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Miskolci beruházást jelentettek be  
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 



Összesen 125, ebből Miskolcon 
közel félszáz új, magas hozzá-
adott értékkel bíró munkahe-
lyet teremt két projektjével az 
Evosoft Hungary Kft. – jelen-
tették be csütörtökön Buda-
pesten, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztériumban.

Petényi István, a német tulaj-
donú Evosoft Hungary Kft. ügy-
vezető igazgatója elmondta, cé-
güknél egy-egy kutatásfejlesztési 
és munkahely-teremtési projekt 
indul hamarosan. Az Evosoft 
hazánk vezető szoftverháza, a 
németországi Siemens AG egyik 
legfontosabb stratégiai partne-
re és a hazai informatikai piac 
meghatározó szereplője. 1995 
óta foglalkoznak szoftverfejlesz-
téssel. Olyan területeken teszik 
ezt, mint az ipari automatizálás 
technika, vagy a hajtástechnika.

A cég a Siemens részére a leg-
fejlettebb szoftvermegoldásokat 
nyújtja, mintegy 1600 nagyon 
képzett informatikai szakem-
bert foglalkoztat. A vállalat a 
legutóbbi, 2017. október 1-től 
2018. szeptember végéig tartó 
pénzügyi évében 25 milliárd 
forint árbevételt ért el, adózás 
utáni nyeresége 2 milliárd fo-
rint volt.

Most két beruházásra nyertek 
támogatást, melyekkel a kuta-
tás-fejlesztést segítik és a mun-
kaerő növelését. Az automati-
zált ipari termelés informatikai 
hátterének kiépítését célul ki-
tűző kutatás-fejlesztési projekt 
mellett bővítik szoftverfejlesztő 
központjuk kapacitását, mellyel 
Miskolcon, Budapesten és Sze-
geden összesen 125 új munka-
helyet teremtenek.

Az első projektet több mint 
4 milliárd forintból – ebben 1,1 
milliárd forint az állami támo-
gatás – a fővárosban és Miskol-
con valósítják meg, 75 új, magas 
szaktudást igénylő munkahelyet 
létrehozva. A másik projektben 
Miskolc mellett Szeged is érin-
tett. Itt 700 millió forintból – 
ebből 307 milliós az állami tá-
mogatás – 50 új munkahelyet 
teremtenek, 32-t Miskolcon.

Hubay György országgyűlési 
képviselő kiemelte, a mostani 
beruházás is ékesen bizonyítja, 
hogy „Miskolcra érdemes oda-
figyelni” és hogy a beruházók 
szívesen telepednek meg vá-
rosunkban. A borsodi megye-
székhely ma már az egyik leg-
nagyobb fejlődési potenciállal 

rendelkező iparváros, az elmúlt 
8 évben a megyei jogú városok 
között az első 4 közé küzdötte 
fel magát a gazdasági verseny-
képesség terén. Miskolc – ami 
a régió gazdasági, tudományos, 
oktatási, fejlesztési és kulturális 
központja – az országos átlag-
nál nagyobb ütemben fejlődik. 
Ez a politikus meglátása sze-
rint a miskolciak közös sikere. 
Hozzátette: a városvezetés fej-
lesztési elképzeléseinek meg-
valósításához szükség volt a 
kormányzat erkölcsi és anyagi 
támogatására is.

Hubay György rámutatott 
arra is, hogy a város az elmúlt 
években olyan vállalkozásba-
rát környezetet hozott létre, 
amely javította Miskolc gazda-
sági megítélését, vonzóvá tette a 
várost a cégek számára. Folya-
matos az együttműködés a gaz-
dasági szereplőkkel és a Miskol-
ci Egyetemmel, az ország egyik 
legjobb műszaki felsőoktatási 
intézményével.

A közös munka eredménye az 
is – hangsúlyozta –, hogy az ipa-
ri parkjaink beteltek, újabb, több 
mint 1000 hektáros iparterületet 
biztosítanak tehát a cégek szá-
mára. A Modern városok Prog-
ram keretében ebben kiemelten 
támogatja Miskolcot a kormány.

Az Evosoftot méltatva végül 
elmondta: a cég magasan kép-
zett mérnökinformatikusok leg-
jobbjai számára nyújt munkát, 
biztos megélhetést. Szorosan 

együttműködnek az egyetem-
mel, ami fontos utánpótlásbázi-
sát jelenti a cég számára.

Pfliegler Péter alpolgármester 
a város képviseletében érdeklő-
désünkre elmondta, azért tartja 
kiemelten fontosnak az Evosoft 
fejlesztéseit, mert újabb, magas 
hozzáadott értékű munkahelye-
ket teremtenek Miskolc és kör-

nyékbeli munkavállalók szá-
mára. Már most mintegy 160 
munkatársuk van, akik nagyon 
jól érzik magukat a cégnél. Ma-
gasan képzett szakemberekkel 

dolgozik a cég, ami 100 száza-
lékban exportra dolgozik.

Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter kifejtet-
te, a világ fejlődése új sebességi 
fokozatba kapcsolt, a világgaz-
daság új korszak kapujában áll, 
minden iparágban a digitális 
technológiák jelentik a siker leg-
fontosabb előfeltételét. A siker 
kulcsa meglátása szerint abban 
áll, hogy az államok és a válla-
latok milyen gyorsan és milyen 
hatékonysággal tudnak átállni a 
digitális korszakra. Hozzátette, 
Magyarország a digitális befek-
tetések számára a lehető legjobb 
feltételeket kínálja; Európában 
nálunk kell fizetni a legalacso-
nyabb adókat, a vállalatok az így 
megspórolt összegeket a fizeté-

sekre fordítsák. A magasan kép-
zett mérnököket márpedig jól 
meg kell fizetni, fűzte hozzá.

A miniszter szólt arról is, hogy 
hazánk ma már nemcsak egy 
keresett termelési helyszín, ha-
nem erőteljesen jelen van azon 
vállalatok térképén is, amelyek 
fejlesztési-kutatási kapacitásokat 
kívánnak létrehozni. Tavaly Ma-
gyarország már a 7. legvonzóbb 
befektetési központ volt egy fel-
mérés szerint a világban, amikor 
magas hozzáadott értékű beru-
házásokról van szó.

Ismertette, az Evosoft munka-
társainak több mint 90 százalé-
ka magasan képzett informati-
kai mérnök. 1600-an dolgoznak 
náluk, most a beruházások nyo-
mán újabb 125 új munkahelyet 
teremtenek a két projekttel, ma-
gasan képzett fejlesztőmérnö-
kök számára. A két beruházás 
összértéke 5,2 milliárd forint. A 
kormány 1,41 milliárd forintos 
vissza nem térítendő támogatást 
biztosít a két beruházáshoz.

A külgazdasági és külügy-
miniszter végül kiemelte: Né-
metország és hazánk gazdasá-
gi együttműködését kicsit most 
még szorosabbra fűzi. A néme-
tek az elsőszámú kereskedelmi 
partnereink továbbra is, az idei 
első 8 hónapban a kereskedel-
mi forgalom újabb 6 százalékkal 
bővült, majdnem elérte a 20 mil-
liárd eurót.               KUJAN ISTVÁN

Miskolci beruházást jelentettek be  
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban
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Udvariassági, bemutatkozó látogatáson fogadta nemrégiben Dánia nagykövetét a miskolci 
városházán Kiss János alpolgármester. Kirsten Geelan szeretné jobban megismerni Ma-
gyarországot, ezért minden megyébe ellátogat, hogy felvegye a kapcsolatot a megyei jogú 
városok vezetésével, oktatási intézményeivel, kiemelkedő szervezeteivel és vezető üzleti 
partnereivel. E projekt egyik állomásaként érkezett Miskolcra.

Kirsten Geelan első alkalom-
mal látogatott Miskolcra, de a 
régióban korábban már járt. 
Kiss János a megbeszélés so-
rán rövid áttekintést adott a 
nagykövetnek a város jelenlegi 
helyzetéről. Kiemelte, Miskolc 
jelenleg egy prosperáló vá-
ros, ami nem kizárólag anya-
gi értelemben értendő, és biz-
tos alapot nyújt a fenntartható 
fejlődéshez. 2010 óta több ezer 
munkahely jött létre a város-
ban, a munkanélküliség 12%-
ról 5%-ra esett, a közfoglalkoz-
tatásban résztvevők száma is 
folyamatosan csökken.

Mint elhangzott, Miskolc 
hagyományosan erős mű-

szaki alapokon álló város, ezt 
felismerve választották be-
fektetésük helyszínéül az itt 
letelepedett cégek. Látványos, 
egyedülálló, turisták által ked-

velt helyszínek találhatók a vá-
ros területén, ezek vonzerejé-
nek növelése céljából jelentős 
fejlesztéseket valósított meg az 
önkormányzat. Az is szóba ke-

rült, hogy a tapolcai strandfür-
dő és a Diósgyőri vár fejlesztése 
új szakaszához érkezett, s hogy 
Miskolc a zöld és okos város 
elveinek figyelembevételével 
szervezi például a tömegközle-
kedését is.

A kultúráról és sportról 
szólva az alpolgármester ki-
emelte, ezek szintén nagyon 
fontos területek. A Miskol-
ci Nemzeti Színház az ország 
leglátogatottabb vidéki szín-
háza, az Operafesztivál és a 
CineFest Nemzetközi Film-
fesztivál külföldön is ismert-
séget, elismertséget szerzett 
a városnak. A sportot infra-
strukturálisan is fejleszti az 
önkormányzat: többek között 
új stadion épült és hamarosan 
kezdődik a vízilabda csarnok 
építése. Kiss János ismertette a 
Foglalkoztatási Paktum jelen-
tőségét is.

A nagykövet kérdésére – mi 
foglalkoztatja az embereket leg-
inkább a városban – az alpol-
gármester elmondta, elsősor-
ban az, hogyan lehetne Miskolc 
gazdasági növekedését gyorsí-
tani, további minőségi munka-
helyeket létrehozni. A fiatalok 
tekintetében, az elmúlt két év-
ben megszűnt az elvándorlás, 
de előtte ez több mint két év-
tizeden át komoly problémát 
jelentett – ezt két év alatt nem 
lehet ledolgozni. Az egyetem 

fejlődésének kulcsszerepe van a 
jövő építésében. Már ott kiala-
kulhat a tudat. hogy ez egy sike-
res város, ösztönözheti a fiata-
lokat, hogy helyben keressenek 
állást, itt építsék a jövőjüket.

Kirsten Geelan, nagykövet 
miskolci tartózkodása során 
találkozott civil szervezetek 
képviselőivel, s ellátogatott a 
Miskolci Egyetemre is, ahol 
megnyitotta a Boldog dánok c. 
kiállítást. A dán modell cím-
mel előadást is tartott.

Szeretné jobban megismerni Magyarországot 

MISKOLCRA LÁTOGATOTT  
DÁNIA NAGYKÖVETE

Szijjártó Péter: „A beruházások összértéke 5,2 milliárd forint”                

Hubay György: „Miskolc-
ra érdemes odafigyelni”

Petényi István: „Az Evosoft 
hazánk vezető szoftverháza”



Ezúttal Salkaházi Moziba vár-
ták a miskolci szépkorúakat 
hét elején három napon át – 
november 5-én, 6-án és 7-én, a 
Művészetek Házába.

A Salkaházi Sára Program-
ban új elemnek számít, hogy 
filmvetítéseket szerveznek a 
szépkorúaknak a Művészetek 
Házában. A programelemet 
tavaly szervezték meg először 
és nagy érdeklődés kísérte. 
Hétfőn a Csinibaba, kedden 
az Egészséges erotika, szerdán 
pedig a Csárdáskirálynő című 
filmeket vetítették a nyugdí-
jasoknak. A Salkaházi prog-
ram vezetői mindig igyekez-

nek felmérni, milyen igényeik 
vannak a nyugdíjasoknak, mi-
lyen programokon szeretné-

nek részt venni. A Salkaházi 
Mozi klub is azért jött létre, 
mert nagy igényt tapasztal-
tak a régi, kedvelt magyar fil-
meket vetítésére. Minderről 
Hubay György ország gyűlési 
képviselő, a Salkaházi Prog-
ram vezetője beszélt, aki szer-
dán személyesen köszöntötte 
a szépkorúakat a Művészetek 
Házában. Mint mondta, mo-
ziprogram-sorozatban idén 
három vetítés volt, amely-
nek az utolsó előadásához ér-
keztünk. A programsorozat 
azonban folytatódik: novem-
ber 28-án a Miskolci Nemze-
ti Színházban, a Cirkuszher-
cegnőt láthatják a Salkaházi 

nyugdíjasok, decemberben 
pedig – éppúgy, mint tavaly – 
idén is lesz Salkaházi Sára Ka-
rácsony, illetve előszilveszteri 

műsor a Generali Arénában 
egy ismert előadóval.

– A jelenlegi városvezetés öt 
évvel ezelőtt álmodta meg a Sal-

kaházi Sára Programot, hogy 
meghálálja a nyugdíjasoknak 
mindazt, amit évtizedeken át a 
városért tettek. Azt tapasztalom, 
hogy nagyon pozitívak a visz-
szajelzések a programokat ille-
tően. Folyamatosan igyekszünk 
növelni ezek számát, ezért dön-
töttünk például úgy, hogy a mo-
zi-klubban idén három vetítés 
lesz a tavalyi kettőhöz képest. 
Jövőre ugyanígy folytatjuk, re-
ményeink szerint újabb ötletek-
kel, programokkal. Mindenkit 
idejében értesítünk az esemé-
nyekről és ha valakinek esetleg 
javaslata van, szívesen vesszük, 
igyekszünk eleget tenni ezeknek 
a kéréseknek – zárta szavait Hu-
bay György.

Idén még más meglepetésekkel is várják  
a szépkorúakat

MOZI KLUB A SALKAHÁZI SÁRA  
PROGRAMBAN
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A Miskolci Törvényszék im-
már 40 éve minden eszten-
dőben vendégül látja a nyug-
állományba vonult bírákat 
és igazságügyi alkalmazot-
takat a részükre szervezett 
nyugdíjas találkozón, melyet 
idén is megtartottak a tör-
vényszék nemrég felavatott 
Juhász Andor dísztermében.

Több mit 110 nyugdíjas fo-
gadta el a meghívást, őket Ré-
pássy Árpád, a Miskolci Tör-
vényszék elnöke köszöntötte. 

– Hivatásunk gyakorlása so-
rán nagy elődeink példaként 
szolgálnak. Az egykori kollé-
gáktól tanult hivatástudat, a 
bírói munka iránt tanúsított 
tisztelet a jelen kor csodála-
tos szellemi öröksége, mely 
nagyban hozzájárul a Miskol-
ci Törvényszék országos vi-
szonylatban is kimagasló sike-
reihez – fogalmazott Répássy 
Árpád. 

A rendezvényen a bíróság 
dolgozói színes programokkal 
kedveskedtek a nyugdíjasok-
nak: Rózsa Tibor, a Miskolci 
Járásbíróság bírája történeti 
kitekintőjében repítette visz-
sza a hallgatóságot a bírósá-

gi múltba, Krajnyák István a 
Szerencsi Járásbíróság bírája 
pedig zenés műsorával gazda-
gította a délutánt. Nagy szere-
tettel fogadta a hallgatóság a 
törvényszékről készített kisfil-
met és az edelényi bíróságtör-

téneti vándorkiállítás anyagá-
nak bemutatását is

A meghívottak ajándékot 
vehettek át a törvényszék el-
nökétől, majd megemlékez-
tek azokról a nyugdíjas kol-
légákról, akik idén augusztus 
23-án az Igazságügyi Minisz-
tériumban a Magyar Érdem-
rend Tisztikeresztje; illetve a 
Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetésben részesültek. A 
délután hátralévő részében a 
Miskolci Törvényszék dolgo-
zói vendégül látták egykori 
munkatársaikat, jó hangula-
tú beszélgetésekben idézték fel 
a közös emlékeiket, az együtt 
megélt élményeiket.

SZENT FLÓRIÁN TÉR ÉS EMLÉKMÉCSES 
MISKOLCON

Megemlékezéssel és tiszteletadással egybekötött téravató ün-
nepséget tartottak nemrégiben a miskolci tűzoltóság épülete 
előtt. A Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről elneve-
zett tér, valamint az elhunyt tűzoltók emlékéül állított egye-
di, tűzcsapból kialakított mécses az áldozatos és önfeláldozó 
szolgálat előtt tiszteleg.

– Örömmel tettünk eleget a 
kérésnek, hogy a 2018-ban meg-
alakulásának 145. évforduló-
ját ünneplő miskolci tűzoltóság 
előtti teret a tűzoltók védőszent-
jéről Szent Flórián térnek ne-
vezzük el – idézte fel Miskolc 
város közgyűlésének döntését 
köszöntőjében Kiss János alpol-
gármester. Beszédében kiemel-
te: az elmúlt közel másfél év-

század alatt nemcsak a miskolci 
tímárlegények bizonyítottak, 
akik a várostörténeti iratok sze-
rint az 1843-as nagy tűzvészben 
minden erejükkel küzdöttek a 
lángok ellen, de később az 1873-
ban megalakult Önkéntes Tűz-
oltó Egylet is, akik az 1878-as 
nagy árvízi mentésben kivételes 
áldozatot hoztak Miskolc város 
lakosságáért és biztonságáért.

– Az új tér és az itt felállított 
emlékhely a tűzoltók kihívá-
sokkal teli szolgálatteljesítését 
szimbolizálja és kegyelettel em-
lékezik meg az elhunyt bajtár-
sakról. A tér ugyan kicsi, de a 
történelmi múlt rendkívüli ese-
ményekkel teli, a mindennapi 
munka, jobban mondva szol-
gálat pedig óriási. Büszkeséggel 
mondhatjuk, hogy a miskolci 
tűzoltók a város biztonságáért 
teljesített társadalmi szerepvál-
lalása és közössége példaértékű. 
Az értékrend és a mögötte rejlő 
áldozathozatal pedig minden 
tekintetben elismerésre méltó – 
hangsúlyozta Kiss János a Szent 

Flórián tér avatásán. Egy tűz-
csapból kialakított egyedi em-
lékhelyet is felavattak a tűzoltó-
ság épületének bejárata mellett. 
Dócs Róbert, a Miskolci Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője arról szólt, hogy a tisz-
telet, a hála és a köszönet hozta 
most ide az ünneplőket. – Tisz-
telet azok előtt a tűzoltók előtt, 
akik hosszú éveken át gyakorol-
ták hivatásukat és vagy közben, 
vagy pedig már munkájukat 
befejezve, nyugalomba vonulva 
haltak meg. Hála az elődöknek 
azokért az utakért, amiket kita-
postak nekünk, utódoknak. És 
köszönet azoknak, akik segítet-
tek bennünket az emlékezésre 
– mondta Dócs Róbert az em-
lékezés virágainak elhelyezése 
előtt.

Miskolc város koszorúját Ko-
vácsné Budai Mária önkor-
mányzati képviselő és Kiss János 
alpolgármester helyezte el. A ke-
gyelet és a megemlékezés koszo-
rúit helyezte el az emlékhelyen 
Lipták Attila, a B.-A.-Z. Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatója és Dócs Róbert, a 
Miskolci Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség vezetője is.

Az áldozatos és önfeláldozó szolgálat előtt tisztelegnek

Negyven éve  
hagyomány



A hazai választói szokások, politikai hagyományok nem na-
gyon kedveznek a kis pártoknak. A magyar választók olyan 
politikai erőkre szeretnek szavazni amelyek esetében töb-
bé-kevésbé úgy érezhetik, hogy szavazatuk nem veszik el, 
hanem így vagy úgy hasznosulni fog. Mindez pedig a tipikus 
„róka fogta csuka” esete (ha nem szavaznak rá, nem erősöd-
het meg, ha viszont nem erős, nem szavaznak rá) ami gya-
korlatilag lehetetlenné teszi a kisebb pártok előretörését, s 
azt is, hogy érdemben beleszólhassanak a közéletbe. 

Marad tehát számukra a 
karrierpolitizálás, illetve a 
hangoskodás, bizonyos ügyek 
mentén. Ez sem lebecsülendő, 
(az állami támogatás meg fő-
leg) de erről majd később. 

A nagyobb pártok indiká-
torai 

Ezekkel a hazai politikai 
paletta peremén vegetáló ki-
sebb-nagyobb formációkkal 
csak azért érdemes foglalkoz-
ni, mert a túlélés egészen sajá-
tos formáját találták fel. Apró 
kis holdakként, makacsul 
egyes nagyobb bolygók (politi-
kai erők) vonzáskörében pró-
bálnak keringeni – s mindezt 
úgy, hogy közben egy percre 
sem szűnnek meg hangoztatni 
a függetlenségüket, önállósá-
gukat. Mivel azonban többsé-
gében ezekről a nagyobb boly-
gókról szakadtak le – így vagy 
úgy – a maguk módján régóta 
azok egyfajta indikátoraiként 
is működnek.

Ha a jelenlegi kis pártok 
helyzetével, szerepével aka-
runk foglalkozni, megint visz-
sza kell mennünk a rendszer-
változásig, amikor gombamód 
szaporodni kezdtek a ki-
sebb-nagyobb politikai cso-
portok. Ezek akkor három 
nagyobb csoportba voltak so-
rolhatók. Voltak a történelmi 
pártok (kisgazdák, szociálde-
mokraták, kereszténydemok-
raták) amelyeket gyökereik, 
értékrendjük miatt az MSZ-
MP roppant veszélyesnek tar-
tott, és idejekorán elkezdett 
leszalámizni – például be-
épített ügynökökkel és más, 
KGB-akadémián tanult mód-
szerekkel. Aztán rengeteg 
olyan szélhámos formáció is 
létrejött, amely csupán a pénz, 
a támogatások miatt próbál-
kozott. S hát voltak olyan po-
litikai erők is, amelyeket az 
állampárti titkosszolgálat ho-
zott létre, kifejezetten az igazi 
rendszerváltó ellenzék gyen-
gítésére. 

Megfordult a helyzet
Magyarországon a rend-

szerváltozáskor, és azt köve-
tően csupán az MSZP rendel-
kezett megörökölt, működő és 
beágyazott szervezeti struk-
túrával, amely – bár magán 
viselte a szovjet idők merev, 
hierarchikus rugalmatlanságát 
– működőképes volt és sokáig 
komoly helyzeti előnyt bizto-
sított a számára. Az akkor po-
litikai térfél balliberális olda-
lát az MSZP (a mellé rendelt 
SZDSZ-el) ebből adódóan jó 
ideig teljesen uralni tudta, a 
másik térfélen pedig számos 

jobb vagy jobbközép politikai 
alakulatnak kellett osztoznia, 
ami nyilván nem sok sikerrel 
kecsegtette őket.

Mára ez a helyzet pontosan 
a visszájára fordult. Magyar-
országon jelenleg egyetlen 
modern, nyugati értelemben 
véve is professzionális politi-
kai erő működik, ez pedig a 
Fidesz, amely a szövetségesei-

vel zártan és fegyelmezetten 
uralja a jobbközép térfelet. 
Ami ugyanis professzionális, 
az mindig hatékony – és ez az, 
amit a szanaszét bóklászó, ké-
nyelmeskedően dilettáns po-
litikai ellenfelek képtelenek 
elfogadni, illetve a helyén ke-
zelni. 

Most ugyanis a zsugorodó 
balliberális térfél az, amelyen 
számos kisebb-nagyobb for-
mációnak kell osztoznia, és 
mivel pontosan látják, hogy a 
zárt és elkötelezett Fidesz-tá-
borból nem tudnak szavazókat 
átcsábítani, így tulajdonkép-
pen egymás ellen hadakoznak, 
egymás szavazóira vadász-
nak. Minden akciójuk, min-
den megszólalásuk – legyen az 
bármily harsányan kormány-
ellenes, valójában egyáltalán 
nem a Fideszről szól, hanem 
egymás ellenzéki szavazóinak 
az elszívásáról. Arról, hogy 
ezek bennük és csakis bennük 
lássák az igazi „kormányváltó” 
erőt, s ők legyenek „A” veze-
tő ellenzéki párt. (Különöseb-

ben nem újdonság, hogy a „bi-
zonytalanok megszólításáról”, 
az elmúlt választások tanulá-
ságait alapul véve, csak a síka-
matőrök beszélnek.)

Egyre kisebb torta, sokfe-
lé szeletelve

A Párbeszéd, a nemrégiben 
megszűnt Együtt, az LMP, a 
Magyar Liberális Párt, a DK, az 
MSZP, a Momentum – mind 
ugyanazt a mozgósítható balli-
berális tábort cincálta, cincálja, 
s ezt csak megkönnyíti, hogy a 
balliberális szavazók többsége 
olyan nagy különbséget nem 
is nagyon lát ezen pártok ese-
tében. (Lásd: átszavazási haj-
landóság) Ha megkérdeznénk 
tíz ellenzéki szavazót, szerin-

te mi az a hatalmas eltérés a 
fent említett pártok programja, 
ideológiája között, amiért ő az 
egyikkel vagy a másikkal szim-
patizál – valószínűleg tízből tíz 
nem tudná ezt megmondani. 
(Az elemzők körében az sem 
különösebb titok, hogy ma 
már ugyanezt a tábort forgá-
csolja a Jobbik is – csak a tele-
víziós műsorokban ezt árnyal-

tabban illik megfogalmazni, 
hogy valamennyire izgalmas 
legyen a dramaturgia.)

A Párbeszéd (akkor PM – 
Párbeszéd Magyarországért) 
tagjai annak idején az LMP-
ben kezdték, azért ugrottak 
ki onnan, mert az LMP akko-
ri vezetése nem volt hajlan-
dó szövetségre lépni a Gyur-
csány egykori emberei, Bajnai 
Gordon és Szigetvári Viktor 
által fémjelzett Együtt-el. Ők 
viszont hajlandóak voltak, 
így lett az új szövetség neve 
Együtt-PM, amit egy idő után 
már kb. mindenki egy pártnak 
gondolt.  Aztán a siralmas ku-
darcok után Bajnai külföldre 
el, az Együtt külön, a PM pe-
dig – immár Párbeszéd-ként 
– a 2018-as választások előtt 
a liberálisokkal együtt ráteke-
redett az MSZP-re, így be is 
kerültek páran a parlament-
be. Kicsit marakodtak a pártfi-
nanszírozás körül, a liberáli-
sok megsértődtek, de Burány 
és Mellár segéderőkkel aztán 
mégis lett valami vicces frak-
ciója a valójában alig-alig mér-
hető Párbeszédnek. (Bár az-
óta sem egyszerű eldönteni, 
ki kinek a kicsodája ott). Az 
Együtt a választásokon a „füty-
työs” Juhász Péterrel együtt el-
szállt (amekkora „űr” maradt 
utánuk, az kb. jelzi, hogy ed-
dig sem volt rájuk valami nagy 
szükség), és elszállt a Momen-
tum is, amit viszont az agresz-
szív balliberális értelmiségi és 
média-holdudvar egyszerű-
en nem hajlandó tudomásul 
venni. A „NOlimpia” aláírás-
gyűjtés sikere óta minden mó-
don űznék, nyomnák, hajtanák 
őket előre, mint nagyon fia-
tal, nagyon lendületes, nagyon 
progresszív és nagyon „min-
den” ifjonti erőt – amit Feke-
te-Győrék láthatóan a hátuk 

közepére kívánnak, viszont eb-
ben a fázisban nincs számukra 
kiszállás, ha valóban politikai 
párttá akarnak válni. Nagyon 
előretörni vélhetően soha nem 
fognak (talán nem is nagyon 
akarnak). Az, hogy valaminek 
a „tagadásával” tűntek fel (NO-
limpia), mással pedig igazából 
nem nagyon, Magyarországon 
nem szokott különösebb poli-
tikai sikereket előrevetíteni. 

A jövő évi választások át-
szabhatják az ellenzéket

Aztán ott van az aprók kö-
zött a Kétfarkú Kutya Párt is 
(valós támogatottságuk jóval 
nagyobb lehet, mint a Párbe-
szédé) akiknek a gegjeiben 

csak az nem ismeri fel a Far-
kasházy-team stílusát, akinek 
még nem volt dolga ezzel a 
műfajjal. Ha pedig Farkashá-
zy, akkor nyilván őket sem na-
gyon lehet a jobboldalra sorol-
ni. A gúny és az irónia nagyon 
hatásos fegyver tud lenni a po-
litikában is (röhögni minden-
ki szeret) nyilván ezért kezd-
ték el őket menedzselni. Aztán 
azonban a háttérben fokoza-
tosan rájöhettek, hogy ahol 

az ellenzék általánosságban 
olyan szánalmasan működik, 
mint Magyarországon, ott egy 
Kétfarkú Kutya-féle viccpárt 
tulajdonképpen a saját politi-
kai oldalának a karikatúrája. 
(Vö: „az egész magyar ellenzék 
egy vicc”) Színfoltnak viszont 
jók, csakúgy, mint a bevallot-
tan és következetesen kádá-
rista Munkáspárt, amelynek 
egyes tagjai tán még ma is el-
indulnának megostromolni a 
Téli Palotát, ha az Auróra cir-
káló ágyúlövése megadná erre 
a jelet. Sokan úgy kezelik őket, 
mint valami történelmi re-
zervátumot, amelynek a tevé-
kenysége maga az időutazás 
- tény és való viszont, hogy a 
Munkáspárt programjának je-

len állapotában is sokkal több 
köze van az igazi, klasszikus 
baloldalhoz, mint bármelyik 
más pártnak azon a térfélen. 
Az, hogy annak idején, a rend-
szerváltáskor – a közkeletű 
pesti mondás szerint – ők kap-
ták Marxot, az MSZP meg vit-
te a Tőkét – nagyjából a poli-
tikai sorsukat is meghatározta. 
Pénz nélkül a vörösöknél sem 
megy, ráadásul ők nem azt a 
69-es gyökerű, utcai balhék-

kal, anarchistákkal tarkított 
„modern” szélsőbalt képvise-
lik, mint a nyugati marxisták, 
hanem azt a retro-szovjetet, 
amelynek már igazából szö-
vetségesei sem nagyon van-
nak. Viszont ha továbbra sem 
adják fel, még az sem elképzel-
hetetlen, hogy végül ők profi-
tálnak majd abból a ballibe-
rális apokalipszisből, amely a 
hazai és egyre több külföldi 
ország esetében is tapasztalha-
tó. Egy nagy, jobboldali győze-
lem a jövő májusi EP, és aztán 
az őszi önkormányzati válasz-
tásokon tovább polarizálhatja 
az amúgy és szétszabdalt el-
lenzéki oldalt, s ez ma még be-
láthatatlan mozgásokat ered-
ményezhet. 

Belpolitikai körkép (5. rész)
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Itt a lé(t) a tét…!

Egy kis munkáspárti retro

A Kétfarkú Kutya egy ideje a saját (két) farkát kergeti

Momentum – az aláírásgyűjtések robotosa

„Jobb felől üt, nekem fütyöl…” Az Együtt elszállt

A Párbeszéd miniszterelnök-jelöltet kölcsönzött az MSZP-
nek. Az MSZP frakciót a Párbeszédnek

Tájékozódjon első kézből! | MINDENHOL OTT VAGYUNK! | 



November 4-ét a magyar 
kormány hivatalosan 2013-
ban nyilvánította nemze-
ti gyásznappá. 1956-ban 
a szovjet csapatok ezen a 
napon indítottak átfogó tá-
madást a forradalom és sza-
badságharc leverésére. Múlt 
vasárnap Miskolcon is az 
áldozatokra emlékeztek és 
tisztelegtek a hősök előtt.

Az ünnepi megemlékezés 
Oláh Miklós emléktáblájánál 
kezdődött. Az 1957 áprilisában 
koholt vádak alapján kivégzett 
21 éves fiatalember áldozatá-
nak emlékét egykori lakóháza 
falán, a Tárkányi utca 5. szám 
alatt 2013 óta őrzi emléktábla. 
Pfliegler Péter, Miskolc város 
alpolgármestere az emléktáb-
lánál úgy fogalmazott, szent 
kötelességünk ’56-ról és no-
vember 4-ről megemlékezni. – 
Ez a forradalom tette lehetővé 
1989-90-ben a rendszerváltást 
– hangsúlyozta.

„Az ártatlanul kivégzett mis-
kolci fiú a forradalom egyik 
legfiatalabb mártírja volt. 1957 
első napjaiban vitték el szülei 
házából, majd alig pár hónap 
múlva kivégezték a Fazekas ut-
cai börtönben” – olvasható az 
emléktáblán.

Oláh Miklós nemzetőrnek 
állt, október 27-én társaival 
együtt megakadályozta, hogy 
a tömeg megverjen egy ávós-

nak tartott férfit. December 
10-én részt vett a Tizeshon-
véd utcai laktanya előtt tartott 
békés tüntetésen. Tárgyalni 
akartak Oprendek Sándor pa-

rancsnokkal, de fegyverrel ki-
szorították őket az udvarról, 
amikor eldördült egy lövés, 
ami halálosan megsebesítette 
az őrnagyot. Oláh Miklósnál 
és egy társánál pisztoly volt, 
de ők – elmondásuk szerint – 
csak a levegőbe lőttek. A vizs-
gálat nem terjedt ki arra, hogy 
volt-e másnál is pisztoly, így 
Oláh Miklóst letartóztatták, 
elítélték, majd 1957. április 12-
én kivégezték. Mindenki, aki 
ismerte, tudta, hogy ártatlan, 
hősnek tartották. A rendszer-

váltás után rehabilitálták, az 
ítéletet semmissé tették.

A megemlékezés a Hősök 
temetőjében folytatódott, ahol 
az emlékezés koszorúját he-

lyezték el az ’56-os Emlékmű-
nél, a mártírok – Soltész József, 
Jakab András, Hullár Gábor, 
Bartha Béla, Kolozsi István és 
Varga Péter – sírjainál, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
áldozatok emléktáblájánál, va-
lamint Klibán András, a PO-
FOSZ volt megyei elnökének 
emléktáblájánál.

A Miskolci Statáriális Bíróság 
1956 decembere és 1958 márci-
usa között 10 alkalommal sza-
bott ki halálos ítéletet. A halálra 
ítélt, majd kivégzett forradalmá-

rokat legtöbbször titokban, jel-
telen sírokba temették el, sok-
szor a közvetlen hozzátartozók 
tudta nélkül. 2002 októberében 
készült el az 56-os parcella a lyu-
kas zászlós emlékművel és tíz 
éve, 2004 októberétől áll a 46, a 
megyében kivégzett, vagy a har-
cokban elesett mártírok nevét 
őrző emléktábla. Ezt követően 
ökumenikus istentiszteletre vár-
ták a megemlékezőket a Deszka 
templomba, amelyen közremű-
ködött a marosvásárhelyi Kilyén 
Ilka színművész is.

A Szent Anna temető ká-
polnájában minden évben 
ünnepi szentmisét tartanak 
mindenszentek és halottak 
napjának ünnepén. A mos-
tani alkalom annyiban volt 
más az eddigiektől, hogy a 
szentmisét követően meg-
áldották a nyárra elkészült 
ravatalozót.

Mint arról már beszámol-
tunk, fedett ravatalozót és 

egy több száz fülkés urna-
falat építettek a Szent Anna 
temetőben. A közel 20 millió 
forintos beruházás széles-
körű összefogás eredménye 
volt – nyilatkozta nyár elején 
Szarvas Péter címzetes apát, 
esperes, plébános, aki most 
ünnepélyesen megáldot-
ta az építményt. A plébános 
érdeklődésünkre elmondta, 
több évvel ezelőtt felmerült 
már, hogy bővítik az urna-

helyek számát és hogy építe-
ni kellene egy fedett ravata-
lozót, ahová az eső, hó, tűző 
napsütés elől behúzódhat-
nak a hívek a temetések al-
kalmával.

– Nekünk egy kis kápol-
nánk volt eddig, ide zsúfo-
lódtunk be. Úgy gondoljuk, 
méltó és igazságos volt az 
építkezés, most már kegyele-
ti szempontból is megfelelő-
ek a körülmények – hangoz-

tatta a plébános, hozzátéve: 
az építkezésről szóló döntést 
az egyházközség tagjaival 
hozták meg, ő pedig koor-
dinálta a feladatokat. A fe-
dett ravatalozó belső és kül-
ső falai valamivel több mint 

300 urnafülkét tartalmaznak. 
A beruházás közel 20 millió 
forintba került, a hívek ado-
mányaiból, az egyházköz-
ség, valamint önkormányzati 
képviselők támogatásával ké-
szült el.
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„Ez a forradalom tette lehetővé  
a rendszerváltást”

1956. október 23-án békés tüntetéssel kezdődő fegyveres felke-
lés, forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével össze-
fonódó kommunista diktatúra, valamint a szovjet megszállás 
ellen. A népfelkelés a Magyarországon tartózkodó szovjet csa-
patok beavatkozása után fegyveres szabadságharccá változott. 
1956. november 4-én, négy nappal azután, hogy a Nagy Imre ve-
zette magyar kormány kinyilvánította Magyarország semleges-
ségét és felmondta a Varsói Szerződést, a szovjet katonai invázió 
megpecsételte a magyarok sorsát. A szovjet beavatkozásról már 
október 31-én döntöttek Moszkvában, ettől kezdve folyamato-
san érkeztek szovjet csapatok Magyarországra. November 4-én 
hajnali 4 óra 15 perckor a szovjet hadsereg általános támadást 
indított Budapest, a nagyobb városok és a fontosabb katonai lé-
tesítmények ellen. A főváros védői – nemzetőrök, rendőrök és 
kisebb-nagyobb honvédegységek – felvették a harcot.

Reggel 5 óra 5 perckor az ungvári rádió által sugárzott közle-
ményben Apró Antal, Kádár János, Kossa István és Münnich Fe-
renc volt miniszterek, akik november elsején a Szovjetunióba tá-
voztak, bejelentették, hogy minden kapcsolatot megszakítottak 
a Nagy Imre-kormánnyal, egyben kezdeményezték a Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását Kádár 
János vezetésével. Az áldozatok száma november 4-én a fővá-
rosban 135 fő volt. A KSH 1957. januári jelentése szerint az ok-
tóberi 23. és január 16. közötti események embervesztesége or-
szágos viszonylatban 2652 halott (Budapesten 2045) volt és 19 
226 személy (Budapesten 16 700) sebesült meg. A forradalom 
leverését követő megtorlásban az 56-os intézet szerint 229 főt 
végeztek ki. 1958-ban bírósági ítélet nyomán életükkel fizettek 
az 1956-os események vezető személyiségei: Nagy Imre, Maléter 
Pál, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Szilágyi József.

MEGÁLDOTTÁK A SZENT ANNA TEMETŐ RAVATALOZÓJÁT



Hat hét van még hátra 
karácsonyig, de advent 
első vasárnapja már csak 
három hét, így az Advent 
Miskolc rendezvénysoroza-
ta célegyenesbe ért. A vá-
ros adventi terén idén a kö-
zösségeké lesz a főszerep, 
sok más mellett kórusver-
sennyel, valamint a tavaly 
oly’ nagy sikernek örvendő 
gyermekfoglalkoztatóval 
színesítve. 

Miskolc Pol-
g ár m e s te r i 
Hivatala – 
összefogva 
a Magyar 
Vöröske-
reszt me-
gyei szer-
v e z e t é v e l 
– idén a kö-
zösségek advent-
jére várja a gyerme-
keket, diákokat, valamint 
a cégek, vállalatok, multik, 
vagyis a munkahelyek és az 
intézmények csapatait. A vá-
rakozás időszakában min-
denkinek élményt nyújtanak 
a város adventi rendezvényei.

Megelevenedik Miskolc 
karácsonyfája – az országban 
elsőként!

Az Éneklő Fenyő a vá-
ros karácsonyfájaként várja 
a munkahelyi közösségeket. 

Az Éneklő Fenyő hét méter 
magas karácsonyfa-színpad 
lesz, ahol a csapattagok közö-
sen énekelhetnek, és ötletes 
koreográfiákkal mutathatják 
meg egyéniségüket az ország 
első, életre keltett karácsony-
fájának díszeiként. A szerep-
lés igazi közösségi élményt 
ad majd, amit a program 
szervezői megörökítenek, így 

a csapatok kézzelfogható em-
lékekkel térhetnek haza.

A kórusverseny résztvevői 
is ezen az igazán különleges 
helyszínen mérhetik össze a 
tudásukat, a miskolciak pe-
dig szem- és fültanúi lehet-
nek a közösségi élménynek. 
Az Advent Miskolc az óvodá-
sokhoz és az általános iskolá-
sokhoz is szeretné közelebb 

hozni a karácsonyi várakozás 
közösségi élményét: a Szent 
István téren már november 
27-étől gyermekfoglalkozta-
tóval várják őket (a korábban 
meghirdetett időpontok kö-
zül van még pár szabad hely).

Szeretet Sütigyár, Szere-
tetdoboz

A Szeretet Sütigyárban is 
közösségek készítik majd a 

mézeskalács sütemé-
nyeket, az ország 

l e g n a g y o b b 
Szeretetdo-

boza pedig 
idén is vár-
ja az aján-
d é k o -
kat, hogy 

azok a Vö-
röskeresz t 

szakértő köz-
reműködésével 

eljuthassanak azok-
hoz a családokhoz, ame-

lyeknek sokat jelent a segít-
ség. 

A város adventi koszorú-
ján idén is hétről-hétre megy-
gyújtják majd a gyertyákat, 
este pedig koncertek várják 
a közönséget, a közösségeket. 
A programokról hamarosan 
részletesen beszámolunk a 
Miskolc Televízióban, a mi-
nap.hu oldalon és a Miskolci 
Napló oldalain.

November 10-én, szomba-
ton is munkanapot tartunk, 
most hétvégén dolgozzuk be 
a múlt hét pénteki november 
2-át. Mutatjuk a nyitvatartáso-
kat, illetve hogy hogyan par-
kolhatunk a Városgazda par-
kolóiban.

November 10-én, szomba-
ton – a munkanap áthelyezése 
miatt – az MVK autóbuszai és 
villamosai pénteki menetrend 
szerint közlekednek.

Ügyfélszolgálatok
Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati irodája (Városház tér 
8.) november 10-én, szomba-
ton 8:00-12:00-ig lesz nyitva.

A Miskolc Holding Zrt., 
MIHŐ Kft. és MIVÍZ Kft. ügy-
félszolgálati irodája (Szemere 
u. 5.) november 10-én, szom-

baton 08:00-tól 12:00-ig várja 
ügyfeleit.

A Miskolci Városgazda Par-
kolási ügyfélszolgálati irodája 
(Széchenyi I. utca. 20.) novem-
ber 10-én, szombaton is 8:00-
tól 12:00 óráig tart nyitva.

Fürdők, Állatkert
A Miskolctapolcai Strand-

fürdő november 10-én, szom-
baton hétköznapi nyitvatartás 
szerint, a Szaunavilág 11:00-tól 
21:00-ig, a Fittness részleg pe-
dig 7:00-tól 21:00 óráig vehető 
igénybe.

A Miskolctapolca Barlang-
fürdő és Szauna Park a hosz-
szú hétvégén és az áthelyezett 
munkanapon egyaránt 9:00-
tól 20:00 óráig látogatható.

A Selyemréti Strandfür-
dő november 1-jén felújítási 
munkák és új, 50 méteres me-

dence építési munkálatai miatt 
bezárt, várható nyitás 2019. ta-
vaszán.

A Miskolci Állatkert és Kul-
túrpark a téli nyitvatartás sze-
rint, 9:00-tól és 17:00 óráig 
várja látogatóit, pénztárzárás 
16 órakor.

Parkolás
Munkanap áthelyezés miatt 

november 10-én, szombaton 
a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. üzemeltetésében 
lévő fizetős várakozási terüle-
teken munkanap szerint 8:00-
tól 18:00 óráig áll fenn díjfize-
tési kötelezettség.

Piacok
November 10-én, szomba-

ton a megszokott nyitvatar-
tás szerint üzemelnek a városi 
fenntartású piacok.

Alig három héttel 91. szü-
letésnapja előtt elhunyt Ju-
hász József prof. emeritus, 
a Miskolci Egyetem tiszte-
letbeli doktora. 

Juhász professzor, több 
mint hatvan éven át, 1957-
től előbb meghívott előadó-
ként, majd részfoglalkozású 
oktatóként, 1976-tól főállású 

professzorként volt a Bánya-
mérnöki Kar egyik megha-
tározó oktatója, professzora. 
Még Sopronban kezdte meg 
a bányász hallgatók oktatását 
a hidrogeológia és a mérnök-
geológia tudományterüle-
teken. Kezdeményezője volt 
a hidrogeológus képzés és 
a környezetmérnök képzés 
indításának előbb posztgra-
duális, később graduális ke-
retek között is. Oktatóként, 
tudósként mérnökgeneráci-
ókat oktatott, nevelt, mindig 

kiemelve az elméleti tudás 
és a gyakorlati alkalmazások 
szoros egységét, példát mu-
tatva tanítványainak, mun-
katársainak egyaránt. Halá-
la nagy veszteség a családja 
mellet a mérnöktársadalom, 
a Miskolci Egyetem, a Mű-
szaki Földtudományi Kar és 
nem utolsó sorban a szakmai 
tudományos élet számára. 
Emlékét tisztelettel megőriz-
zük. Temetéséről később in-
tézkednek .

BÜKKI VÍZ KÖZALAPÍTVÁNY
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Elhunyt Juhász József,  
a Miskolci Egyetem  
tiszteletbeli doktora

ADVENT MISKOLC: 
KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK,  
ÉNEKLŐ KARÁCSONYFA

MENETREND, PARKOLÁS, 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK  
NYITVATARTÁSA

November 11-én, vasár-
nap, 17.00 órai kezdettel, a 
Miskolc Televízió HívőSzó 

című műsorában a Szent 
Imre templomból közvetí-
tenek szentmisét, felvételről. 

Bemutatja: Berkes 
László kanonok, plé-
bános. 

Kalna Zsolt mi-
norita tartományfő-
nök és plébános no-
vember és december 
hónapban egészségi 
állapota miatt sza-
badságon lesz, ez idő 
alatt Bogdan Adam-
czyk lengyel minori-
ta atya segít ki a mi-
norita templomban, 

ahol 11-én, vasárnap 15 óra-
kor a Fráter György Katolikus 
Gimnázium diákjainak szent-
miséje lesz. Az újdiósgyőri 
Szent Imre templom búcsú-
ját 11-én, vasárnap tartják. A 
11 órakor kezdődő ünnepi 
szentmisét és szentbeszédet 
Berkes László kanonok, plé-
bános tartja. A Kolping-aka-
démia következő előadására 
12-én, hétfőn, 18.30 órai kez-
dettel kerül sor a Szent Anna 
Kolping-házban. Dobos Gá-
bor előadásának címe: Mátyás 
király szerepe a maga korá-
ban és üzenete a mai világnak.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Egy nappal tovább ma-
rad ideiglenes helyén a 
11-es busz megállója

November 5-én, hétfőtől 
a 11-es autóbusz Sellő utca 
megállóhelyét aszfaltozás 
miatt 50 méterrel arrébb he-
lyezték a Pintes utca felé. A 
munkálatok egy nappal to-
vább tartanak a tervezettnél, 
így november 11-én, vasár-
nap kerül vissza a megálló az 
eredeti helyére.

Buszmegálló áthelyezés 
a Szinvaparknál

November 12-én, hétfőn 
8:00 órától november 22-én, 
csütörtök 16:00 óráig a Szin-
vapark bevásárlóközpont 
előtti és a szemközti oldalon 
lévő buszmegállót 20 méter-
rel a Szinva patak irányába 
áthelyezik. Az ideiglenes vál-
tozás a 3A-s, a 24-es, a 32-es, 
a 280-as és a 45-ös járatokat 
érinti.

DVTK –DVSC: utazás 
szurkolói jeggyel, bér-
lettel

2018. november 10-én, 
szombaton 12:30 és 18:30 
óra között a DVTK – DVSC 
mérkőzés napján ismét térí-
tésmentesen utazhatnak az 
1-es autóbuszon és az 1-es 
villamoson az érvényes szur-
kolói jeggyel vagy bérlettel 
rendelkező diósgyőri druk-
kerek. Hajrá Diósgyőr!

KÖZLEKEDÉSI HÍREK



KONFLIKTUSKEZELÉS A BÍRÓSÁGON KÍVÜL 

Nemzetközi konferencia  
a Miskolci Egyetemen

Tizenkilencedik alkalom-
mal szervezett a héten 
kétnapos pályaválasztási 
kiállítást a megyei kor-
mányhivatal, hogy felhív-
ja a fiatalok figyelmét a 
helyes pálya-, és szakma-
választásra. A "Szabad a 
pálya" elnevezésű rendez-
vényen ezúttal 79 kiállító 
mutatkozott be a sport-
csarnokban.

Mint az ünnepélyes meg-
nyitón elhangzott, Miskolc 
város vezetése elkötelezett 
az olyan gazdaságfejleszté-
si programok iránt, amelyek 
az itt élők hosszú távú bol-
dogulását segítik. A város ok-
tatásért felelős polgármesteri 
biztosa, Sallai László szerint 
az oktatásfejlesztést is ennek 
a szolgálatába kell állítani.

Bihall Tamás, a BOKIK el-
nöke arról szólt, hogy a gaz-
daságnak XXI. századi, va-
lódi tudással rendelkező 

szakmunkásokra van szük-
sége. Hozzátette: az átjárha-
tóság a mai szakképzés egyik 
legnagyobb előnye. A magyar 
oktatásügy a teljes nyitottság 
felé halad, nem zártak a pá-
lyák, átjárhatóak az iskolák. 
Ha valaki szakmát választ az 
nem az élete végéig tart: bár-
kiből lehet mérnök, és a mér-
nökből is lehet szakmunkás, 
szakember – tehát ez egy fo-
lyamatos mozgást jelent.

Az álláskeresőké csökken, 
a foglalkoztatottak száma pe-
dig nő, ám Borsodban még 
mindig 35 ezer álláskereső 
van. A megyei kormányhi-
vatal számára ezért is fon-
tos, hogy a végzős diákok 
helyesen válasszanak pályát. 

Lórántné Orosz Edit, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Főosztályának vezetője 
úgy fogalmazott, látják, hogy 
a cégek keresik a szakképzett 
munkaerőt, még itt Borsod-
ban is, ahol közismerten na-
gyobb az álláskeresők száma, 
mint az ország más részében. 
– Itt még mindig van humán-
erőforrás-tartalék, de ez jelen-
tősen szűkül – tette hozzá.

A „Szabad a pálya” kiállítá-
son idén is több ezer diáknak 
mutattak irányt a pályavá-
lasztáshoz. Az iskolák mellett 
helyi cégek is kitelepültek, 
melyek gyakorlati oktatóhe-
lyet biztosítanak a fiatalok-
nak.

A mediáció fontosságáról 
rendeztek konferenciát csü-
törtökön, a Miskolci Egye-
tem Állam- és Jogtudományi 
karán. A nemzetközi ren-
dezvény egyik célja az orszá-
gok közötti tapasztalatcsere 
volt ezen a területen.

A mediáció a konfliktuske-
zelésnek egy olyan formája, 
ahol mediátor – tehát egy har-
madik, „semleges” személy tá-
mogatja a konfliktusban álló 
feleket, kérdéseivel, közvetíté-
sével segíti őket a konfliktus 
feloldásában. Az úgynevezett 
„compliance” célja ugyanakkor 

az, hogy segítse az adott céget 
vagy annak dolgozóját abban, 
hogy minél hatékonyabban és 
konfliktusoktól mentesen mű-
ködjön egy szervezet.

– Nagyon fontos hozadéka 
ennek a napnak, hogy orszá-
gokat átívelően tudunk szak-
embereket egy asztalhoz ültet-
ni. Ez mindannyiunk számára 
egyfajta híd szerepet jelent és 
elősegíti a tapasztalatcserét, a 
tudás megosztását. Legalább 
ennyire fontos, hogy ezek a 
szakértők a joghallgatókkal is 
találkozzanak, hiszen a jöven-
dő jogászok nemzedékét ké-
pezzük – hangsúlyozta a kon-

ferencia jelentőségéről szólva 
Csemáné Váradi Erika, a Mis-
kolci Egyetem docense. – Azt 
gondolom, van még mit ta-
nulnunk a külföldi szakem-
berektől. Vendégeink a saját 
szakterületükön – akár a gaz-
dasági élet konfliktusainak 
mediációval történő feloldá-
sa, akár pedig a szabályoknak 
való megfelelőség támogatása 
tekintetében – különösen nagy 
szakmai tekintélynek örven-
denek Európában. Olyan ta-
pasztalatokat, gyakorlatokat 
és megoldásokat oszthatnak 
meg velünk – mind a gyakor-
lati szakemberekkel, mind pe-

dig a joghallgatókkal – amely 
a jövőre nézve mindannyi-
unk számára példamutató le-
het – tette hozzá. A „Mediáció 
és gazdasági konfliktusok – A 

mediátor szerepe a complian-
ce intézkedéseknél” elnevezésű 
konferencia a kar Őszi Akadé-
mia elnevezésű komplex nem-
zetközi szakmai programjá-

nak folytatása, az Igazságügyi 
Minisztérium a jogászképzés 
színvonalának emelését célzó 
programjai keretében valósult 
meg.
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Miskolc önkormányza-
tának közgyűlése 2018. no-
vember 15-én (csütörtökön) 
7.00 órai kezdettel közmeg-
hallgatást tart a város pol-
gármesteri hivatalának 
(3525 Miskolc, Hunyadi utca 
2. szám) közgyűlési termé-
ben. 

A közmeghallgatáson a vá-
ros polgárai és a helyben ér-
dekelt szervezetek képviselői 
közérdekű ügyben szólal-

hatnak fel. Egyedi hatósági 
ügyekben nem adható szó.

A közmeghallgatás előtt 
Alakszai Zoltán jegyzőhöz a 
kérés, javaslat írásban is eljut-
tatható (3525 Miskolc, Város-
ház tér 8.). A közmeghallga-
tásra jelentkezni személyesen 
a Miskolc, Városház tér 8. 
szám alatt, az önkormányzati 
ügyintézők irodájában (Jogi 
és Igazgatási Főosztály, Ön-
kormányzati Igazgatási Osz-

tály, I. udvar II. emelet 2032. 
iroda) lehet ügyfélfogadási 
időben, 2018. november 14-
én 17:30 óráig lehet.  

A közmeghallgatás nap-
ján, 2018. november 15-én 
7:00 óráig, a közmeghallgatás 
megkezdéséig, a helyszínen 
jelentkezni a felszólalási jegy 
kitöltésével van lehetőség.  A 
meghallgatás a felszólalási je-
gyek beérkezési sorrendjében 
történik. 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

A miskolci közgyűlés 
döntése értelmében 117 
modern apartmanházat 
alakítanak ki a Szentpéteri 
kapu húszemeletes torony-
házban, munkavállalók 
számára. A későbbiekben 
újabb 150 apartmanház fel-
újítását tervezik - ezt már a 
belvárosban.

Mint a napirend vitájánál 
elhangzott, az ipari parkok 
fejlődése, a cégek betelepü-
lése szükségessé tette, hogy 
szállást, lakást tudjanak biz-
tosítani a munkavállalók-
nak az északi iparterület kö-
zelében. Logikus lépés tehát, 
hogy a Szentpéteri kapui, 
húszemeletes épületet ilyen 
célú apartmanházzá alakítsák. 
Az ingatlannál jelenleg kb. 
80 százalékos tulajdonrésszel 
rendelkezik a város, elkészült 
az értékbecslés, a tervek az 
asztalon vannak, több mint 
száz lakásos szálló apartman-
ház alakítható itt ki, mérnö-
kök, munkások számára. 

A város van olyan gazdasá-
gi helyzetben, hogy forrásaiból 
meg tudja vásárolni a fennma-
radó 20 százalékos tulajdon-
részt is. A közbiztonság szem-
pontjából is fontos a tervezett 
átalakítás, ez lényegesen javulni 
fog a húszemeletesben és kör-
nyékén, ha a munkavállalók és 
családtagjaik költöznek ide.

Miskolc elkötelezett abban 
a tekintetben, hogy tömeges 
munkásszállást a város szer-

vezésében nem hoznak létre. 
Minőségi, modern apartman-
házakat kívánnak létesíteni 
annak érdekében, hogy a Mis-
kolcon már jelenlévő cégek 
kulcsemberei, illetve az ide-
csábítandó vállalatok mun-
kavállalói részére modern, 
minőségi lakhatást tudjanak 

biztosítani. A húszemeletes 
toronyháznál, az apartma-
nok kialakításához szükséges 
az épület teljes felújítása, eh-
hez igyekeznek kormányzati 
forrásokat szerezni. Mindez 
fontos szerepet fog betölteni a 
város iparterületeinek fejlesz-
tésében, bővítésében.

A város apartmanházakat 
alakít ki munkavállalóknak

„SZABAD A PÁLYA”

RENDET TESZNEK A HÚSZEMELETESBEN



Jól sikerült a Diósgyőr Szur-
kolók Közössége - Egyesület 
(DSZK) ankéttal összekö-
tött, nyílt elnökségi ülése 
csütörtökön délután – szá-
molt be az amigeleken.hu 
szurkolói portál.

A rendezvényen a hétközna-
pi időpont ellenére csaknem 
száz DVTK szurkoló jelent 
meg, idősebbek és fiatalabbak 
egyaránt. A helyszínen lehető-
ség volt a csatlakozáshoz szük-
séges adatlap kitöltésére, - ami-
vel elég sokan éltek is - már a 
kezdés előtt, ennek a piros 
színű adatlapnak az egyik felét 
felnyújtva lehetett a napirendi 
pontokról szavazni.

A napirendi pontok ismer-
tetése után gyorsan el is kez-
dődhetett az érdemi rész, elő-
ször a DSZK-ról esett pár szó, 

röviden bemutatták a megje-
lent alapító tagokat, az egye-
sület céljait, lehetőségeit. Mint 
kiderült, nagyon sok szurkolót 
érdekel a csatlakozás lehetősé-
ge, ezzel kapcsolatban egyelőre 
az egyesulet.dszk@gmail.com 
email címen, illetve a Diósgyőr 
Szurkolók Közössége facebook 
oldalán (https://www.face-
book.com/diosgyor.szurkolok.
kozossege/) lehet érdeklőd-

ni, a későbbiekben saját web-
oldala is lesz az egyesületnek. 
Az egyesület új tagjai 6 hónap 
után válnak majd teljes jogú 
taggá, a tagdíj havonta 500 Ft 
lesz, amiből egy klubhelyiséget 
bérel az egyesület. Ezt a tagok 
használhatják, illetve a műkö-
déssel kapcsolatos költségeket 
is ebből fedezik. Az egyesü-
let tisztségviselői társadalmi 
munkában végzik a tevékeny-
ségüket. A tagok minden év-
ben jogosultak lesznek egy in-
gyenes, limitált darabszámú 
szurkolói ajándékra, ez az első 
évben egy szurkolói sál lesz.

Az egyesület bemutatása után 
következett a bérlet- és jegyárak 
kérdése - ez két külön napirendi 
pont lett volna, de a nagy átfedés 
miatt érdemes volt egyben ke-
zelni őket. Elhangzott pár javas-
lat azzal kapcsolatban is, hogy a 

csapat szereplése és a jegyárak 
nincsenek összhangban, s hogy 
milyen módon lehetne ezt ke-
zelni. Szó esett a családi bérlet-
ről és jegyről, nyugdíjas szektor 
létrehozásáról, valamint arról 
is, hogy bizonyos életkor alatt 
a gyerekek ingyen bemehesse-
nek a DVTK hazai mérkőzé-
seire. Néhány bérletes szurkoló 
nehezményezte, hogy a klub ré-
széről nem foglalkoznak velük 

azóta, hogy megvették a bér-
letet, korábban legalább kap-
tak egy saját kis névtáblát még 
a régi stadionban. A megjelen-
tek egyetértettek abban, hogy 
az egyesület nyújtson be javas-
latot a klub újonnan kinevezett 
marketing és kommunikációs 
igazgatójának ezzel a témakör-
rel kapcsolatban.

A következő napirendi pont 
arról szólt, hogy lehetőség sze-
rint minél több borsod megyei 
iskolás csoportot (felnőtt kísé-
rőkkel) lásson vendégül a klub 
egy-egy hazai mérkőzésen, így 
erősítve a régióhoz kötődő fi-
atalokban a klub szeretetét. Az 
eredeti javaslat egy 30 fős cso-
portról szólt, de aztán a felszó-
lalók hatására ez legalább 30 
főre változott, a megvalósítás 
pontos részletei még kidolgo-
zásra várnak.

Az 5. napirendi pont a 
DVTK felnőtt férfi labdarúgó-
inak teljesítménye volt, illetve 
a kérdés, hogy ezzel a szurko-
lók tudnak-e kezdeni valamit. 
Abban nagy egyetértés volt, 
hogy a jelenlegi szereplés a Di-
ósgyőrhöz méltatlan, többen 
kemény, határozott fellépést 
követeltek. Az idősebb szurko-
lók felelevenítették, hogy régen 
bizony az öltözőbe is bemen-
tek Csáki Jóska báék és úgy 
ösztönözték a játékosokat jobb 
szereplésre. Természetesen ma 
már más idők járnak, ezért a 
szervezett csoportok által java-
solt bojkott került szóba, mint 
első lehetőség. Tekintettel arra, 
hogy a Debrecen elleni mérkő-
zésre már sokan megvették a 
jegyet, szabadnapot vettek ki, 
ezért a legjobb megoldásnak 
az tűnt, hogy a mérkőzés első 
10 percében mindenki a lelátó 
alatt lesz, majd utána közösen 
elfoglalják a szurkolók a helye-

iket. Erről a szervezett csopor-
tok facebook oldala már közzé 
is tette a felhívást. A rengeteg 
új, sokszor nem is Miskolcon 
szereplő szakosztállyal kapcso-
latban is érkezett szurkolói kri-
tika, egyrészt a hagyományos 
diósgyőri szakosztályokra 
(birkózás, súlyemelés, termé-
szetjárás) hívták fel a figyel-
met, hogy érdemes lenne ve-
lük komolyabban foglalkozni, 
másrészt arra, hogy jó dolog a 
sok sportág, de előbb a legnép-
szerűbbet, a férfi labdarúgást 
kellene rendbe tenni.

A sokak által várt 2 százalé-
kos tulajdonrésszel kapcsolatos 
napirendi ponttal összefüggő 
kérdések a következők voltak: 
többen arra voltak kíváncsiak, 
milyen módon lehet ezt meg-
valósítani, másrészt pedig arra 
is, hogy ez milyen jogokat ad 
és milyen kötelezettségeket ró 
az egyesületre. Itt volt némi bi-
zonytalanság, hiszen rengeteg 
jogi buktató lehet, amiket elő-
re nem lehet tudni, de összes-
ségében szinte mindenki úgy 
gondolta, hogy ezt a lehetősé-
get érdemes kihasználni. Így 
egyből értesülhetnek a szurko-
lók olyan döntésekről, amelyek 
esetleg összeegyeztethetetlenek 
egy DVTK szurkoló értékrend-
jével és időben fel lehet hívni 

az illetékesek figyelmét, hogy 
gondolják át újra az adott dön-
tést. A másik nyomós érv a klub 
pénzügyeivel kapcsolatos volt: 
a költségvetés nagyságrendje 
nem indokolja az elmúlt évek 
kiábrándító szereplését (itt ter-
mészetesen a felnőtt férfi labda-
rúgókról van szó). Ha az egye-
sület képviselőjének rálátása 
lesz arra, hogy milyen kiadásai 
vannak a klubnak, mennyi jut 
ténylegesen a felnőtt férfi lab-
darúgócsapat szerepeltetésére, 
akkor - az üzleti titkokat tiszte-
letben tartva - tájékoztatni tud-
ja erről a szurkolótársakat, így 
kevesebb spekuláció és pletyka 
lát majd napvilágot. Mivel a 2 
százalékos felajánlás a kisebb-
ségi tulajdonos (azaz Miskolc 
város) részéről érkezett, a má-
sik 2 százalékkal kapcsolatban 

az egyesület egyeztetést fog 
kezdeményezni a klubbal, azaz 
a többségi tulajdonossal. Erre 
szintén ellenszavazat nélkül ad-
ták áldásukat a helyszínen levő 
szurkolók. Az ezzel kapcsolatos 
fejleményekről a DSZK face-
book oldala és a DVTK szur-
kolói oldalak (amigeleken.hu, 
1910.hu) rendszeresen be fog-
nak számolni.

A rendezvény végére az 
egyéb kérdések maradtak. El-
hangzott például, hogy a jö-
vőben rendszeresen lesznek 
ilyen összejövetelek, ahol már 
nemcsak a szurkolók, hanem a 
két tulajdonos (vagy az ő kép-
viselőik), illetve a játékosok és 
szakmai stáb tagjai is megje-
lenhetnek és a helyszínen re-
agálhatnak a különböző felve-
tésekre.

A DVTK mindannyiunké  
– szavaztak a szurkolók!

Ismét nem tudott nyerni múlt szombaton a Diósgyőr, de 
a becsületgól legalább meglett. A labdarúgó NB I 13. for-
dulójában, Felcsúton ezúttal a Puskás Akadémia aratott 
2–1-es győzelmet a DVTK ellen.

Az első negyedóra unal-
mas mezőnyjátéka után a di-
ósgyőriek váltak aktívabbá, 
de igazán komoly veszélyt 
nem jelentettek a hazai kapu-
ra. A Puskás a kapuja elé hú-
zódott és gyors kontratáma-
dásokból próbált helyzeteket 
kialakítani, kevés sikerrel.

A második félidőben lükte-
tőbbé vált a találkozó, felváltva 
forogtak veszélyben a kapuk. 
A DVTK Tajti Mátyás zicceré-
nél, a felcsútiak Urblík József 
fejesénél jártak közel a gólhoz. 
A 79. percben egy sarokrú-

gást követően megszerezte a 
vezetést a Puskás Akadémia: 
Josip Knezevic beadását He-
gedűs János fejjel megcsúsz-
tatta, Bacana Arabuli pedig 
néhány lépésről a kapuba bel-
sőzött. Nem kellett sokat vár-
ni a válaszra: a 81-percben 
Bacsa Patrik lefejelt egy lab-

dát, Tajti pe-
dig bravúros 
félfordulatból 
a kapu jobb 
oldalába lőtt.

Ezzel azon-
ban nem volt 
még vége: a 
88. percben 
Hegedűs, 30 
méterről, sza-
badrúgásból 

bombázott Antal Botond 
kapujába, beállítva a 2-1-es 
végeredményt. A felcsúti-
ak otthon tartották a három 
pontot, a DVTK, mindössze 
hat ponttal továbbra is utol-
só előtti a tabellán. 
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Jégkorong
Remek hangulatú mérkő-

zésen kétgólos hátrányból 
fordítva győzött a DVTK Je-
gesmedvék a HK Poprad el-
len november 2-án. A ven-
dégek az első harmad végén 
szerezték két góljukat, majd a 
második játékrészben Szirá-
nyi szépített. Az egyenlí-
tő találatot Milam szerezte 
9 perccel a rendes játékidő 
vége előtt, a győzelmet jelen-
tő gólt pedig Magosi Bálint 
lőtte a hosszabbítás utolsó 

percében. (Tipsport Liga, 19. 
forduló: DVTK Jegesmedvék 

- HK Poprad 3-2 h.u.) No-
vember 4-én izgalmas mér-

kőzésen szenvedett kétgólos 
vereséget a DVTK Jegesmed-
vék a Tipsport Liga címvé-
dője otthonában. A HC ‘05 
Banská Bystrica az első har-
mad közepén két gólt szer-
zett, majd a második játék-
részben Kulmala szépített. A 
Jegesmedvék mindent meg-
tettek az egyenlítés érde-
kében, de újabb gólt Kabáč 
szerzett a hajrában. (HC ‘05 
Banská Bystrica - DVTK Je-
gesmedvék 3-1)

Női kosárlabda
A CMB CARGO UNI Győr 

vendége volt november 4-én 
délután az Aluinvent DVTK 
a bajnokság 6. fordulójában. 
Nagyszerű csapatmunkájá-
nak köszönhetően teljesen 
megérdemelten, végig vezet-
ve, nagyon higgadtan és kon-
centrálva nyerték meg a mér-
kőzést a diósgyőri lányok. 
Chanel Mokango 27 pontot 
dobott, emellett leszedett 11 
lepattanót, míg Medgyessy 
Dóra 19 pontjával és nyolc 
gólpasszával járult hozzá a 
bravúros győzelemhez. (Győr 
- Aluinvent DVTK 74-79) No-

vember 7-én a tavalyi döntős 
Reyer Venezia vendégeként 
lépett pályára az Aluinvent 
DVTK a Női Kosárlabda Eu-
rópa Kupa, G. csoportjának 3. 
fordulójában. Az olaszok job-
ban bírták a tempót, és végül 
magabiztosan nyerték meg a 
találkozót, de a Diósgyőr to-
vábbjutása továbbra is a sa-
ját kezében van. - Az volt a 
két csapat között a különb-
ség, hogy míg a Venezia 40 
percen keresztül tudta hozni 
a formáját, addig mi 25 per-
cig tudtuk velük tartani a lé-
pést. Azt azért ne felejtsük el, 

hogy ez a csapat lényegében 
az Euroligára készült. Nagyon 
büszke vagyok a játékosaim-
ra, mindenki odatette magát, 

és emelt fővel jöhetett le a pá-
lyáról – értékelt Cziczás Lász-
ló vezetőedző. (Reyer Venezia 
- Aluinvent DVTK 92-75) 

HÍREK, EREDMÉNYEKFelcsúton is  
kikapott a DVTK



A második világháború végén, a Vörös Hadsereg által elfoglalt magyar területeken a szovjet 
katonák sokszor az utcákon fogdostak össze, s hurcoltak el a Szovjetunióba kényszermunká-
ra – „málenkij robotra” – ártatlan civileket. Ez a „kis munka” sokaknak hosszú évekig tartó 
fogolytábort, embertelen bánásmódot, nem egy esetben a halált jelentette. 1945. január 23-
án Diósgyőrből több mint 400 embert hurcoltak el.  Nekik állít emléket a Vár utcai emlék-
tábla, amit 1995-ben állítottak, s azóta évente megkoszorúznak. 

1944. december 22-én a Vö-
rös Hadsereg 0060. számú pa-
rancsa rendelkezett arról, hogy 
mozgósítsák, vagyis „málenkij 
robotra” hurcolják a munkaké-
pes, német származású fiatalo-
kat. A szovjet parancsnokság 
utasítására a diósgyőri elöljá-
róság is összeállította a német 
származásúak névjegyzékét. 
Sztaskó János, a MOKAN-ko-
mité helyi vezetője azonban elé-
gedetlen volt a listával, ezért a 
nyilvántartó lapokat magához 
véve új jegyzéket készített. A 
MOKAN-komité (Magyaror-
szági Kommunisták Antináci 
Komitéja) akkoriban jelentős 
befolyással bírt a miskolci köz-
életben, tagjai karhatalmi fel-
adatokat is elláttak. 

Az összeírtak számát Ivanov 
szovjet kapitány kevesellte, s 
új lista összeállítását követelte. 
A névjegyzék végül elkészült, 
azonban számos olyan sze-
mély is szerepelt rajta, aki nem 
volt német származású. A diós-

győrieket az ún. tapolcai mo-
ziba hívták össze, ahol a lista 
alapján többeket azonnal lefog-
tak. Akik nem jelentek meg a 
gyűlésen, a MOKAN fegyve-
resei keresték fel otthonukban 
és hurcolták el. Végül 433 di-
ósgyőrit hurcoltak el, férfiakat, 
nőket vegyesen. Közöttük so-
kan nem voltak német szárma-
zásúak, az újonnan megalakuló 
pártok és a nemzeti bizottság 
is tiltakozásukat fejezték ki az 
elhurcolásuk miatt. A szovjet 
parancsnokság azonban hajt-
hatatlan volt. A letartóztatotta-
kat a Zsolcai kapui rendőrkapi-
tányság épületébe vitték, majd 
vonaton különböző (pl. par-
kamonai) lágerekbe hurcolták, 
kényszermunkára. Az itthon 
maradt családtagok mindent 
elkövettek szabadon bocsátá-
suk érdekében, politikai igazo-
lásokat szereztek be számukra, 
de nem sokszor sikerült célt ér-
niük. Az elhurcoltak többnyi-
re két-három éves rabság után 

térhettek haza, sokan azonban 
az embertelen körülmények, a 
rossz ellátási és higiéniai álla-
potok miatt életüket vesztették. 
Az áldozatok számának meg-
állapítása ma 
még nem le-
hetséges, az 
erre irányuló 
kutatások je-
lenleg is tarta-
nak – mondta 
el Kis József, a 
Borsod-Aba-
új-Z emplén 
Megyei Levél-
tár igazgatója, 
a téma kuta-
tója. 

A törté-
net 1994-
ben folytató-
dott, amikor 
 Chlumctzky 
Ferenc orvos 
a MIÉP egyik 
miskolci ülé-
sén javaslatot 
tett egy em-
léktábla el-
készíttetésére, az elhurcoltak 
emlékére. Meghatározták az 
avatás időpontját is: 1995. janu-
ár 29-e – az események után fél 
évszázaddal és néhány nappal. 
Azóta évente megemlékezése-
ket tartanak az emléktáblánál. 
Az ünnepségek fő szervezője 
ma a Vitézi Rend Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei Törzskapi-
tánysága. 

Miklós Ár-
pád, a MIÉP 
akkori me-
gyei elnöke 
e m l é k e z t e -
tett, aki nem 
ismeri a tör-
ténelmet, az-
zal újra elő-
f o r d u l h a t 
ugyanaz a 
gyalázat, mint 
elődeivel. – A 
múltban gyö-
kerezik a jö-

vendő, amiért harcolni kell, de 
ha a múltunkat nem ismerjük, 
a jövő is homályos. Ezért tar-
tottuk fontosnak, hogy emléket 
állítsunk a múltnak – hangsú-
lyozta Miklós Árpád, elmesélve, 
hogyan kezdtek neki az tábla el-
készíttetésének. –  Chlumetzky 
Ferenc adott egy névsort, hogy 
kikhez lehetne fordulni infor-
mációkért. Közöttük voltak 

például a Siegel család leszár-
mazottjai, Binder Zoltán és Ár-
vay Zoltánné, akik maguk is 
megtapasztalhatták az elhur-
colást. Felkutatásukban Laczkó 
Lászlóné, a Független Kisgazda 
Párt megyei elnöke és Vincze 
Zoltán, a párt városi elnöke volt 
segítségemre. Abban az időben 
Koppányi György volt a MIÉP 
miskolci elnöke, ő is sokat segí-
tett. Miután összegyűlt a pénz, 
egy miskolci kőfaragó vállalta 
az elkészítést. A márványtáb-

lát így az ötvenéves évforduló-
ra fel is tudtuk avatni – emléke-
zett vissza Miklós Árpád. Mint 
mondta, éveken át hamis tör-
ténelmet tanítottak az iskolá-
ban. – Mikor kukoricafosztás-
ra mentünk, akkor meséltek az 
öregek, akiknek már nem volt 
félni valójuk. Sokan azért nem 
mertek mesélni a gulágon tör-
téntekről, mert megfenyegették 
őket, hogy ha elmondják vala-
kinek, újra elszakítják őket csa-
ládjuktól – tette hozzá. 

„AKI NEM ISMERI A TÖRTÉNELMET,  
ARRA ÍTÉLTETIK, HOGY ÚJRA ÁTÉLJE AZT”
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 
2018. 11. 10-tól 2018. 11. 16-ig 

Palette Creme color hajfesték 699 Ft

Ajax általános felmosó, 1l  549 Ft

Colgate fogkefe 149 Ft

Domestos fertőtlenítő (sárga, kék)  
   750 ml, 478 Ft/l 359 Ft

Axe tusfürdő, 250 ml, 2076 Ft/l 519 Ft

Fa Deo 150 ml, férfi, női, 3326 Ft/l 499 Ft

Safeguard foly. szappan, 225 ml, 1328 Ft/l 299 Ft

Szavó penészeltávolító, 500 ml, 2098 Ft/l 1049 Ft

Air Wick freshmatic készülék, ut.,  
   250 ml, 3996 Ft/l 999 Ft

Silan öblítő, 1800 ml, 555 Ft/l 999 Ft

Quanto textil öblítő, 2 l, 390 Ft/l 779 Ft

Lenor öblítő, duo pack, 2x1360 ml  1399 Ft

Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft

Baby nedves törlőkendő, 70 lapos 199 Ft

Hirdetés

A tábla szövege a következő: „1945. január 23-án éjszaka, 
a MOKAN KOMITE közreműködésével összeszedett diós-
győri lakosokat, ezen az úton hajtották „MALENKIJ RO-
BOTRA” a SZOVJETUNIÓBA. Emlékezzünk rájuk.

MAGYAR IGAZSÁG és ÉLET PÁRTJA
FÜGGETLEN KISGAZDA PÁRT
1995. január 29.”
Pár évvel később egy másik táblát is felavattak az első 

alatt, ami harmincegy nevet tartalmaz a következő felirat-
tal: „A GULÁGOKON MEGHALTAK”.

„Málenkij robot" – táblát állíttattak az elhurcoltak emlékére Diósgyőrben

Miklós Árpád, Laczkó Lászlóné és Vincze Zoltán 
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Ügyfélszolgálati irodáinkban az alábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyeket intézheti:

l bejelentés,
l változás bejelentés,
l szerződéskötés,

l szerződésmódosítás,
l általános információk: gyűjtési napok, lomtalanítás, hulladékudvar igénybevétel,

l szelektív hulladékgyűjtő zsák igénylés.

Elérhetőségeink:

Telefon: 06 21 3500 111 l weboldal: www.bmhnonprofit.hu  
l e-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu l levelezési cím: 3510 Miskolc, pf. 583

Miskolci ügyfélszolgálat l 3527 Miskolc, József Attila utca 53.  
l hétfő: 8.00–16.00, kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–20.00, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–16.00
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POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

Gesztely, Petőfi utca 11. 
Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

Apróhirdetés
Kárpittisztítás! Minden típusú bútorkárpit 
helyszíni tisztítása gyors száradási idővel. Ülő-
garnitúrák, ágyak, kanapék, székek, és min-
dennemű kárpitozott felület azonnali tisztítása 
garanciával. Tel.: 70/320-3483, www.tisztito-
miskolc.hu.

Holt-Tisza parton hétvégi ház eladó, beren-
dezéssel. Víz, villany, csónak, csónakmotor, 
gondozott kert, termő gyümölcsfák, kerti gé-
pek és szerszámok. Irány ár: 2,6 MFt. Telefon: 
30/531-3633.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumí-
nium), garázskapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, 
szo: 9–12 óráig.

Ingyenes kezdő és haladó számítógépes 
tanfolyam indul hétköznap délután Miskolcon! 
Felső korhatár 65 év. Információ, és jelentkezés 
a 06-46/742-485-ös telefonszámon. Hétfőtől 
péntekig 10.00-18.00 óráig. Pannon Educatio 
Kft. E-001594/2017.

Akciós angol és német nyelvtanfolyam indul, 
60 x 45 perces képzés, most csak 45 ezer Ft. Az 
órákat hétköznap délután Miskolcon tartjuk. 
Információ, és jelentkezés a 06-46/742-485-ös 
telefonszámon. Hétfőtől péntekig 10,00-18,00 
óráig. Pannon Educatio Kft. E-001594/2017.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2018. 09. 17-től 
minden hétfőn és csütörtökön 18 órától a 
Görömbölyi Művelődési Házban. Négy éves 
kortól, kezdőket és haladókat egyaránt várunk. 
Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és 
korábban ács mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, nem csak te-
tőn végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.
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Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, 
jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-17 óra között.

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

Múlt szombaton este zárt a Happy Halloween programsorozat az Avalon Parkban, melynek keretében egy héten át változatos ka-
landokat, látnivalókat kínáltak a résztvevőknek. Csokit vagy csalunk címmel kötelező csínytevéses feladatokat kellett megoldani 
„fantáziaállomásokon”, majd elfelejtett kincsek nyomába eredhettek a kíváncsi gyerekek. Ezúttal is rendezett tökfaragó versenyt a 
Rádió M, majd DJ Feketetündér meseslágereire táncolhattak a Szellemdiszkó résztvevői. Az állandó programok között volt rajzver-
seny, arcfestés és csillámtetoválás, emellett jelmezt is bérelhettek a helyszínen a kicsik és nagyok.                         FOTÓ: VÉGH CSABA

Jeles őszi napok
3

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány jeles 
őszi nap neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. novem-
ber 28-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail 
címre. A helyes megfejtéseket beküldők között könyvju-
talmat sorsolunk ki. 

Maga alá gyűrte  
a kerékpárt a villamos 
a Malomszögnél

Villamosbaleset történt hétfőn reggel a Tizeshonvéd és a Malom-
szög utcák kereszteződésében. Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre 
elmondta, elsődleges információik szerint egy kerékpáros ütközött 
össze egy menetrend szerint közlekedő villamossal a helyszínen, a 
villamos maga alá gyűrte a kerékpárt. A kerékpáros könnyű sérü-
léseket szenvedett.

Kigyulladt egy óvoda Rudolftelepen
Óvoda kazánházában keletkezett tűz Rudolftelepen, a Népkert 

utcában november 6-án, kedden - közölte a B.-A.-Z. Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság. A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók 
kiérkezése előtt minden gyermek és nevelő távozott az intézmény-
ből. A tüzet, amely a padlástérre is átterjedt, az egységek rövid időn 
belül megfékezték és eloltották. Az eset során senki sem sérült meg, 
a gyermekeket és az óvodai dolgozókat ideiglenesen a helyi műve-
lődési házban helyezték el.

Több mint hatszázezer forintot csaltak ki
Csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-

tat büntetőeljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egy 70 és 
egy 45 éves helyi nővel továbbá 55 éves férfi társukkal szemben. 
A gyanúsítottak 2018 júliusától október végéig négy alkalommal, 
több mint hatszázezer forintot csaltak ki egy 69 éves, kazincbar-
cikai nőtől. A sértettet egy álrendőr, egy úgynevezett „nyomozói 
előadó” hívta fel, hogy vele szemben eljárást indított a hatóság. Azt 
állították, az ügy megszüntethető, ha befizeti az eddigi eljárás költ-
ségeit, amit négy alkalommal különböző összeghatárokig a megté-
vesztetett sértett teljesített is.

Kalapáccsal támadt  
az apjára

Kalapáccsal támadt ap-
jára egy 17 éves fiatal Mis-
kolcon és életveszélyesen 

megsebesítette. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség vá-
dat emelt ellene – közölte a vádhatóság szerdán. A tájékoztatás sze-
rint a vádlott Miskolcon, egy bérházi lakásban édesapjával lakott 
együtt, iskolába nem járt, nem dolgozott, viszont több éve rendsze-
resen fogyasztott kábítószert és nyugtató gyógyszereket, emiatt az 
édesapjával való viszonya megromlott, gyakran veszekedtek.  Egy 
ilyen veszekedés után kalapáccsal legalább tíz alkalommal fejen 
ütötte az édesapját. Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottal 
szemben fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés 
büntetést és közügyektől eltiltás mellékbüntetést indítványozott.

Leégett egy családi ház Tardon
Kigyulladt egy családi ház szobája Tardon, a Béke úton novem-

ber 3-án. A tűz három helyiséget érintett és jelentős mértékben 
megrongálta a tetőszerkezetet is. A lángokat a mezőkövesdi hivatá-
sos tűzoltók elfojtották, azonban az ingatlan lakhatatlanná vált. A 
lakók elhelyezésében hozzátartozóik nyújtottak segítséget. A tűz-
ben senki sem sérült meg.

 
A Tiszain garázdálkodott – keresik a rendőrök

A Miskolci Rendőrkapitányság vasúti rendőrőrse a lakosság segít-
ségét kéri egy rongálás elkövetőjének az azonosításához. A tettes két 
buszmegállót is megrongált kővel. A jelenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint az eddig még ismeretlen férfi augusztus 4-én éjfél előtt 
Miskolcon, a 
Kandó Kálmán 
téren található 
buszmegálló két 
üvegtábláját is 
betörte kővel. Az 
esettel kapcsolat-
ban szükségessé 
vált a fényképen 
látható férfi sze-
mélyazonossá-
gának megálla-
pítása.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Ne adjon rögtön választ egy fon-
tos kérdésre, jobban jár, ha meggondolja a lépéseit. Ne akarja 
az időt húzni, de egy kis gondolkodási haladékot nyugodtan 

kérhet, hogy átlássa, mi lenne a legbölcsebb megoldás.

Bika (április 21 - május 20) Valaki kicsinyes trükkökkel pró-
bálja csőbe húzni, de átlát a szitán, és ellenlépéseket tesz. 
Könnyen lehet, hogy sikerül majd úgy forgatnia a lapokat, hogy 

az illető végül a maga által ásott verembe essen bele.

Ikrek (május 21 - június 21) Itt az ideje pihenni egy kicsit, és a 
teste is azt jelzi, hogy szüksége van a pihenőre. Ne hajtsa tovább 
a szervezetét, mert a dolog megbosszulhatja magát, és ha most 

nem pihen, később sokkal hosszabb szünet jöhet. 

Rák (június 22 - július 22) EEgyesével kell most végiggondol-
nia a lépéseit, fel kell mérnie, mi az, ami nem tűr halasztást, és 
mi az, ami nélkül még bírja egy darabig. Ez persze nem jelenti 

azt, hogy bármelyik tervéről le kellene mondania. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Jól esik, hogy valaki a 
környezetében a segítségére siet, amikor ki sem látszik a mun-
kából, és megoldja, hogy ne csússzon el teljesen a feladataival. 

Ezt a szívességet azonban valamikor vissza kell fizetnie.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Most nem érdekli sem-
mi és senki, mindegy, ki milyen problémával keresi, úgy érzi, egy 
nap pihenő Önnek is kijár. Ha sikerül kicsit feltöltődnie, már estére 

jobb kedve lehet, és besegít valakinek, aki erre kéri.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) A hétvége sem telik 
teljesen nyugodtan, sok teendője akad, ezeket azonban elég 
fontosnak érzi ahhoz, hogy kicsit most a pihenésből is feláldoz-

zon értük. A családi programokat viszont ne hagyja veszni.

Skorpió (október 24 - november 22) Csak arra van szüksége, 
hogy a szerettei körében töltsön most egy kis időt, feltöltődjön 
energiával, és visszanyerje a magabiztosságát, ami ismét annyi 

pluszt ad majd, hogy könnyedén átugorja az akadályokat. 

Nyilas (november 23 - december 21) Úgy érzi, szinte leve-
gőt venni sincs ideje, és belátja, hogy ez az állapot sokáig így 
nem maradhat. Gondolja át, ki vagy mi az, ami miatt folyton 

időhiányban szenved, és tűzoltás helyett a baj forrását orvosolja.

Bak (december 22 - január 20) Nem érzi magát különöseb-
ben jól a bőrében, de ez az állapot csak átmeneti. Ne hagyja, 
hogy a rossz kedve eluralkodjon, mozogjon egy kicsit, menjen 

el kocogni, majd vegyen egy fürdőt, és jobb lesz a kedve.

Vízöntő (január 21 - február 19) Attól tart, hogy olyan vá-
gyakat kerget, amelyeket a jelenlegi helyzetében nem érhet el, 
fél, hogy túl sok energiát vesztegetett el arra, hogy rossz helyen 

keresse az örömforrásokat. Soha nem késő változtatni.

Halak (február 20 - március 20) Olyan információ birtoká-
ba jut, ami nagy hatalmat, de nagy felelősséget is jelent. Önön 
múlik, hogyan használja ezt az eszközt. Mindig tartsa szem 

előtt, hogy ne kockáztasson többet, mint amennyit nyerhet.

FORRÓ NYOMON

„Szállunk a Nyárból, űzve szállunk / Valahol az Őszben meg-
állunk”. Ady sorait idézik a sárguló fák, a fakuló nappali fények 
Miskolcon is. Visszavonhatatlanul itt az ősz, a nagy séták, csen-
des merengések, hangulatos kirándulások ideje, amikor a termé-
szet még utoljára megmutatja színeit, mielőtt téli álomba szen-
derülne.

„Szállunk a nyárból”

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  
FELVÉTELE

HAPPY HALLOWEEN!
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