évek munkásöntudatát, ami-
kor még évi egymillió tonna 
acélt csapoltak Diósgyőrben. 
Amikor még a P. Mobil azt éne-
kelte Miskolcról, hogy „Acélvá-
ros, nehéz szürke nappalok…”

A balliberális elitnek szemlá-
tomást nehezen megy le a tor-
kán, hogy Miskolc már rég nem 
a „nehéz, szürke nappalok”-at 
favorizálja, hanem a Smart és 
a Green City elvei mentén kí-
ván fejlődni. Hol van már itt 
vörösen izzó acél? High tech 
van, meg hozzáadott érték… 
Legfeljebb a hasonló cikkeket 
sugalmazó véleményformálók 
fejében izzik valami vörösen, 
valamint az idézett írás fejlécén. 

Komolyan! A „Már Acél-
város is narancssárga: így ne 
lenne újabb kétharmad?” cím 
alatt, háttérnek az avasi la-
kótelep egy részletét próbálták 
ábrázolni, amely fölött vörös a 
nap, vörös az ég – még a fák 
is vörösen világítanak előtte, 
ami Csernobilban sem lenne 
kis teljesítmény. 

Persze lehet, hogy mindösz-
sze egy technikai bakiról van szó. 

Lehet, hogy nem is maradt le az 
a névelő, csak rossz helyre került 
a szóköz. Igazából nem „acél-
város”-t akartak írni, hanem 
„a célváros”-t. A fővárosi balli-
berális elitnek ugyanis Miskolc 
még mindig „célváros”, annál is 
inkább, mert a fentebb vázolt 
okokból, halvány fogalmuk sincs 
a helyi valóságról. Arról, hogy az 
orvosi tételt bizonyítván, már 
Északkelet-Magyarországon is 
egyre kevesebben képesek együtt 
élni a teljes agyhalállal. 

Mert mit válaszolhat ma 
egy ellenzéki szimpatizáns, ha 
megkérdezik tőle: tudja-e mire, 
milyen programra, milyen jö-
vőképre szavaz, amikor egy el-
lenzéki pártot támogat? Tud-
ja-e, milyen irányba indul el az 
ország, ha olyan politikai erők 
kerülnek a kormányrúdhoz, 
amelyek még saját magukat 
sem képesek megszervezni? 

Minderre az „acélváros” 
vagy „a célváros” cikk alkotói 
sem adnak választ, viszont ka-
cifántos diagramokkal, félmé-
teres elemzéssel próbálják bi-
zonyítani, hogy a mért adatok 
ellenére, az ellenzék Miskolcon 
egyáltalán nem áll rosszul, sőt! 
(Mint Hofi mondta, amikor 
meghúzták az érettségin, hogy 
ő tulajdonképpen jelesre vizs-
gázott ám – csak az ötöshöz 
hiányzott még négy jegy!) 

Ha lemodellezzük a tartós 
trendeket, és hozzáadjuk az 
alapvető választási matemati-
kát, teljesen nyilvánvaló, hogy 
a kormánypártok további elő-
retörését gyakorlatilag semmi 
nem állíthatja meg. Miskolcon 
sem, az „acélvárosban” sem.

A célvárosban sem.
SZEPESI SÁNDOR

A CÉLVÁROS

A szerkesztőtől

Munkáspárti jelöltek

Adventi adományok

Bayer: „A következő választás 
valóban sorsdöntő lesz” 



A kormánypártok egyetértenek azzal, hogy a brüsszeli 
eljárás ellenére ki kell tartani a külföldről finanszírozott 
szervezetek átláthatóságáról szóló törvény mellett, mert a 
Soros-birodalom átláthatóságára minden korábbinál na-
gyobb szükség van – hangsúlyozza a Fidesz nemrégiben 
kiadott közleményében. 

Mint írják, Soros György 
dollármilliárdokat moz-
gat meg azért, hogy az ál-
tala pénzelt szervezetek se-
gítségével keresztülvigye a 
Soros-tervet, betelepítse a 

migránsokat és eltávolítsa 
azokat, akik az útjában áll-
nak. 

Hozzáfűzték: Brüsszel az 
NGO-kat (nem kormányza-
ti szervezeteket) is be akar-

ja vonni a menedékkérelmi 
eljárásokba, azok a tagálla-
mokat megkerülve "szpon-
zorként" jelentkezhetnének 
a migránsok befogadására. 
A Soros-hálózat tevékenysé-
ge komoly nemzetbiztonsá-
gi kérdéseket is felvet, mert 
nemcsak a bevándorláspo-
litikát akarja befolyásolni, 
hanem a választásokat is. A 
közleményben megismétel-
ték: a magyar embereknek 

joguk van tudni, hogy mely 
civil szervezetek kapnak je-
lentős támogatást külföld-
ről. A magyar szabályozás 
szerint a civil szervezetek-
nek be kell jelenteniük, ha 
7,2 millió forintnál több 
külföldi támogatást kapnak 
egy év alatt, továbbá a tá-
mogató személyét és szék-
helyét, ha az 500 ezer fo-
rintnál nagyobb támogatást 
nyújtott.

„Nem kívánatos Miskolcon Soros György Nyitott Társada-
lom Alapítványa” címmel tartott hétfőn sajtótájékoztatót 
Kriza Ákos polgármester. Kiemelte, a városvezetés 2010 óta 
a nyugalom és a biztonság megteremtésére, illetve egy élhető 
város újjáépítésére szövetkezett a miskolciakkal.

– Új programot indít a So-
ros György által létrehozott 
Nyílt Társadalom Alapítvány 
a Dél-dunántúli és Észak-al-
földi régióban, ahol több száz-
ezer dollárt osztanak szét ci-
vil kezdeményezések között 
– hangoztatta Kriza Ákos. – 

Erről Csontos Csaba, a Nyílt 
Társadalom Alapítvány nem-
rég kinevezett szóvivője be-
szélt a napokban. A projekt 
részeként új irodák nyílnak 
Pécsett és Debrecenben, ahol 
már két helyi szervezet be is 
kapcsolódott a Soros-prog-

ramba – tette hozzá a pol-
gármester, aki szerint Soros 
György – látva, érezve azt az 
ellenállást, amelyet a magyar 
társadalom tanúsít bevándor-
lás-politikája, és terve ellen – 
offenzívába kezd.

– Alapítványának vidéki 
terjeszkedése nem más, mint 
nyílt beszállás a magyarorszá-
gi választási kampányba, csak 
éppen nem nyílt sisakban, 
politikusként, politikai párt-
tá szerveződve, hanem dollár 
százezrekkel a zsebében, alat-
tomos módon, civilek, álcivi-
lek mögé bújva – hangsúlyozta 
Kriza Ákos. – Szeretném hang-
súlyozni, Miskolc vezetése és 
én személy szerint is nagyra 
értékelem a civil társadalom 
önszerveződését és önkéntesen 
végzett társadalmi munkáját. 
Ezt minden évben költségve-
tési forrásainkkal támogatjuk 

is, a miskolciak javára. Ám 
a Soros-féle szerveződések 
sem nem önszerveződőek, 
sem nem önkéntesek. Esetük-
ben inkább felülről szervezett 
zsoldosokról van szó, akik ci-
vil szervezeti formában dol-
lár-százezrekből immár nem 
csupán népszerűsíteni akarják 
a nyitott társadalom ideológi-
áját, hanem egyenesen ennek 
bevezetését akarják kierősza-

kolni a politikai döntéshozók-
tól Brüsszelben – mondta el 
Miskolc polgármestere, ki-
emelve, hogy a Soros-hálózat 
hazai terjeszkedését mindezek 
alapján károsnak és a magyar 
állampolgárok akarata elleni-
nek kell minősítenünk.

– Miskolcon 2010 óta a vá-
rosvezetés a nyugalom és a 
biztonság megteremtésére, il-
letve egy élhető város újjáépí-

tésére szövetkezett a miskol-
ciakkal – hangoztatta Kriza 
Ákos. – Ezúton szeretném je-
lezni, nem engedem, hogy ezt 
a nyugalmat bárki megzavar-
ja, és városunkba telepedjen 
azért, hogy olyan bevándor-
láspolitikát terjesszen, amely-
re a miskolciak már többször 
nemet mondtak. Tartsuk tisz-
teletben ezt a véleményt, aki 
nem ezt teszi, az nem más, 
mint provokátor, aki meg-
bontja városunk nehezen el-
ért nyugalmát – emelte ki 
a polgármester. – Minder-
ről levélben értesítem a Nyílt 
Társadalom Alapítványt, és 
arra fogom kérni őket, tart-
sák tiszteletben a miskolciak 
álláspontját a Soros-tervvel 
kapcsolatban. Provokatív je-
lenlétükkel ne ássák alá a vá-
ros nyugalmát – összegezte 
Kriza Ákos.

A jelentős részben kül-
földi forrásból fenntartott 
nem-kormányzati szerveze-
tek (non-governmental or-
ganization; NGO) valójában 
nem civil szervezetként, ha-
nem lobbistaként működ-
nek, sokszor politikai ideo-
lógiákat terjesztenek, nincs 
demokratikus legitimáció-
juk, társadalmi támogatott-
ságuk, mégis a civil szerve-
zetek szabályai vonatkoznak 
rájuk. Ilyen – külföldi for-
rásból gazdálkodó – NGO 
például az Amnesty Inter-
national, a Társaság a Sza-
badságjogokért, a Magyar 
Helsinki Bizottság, a K-Mo-
nitor vagy az Eötvös Károly 
Intézet. Ausztria 2013 óta 
egyes, lobbikategóriába tar-
tozó NGO-knak kötelező-
vé teszi, hogy lobbistaként 
regisztrálják magukat. Aki 
pedig ezt elmulasztja, azt 
pénzbüntetéssel sújtják. Így 
Ausztriában az Amnesty In-
ternational, a Greenpeace és 
a WWF is lobbistaként van 
nyilvántartva – derül ki a 
Századvég tanulmányából. 

Hasonló a szabályozás az 
Egyesült Államokban, Né-
metországban és Izraelben 
is. Ezekben az országokban 
az NGO-k – a pártokhoz és 
a lobbicégekhez hasonlóan 
– kötelesek beszámolni for-
rásaik eredetéről és adomá-
nyozóik kilétéről. Ez azért 
fontos, mert bizonyos NGO-k 
alig ellenőrizhető forrásokból 
működnek, aktív, ideológi-
ailag elkötelezett politikai 
szereplők, komoly közvéle-
mény-formáló erővel rendel-
keznek, sőt bizonyos NGO-k 
jelentősebb nemzetközi befo-

lyással bírnak, mint egyes ál-
lamok, politikai szervezetek. 
A vállaltan politikai szerve-
zetekkel szemben pedig hely-
zeti előnyben vannak, hiszen 
magukat civilnek, szakmai-
nak és függetlennek pozício-
nálják. 

Politikai ideológiájukat te-
kintve a neoliberális elveket 
támogatják, tevékenységük 
során jellemzően az emberi 
jogi kérdéseket politikai ha-
szonszerzésre használják. Az 
NGO-k sok esetben aktívan 
beavatkoznak egy-egy nem-
zetállam belpolitikájába.

Olyan belpolitikai kérdés-
nek számító ügyekben, mint 
például a migrációs válság, 
az azonos neműek házas-
sága, a drogliberalizáció, 
jellemzően külföldi támo-
gatóik véleményével meg-
egyezően foglalnak állást. 

Az NGO-k nem méret-
tetik meg magukat hagyo-
mányos értelemben vett vá-
lasztásokon, hálózatosodás 
útján teremtik meg legitimá-
ciójukat. Szakmaiságukat 
azzal igyekeznek hitelesíte-
ni, hogy magas nemzetkö-
zi és belföldi idézettségük-
re hivatkoznak, mondván, 
ha ilyen sokan idézik őket, 
akkor nyilván szakmailag 
kompetensek. Csakhogy ma-
gas idézettségük nem kizáró-
lag szakmai kiválóságuknak 
köszönhető, hanem annak, 
hogy hálózatosodva működ-
nek. Ez azt jelenti, hogy gya-
korlatilag az egész világot 
behálózva, szinte minden 
országban működtetnek fi-
ókszervezeteket, és a hason-
ló profilú NGO-k együtt is 
működnek egymással. 
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„A városvezetés a nyugalom  
és a biztonság, egy élhető város  
megteremtésére szövetkezett a miskolciakkal.”

Forrás: magyaridok.hu

KRIZA ÁKOS: "NEM ENGEDEM, HOGY BÁRKI  
MEGZAVARJA A MISKOLCIAK NYUGALMÁT"

A Soros-hálózat nemzetbiztonsági  
kérdéseket is felvet

Politikai ideológiákat 
terjesztenek



Speciális úszóversenyt ren-
deztek múlt szombaton a 
Selyemréti Strandfürdőben 
sérült gyermekek számára. 

Kiss János alpolgármester 
a díjátadón úgy fogalmazott: 
a gyerekek ma egymás után 
úszták a világcsúcsokat, hi
szen az igazi világcsúcs nem 
sebességben, hanem az embe
ri nagyságban rejlik.

A Mikulás kupa elnevezésű 
megmérettetést a Sérült Test 
és Értelem Harmóniájáért Ala
pítvány szervezte, amely köze
pesen és halmozottan sérült 
gyermekeket (autista, moz
gássérült, látás, hallássérült, 
szellemi fogyatékkal élő) tanít 
úszni. Az alapítvány gyógy

testnevelőjét, Frigyik Erikát 
2014ben Borsod megye Pri
ma Primissima Díjra jelölték a 
fogyatékos gyermekek érdeké
ben végzett munkásságáért.

Az alapítvány kis tanítványai 
minden évben kiváló helyezést 
érnek el a Fogyatékosok Orszá
gos Diák és Szabadidősport Szö
vetsége által szervezett országos 
versenyen. A verseny szervezői
nek elmondása szerint, Miskolc 
hírnevét szeretnék öregbíteni 
azzal, hogy immáron második 
alkalommal rendezik meg itt a 
speciális úszóversenyt, a sportág 
népszerűsítésére, a fogyatékkal 
élők körében.

Kiss János alpolgármester a 
Mikulás kupa díjátadóján úgy fo
galmazott: nagyszerű érzés akkor 

miskolcinak lenni, amikor a világ 
élvonalában érezhetik magukat. 
– Márpedig ezek a gyerekek ma 
egymás után úszták a világcsú
csokat, hiszen az igazi világcsúcs 
nem sebességben, hanem az em
beri nagyságban rejlik.

Abban az emberi nagyság
ban, amely ezeket a gyereke
ket felülemeli a hétköznapjaik 
minden nehézségén, és min
den nap bajnokká teszi őket. 
Miközben néhány szelet finom 
csokoládé lapult a gyerekeknek 
szánt Mikuláscsomagokban, 
igazából ők adták az ajándékot 
nekünk, felnőtteknek megha
tó természetességgel mutatva 
meg, hogy melyek a fontos és 
értékes ügyek az életben  han
goztatta az alpolgármester.

MIKULÁS KUPA
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Győzelemmel zárta a DVTK a 2017-es évet - mégpedig 
nem is akármilyen ellenféllel szemben. Az OTP Bank 
Liga 19. fordulójában a DVSC ellen diadalmaskodtak 3-2 
arányban a piros-fehérek, akik így a tabella 6-ik helyén 
vonulhatnak téli pihenőre. 

A DVTK Mezőkövesden 
játszott a debreceniek ellen, 
akiket nyolc éve nem sikerült 
bajnokin legyőzni. A parádés
ra sikerült első félidőben a di
ósgyőriek szinte lerohanták az 
ellenfelüket, s hamar kétgólos 
előnyt szereztek.  A DVTK ál

landóan támadott, szinte fo
lyamatosan a debreceni térfé
len folyt a játék, ezért némileg 
váratlanul jött, amikor a ven
dégek egy kontrát követően 
szépíteni tudtak. Az első félidő 
lefújását követően konfliktus 
alakult ki a játékosok között, 
a bíró végül piros lapot adott a 
debreceni Jovanovićnak, mert 
megütött egy diósgyőrit.

A második félidőben a 
DVSC mindent egy lapra 
tett fel, és folyamatosan tá
madni próbált. Ennek elle
nére a DVTK növelte az elő
nyét, a 77. percben. A DVSC 
végül büntetőből tudott 
szépíteni: a 82. percben le

rántás miatt ítéltek számuk
ra tizenegyest, amit Tőzsér 
Dániel értékesített. A hosz
szabbítás sem hozott válto
zást – illetve a lefújás után, 
Eperjesi lerántásáért még 
Ferenczi is piros lapot ka
pott a vendégeknél. (OTP 
Bank Liga 19. forduló: Diós-
győri VTK - Debreceni VSC 
3-2 (2-1)) 

– Az első félidő alapján 
megérdemelten nyertünk, de 
a DVSC erejét mutatja, hogy 
amit a második félidőben, 
emberhátrányban produkál
tak, az parádés volt. Az első 
félidő talán az egyik legjobb 

félidő volt, mióta a DVTK 
kispadján ülök. Megvoltak a 
területre belépések, a labda 
nélküli elmozgások, agresz
szívak voltunk, indultunk, a 
párharcokat megnyertük. Ha 
ezt a teljesítményt 90 percen 
keresztül meg tudnánk való
sítani, akkor lennénk igazán 
jó csapat – értékelt Bódog Ta-
más szakmai igazgató. 

Új szakággal, a rövidpályás gyorskorcsolyával bővült a 
DVTK-család, valamint újjáalakult a női és az amatőr jégko-
rongcsapat is. Erről sajtótájékoztatón számoltak be szerdán. 

A rövidpályás gyorskor
csolya (short track) utánpót
lás szinten nem kis múltra 
tekint vissza Miskolcon. A 
DVTK Jegesmedvéket erősí
tő Miskolci Márk, Ritó László 
vagy Popovics Patrik is indult 
már országos döntőben, utób
bi a magyar short track válo
gatott oszlopos tagját, Knoch 
Viktort is legyőzte. A szakág 
Magyarországon ma a legsi
keresebb téli sportág, olimpiai 
éremesélyesekkel. – Az egész 
szakág dinamikusan fejlődik, 
reméljük, a DVTK támoga
tásával, a szakmai munka se
gítségével sikeresek lesznek a 
miskolci gyorskorcsolyázók 
is és talán olimpián is képvi
selhetik klubunkat – fogal
mazott Szabó Tamás stratégiai 
igazgató, aki a női jégkorong
csapat újjáalakulásáról is szót 
ejtett. – Bízom abban, hogy 
magas színvonalú, a magyar 

bajnokságban jó eredménye
ket elérő csapatot sikerül ki
alakítani. Hazánkban kevés 
klub dicsekedhet ennyi sport
ággal és mi mindegyikben a 
legjobbak között akarunk len
ni – emelte ki. 

Egri István, a Jegesmedvék 
első embere elmondta, a kez
deti időszakban nem sok anya
gi támogatásra számíthatnak a 
Magyar Országos Korcsolyázó 
Szövetségétől (MOKSZ), eh
hez előbb bizonyítaniuk kell, 
ennek érdekében pedig szak
mai támogatást kértek a szö
vetségtől. Amint jönnek az 
eredmények, jöhetnek azok a 
támogatások, melyeket más 
egyesületek is megkapnak. A 
női mellett amatőr csapat is 
alakult, melyet szülők, támo
gatók és szurkolók alkotnak 
– nem is eredménytelenül, hi
szen háromból három mérkő
zést megnyertek.

TOVÁBB BŐVÜLT  
A DVTK-CSALÁD

Mintegy 600 négyzetméteren edzhetnek 2019-től a diósgyőri 
birkózócsapat tagjai az új multifunkcionális komplexum-
ban. A csarnok építésének folyamatáról, előnyeiről a napok-
ban, a Magyar Birkózó Szövetség felsőzsolcai ülésén tartot-
tak beszámolót a sajtó képviselőinek.

Németh Szilárd, a Magyar 
Birkózó Szövetség elnöke, a 
Fidesz alelnöke elmondta, már 
2014 óta küzdenek egy új bir
kózócsarnokért, az évek során 
több elképzelés is született. – 
Rengeteg kérdés merült fel a 
csarnok építésének lehetősége 
kapcsán, a projekt előkészítése 
is nagy volumenű volt. Termé
szetesen azt helyeztük előtér
be, hogy mire van szüksége a 
birkózóknak – hangoztatta az 
elnök.

Szinay Attila, a Diósgyőri 
Birkózó Klub felügyelő bizott
ságának elnöke, a Földműve
lésügyi Minisztérium helyettes 
államtitkára elmondta, a na
pokban született meg a meg
állapodás az Emberi Erőforrá
sok Minisztériuma és a DVTK 
mögött álló gazdasági társaság 
között, az új multifunkcionális 
csarnok a stadion szomszédsá
gában épül meg. A remények 
szerint 2019. decemberére ké
szül el, mintegy 150 millió fo
rintos állami támogatásból. 
– Reményeim szerint ez hú
zóerővel bír majd, s még von
zóbbá teszi a gyerekek szá

mára a birkózást, a Diósgyőri 
Birkózó Klubot – hangoztatta 
Szinay Attila. Hozzátette, biz
tos benne, hogy a csarnok más 
sportágakat is be tud majd 
fogadni egyegy alkalomra. 
Ebből fedezni tudják a rezsi
költségeket, a beruházás fenn
tartható lesz.

A 600 négyzetméteres csar
nokban két verseny mére
tű szőnyeg kap helyet állandó 
jelleggel. Lesz külön kondite
rem, öltözőkkel, irodákkal, új 
orvosdiagnosztikai központ 
és a kosárlabdacsapat számára 
is kialakítanak egy edzőtermi 
részt.

Rónai Kálmán, a Magyar 
Birkózó Szövetség B.A.Z. 
megyei elnöke a magyar és a 
Borsod megyei birkózóéletről 
számolt be, amely rendkívül 

aktív. Deák-Bárdos Mihály, az 
MVSI Miskolc Városi Sportis
kola szakmai vezetője kiemel
te a diósgyőri birkózócsapat 
eddigi érdemeit: idén eddig 
két országos csapatbajnok
ságon vettek részt, ahonnan 
mindkétszer éremmel jöhet
tek haza. – Megyei viszony
latban a diósgyőrihez tartozó 
klubok – többek között a Be
kecs, az MVSI, Szerencs – is 
komoly szakmai munkát foly
tatnak – nyilatkozta. 

Minden eddiginél nagyobb csarnokot kap a 
diósgyőri birkózócsapat

Három gól a Debrecennek!
„Világcsúcsok a miskolci 
medencében” 

Ilyen lesz az új csarnok

Bódog Tamás

Nyolc év után sikerült legyőzni a debrecenieket

A verseny résztvevői, szervezői

Németh Szilárd:  
„Nagy volumenű projekt”

Szinay Attila:  „A remények szerint 2019. 
decemberére készül el a létesítmény”
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Hirdetés

Jelentős átalakuláson megy keresztül a takarékszövetkezeti szektor 2017 vé-
géig: az eddigi 51 takarék egyesüléséből 12, regionális központú, tőkéjében erős, 
stabil és hatékonyan működő takarék jön létre. Csak érzékeltetésül: ilyen horde-
rejű változásra a hazai kétszintű bankrendszer 30 éve íródó történetében még 
nem volt példa.

A változás  környékünkön működő takarék-
szövetkezeteket sem hagyta érintetlenül, 2017. 
december 1-én a KORONA TAKARÉK egyesült az 
AZÚR, a Boldva és Vidéke, a Bükkalja, a Sajóvöl-
gye, valamint a Szerencs és Környéke Takarék-
szövetkezetekkel. 

– Miben lesz más, mennyire lesz miskolci az új re-
gionális takarék, mint az eddig külön-külön műkö-
dő pénzintézetek – kérdeztük Alakszainé Dr. Oláh 
Annamáriát a KORONA TAKARÉK elnök-ügyveze-
tőjét?

– Méretében mindenképpen más lesz! Az új 
KORONA TAKARÉK-nak 114 fiókja van 4 észak-ma-
gyarországi megyében, és a fővárosban. Miskol-
cot választottuk székhelyünknek és egyben itt 
van a legtöbb fiókunk is – jelenleg 6, a város kü-
lönböző pontjain.  Tudomásom szerint az egyet-
len hitelintézet vagyunk Miskolcon, amelynek a 
székhelye is itt található. Erős a kötődéünk a régió 
legnagyobb városához, Miskolchoz, az itt élő em-
berekhez, vállalkozásokhoz.  Szeretnénk részesei 
lenni annak a dinamikus fejlődésnek, amit Mis-
kolc és környéke az utóbbi időben felmutatott. Ez 
nem csupán egy lehetőség, hanem kötelesség is, 
hiszen a tagjaink, ügyfeleink is ezt várják tőlünk. 
A KORONA TAKARÉK nem csak egy akar lenni a ti-
zenkét magyar takarékszövetkezet  közül, hanem 
szeretne eredményeivel, munkatársai képessé-
geivel kitűnni, így  ügyfelei számára nélkülözhe-
tetlen partnerré válni. 

– Számtalan bank közül választhatnak az ügy-
felek, mi az, ami miatt a TAKARÉK  nélkülözhetetlen?

– Legjobb lenne erről egy ügyfelet megkér-
dezni, ám  mivel jól ismerjük őket, mert közel 

vagyunk hozzájuk, folyamatosan kapunk vissza-
jelzést. Ezekből az ismeretekből merítve meg-
próbálom összefoglalni. 

A takarékoknak jó tradíciói vannak, gyökere-
ink 60 évre nyúlnak vissza. Miskolcon közel 40 
évvel ezelőtt nyílt az első fiókunk, egy üzletté 
átalakított garázsban, a Középszer utcán. Milyen 
messzire jutottunk azóta!  Az alapító tagjaink 
gyermekei, unokái közül többen munkatársaink 
vagy ügyfeleink. Ők kifejezetten büszkék arra, 
hogy nagyapjuk, édesapjuk is ott volt az alapí-
tók között.  A takarékszövetkezet egy „nagycsa-
lád”, itt ügyfeleink otthonosan  érzik magukat, 
mert személyesen ismernek bennünket, ezért 
megbíznak bennünk, tudják, hogy számíthatnak 
ránk, mi megoldjuk a problémáikat.. Tagjaink 
egyben ügyfeleink is, több generációs pénzin-
tézet vagyunk. A vidéki emberek számára fon-
tos, hogy tisztán magyar tulajdonú pénzintézet 
ügyfelei, büszkék a saját bankjukra. Határozottan 
érezzük a változást, míg korábban nem volt sikk 
takarékszövetkezeti ügyfélnek lenni, mára meg-
változott a helyzet. Erre jó példa, hogy Az MFB 
Pontjainkon keresztül százával tudjuk hozzájut-
tatni észak-magyarországi ügyfeleinket Európai 
Uniós kedvezményes hitelekhez.  Más szem-
pontból  előnyünk  az is, hogy az emberek 
egyre inkább hajlanak arra, hogy ne tömeg-
terméket kapjanak, vásároljanak. A keres-
kedelemben is megnőtt a kereslet az egyedi, 
„kézműves” termékek iránt, a tiszta forrás 
fontossá vált. A TAKARÉK egy tiszta forrás! 

– Hogyan képesek ebben az erős versenyben 
helytállni, kollégáik bírják az iramot?  

– Munkatársaink korösszetétele egészen 
más, mint pár éve volt. A TAKARÉK vonzó mun-
kahely, igazi műhely a diplomás fiatalok számá-
ra is, ezen szakembereink könnyen szót értenek 
a korosztályukhoz tartozó ügyfeleinkkel. A fia-
talok tudása és az idősebbek tapasztalata a leg-
jobb ötvözet, ami hajtja nálunk a „motorokat”. 
Nagyon számítok arra, hogy a Miskolci Egye-
temről és a jó miskolci szakképző műhelyekből 
kikerülő fiatal,közgazdász, jogász, informatikus, 
marketing és más szakemberek felfedezik majd 
a gyakornoki programunkat is. Nálunk meg le-
het tanulni a bankári szakmák többségét itt, 
helyben.

– Az egyesült takarékszövetkezet „motorja” 
merre halad, milyen ügyfelek felé irányítják?

– A takarékszövetkezetek hagyományos te-
repe elsősorban a vidéki Magyarország, de a 
KORONA TAKARÉK-nak a fővárosban is van fiók-
ja.  A terepet a jövőben sem kívánjuk elhagyni, 
társadalmi szerepvállalásunk, hogy javítsuk a 
vidéki települések élhetőségét. Ezért egyedül-
álló innovációval sikerül kényelmesebbé ten-
nünk ügyfeleinknek a bankolást, a KORONA 
TAKARÉK működési területén mozgó bankfiók 
közlekedik, amely a kisebb településeken élő la-
kosok, vállalkozók és önkormányzatok számára 
teszi elérhetővé a korszerű pénzügyi szolgálta-
tásokat.

A takarékszövetkezet a családok bankja, mi 
is aktív szerepet vállalunk a családi otthont-
eremtési kedvezmény (CSOK) nyújtásában. A 
Takarék Csoport piaci részesedése 2017. szep-
tember végén megközelítette a 20 százalékot, 
a 14,41 milliárd forint új folyósítás csaknem 40 
százalékkal haladja meg a 2016-os év első kilenc 
havi értékét.

Szeretnénk a fiatalok felé is irányítani a „mo-
torunkat”, ezért számukra fejlesztettük ki a mo-
biltelefonos applikációt, amely okostelefonon 

keresztül a legkényelmesebb módon biztosít le-
hetőséget banki szolgáltatások igénybevételére. 

A legfrissebb újdonsága a csoportunknak, 
az az automatizált bankfiók, amely digitális 
mérföldkőnek számít, hiszen a Takarék Smart 
Point névre keresztelt fiókban a nap 24 órájá-
ban olyan hétköznapi ügyeket is lehet intézni, 
mint a postai csomagküldés és -fogadás, vala-
mint a közüzemi csekkek befizetése – mindezt 
a legmodernebb környezetben, ahol például a 
jelenkor igényeinek megfelelően lehet mobilte-
lefont és elektromos autót is feltölteni.

A vidéki szerepvállalásunk nem zár ki egyet-
len ügyfélcsoportot sem, az agrárágazatban 
nagy figyelmet fordítunk a fiatal gazdákra, ben-
nük látjuk a jövőt, nekik kell – nem csak a vidéki 
emberek számára – megtermelni az egészsé-
ges élelmiszert, előállítani létünk feltételeit. 

Szeretnék még egy ügyfélcsoportot meg-
említeni, a hazai kis-, és középvállalkozásokat, 
akik a gazdaság húzóerői. Forgalmazott termé-
keink segítik a működésüket, és fejlesztési el-
képzeléseiket. 

Végezetül meg kell említenem a betéttel, 
és számlavezetéssel rendelkező ügyfeleinket, 
akiknek szeretném megköszönni az egyesülés 
technikai lebonyolítása miatti megértésüket, 
türelmüket.  

– Milyen az egyesülés „hozománya”?  
– Azt gondolom, a KORONA TAKARÉK-nak 

kivételesen szép „hozomány” jutott, ami a mű-
ködés területét illeti! Magyarország három híres 
borvidéke – a tokaji, az egri és a bükkaljai– tar-
tozik a működési körzetünkhöz. A szőlőterme-
lők, borászatok megbecsült ügyfelek, de min-
den más agrár-vállalkozással is szót értünk, 
hiszen kollégáink közül többen munka után 
szabadidejükben a földhöz közel gazdálkod-
nak: kertészkednek, szőlőt művelnek, erdőt te-
lepítenek, vadásznak, halásznak.

Erről jutott eszembe, hogy az egyesülésün-
ket is a szőlő feldolgozásához hasonlítsam. 
Nem rég volt Márton napja, ami nem csak a li-
bás hagyományokról híres, hanem arról is, hogy 
az újbornak mindig el kell készülnie november 
végére. A must kiforr, bor lesz belőle, és a gaz-
dák egész évi fáradozásának a gyümölcse ekkor 
mutatkozik meg.  

A KORONA fúziós csoport is a szőlővirág-
zással egyidőben döntött az egyesülésről, az 
erős kötődésből szép termés lett.  A feldol-
gozás során, mint a mustnak voltak zavaros 
időszakai, de a murciból november végére 
kristálytiszta bor lett. Benne van mindnyá-
junk munkája, igyekezete, reméljük a ve-
vőink, az ügyfeleink szeretni fogják! A kö-
vetkező Avasi Borangoláson biztosan jelen 
leszünk és megmutatjuk  magunkat így is az 
ügyfeleknek.

AZ EGYESÜLT TAKARÉKSZÖVETKEZET A  VIDÉK PÉNZÜGYI MOTORJA LEHET  

Alakszainé dr. Oláh Annamária, 
elnök-ügyvezető
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Felsőházba jutott a PannErgy-MVLC Miskolc felnőtt vízilab-da-csapata, miután januárban, hazai vízen, hatgólos győzel-met aratott az UVSE együttese fölött.

Márciusban, négy kategóriában is Miskolc versenytáncosai nyerték el a Kelet-Magyarorszá-
gi Területi Bajnoki címet a Szentesen megrendezett Régió Bajnokságon. Süttő Roland és 
Tombácz Anikó párosai több versenyszámban is érmes, dobogós helyezéseket szerzett. 

Hatalmas bringás bu-
lit szervezett Miskolc 
július 1-jén, a Szent 
István téren, amikor 
a városba érkezett 
Magyarország leg-
nagyobb kerékpáros 
versenye, a Tour de 
Hongrie. 

Április 1-jén, 27. alkalom-
mal rendezték meg a 

Bosch Szarvasűzők orszá-
gos váltófutóversenyt. A 
nyílt kategóriát  abszolút 
győztesként – a miskolci 

futókból álló Vaccsusziru-
náj Dream Team nyerte. 

A DVTK korosztályos labdarúgóival felálló Diósgyőri Gimnázium nyer-

te január végén Miskolcon megrendezett Futsal Diákolimpia középis-

kolások számára megrendezett országos döntőjét. 

A DVTK Jegesmedvék jégkorong-csapata márciusban megvédte 

bajnoki címét a MOL Ligában! Nem 

volt még csapat, amely egymás után 

háromszor is megnyerte volna a ma-

gyar bajnokságot.



A Miskolci Egészségfejlesz-
tési Intézet eredményeiről, 
tevékenységéről számoltak 
be szerdán az intézmény 
vezetői, munkatársai. Pfli-
egler Péter alpolgármester 
köszöntőjében kiemelte: 
legfontosabb cél a gyerme-
keink egészsége.

Az egy éve működő Mis-
kolci Egészségfejlesztési In-
tézet eddigi eredményeiről, 
a szakemberek tapasztalata-
iról szólva Papp Csaba pol-
gármesteri biztos, az intézet 
főigazgatója elmondta, csak-
nem háromezer gyermeken 
sikerült már szűrővizsgálato-
kat végezniük.

– Eddig összesen 57 isko-
la diákjait sikerült elérnünk, 
az ő kivizsgálásuk már meg-
történt. Érdekes tapasztalat, 
mennyire gyakori például a 
magas vérnyomás a nyolcadi-
kos és kilencedikes diákoknál 
– mondta el a főigazgató, aki 
szerint az iskolaváltás miat-
ti stressz, egy új életszakasz-
ba való lépéstől való félelem 
okozhatja ezt a fiataloknál.

Mint elhangzott, a szűré-
sek eredményei lehetőséget 
adnak, hogy időben továb-
bi vizsgálatokra küldjék a fi-
atalokat, ha valami eltérést, 
problémát észlelnek. A szer-
dai ülésen, melyen az intézet 
dolgozói és a Gyermek-Alap-

ellátásban Praktizáló Orvo-
sok Szövetségének tagjai vet-
tek részt, kiemelték, mennyire 
fontos a gyermekeket már fia-
tal korban tájékoztatni a szű-
rővizsgálatok jelentőségéről.

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter köszöntőjében kiemelte: 
legfontosabb cél a gyermeke-
ink egészsége. – Az intézet út-
törő munkája is ezt igazolja, 
ezt az elvet vallják mind, akik 

részt vesznek az intézet mun-
kájában – húzta alá.

Hozzátette, az egészség-
ügyben dolgozók munkájá-
nak integrálásával, az együtt-
működés megszervezésével 
kiválóan alakítható az együtt-
működés. – Közel nyolcezer 
gyermeket vizsgáltak már ki 
az intézetben. Ennek során 
sikerült kiszűrni olyan prob-
lémákat, mint az elhízás, az 
elégtelen vagy megromlott lá-
tás, vagy esetleg mozgásszer-
vi rendellenességek, amelye-
ket így még időben orvosolni 
lehet, elkezdhetik a megfelelő 
kezeléseket – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

Mogyorósy Gábor a Deb-
receni Egyetem Gyermek-
gyógyászati Klinika egyete-
mi docense a kardiológiai 
vizsgálatok fontosságát, az 
intézet egy éves működé-
sének eredményeit mutatta 
be. – Az úgynevezett hirte-
len szívhalál szinte bárme-
lyik életkorban bekövetkez-
het, ezért elengedhetetlen az 
EKG vizsgálat, már csecse-
mőkorban is. 

MISKOLCI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Kamilla Korai 
Fejlesztő Központ. Kedden délelőtt a városháza dísztermé-
ben tartottak ünnepi konferenciát, délután pedig családi 
napra invitálták a központ gyermekeit, a Törpördögök Ját-
szóházba.

A központ gyógypedagógu-
sától, Lőrincz Judittól megtud-
tuk, körülbelül 1000 gyermek 
fordult már meg náluk. – Húsz 
évvel ezelőtt azért jött létre a 
központ, hogy segítsen azok-
nak a gyerekeknek és csalá-
doknak, ahol a kisgyerekek fej-
lődése valamilyen módon eltér 
az átlagostól. Hogy mennyire 
dolgozunk eredményesen, azt 
azok a családok tudják meg-
mondani, akik igénybe vették 
szolgáltatásainkat. Mi min-
den munkát és tevékenységet 
sikeresnek és eredményesnek 
gondolunk – hangsúlyozta a 
gyógy pedagógus. 

Czeizel Barbara, a Budapes-
ti Korai Fejlesztő Központ in-
tézményvezetője, a korai in-
tervencióért felelős miniszteri 
biztos elmondta, a kormány 
2017 februárjában beindított 
egy új európai uniós projektet, 
melynek lényege, hogy ágazat-
közi szinten próbálja fejleszte-

ni a kora gyermekkori inter-
venció szolgáltatásait. – Fontos 
a korai felismerés és az ellátás. 
Rengeteg képzési formát, tan-
anyagot fejlesztünk ki, hogy a 
magyar szakemberek kompe-
tensebbek legyenek, tudjanak 
bánni a babával és a szülőkkel 
is – fogalmazott a miniszteri 
biztos, a híres genetikus, Cze-
izel Endre lánya. Hozzátette: 
felemelő érzésnek tartja a mis-
kolci önkormányzat kiemelke-

dő támogatását, amit a Kamilla 
irányába tanúsít.  Az esemény 
védnökei, Kriza Ákos polgár-
mester és Kiss János alpol-
gármester szavait Menyhárt 
Szabolcs alpolgármesteri ka-
binetvezető tolmácsolta. Mint 
fogalmazott, „a gyerekekkel 

való foglalkozás soha nem volt 
munka, hanem mindig hiva-
tás, szolgálat”.

A rendezvény fővédnöke, 
László István tankerületi igaz-
gató arról szólt, hogy a Kamil-
la nagyon fontos területet lát 
el és úttörőnek számít tevé-
kenységét tekintve a megyé-
ben. – Akik ide bekerülnek, 
sokkal jobb eséllyel tudnak 
elindulni az iskolákban, mint-
ha nem vették volna igénybe 
szolgáltatásaikat – hangoz-
tatta az igazgató. Délután 3 
órától este 8 óráig, a Törpör-
dögök Játszóházban 100 csa-
ládot láttak vendégül, egy csa-
ládi játszóház keretein belül. 
A jubileumi rendezvény ki-
emelt médiatámogatója a MI-
KOM Nonprofit Kft volt.
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Több mint nyolcszázmillió 
forintból korszerűsítették 
a Megyei Központi Kórház 
épületeit. 

Az orvos- és nővérszállók 
hőszigetelést kaptak és ki-
cserélték a nyílászárókat is. 
A felújítás másik része nap-
elemek telepítése volt. Az 
energetikai korszerűsítéssel 
a kórház évente több mint 
nyolcvanmillió forintot ta-
karít meg.

A megyei központi kór-
házban öt orvos- és nő-
vérszállót újítottak fel. A 
nyílászárókat mindegyik 
épületben kicserélték és 
a hőszigetelésre is sor ke-
rült. Nem ez volt azonban 
az egyetlen energia-megta-

karítást célzó beruházás a 
megyei egészségügyi intéz-
ményben: a napelem-rend-
szer környezetbarát módon 
állít elő a napenergiából vil-
lamos energiát, vagyis elekt-
romos áramot. Emellett 
pedig költséghatékony is. – 
Ezek a megtakarítások az in-
tézménynek évente összes-
ségében mintegy 82 millió 
forintot jelentenek – tudat-
ta Tiba Sándor főigazgató. 
A teljes energiafelhasználá-
sunknak hat, a költségveté-
sünknek pedig körülbelül 
a nyolc százaléka ez a meg-
takarítás – tette hozzá. Az 
energetikai korszerűsítésre 
több mint 800 millió forintot 
költöttek, a beruházásokat 
az Európai Unió támogatta.

A Miskolci Csodamalom 
Bábszínház is ajándékot 
adott Mikulás alkalmából 
a GYEK kis betegeinek. 

A bábszínház tagjai a jeles 
alkalomra a „Hiú hóember” 
című mesével készültek. Ez 
a színdarab tavaly készült, 
kifejezetten bábszínházon 
kívüli előadásra. Az aulá-
ban közel 50 gyerek gyűlt 
össze, hogy az előadás vé-
gén találkozhasson a Miku-
lással. 

– Nagyon régi együttmű-
ködésünk van a Gyermeke-
gészségügyi Központtal – 
mondta el érdeklődésünkre 
Szabó Attila, a Miskolci Cso-
damalom Bábszínház igaz-
gatója. – Minden évben ját-
szunk itt a gyerekeknek, idén 
pedig ajándékokkal is készül-
tünk: bábszínházas reprezen-
tációs anyagokkal, kifestők-
kel, bábszínházas csokikkal.

– A gyerekekért dolgo-
zunk minden nap, és min-

den órában – nyilatkozta 
Schmidt Ildikó, a GYEK ve-
zető testületének egyik tag-
ja, a Gyermekradiológiai 
Osztály vezetője. – Nemcsak 
gyógyítjuk őket, nemcsak a 
betegségüket próbáljuk el-
fogadhatóbb mederbe te-
relni, hanem elviselhető 
életminőséget szeretnénk 
biztosítani a mindennap-
jaikra is. Amikor az osztá-
lyon tartózkodnak, nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a 
lelkükkel is foglalkozzunk: 
ilyenkor, a karácsony köze-
ledtével számtalan műsort 
biztosítunk számukra. A 
Csodamalom Bábszínház 
előadása több éves tradíció, 
ilyenkor az osztályon fek-
vő kis betegek repesve vár-
ják a meglepetéseket. A gye-
rekek számára egyértelmű 
feltöltődést jelent egy-egy 
ilyen ajándék és maximáli-
san támogatja a gyógyulást 
– hangsúlyozta az osztály-
vezető.

„Feltöltődést  
jelent az ajándék”

„Legfontosabb cél  
a gyermekeink egészsége”

Energiatakarékos 
beruházások 

Húszéves a Kamilla Korai Fejlesztő Központ
„Ez soha nem munka volt, hanem  
mindig hivatás, szolgálat”

Czeizel Barbara

Korszerűsítették a nővérszállókat

Papp Csaba

Az ülésen, az Egészségfejlesztési Intézet dolgozói, valamint a  
Gyermek-Alapellátásban Praktizáló Orvosok Szövetségének tagjai vettek részt.



Pénteken délelőtt az Antall 
József parkból indultak el a 
miskolci cserkészek a Betle-
hemi Békelángért Bécsbe.  

Az ENSZ 1986-ot a béke 
évének nyilvánította. Egy 
osztrák cserkészcsapat ötlete 
alapján a béke szimbóluma, a 
Betlehemi Láng lett. Azóta év-
ről évre egy-egy osztrák cser-
kész indul Jézus születésének 
helyszínére Betlehembe, hogy 
a jászol helyén épült templom-
ban, a Születés Bazilikában 

található örökmécsesből lán-
got vegyen. Lámpásba zárva 
repülővel érkezik Bécsbe, ahol 
ünnepség keretében veszik át 
a lángot a nemzetek, országok 
cserkészküldöttségei. Idén 31. 
alkalommal gyújtják meg a 
cserkészek a betlehemi szü-
letés templomában a lángot, 
és juttatják el a világ minden 
pontjára. A lángot, – magyar 
részről kizárólag – a Magyar 
Cserkészszövetség miskolci 
küldöttsége veszi át Bécsben 
és hozza el városunkba.
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Pénteken reggel hat órától 
egyirányúsítva lett a Hajós 
Alfréd utca 1-3-5 szám alatt 
található ingatlanok előtti 
útszakasz, ahol több gyer-
mekintézmény található. 

Fodor Zoltán a terület ön-
kormányzati képviselője el-
mondta, azért volt szükség, 
a közlekedési intézkedés-
re, mert reggel és délutá-
nonként kaotikus állapo-
tok alakultak ki az érintett 
útszakaszon. Az utca kes-
keny, két autó épp csak elfér 
egymás mellett, a parkoló 
járművek pedig még job-
ban leszűkítették a helyet. A 
szembejövő autók nem tud-
ták egymást kikerülni, tor-
lódás, dugók alakultak ki. – 
Ezen állapot megszüntetése 
miatt kerestek meg a lakók, 
az intézmények vezetői, va-
lamint nagyon sok szülő, 
aki autóval hordja gyerme-
két ezen intézményekbe – 
hangsúlyozta a képviselő, 

elmondva: az egyirányúsí-
tást több hónapos előkészítő 
munka előzte meg. Az au-
tósokat kiértesítette, egyez-
tetett az intézmények veze-
tőivel, lakossági fórumot is 
tartott, szakértők bevoná-
sával. 

Fodor Zoltán szerint kez-
detben voltak, akik megszo-
kásból megpróbáltak behaj-
tani a már táblával tiltott 
útszakaszra, de aztán ele-
get tettek a rendőri utasítás-
nak, figyelemfelhívásnak. A 
megváltozott körülmények-
re egyébként mindkét olda-
lon forgalmi rend változás 
tábla is felhívja a figyelmet. 
A következő egy héten át 
szintén lesz rendőri jelenlét 
a területen, az önkormány-
zati rendészet és az avasi 
polgárőr egyesület támoga-
tásával. Fodor Zoltán kéré-
sére december 31-ig a vétkes 
autósokat még nem részesí-
tik pénzbüntetésben, csak 
figyelmeztetésben. 

Sikeresnek értékelte a társa-
ság elmúlt évét a csütörtöki, 
évzáró, évértékelő rendezvé-
nyén Nyíri László, a MIHŐ 
ügyvezetője. Az eseményen 
elismeréseket is átadtak. 

– Miskolcon ma már a be-
kerülő hőenergia 60 százalé-
kát zöldenergiából állítják elő, 
a MIHŐ tevékenysége tökéle-
tesen illeszkedik a green city 
elveihez – mondta el köszön-
tőjében Pfliegler Péter alpol-
gármester.  – A város 2011 óta 
elkötelezetten építi a zöld vá-
ros, a green city mozgalom ke-
retein belül azt a fenntartható 
fejlődést, amely távhőszolgá-
latás nélkül elképzelhetetlen – 
húzta alá Pfliegler Péter. 

Nyíri László ügyvezető ki-
emelte, sikeres évet zárt a tár-

saság. Mint mondta, hat másik 
szolgáltatóval egyetemben a 
MIHŐ idén megkapta a Távhő 
Ökocímkét, amit a távhőszol-
gáltatás szakmai napján, Bu-
dapesten adtak át. Miskolc a 
belvárosi és avasi hőkörzettel 
pályázott, mindkettőt geo-
termikus energiával fűtik. Az 

ügyvezető kihangsúlyozta, 
idén is többen csatlakoztak a 
környezetbarát távhőre.

– A szolgáltatás minősége 
továbbra is nagyszerű, nagyon 
kevés hibával dolgoztunk, s 
ami hiba volt, azt is időben 
ki tudtuk javítani. Beruházá-
sokat is sikerült végrehajta-
nunk, bekötöttük a távhőbe 
az edzőközpontot, az uszo-
dát, a stadiont, az Andor utcai 
társasházat. Emellett további 
expanziókat végeztünk és fo-
gunk végezni – emelte ki. 

A Távhősök Viadalán is jól 
szerepelt a miskolci hőszolgál-
tató csapata, a rendezvényen a 
verseny résztvevőit, és a tár-
saság legrégebbi dolgozóit is 
köszöntötték. Elismerésben 
részesült Hicsó János műszaki 
ügyintéző, Palotás József táv-
felügyeleti rendszergazda, va-
lamint Bubcsó Gábor hálózati 
gépész. 

Környezetbarát, minőségi szolgáltatás

Elindultak a cserkészek a betlehemi lángért

Egyirányú útszakasz 

Sikeres évet zár a MIHŐ

December 17-én, 16.30 
órai kezdettel, a Miskolc 
Televízió HívőSzó című 
műsorában a Szent Anna 
templomból közvetítenek 
szentmisét, felvételről. Be-
mutatja: Szarvas Péter plé-
bános, esperes. 

December 17-én, vasárnap 
16 órától mocorgós szentmi-
sét mutatnak be a Millenni-
umi teremben a kisgyerme-
kes családok részére. Ezen 
a napon 17 órakor karácso-
nyi koncertet rendeznek a 
selyemréti plébániatemp-
lomban. Közreműködik a 
templom gyermek- és felnőtt-
kórusa, továbbá Módis Ma-

rianna, Szamosi Erika és Or-
gona Sámuel. Hangverseny 
lesz ezen a napon 19 órától a 
Szent Anna templomban is, 
ahol a Laudate-kórus adven-
ti műsora lesz hallható, a mi-
norita templomban 19 órától 
a Bartók+ operafesztivál ad-
venti koncertjén Rost Andrea 
operaénekes működik köz-
re. Vasárnap érkezik a betle-
hemi láng Miskolcra, a mi-
norita templomba 13 órakor, 
majd a Hősök terén osztják 
szét a lángot a Miskolci Gráci-
ák szervezésében. A Minori-
ta-templomban háromnapos 
adventi lelkigyakorlatot ve-
zet Lipcsák János atya, mind-

szenti plébániai kormányzó 
19–20–21-én, a 18 órai szent-
misék keretében. Advent ne-
gyedik vasárnapján minden 

katolikus templomban lesz 
éjféli szentmise, majd kará-
csony mindkét napján vasár-
napi miserendet tartanak.  

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Miskolci Nemzeti Színház
December 19. 14 óra. CSONGOR ÉS 

TÜNDE - drámai költemény. KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásárlás. 19 
óra. FURCSA PÁR – vígjáték. NAGY-
SZÍNHÁZ Szigligeti (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. 
Kortársdráma felolvasóest - Znaj-
kay Zsófia: Ölében én. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 

December 20. 14 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mesejá-
ték két részben. KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 19 óra. BŰN 
ÉS BŰNHŐDÉS - dráma két rész-
ben. NAGYSZÍNHÁZ Lehár (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. A KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR 
(16) - színmű két részben. JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás. 

December 21. 14 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mese-
játék két részben. KAMARA Bér-
letszünet Jegyvásárlás. 16.30 óra. 
BŰN ÉS BŰNHŐDÉS - dráma két 
részben. NAGYSZÍNHÁZ Zrínyi ifj. 
bérlet Jegyvásárlás. 19 óra. A KAU-
KÁZUSI KRÉTAKÖR (16) - színmű két 
részben. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

December 22. 19 óra. FURCSA PÁR 
– vígjáték. NAGYSZÍNHÁZ Upor 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. EMBEREK ALKONYA 
(16) - kortárs magyar színmű. JÁ-
TÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

December 23. 19 óra. FURCSA PÁR – 
vígjáték. NAGYSZÍNHÁZ Egressy 
(Alap, Arany, Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. A Miskolc Dixieland 
Band - Dixie klub. KAMARA Kará-
csonyi koncert Jegyvásárlás. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
December 21. 16.30 óra. Pál apostol 

nyomában. Reisinger János iro-
dalomtörténész előadása. A ke-
reszténység terjedése Pál apostol 
missziós útjain, különös tekintettel 
mai tanulságaira.  

December 22. 14 óra.  Földről nézve – a 
Magyar Alkotók Internetes Társulásá-
nak (MAIT) kötetbemutatója. A Ha-
rang csendül című MAIT-pályázat díj-
kiosztója. Ötvösné Pozsa Mária matyó 
motívumokkal díszített alkotásaiból 
rendezett kiállítás megnyitója. 

József Attila Könyvtár
December 18. 16 óra. Ajándékkészítő 

műhely Csutkaesztivel felnőttek 
számára. 

Kaffka Margit Könyvtár
December 18. 16.30 óra. Adventi vi-

rágkötészet. Asztali és ajtódíszek 
készítése Balla Annamária virágkö-
tő közreműködésével. 

Géniusz Könyváruház
December 20. 16 óra. Kégl Ildikó Élet-

szag című új könyvének lélektani 
novellái alapján készült hangos-
könyv bemutatója. A novellákat 
előadja Seres Ildikó színművésznő, 
a szerzővel B. Tóth Erika, a Kossuth 
Rádió riportere beszélget. 

Centrum előtti tér
December 17. 15.30 óra. Hanukai 

gyertyagyújtás és adományozás 
Miskolcon

Adventi villamos
December 17. A Kávéház zenekar és ven-

dégei örvendeztetik meg előadásuk-
kal az utazóközönséget a Tiszai pá-
lyaudvarról 14:40-kor és 16:00-kor 
induló Adventi Villamoson. 

Belvárosi Evangélikus Templom 
December 17. 16 óra. A LUTHER Kórus 

Adventi Koncertje. 
Miskolci Egyetem, díszaula
December 18. 18 óra. KARÁCSONYI 

HANGVERSENY 
Diósgyőri vár
December 17. 17 óra. Adventi gyer-

tyagyújtás a Diósgyőri várnál. Köz-
reműködik a Szent Imre Római Ka-
tolikus Általános Iskola. 

Pálosok parkja, Otthon tér
December 17. 15 óra. Adventi gyer-

tyagyújtás  
Művészetek Háza
December 17. 17 óra. Bányász Kará-

csácsony. A Perecesi Bányász Fú-
vószenekar, - a megye talán „leg-
korosabb” művészeti csoportja, 
- 1911-ben alakult. Működésük-
kel, zenei tevékenységükkel biz-
tosítják a bányász hagyományőr-
zést, az ősi szakma generációkon 
át fennmaradó tiszteletét. Fon-
tosnak tartják a kultúra szolgála-
tát, zenei szolgálatukkal mindent 
megtesznek a fúvósmuzsika nép-
szerűsítéséért.

December 21. 19 óra. Pál Dénes Clas-
sic - Adventi koncert. A 2017-es 
adventi koncertsorozat állomásain 
belül harmadik alkalommal ad Pál 
Dénes, az ismert és népszerű ünne-
pi koncertet Miskolcon, a Művésze-
tek Házában.

December 29. 19 óra. Ray Coonay: A 
miniszter félrelép - komédia két 
felvonásban. A nagysikerű A MI-
NISZTER FÉLRELÉP című film újra 
színpadon kizárólagosan a Bán-
falvy Stúdió produkciójában! 

PROGRAMAJÁNLÓ

A Fazekas Általános Iskola növendékeinek 
hagyományos adventi hangversenye  

a Szent Anna templomban.

A béke üzenetét hordozza



Ezentúl nem kell 
tartaniuk az eső-
től és az időjárás 
viszontagsága-
itól azoknak az 
utasoknak, akik 
az Avas városköz-
pontban szeretnék 
igénybe venni a tömegköz-
lekedést, illetve itt vára-
koznak a járművekre. 

Az őszi, téli időjárás kö-
zeledtével különösen nagy 
jelentőséggel bír, milyen – 
mennyire védett – körül-
mények között tölthetik el a 
várakozó utasok azt a hosz-
szabb-rövidebb időszakot, 
amíg megérkezik a tömeg-
közlekedési jármű. Az új, fe-
dett megállótól nem messze 
található, régi várakozóhely 
nem nyújtott védelmet az 
időjárás viszontagságai el-
len, sok ezzel kapcsolatos 
panasz érkezett Glatz Kata-
linhoz, a városrész önkor-

mányzati képviselő-
jéhez, aki mielőbb 
orvosolni kívánta 
ezeket. – Úgy gon-
doltam – ezt a lakos-
sági megkeresések 
is alátámasztották 
– hogy meg kell ol-

dani a problémát, szükség 
van itt egy fedett megálló ki-
alakítására – nyilatkozta ér-
deklődésünkre a képviselő. 
Mint megtudtuk, a fedőpa-
vilon gyártását és szerelését 
a Városgazda Nonprofit Kft. 
szakemberei végezték, a be-
ruházás mintegy 780 ezer 
forintba került, amit Glatz 
Katalin saját képviselői kere-
téből finanszírozott. Napon-
ta több száz utas fordul meg 
ebben a buszmegállóban, a 
képviselő bízik benne, hogy 
– különösen ilyenkor, az 
őszi-téli a rossz idő beálltával 
– a várakozó utasok kényel-
mét, megelégedését szolgálja 
majd az új létesítmény. 

Tíz új, korszerű parkolóhelyet 
alakítottak ki a József úti óvoda 
mellett. Az intézménybe száz-
hatvan kisgyermek jár, család-
jaik számára is nagy segítség a 
beruházás, napközben pedig a 
környéken lakók is komforto-
sabban tudnak itt parkolni. 

Hollósy András önkormány-
zati képviselő elmondása sze-
rint, Miskolc földrajzi helyzeté-
ből adódóan a Győri kapuban 
hatványozottan érezhetők a par-
kolási problémák. – Ezzel a most 
átadott tíz férőhelyes parkolóval 
ebben próbáltunk egy kicsit se-
gíteni, orvosolni a problémát, a 
lakók érdekében. A beruházás 
összértéke három és félmillió fo-
rint – tájékoztatott a képviselő. 

Hirdetés

Miskolci Napló10 Fejlesztés

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

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

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

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
2017. december 27. (szerda): 8:00-20:00 óra
2017. december 28. (csütörtök): ZÁRVA
2017. december 29. (péntek): ZÁRVA 

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS:
2017. december 27. (szerda):  8:00-19:45 óra

2018. január 2-án, kedden 8:00-15:30 óráig  
várjuk ügyfeleinket. Pénztárunk a szokott rend szerint,  

8:00 órától 15:15-ig tart nyitva.

Műszaki ügyelet:
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

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

Elkészült a Jószerencse utca rekonstrukciója – erről szá-
molt be szerdai sajtótájékoztatóján Pakusza Zoltán önkor-
mányzati képviselő. 

 A politikus elmondta, az itt 
élők közel egy évtizede várták, 
hogy újra normális körülmé-
nyek között közlekedhessenek 
utcájukban. A fejlesztés anyagi 
fedezetét képviselői keretének 
terhére biztosította. Pakusza 
Zoltán tájékoztatása szerint 

idén ez már a harmadik utca – 
a Bimbó és a Fátyolka után –, 
amely megújult a körzetében.  
A képviselő közölte: az utcák 
felújításának programját jövő-
re is folytatni kívánja, hiszen 
sok utcában várják a lakók fej-
lesztéseket. 

TÍZ ÚJ PARKOLÓHELY A GYŐRI KAPUBAN

Elkészült a Jószerencse utca  
rekonstrukciója

Fedett buszmegállót 
alakítottak ki az Avason
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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

SALKAHÁZI  
KARÁCSONY

MŰVÉSZETEK HÁZA
2017. DECEMBER 20. 

SZERDA 15.00
ÜNNEPI MŰSOR A MISKOLCI NEMZETI  

SZÍNHÁZ MŰVÉSZEITŐL
HUBAY GYÖRGY  

programigazgató

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel le-
hetséges. Jegyek készlet erejéig átvehetők személyi igazolvány és  miskolci lak címkártya 
bemutatásával a Művészetek Házában (Rákóczi utca 5.) az alábbi idő pontban: 2017. de-
cember 18. 19. (H-K)  8.00-12.00. Egy  személy nek legfeljebb két jegyet tudunk biztosítani, 
de a személyi azonosságot a má sodik jegy esetében is ugyanúgy igazolni kell!
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2017. 12. 16-től 2017. 12. 23-ig 

Denim ajándékcsomag deo+tusfürdő 1149 Ft

Old Spice ajándékcsomag after+tusfürdő+stift 2199 Ft

Old Spice ajándékcsomag stift+tusfürdő 1399 Ft

Palmolive ajándékcsomag tusfürdő+szappan 899 Ft

Dove ajándékcsomag deo+tusfürdő 1699 Ft

STR 8 ajándékcsomag deo+tusfürdő 1299 Ft

Nivea ajándékcsomag golyós deo+tusfürdő 1499 Ft

Fruisse ajándékcsomag testápoló+tusfürdő 1149 Ft

Playboy ajándékcsomag pumpás deo+tusfürdő 2299 Ft

Wilkinson  Hydro 5 borotvakészülék+1 betét

+ajándék boxer alsó. 2599 Ft

Karácsonyi égősor, 50 izzó 1499 Ft

Karácsonyi égősor, 100 izzó 2899 Ft

Fényfüzér 200 db, meleg fényű LED, 16 fm 5399 Ft

KÉSZÜLJÜNK AZ ÜNNEPEKRE!  
KERESSE COOP ÁRUHÁZAINKAT DECEMBER 13-31-IG!

COOP Konyhakész rizs         
2x125 g,  
egységár:  
556 Ft/kg

Eh. sertéslapocka           
1 kg, dec. 13-24-ig

139 Ft1499 Ft979 Ft

COOP fóliás sonka                                                         
1 kg, 1799 Ft helyett  
16% engedménnyel 

SÜSSÜNK FINOMAT:
Koronás porcukor 500 g, egységár: 238 Ft/kg 119 Ft
COOP pudingpor csokoládé 44 g, vanília 40 g     29 Ft
COOP darált mák 200 g, 359 Ft helyett 30% engedménnyel,

egységár: 1795 Ft/kg helyett 1245 Ft 249 Ft
COOP Kingston rumaroma 30 ml     99 Ft

és még számos termék, keresse az üzletek polcain!

BIO ÉS KÉZMŰVES FINOMSÁGOK 
AZ ÜNNEPI ASZTALRA

BIOVÁSÁR
Zöld Kosár

SZILÁGYI 17.MINDEN PÉNTEK  
BIO PÉNTEK
IDÉN UTOLJÁRA DECEMBER 22-ÉN
2018-BAN JANUÁR 5-ÉN TALÁLKOZUNK ELŐSZÖR!
Kérdezz, és mi válaszolunk! ÉMFF Alapítvány 30/374-5465

BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK ☺

Apróhirdetés
FIGYELEM! Számítógépes ké-
pesítéssel és magabiztos tudás-
sal, adatrögzítő feladatkörbe 
keresünk pontos, precíz, önálló 
munkára munkatársat. Részle-
tes önéletrajzot várunk a mun-
kaero.borsod@gmail.com e-ma-
il címre. 
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 
minden hétfőn és csütörtökön 
18 órától a Görömbölyi Művelő-
dési Házban. Négy éves kortól, 
kezdőket és haladókat egyaránt 
várunk. Tel.: 06-20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h, sz, cs, 
p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes áron a Miskolci Naplóban 
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu
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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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A vízvezeték és a vízmérő óra legfőbb ellensége a fagy. A 
védekezés a belső vízhálózaton a fogyasztó felelőssége és 
feladata, ezért a téli időjárás közeledtével érdemes kicsit 
jobban odafigyelni a vízvezetékre és a vízmérő órákra a 
háztartásokban. A vezetékbe fagyott víz komoly károkat 
okozhat, ezek azonban kis körültekintéssel kivédhetők – hívta 
fel a figyelmet Viszokai János, a MIVÍZ szolgáltatási igazgatója. 

Mint mondta, a vízmérőnek fagymentes helyiségben 
vagy szabvány szerint elkészített vízmérőaknában kell 
elhelyezkednie, ahol a vezetékek a fagyhatár alatt vannak. 
Abban az esetben, ha vízóra fűtött helyen található – 
például a konyhában – nem okozhat problémát a hideg 
időjárás. A fagy elleni védelem akkor fontos, ha a vízmérő 
az épületen kívül, a vízóraaknában van elhelyezve. Nem 
árt odafigyelni a raktárban vagy garázsban felszerelt 
órákra sem, hiszen ezeken a helyeken a hőmérséklet 
gyakran alig magasabb, mint az épületeken kívül – 
emelte ki Viszokai János. 

Ilyen esetekben célszerű szigetelő-anyaggal – esetleg 
ott hon már feleslegessé vált háztartási textíliával – 
befedni a víz órát, persze olyan módon, hogy a védőanyag 
a mérőóra leolvasásakor könnyen eltávolítható legyen. 
A vízmérő óra aknáját télen ajánlatos legalább havonta 
egyszer, rövid ideig ellenőrizni. – Ezt azonban soha ne 
kemény hidegben tegyük. Nem árt tudni, hogy a hó 
is szigetelő hatású, kemény hidegben szintén védi 
a fagyástól a mérőórát, ezért havazás esetén csak a 
leolvasás előtt távolítsuk el az aknáról – mondta el a 

szolgáltatási igazgató. 

Viszokai János ugyancsak fon-
tosnak nevezte, hogy la kat lan 
ingatlanoknál, hétvégi és építési 
telkeken a belső vízhálózatot és 

magát a vízmérőt is víztelenítsük, még a fagyok beállta 
előtt. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megnyitjuk az ingatlan 
felőli, víztelenítő csapot, a vízmérő melletti, utca felőli 
csapot pedig elzárjuk.

– Kis figyelemmel biztosítható, hogy vízóra és a 
vezetékrendszer károsodás nélkül átvészelje a téli 
fagyokat. Fontos, hogy odafigyeljünk vízmérőink álla-
potára, hiszen a vízórák rendeltetésszerű működtetése 
a szolgáltató és a fogyasztó közös érdeke! – zárta 
nyilatkozatát a MIVÍZ szolgáltatási igazgatója.

Bükki forrásból

MIVÍZ KFT. A MISKOLC HOLDING ZRT. TAGJA

HASZNOS TANÁCSOK  
A FAGY OKOZTA KÁROK  

MEGELŐZÉSÉRE



Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, 
jelezzék ezt a 06-30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 óra között.

Advent második vasárnapján Miskolcra is megérkezett az idei tél 
első komolyabb havazása. A későn fekvők még elcsíphették éjszaka 
a hózáport, amely gyönyörű téli tájjá változtatta az ünnepi díszbe és 
fényekbe öltözött belvárost, az adventi tér pedig mintha egy mesebeli 
téli képeslappá változott volna. 

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS  
FELVÉTELE

Adventi hóesés

A miskolci állatkert lakói
4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark néhány érdekes 
lakójának neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejté-
seket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legké-
sőbb 2017. december 20-án éjfélig juttassák el 
szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes 

megfejtéseket 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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Cserbenhagyás  
– rendőrségi hajtóvadászat 

Elütöttek majd cserbenhagytak egy 55 éves férfit hétfőn este hat 
óra körül Miskolcon, a Szarkahegy utcában. A rendőrség tájékozta-
tása szerint, az áldozat hazafelé tartott, amikor 17 óra 42 perckor el-
gázolta egy Suzuki Sedan. Az ismeretlen sofőr a balesetet követően 
megállás és segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről. A Mis-
kolci Rendőrkapitányság munkatársai nagy erőkkel indultak a ke-
resésére, végül Lyukóban találták meg. A nagy sebességgel elgázolt 
férfi a helyszínen 18 óra 30 perckor belehalt sérüléseibe. Mint meg-
tudtuk, az útszakaszon 30 km/óra a megengedett sebességhatár.

Nyolcvan éves nőt sodort el a kamion
Halálos közúti közlekedé-

si baleset történt december 
12-én reggel Miskolcon, a Jó-
zsef Attila út és a Baross Gá-
bor út kereszteződésében. Az 
adatok szerint a zöld jelzésen 
áthaladó és kanyarodó kami-
on elsodort egy szabályosan, a 
gyalogátkelőhelyen közlekedő 80 éves kesznyéteni nőt. A gyalogos 
az ütközés következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 
a helyszínen életét veszítette. A Miskolci Rendőrkapitányság vizsgál-
ja a körülményeket.

Öt autót tört fel a miskolci tolvaj
Lopás vétség és jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Ren-
dőrkapitányság G. Zsolt 20 éves helyi lakossal szemben. A gyanúsí-
tott december 8-án, 19 óra után Miskolcon, a Kiss Tábornok úton és 
a Lányi Ernő úton összesen öt parkoló autót tört fel. A járműveket 

megpróbálta beindítani, 
egyiknél sem sikerült, így 
két autóból kitépte a mag-
nót, de akadt olyan kocsi is, 
amiből semmit sem vitt el. 

A bejelentést követően a nyomozók rövid idő alatt azonosították, el-
fogták majd a rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmények 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, aki hasonló mód-
szerrel november 26-án már elkötött egy autót, amit jogtalanul hasz-
nált. A Miskolci Rendőrkapitányság a bűnügyi őrizetbe vett férfival 
szemben előterjesztést tett előzetes letartóztatásának ügyészi indít-
ványozására.

Tragédia a sportcsarnoknál
Vizsgálja a rendőrség, hogy került az autó elé az a fiatalember, 

aki december 9-én kora este halálos gázolás áldozata lett a miskolci 
sportcsarnok előtt. A szombati tragédia információink szerint este 
fél hat körül történt, a sportcsarnok előtti gyalogátkelőnél, ahol egy 
fiatal férfi ismeretlen körülmények között egy személyautó elé ke-
rült. Az autónak állítólag zöld jelzése volt, és már nem tudott időben 
fékezni, hogy elkerülje a balesetet. A szerencsétlenül járt fiatalember 
a helyszínen életét vesztette.

Ütközött az adventi villamos, de nem sérült komolyabban
Személyautóval üt-

között hétfőn kora este 
Miskolc adventi villa-
mosa. A baleset a Győri 
kapuban történt, a Thö-
köly utcánál, ahol egy 
személyautó a szabályo-
san, menetrend szerint 
közlekedő villamos elé 
kanyarodott. Az autó-
ban négyen utaztak, úgy 
tudjuk, közülük egy fiatal nő könnyebben sérült, őt ellátták a men-
tők.  Az MVK Zrt. tájékoztatása szerint a szerelvény nem szenvedett 
komoly károkat, zavartalanul, menetrend szerint közlekedik. Az ad-
venti villamos december első vasárnapjától 2018. január 6-ig jár Mis-
kolcon a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között. Bárki felszállhat 
rá, aki érvényes jeggyel, bérlettel, illetve utazásra jogosító okmány-
nyal rendelkezik.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Erőt kell vennie magán ahhoz, 
hogy ne tegyen szóvá valamit, ami nagyon bántja az önérzetét. 
Mégis érzi, hogy egyelőre az a bölcsebb döntés, ha hallgat, és 

kivárja, míg eljön a megfelelő pillanat. Bízzon a partnerében.   

Bika (április 21 – május 20) Régóta vár valamire, és most be-
látja, hogy jobb, ha elengedi a dolgot. A felismerés talán fájdal-
mas lehet, de utána sokkal szabadabbnak, megkönnyebbült-

nek fogja érezni magát. Minden a helyére kerül majd.

Ikrek (május 21 – június 21) Úgy érzi, versenyt fut az idővel, 
és nem áll nyerésre. Ha sokat aggódik emiatt, azzal csak meg-
bénítja magát, és tovább romlik a reakcióideje. Próbálja meg 

élvezni a feladatait, tedd őket valamivel különlegessé!

Rák (június 22 – július 22) Megpróbál gyorsan a végére járni 
valaminek, de a nagy kapkodásban végül mégis elfelejt vala-
mit, és ezzel még tovább nehezíti a saját helyzetét. Ne hagyja, 

hogy az eredményeit egyetlen rossz döntés rombolja le.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Egy ideje próbál megfe-
ledkezni egy problémáról, de most már nem hagyhatja tovább 
figyelmen kívül a dolgot. Lehet, hogy a felismerés nem lesz kel-

lemes, de ha bátor, gyorsabban találhat megoldást, mint hinné.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Végre az Ön kezébe 
kerül az irányítás, és élni is tud a helyzettel. Régóta ezt a lehe-
tőséget várta, és most, hogy megkapta, kihozhatja belőle a le-

hető legtöbbet. A héten megállíthatatlan, sikert sikerre halmozhat.  

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ráébred, hogy az uni-
verzum a sokadik jelet küldi arra, hogy ideje lassítani. Ne kerges-
sen délibábokat, inkább fordítson egy kis figyelmet azokra, akik 

most is Ön mellett vannak. Szeretetük az önbizalmát is visszahozhatja. 

Skorpió (október 24 – november 22) Nem akar másokra 
várni, de egyedül sem akar elindulni azon az úton, ami Ön előtt 
áll. Higgyen azokban a döntésekben, amiket meghozott, végül 

ez bizonyul majd valóban a leghelyesebb döntésnek.

Nyilas (november 23 – december 21) Valami kimozdítja a 
lendületéből, el kell döntenie, hosszabb távon is hatással lesz-e 
Önre. Ösztönös döntéseket hozhat majd ezen a héten, de mint 

általában, most is ezek azok, amikben a leginkább meg tud bízni. 

Bak (december 22 – január 20) Itt az ideje, hogy megen-
gedjen egy kis pihenőt magának, hiszen egész évben kemé-
nyen dolgozott. Most élvezze ki az eredményeket, amiket ed-

dig elért, és legyen már végre egy kicsit büszke saját magára is.

Vízöntő (január 21 – február 19) Nem minden téren azt 
hozza majd a hét, amit várt, de így is szerencsésnek mondhatja 
magát, mert a legfontosabb dolgok az elképzelései szerint ala-

kulnak. Gondoljon erre, és ne a kisebb kudarcok fölött keseregjen.

Halak (február 20 – március 20) Ahelyett, hogy továbbra is 
ragaszkodik egy elképzeléshez, ideje, hogy új lehetőségek felé 
nyisson. Sokkal jobban fogja érezni magát, ha nem egy sokadik 

kudarchoz ragaszkodik tovább, hanem újítani próbál. 

FORRÓ NYOMON

Hatalmas élményben lehet részük azoknak az iskolásoknak, akik az adventi időszakban egész napos foglalkozásokon vehet-
nek részt, tekinthetnek be az ősi mesterségekbe a Baráthegyi Majorságban. Összesen kilenc osztályt, több mint 200 gyermeket 
fogadnak. Sok más mellett gyertyamártás, mézeskalács készítés, krumplilángos sütés kemencében, lisztőrlés kézi hajtású népi 
malmon, valamint kőfestés szerepel a programok között. A foglalkozások talán legizgalmasabb része az élő Betlehem felállí-
tása volt, melyben – ahogy az elnevezés is mutatja – élő szereplőkkel, gyermekekkel, állatokkal játszották el az ezekben a na-
pokban nagyon aktuális bibliai történetet.                                                                                                                FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

ÉLŐ BETLEHEM 
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