
Miskolci Napló

7.
oldal

2018. december 1.  |  48. hét  |  XV. évfolyam 48. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

ÚJABB NAGY SIKERŰ SZÍNHÁZI  
ELŐADÁS A SALKAHÁZI PROGRAMBAN 

SZURKOLÓK  
NYÍLT LEVELE A DFC KFT. 

TULAJDONOSAIHOZ 

3.
oldal

ÉNEKELT MISKOLC KARÁCSONYFÁJA 

MESESZÉP FÉNYÁRBAN ÚSZIK A VÁROS 3.
oldal

ÚJ USZODA ÉS TORNACSARNOK  
ÉPÜL A LÉVAYBAN

2.
oldal

Bokréta-ünnepséget tartottak szerda délelőtt a Lévay József 
Református Gimnázium és Diákotthon épülő uszodájánál és 
tornacsarnokánál. 

A CIRKUSZ- 
HERCEGNŐ



Bokréta-ünnepséget tartot-
tak szerda délelőtt a Lévay 
József Református Gimná-
zium és Diákotthon épülő 
uszodájánál és tornacsarno-
kánál. Ez azt jelenti, hogy a 
szerkezetkész épületnek im-
már megvan a legmagasabb 
pontja.

Miskolc belvárosában egy 
többfunkciós sport és szabad
időközpont jön létre: tornacsar
nokot és uszodát épít a Tiszánin
neni Református Egyházkerület 
a fenntartásában működő mis
kolci Lévay József Református 
Gimnázium és Diákotthon
hoz. A kivitelezés idén február
ban kezdődött és a tervek sze
rint jövő nyáron fejeződik be. 
Mint a szerdai rendezvényen 
elhangzott, a Bokrétaünnepség 
jelentős pillanat egy beruházás
nál – azt jelenti ugyanis, hogy 
az épület elérte a legmagasabb 
pontját.

Soltész Miklós, a Miniszterel
nökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős állam
titkára beszédében csodála
tos dolognak nevezte, amikor 
az építőmunkások, kivitele
zők, tervezők eljutnak az épü

let legmagasabb szintjéhez. 
Mint mondta, ilyenkor az épí
tő, építtető megáll és megpihen 
egy kicsit. Hálát ad, hogy azu
tán újabb lendülettel folytassa a 
munkát. – Egy ilyen ünnepség 
a fizikai munka becsületéről, 
Isten áldásáról, valamint a kö
szönetről is szól – fogalmazott 
Soltész Miklós. 

A Tiszáninneni Református 
Egyházkerület püspöke, Csomós 
József elmondta, szinte már hallja 
a víz csobogását és a diákok han
gos örvendezését, amit reménye
ik szerint városi és akár országos 
versenyeken is megtapasztal
hatunk majd az uszodában és a 
tornacsarnokban. Az alapkő le
tétele óta mintegy öt hónap telt 
el és már áll az ötszintes, vasbe
tonvázas épületszerkezet. Fekete 
László, a kivitelező FK Raszter 
Építőipari Zrt. vezérigazgatója a 
következő munkákról szólva is
mertette, elkezdték a villanysze
relést, illetve egyes helyeken már 
a belső vakolást is. December 
végére szeretnék befedni a tetőt, 
majd elkezdhetik a burkolást, a 
festést, az épület műszaki átadása 
jövő nyárra várható. 

A medence belül rugalmas 
szigeteléssel készül és speciális 

csempével burkolják le. A ter
vezett úszómedence 25 x 13,5 
méteres, 337,5 négyzetméter víz
felületű. Vízmélysége 1,301,60 
méter. Mellette öltözők, kondite
rem, szertárak és számítástech
nikai terem is helyet kap.

Az első emeleten lesz a mint
egy ezer négyzetméteres torna
csarnok, itt egy szabvány mé
retű, 20x40 méteres pályát és az 
ehhez kapcsolódó helyiségeket 
alakítanak ki. A tornacsarnok 
három részre osztható, így há
rom testnevelés csoport egyide
jű tevékenységét teszik lehetővé.

A létesítmény elsődleges hasz
nálója a Lévay gimnázium lesz. 
Az intézmény igazgatója el
mondta, a fizikai munka tisz
telete és becsülete számukra is 
fontos. Ábrám Tibor hozzátette, 
Isten előtt nincs különbség a fi
zikai építkezés, és „a gimnázi
umban zajló értelmi, lelki épít
kezés között”. – Mindkettőt csak 
pontosan és szépen érdemes vé
gezni – mondta el.

Az uszoda a Lévay tanulói 
mellett a pályázati szerződés
ben vállalt két belvárosi általá
nos iskola tanulóinak rendszeres 
úszás oktatását is szolgálja, sza
bad kapacitásait tekintve pedig 

további belvárosi intézmények
nek biztosíthatja az úszás lehe
tőségét, tehermentesítve ezzel a 
meglévő úszásra alkalmas sport

létesítményeket. A korareggeli, 
későesti, hétvégi, és tanítási szü
netek alatti szabad idősávokban 
pedig az uszoda szolgáltatásait 

Miskolc város szélesebb közön
sége is igénybe veheti.

Kriza Ákos, Miskolc polgár
mestere köszöntőjében elmond
ta, a Bokrétaünnepség a közös
ségről, a városról is szól, melynek 
centrumában épül meg a sport
központ. A város az elmúlt évti
zedben töretlenül fejlődött, ez a 
fejlődés azonban nem lett volna 

ennyire dinamikus, ha a város 
és a közösségek nem kötnek szö
vetséget. Szövetséget kötöttünk 
az iskolafenntartó történelmi 
egyházakkal a tudás kultúrájá
nak erősítésére. Ép test és ép lé
lek is kell azonban a tudáshoz. 
Ennek a hármasnak az erősíté
se ebben az iskolában közel 500 
éve jelen van – fogalmazott a 
városvezető. – Miskolc belváro
sának egy újabb impozáns épü
lete jön létre, ami a városi sport
életben kiemelkedő szerepet fog 
játszani. A város sportszerető 
közössége is használhatja majd a 
központot – zárta szavait a pol
gármester. 

A sportkomplexum uniós és 
kormányzati forrásból, valamint 
a Tiszáninneni Református Egy-
házkerület támogatásából épül 
meg, összességében több mint 
2,3 milliárd forintból a miskol-
ci FK-Raszter Építő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság kivi-
telezésében.
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Elfogadta új stratégiáját Miskolcon megrendezett közgyű-
lésén a Magyar Űripari Klaszter (HUNSPACE). A kétna-
pos, cégbemutatóval, workshoppal egybekötött tanács-
kozás egyik célja az volt, hogy az űripar iránt érdeklődő 
vállalatok is megismerhessék azokat a terveket, amelyeken 
keresztül a hazai cégek a nemzetközi űriparban is megha-
tározó szerepet nyerhetnek.

A hazai űripar új fejezete 
kezdődött 2015ben, amikor 
Magyarország az unió űrügy
nökségének (European Space 
Agency – ESA) tagja lett. Ezzel 
új lehetőségek nyíltak az euró
pai együttműködésekre, a le
hetőségek hatékonyabb kihasz
nálását szolgálja a kormány 
azon változtatása, amely a ma
gyar űrügyeket a Külgazdasá
gi és Külügyminisztériumhoz 
(KKM) csoportosította át és a 
teendők irányítását miniszte
ri biztosra bízta – mondta el a 
rendezvényen Ferencz Orsolya, 
a KKM űrkutatásért felelős mi
niszteri biztosa.

Az unió kiemelkedő szere
pet szán az űriparnak, mint az 
ipar egyik legösszetettebb és 
innovatívabb területének. Az 
ESAhoz való csatlakozás óta 

az uniós döntéshozók, valamint 
az űripari kis és nagyvállala
tok szervezetében a Hunspace 
is képviselteti magát.

Ferenc Orsolya elmond
ta: az űreszközök létrehozása 
egy állandó innovációs kihí
vás, ugyanakkor ezen a terüle
ten a legnagyobb a hozzáadott 
érték, itt a leggyorsabb a tech
nikai fejlődés. Az űripar szol
gáltatásai között a távközlés, a 
navigáció és a Földmegfigyelés 
áll az élen, de egyes szolgáltatá
sok – logisztika, térinformatika 
– központi szerepet játszanak 
az információs forradalomban 
is. Az űripar fogalma is válto
zott az elmúlt évtizedben, míg 
korábban az ismeretszerzésen, 
az űrkutatáson volt a hangsúly 
addig ez mára áttevődött a szol
gáltatások területére.

Hargitai Péter, a Magyar 
Űripari Klaszter (HUNSPA
CE) elnöke arról szólt, hogy a 
kormányzati szándék valós el
képzelésekkel és valós stratégi
ával jelent meg a magyar űrte
vékenység támogatására. Most 
azon van a sor, hogy átbeszél
jék, hogyan tudnak továbblépni 
a szereplők. 

Az űrügynökséghez történt 
csatlakozás után fontos fela

dat, hogy a klaszter a magyar 
kutatási, fejlesztési eredménye
ket többszörösére növelje. Ezt 
leginkább nemzetközi nagy
projektek elnyerésével, illetve 
azokban való részvétellel kíván
ja elérni a Hunspace. A klaszter 
emellett minél több hazai válla
latot be kíván vonni az űripari 
fejlesztésekbe.

Budapesten az elektronika 
és az informatika a fő terület, 

a másik űripari központban, 
Miskolcon pedig anyagtudo
mányi, szerkezeti és hőtani fej
lesztések történnek.  

Miskolc a kezdetektől aktív 
szerepet vállalt a hazai űripar 
létrehozásában, fejlesztésében. 
A Miskolci Egyetem az 1980as 
évektől előbb az INTERKOZ
MOSZ, majd a NASA partne
reként aktív szerepet vállalt az 
űr megismerésében. A Mis

kolci Egyetemen szerezte meg 
Magyarország első űranyag té
makört feldolgozó tudományos 
fokozatát Magyari Béla űrhajós, 
az 1980as BEALUCA kísérlet 
feldolgozásáért.  A tevékenység 
a tudományos területről foko
zatosan tolódott át az űripar 
területére. 2000ben megala
kult az ADMATIS Kft, majd itt 
alakult meg 2007ben a Magyar 
Űripari Klaszter (HUNSPA
CE) is, ami már az egész ország 
űriparát fogta össze és mint az 
SME4SPACE tagja képviseli 
hazánkat európai szinten is.

Pfliegler Péter alpolgármes
ter kiemelte, a klaszter megala
kításában Miskolc városa aktív 
szerepet vállalt és azóta is figye
lemmel kíséri a tevékenységet. 
Óriási jelentősége van annak, 
hogy nagy hozzáadott értéket 
előállító exportérdekelt cégek 
erősödjenek meg a régióban. 
Az ADMATIS Kft. a klaszter
rel együtt nyolc éven át építette 
a SENTINEL2 műholdflotta 
négy műholdját, s a fellövések 
megünnepléséből a város is ki
vette a részét.   

Miskolcon fogadta el új stratégiáját a Magyar Űripari Klaszter
FONTOS CÉL A VÁLLALATOK BEVONÁSA A FEJLESZTÉSEKBE



Négy középiskolás énekkar érkezett csütörtök 
délután a Szent István térre, Miskolc Adventi 
Kórusversenyének első fordulójára. Három a 
Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumból, egy pe-
dig a Földes Ferenc Gimnáziumból. Közülük 
kettő jutott tovább a december 19-ei döntőbe.

Idén első alkalommal hirdette meg az Ad-
venti kórusversenyt Miskolc város önkor-
mányzata és a Zenével az Ifjú Tehetségekért 
Alapítvány. A zsűri olyan rangos szakértők-
ből áll, mint Mócz Ferenc, a szervező Zenével 
az Ifjú Tehetségekért Alapítvány kurátora és 
az Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola nyugalmazott igazgatója, Szászné 
Pónuzs Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar igazgatója és Fehér János, a Filharmónia 
Magyarország miskolci régióvezetője.

A három jezsuita gimnáziumi kórus közül az 
egyik a Bodzavirág, egy hét főből álló énekkar, a 
másik a harmincfős Fényi Kamarakórus, vala-
mint a száztagú Magis Kórus. A másik közép-
iskolából egy huszonnégy 
fős énekkar érkezett: a 
Földes Kamarakórus.

Az előadások 5-8 per-
cesek lehettek, a négyből 
három csapat a capella 
énekelt, egyikük zenét is 
hozott. A zsűri legfőbb 
szempontjai közé tar-
tozott a tiszta hang. Ez 
a verseny azért jött lét-

re, hogy nevelje az ifjúságot és azok is kedvet 
kapjanak kórusban énekelni, kórust alakítani, 
akik eddig nem tették ezt, de tehetségük van 
hozzá.

A nevezésből befolyt összeget jótékony cél-
ra ajánlják fel, a szervező alapítvány a kora-
szülött-újszülöttpatológiai osztályt és dolgo-
zóit, valamint a koraszülöttek és újszülöttek 
szállítását, mentését végző Segíts Élni Ala-

pítványt támogatja 
majd. 

A győztesek a Szent 
István téren énekel-
hetnek majd decem-
ber 23-án. A következő 
elődöntőt az általános 
iskolások kórusaival 
tartják jövő hét pénte-
ken szintén a Szent Ist-
ván téren.

LEZAJLOTT AZ ADVENTI KÓRUSVERSENY ELSŐ FORDULÓJA
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Énekelt Miskolc karácsonyfája
A cirkuszhercegnő című 
operettet tekinthették meg 
a Salkaházi program kere-
tében miskolci szépkorúak 
szerdán a Miskolci Nemzeti 
Színházban. Idén még két 
eseményre várják a nyugdí-
jasokat, jelentette be Kriza 
Ákos polgármester az előa-
dás előtt.

Az év vége felé bátran el-
mondhatjuk, hogy idén is a 
Salkaházi Sára Program volt 
az egyik legnépszerűbb közös-
ségi rendezvény Miskolcon: 
több mint 10 ezren voltak kí-
váncsiak eddig az olyan prog-
ramelemekre, mint a kisvo-
natozás, a színházi előadások 
sora vagy éppen a Szüreti bál a 

sportcsarnokban – hangoztat-
ta Kriza Ákos.

Felhívta ugyanakkor arra is 
a figyelmet, hogy az év hátra-
lévő részében további két ren-
dezvényre is várják még az 
érdeklődőket: legközelebb a 
Salkaházi karácsonyon talál-

kozhatnak a szépkorúak a Mű-
vészetek Házában, aztán pedig 
előszilvesztert tartanak a Ge-
nerali Arénában. Kriza Ákos 
felhívta a figyelmet, hogy la-
punkban, a Miskolci Naplóban 
minden részletet időben olvas-
hatnak majd a programokról.

A CIRKUSZHERCEGNŐ

Kinyitott az Advent Mis-
kolc(on)! Ünnepi fényárban 
úszik a város, miután hétfőn 
délután 5 órakor hivatalosan is 
megnyitották Miskolc adventi 
terét. Begyújtották a Szeretet 
Sütigyár sütőit, elhelyezték az 
első ajándékokat a Szeretetdo-
bozba, felkapcsolták a város 
főutcájának ünnepi fényeit – 
hivatalosan is megérkezett az 
Advent Miskolc(ra)!

– Miskolc közösségének ere-
jét, összetartozását mi sem mu-
tatja jobban, mint hogy egy ilyen 
esős napon is megtelt élettel a 
Szent István tér, ebből az ün-
nepi alkolomból – fogalmazott 
köszöntőjében az adventi tér 
megnyitásánál Alakszai Zoltán 
jegyző. Mint mondta, amikor 
elkezdték az Advent Miskolc 
programsorozatát, hittek abban, 
hogy Miskolc város ereje igazá-
ból most is a közösségekben rej-
lik. Tavaly felépítették az ország 
legnagyobb Szeretetdobozát, 
idén pedig felállították az ország 
első és egyedülálló, hét méter 
magas Éneklő Fenyőjét.

2018 a családok éve, s mint 
tudjuk a család a legkisebb kö-
zösség – folytatta a jegyző. En-
nek fényében az elkövetkező 
négy hétben, az adventi koszo-
rú négy gyertyája a család alko-
tórészeit jelképezi majd. Az első 

az anyát, a második az apát, a 
harmadik a gyermekeket, a ne-
gyedik pedig az egész családot. 
A jegyző felhívta a miskolciak 
figyelmét a tér szemközti ré-
szén felállított Szeretetdobozra, 
amelynek adományaival tavaly 
több száz gyermek karácsonyát 
tették boldogabbá. Beszédét kö-
vetően Alakszai Zoltán felkap-
csolta a város ünnepi fényeit.

A Magyar Vöröskereszt me-
gyei szervezetének igazgatója, 
Grubert Roland a közösségek 
adventjének fontosságát hang-
súlyozta, melynek szellemében 
újra beindították a Szeretet Sü-
tigyár sütőit és kinyitották Ma-
gyarország legnagyobb Szeretet-
dobozát. Tavaly több mint 500 
csomag adomány gyűlt össze az 
ország legnagyobb Szeretetdo-
bozában, amelyeket rászoruló 
gyermekeknek juttattak el.

Az első ajándékcsomagokat 
idén Alakszai Zoltán és Grubert 

Roland helyezték el a város Sze-
retetdobozában, majd a Miskol-
ci Nemzeti Színház kórusának 
ünnepi műsorát hallhatta a kö-
zönség.

Éneklő Fenyő –  
Magyarországon először!

Az Advent Miskolc köz-
pontjában, a Szent István té-
ren november 26-ára felállítot-
ták Magyarország első Éneklő 
Fenyőjét, amelyen aznap, 17 
óra után a Miskolci Nemze-
ti Színház kórusa lépett fel. A 
10 méter széles alapon nyug-
vó, 7 méter magas, fenyőfa ala-

kú színpad díszítéséhez 2 és fél 
tonna fenyőágat és 300 méter 
hosszú világító füzért használ-
tak fel. 

Az Éneklő Fenyő a város kará-
csonyfájaként a munkahelyek és 
intézmények közösségeit várja: 
a csapattagok közösen énekel-
hetnek, és ötletes koreográfiával 
mutathatják meg egyéniségüket 

az ország első, életre keltett kará-
csonyfájának díszeként.

Kórusverseny
Miskolc idei adventjének kö-

zéppontjába a közösség áll. Így 3 
kategóriában – általános iskolai, 
középiskolai, felnőtt – kórusver-
senyt is hirdettek, amelyre már 
14 kóruscsoport jelentkezett 
Miskolcról és a megyéből, akik 
az Éneklő Fenyőn adják majd elő 
produkciójukat.

Családok adventi koszorúja
Idén a családok évét hirdet-

te meg a kormány, így mikor a 
Szent István tér óriási adventi 
koszorújának gyertyáit megy-
gyújtjuk, Miskolc a családokat is 
ünnepli. A 4 gyertyagyújtás ün-
nepsége az anya, az apa, a gyer-

mek és a család fogalma köré 
épül.

Az Advent Miskolc színpadán 
Miskolc ifjú tehetségei mellett 
igazi sztárok adnak karácsonyi 
koncertet. Az ünnepi fények és 
a városháza fényfestése mellett 
idén is megnyílt az Angyalkert, 
naponta kinyitják a főtéren lévő 
adventi naptár ablakait, de óriás-
kerékről is megnézhetjük az ün-
nepi fénybe öltözött belvárost. A 
Szent István téren felállított Sü-
tigyár és az ország legnagyobb 
Szeretetdoboza várja az ado-
mányokat, amelyet a Magyar 
Vöröskereszt megyei szerveze-

te juttatja el azoknak, akiknek 
szükségük van rá.

A belváros sétálóutcáján, a 
Széchenyi utcán november 26-
ától adventi vásárt tartanak, 
ahol közel 50 árus kínálja ter-
mékeit. Az adventi programso-
rozat idején is megtartja a város 
a régiségvásárt és a termelői pi-
acot, mindezt ünnepi hangu-
latban, a karácsonyra készülő-
dés jegyében. Miskolc páratlan 
karácsonyi programkínálatát 
a város adventi villamosa teszi 
teljessé, amely december 2-án, a 
gyertyagyújtási ünnepség végére 
érkezik a Szent István térre. 

MESESZÉP FÉNYÁRBAN ÚSZIK A VÁROS – 
MEGÉRKEZETT AZ ADVENT MISKOLCRA

Újabb nagy sikerű színházi előadás a Salkaházi Programban
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„Mi nem migránsokra, hanem magyar 
gyermekes családokra építjük a jövőt"
„Az ellenzék, ha tehetné, 
megint elvenne a gyermekes 
családoktól és inkább a be-
vándorlóknak adná” címmel 
tartott sajtótájékoztatót a 
családokról szóló nemzeti 
konzultációval kapcsolatban 
csütörtök délután Miskolcon 
Csöbör Katalin (Fidesz-KD-
NP) országgyűlési képviselő.

–  A magyarországi parla-
menti ellenzék pártjai, megint 
vagy nem akarják, vagy nem 
tudják megérteni a kormány 
törekvéseit – fogalmazott a 
politikus, kiemelve: ezúttal 
minden eddiginél messzebb 
mennek, széttépik a kérdőíve-
ket, és erre buzdítják a válasz-
tópolgárokat is.

Nem lehet véletlen, hogy 
pontosan ebben a kérdésben 
vesztik el a józan ítélő képessé-
güket, hiszen a családvédelem 
talán a legfontosabb kérdés a 
magyar jövő szempontjából 
– hangoztatta Csöbör Kata-
lin. Mint mondta, a magyar 
családok védelmének nincs 
alternatívája, ugyanakkor ez 
a kérdés szorosan összefügg 
a bevándorlás problémájával 
is. – A magyar ellenzék kép-
viselői az Európai Parlament-

ben minden bevándorláspár-
ti javaslatot megszavaznak, 
ugyanakkor rendre leszavaz-
zák a magyar Parlamentben a 
magyar kormány családvédel-
mi törvényjavaslatait – hang-
súlyozta a képviselő.

A kormánypárti politikus 
elmondta, a nyugat-európai 
példákból tudjuk, hogy a mig-
ránsok rengeteg pénzbe ke-
rülnek, miközben egyáltalán 

nem biztos, hogy a közeljövő-
ben adófizető dolgozók lesz-
nek. Nem beszélve a meglé-
vő biztonsági kockázatokról, 
amelyek az elmúlt években 
a szemünk előtt váltak saj-
nos szörnyű valósággá. – A 
Fidesz-KDNP számára min-
dig is a gyermek volt az első. 
Mi nem migránsokra, hanem 
magyar gyermekes családok-
ra építjük a jövőt és döbben-

ten állunk az előtt a tény előtt, 
hogy a balliberális ellenzék 
pártjai ezt képtelenek meg-
érteni – hangsúlyozta az or-
szággyűlési képviselő. Csö-
bör Katalin kiemelte, készek 
további intézkedésekre is, eh-
hez várják a magyarok véle-
ményét. Erről szól a családok 
védelméről indított konzultá-
ció, amelyre december 20-ig 
várják a válaszokat.

Folyamatosan dolgoztak a 
napokban a munkagépek 
Diósgyőrben, a Kárpáti 
utcai garázssornál aszfal-
toztak.

A lakók szerint rendkívül 
jelentős itt az átmenő forga-
lom és ennek következtében 
mindig nagy volt a por is a 
korábbi, zúzalékos útszaka-
szon. Deák-Bárdos Mihály, a 
terület önkormányzati kép-
viselője lapunknak elmondta: 
az ott élők kérését figyelembe 
véve döntött úgy, hogy képvi-
selői alapja terhére több mint 
100 méteres szakaszon elvé-
gezteti az út aszfaltozását. A 
beruházás öt és fél millió fo-
rintba került, amelyet képvi-
selői alapjából biztosít. 

Mint megtudtuk, a ki-
vitelezési munkák a terve-
zettnél kicsit később kez-
dődhettek el. Deák-Bárdos 
Mihály helyszíni tájékozta-
tása szerint az volt a prob-
léma, hogy a munkák miatt 
– többek között – át kellett 
helyezni egy villanyoszlo-
pot is. Fontosnak tartották 
azonban a komlpex, tartós 
eredménnyel járó munka-
végzést. – Nyilván nem sze-
rettünk volna félmunkát vé-
gezni, itt a későbbiekben is 
nagy forgalom lesz, látható-
an nagy erre az átjárás ami-
att, hogy ne kelljen átmen-
ni az egész Stadion utcán 
– mutatta a politikus, a be-
ruházás részleteit ismertető 
sajtótájékoztatóján. 

Aszfaltot kapott  
a forgalmas útszakasz

Nemzeti konzultáció

Elkészült az Árok utcai 
buszforduló, modern, asz-
faltos kialakítása. A beru-
házás részleteiről kedden 
Kovácsné Budai Mária ön-
kormányzati képviselő és 
Singlár Zsolt, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója tájékozta-
tott.

Kovácsné Budai Mária 
egyebek mellett elmond-
ta: tulajdonképpen egy ti-
zenhárom éves beruházás 
lezárására került most sor. 
2005-ben kezdeményezték a 
helyi lakók a terület bekap-
csolását a buszközlekedésbe, 
amit az MVK Zrt. a 11-es já-
rat útvonalának módosításá-

val 2006-ban el is indított. A 
buszok a Sellő köz és a Sel-
lő utca érintésével fordultak 
meg, ezek azonban nem vol-
tak alkalmasak a terhelésre, 
hamar megrongálódtak.

Az Árok utca végén egy 
év múlva alakítottak ki egy 
olyan területet, ahol megfor-
dulhattak a buszok. Ennek 
egyik része önkormányzati 
tulajdonú volt, másik része 
azonban magánterületekre 
esett. A tulajdonviszonyo-
kat csak 2016 végére sikerült 
rendezni.

A nyomvonal mostaná-
ig zúzalékos volt, egy héttel 
ezelőtt készült el a végleges 
aszfaltburkolat. A beruhá-

zás mintegy tizennyolcmil-
lió forintba került, melyhez 
Miskolc város polgármestere 
nyolcmillió forintot biztosí-
tott a város költségvetéséből, 
Kovácsné Budai Mária pedig 
tízmilliót a képviselői kere-
téből.

Singlár Zsolt, az MVK Zrt. 
vezérigazgatója a sajtótájé-
koztatón kiemelte: most már 
biztonságosan és komforto-
san fordulhatnak meg a bu-
szok az Árok utca végén is. 
A buszforduló alkalmassá 
vált a biztonságos fordulásra 
még télen is. Buszvezetőink 
szeretik, oktatáson is bemu-
tatjuk – hangoztatta a vezér-
igazgató.

Elkészült az Árok utcai buszforduló

A DVTK Kosárlabda Kft. (3530 Miskolc, 
Görgey A. 19.) megbízásából eljáró KÖRNY-
ACE Kft. (3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.) 
kérelmére indult, a Miskolc 21681/6 hrsz.-ú 
ingatlanon tervezett kosárlabda csarnok létesí-
tése kapcsán, a területi környezetvédelmi ható-
ság (B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mind-
szent tér 4.) a folyamatban volt előzetes vizsgá-
lati eljárást lezárta. 

Határozatában megállapította, hogy az elő-
zetes vizsgálati dokumentációban foglaltak 
megvalósításához környezeti hatásvizsgálat le-

folytatása nem szükséges, továbbá rögzítette, 
hogy a tervezett kosárlabda csarnok létesíté-
séhez a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe 
tartozó egyéb engedély beszerzése nem szük-
séges.

A határozat teljes szövege – előzetes egyez-
tetést követően – 2018. december 12-ig meg-
tekinthető a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Miskolc Járási Hivatalának Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, 
Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építési 
és Környezetvédelmi Osztályán (Miskolc, Vá-
rosház tér 8. sz.) ügyfélfogadási időben.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

A Miskolc Televízió Hívő-
Szó című műsorában de-
cember 2-án, 17 órai kez-
dettel az  avasi református 
templomból közvetítenek 
istentiszteletet, felvételről. 
Igét hirdet: Birtha Melinda 
református lelkész.  Közre-
működik az Avasi Örömhír 
kamaraegyüttes.

December 1-jén, szom-
baton 16 órától a minorita 
templomban rendezik meg 

a Fráter György Katolikus 
Gimnázium szalagavató ün-
nepségét. Ezen a napon az 
esti szentmise után koncertet 
ad Sztahura Ágnes és Szura-
senko Dániel az Avas-dé-
li Ige-templomában. Utána 
agapé lesz, majd december 
2-án, 16 órakor mocorgós 
mise lesz a kápolnában. De-
cember 3-án, hétfőn kezdőd-
nek a roráték, a hajnali szent-
misék az adventi időben, 
minden templomban a meg-

hirdetett időpontban. A jövő 
héten lengyel filmhét kezdő-
dik a Művészetek Házában. 
Csütörtökön, 6-án, 16 órá-
tól a „Két korona” című fil-
met vetítik, mely Maximili-
an Kolbe atya életéről szól. 
A belépés ingyenes. Jövő va-
sárnap, 9-én, 18 órától tartják 
ezüstmiséjüket a minorita 
templomban Bogdan Adam-
czyk és Pawel Czebula len-
gyel minoriták, akiket 25 éve 
itt szenteltek pappá.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Ilyen volt a buszforduló  
2018 szeptemberében Ilyen lett 2018. november végére

Szombaton pénteki me-
netrend az MVK-nál

December 1-jén, szomba-
ton – a munkanap áthelye-
zése miatt – az MVK autó-
buszai és villamosai pénteki 
menetrend szerint közleked-
nek.

Változik a villamosközle-
kedés a vásár idején

December 2-án, vasárnap 
a régiségvásár miatt 07:00-
15:00 óra között villamosok 

helyett villamospótló autó-
buszok közlekednek a villa-
mosra érvényes menetrend 
szerint a Tiszai pályaudvar és 
a Malomszög utca között. A 
Tiszai pályaudvarról az utol-
só 2-es villamos 06:39-kor, az 
utolsó 1-es szerelvény 07:00 
órakor indul. Az első villa-
mospótló autóbusz a Tiszai 
pályaudvarról 07:10-kor, az 
utolsó 14:50-kor indul. A Ma-
lomszög utca – Felső-Maj-
láth, illetve a Malomszög utca 

– Vasgyár szakaszon tovább-
ra is villamosok közlekednek.

Változás a 44-es, 45-ös au-
tóbusz menetrendjében

Négy adventi vasárnapon 
– december 2., 9., 16. és 23. – a 
Pesti úti Auchan áruház kérésé-
re még egy 44-es autóbusz indul 
a Centrumtól 20:45-kor, illetve 
az áruháztól 21:25-kor. Dolgo-
zói kérésre december 3-ától a 
Búza térről 16:15 helyett 16:05-
kor indul a 45-ös autóbusz.

Közlekedési hírek, információk



Mint arról már hírt adtunk, 
nemrégiben önkormányza-
ti és abszolút kategóriában 
is Miskolc város megújult 
honlapja végzett az élen az 
online marketing-kommu-
nikációs szakma legrango-
sabb hazai eseményén, „Az 
Év Honlapja” versenyen. 

– A megújult honlap kiemelt 
célja, hogy a városlakók minden 
szükséges és hasznos informáci-
ót, aktuális témát, ügyintézéshez 
kapcsolódó tudnivalót könnye-
dén megtalálhassanak. Ugyan-
akkor a Miskolc iránt érdeklődő, 
potenciális turisták számára is ér-
dekessé, vonzóvá kívánjuk tenni 
a várost, a helyi programok, ér-
tékek és látnivalók bemutatásá-
val – mondta el érdeklődésünk-
re Nagy Réka, a Polgármesteri 
Programszervezési Főosztályá-
nak vezetője, kommunikációért 
is felelős polgármesteri biztos.

– Milyen koncepció mentén épí-
tették fel a honlapot? 

– Elsődleges szempontunk az 
volt, hogy a nemrégiben elké-
szült új városi arculat alapjaira 

helyezzük a megjelenést. Mis-
kolc honlapja a külvilág felé a 
város arca, ezt mutatja meg az 
online térben, tehát modern-
nek, frissnek és naprakésznek 
kell lennie. Miskolc már régen 
túlvan az országos sztereotípiák 
által kimondott nehézipari kor-
szakán. A város egy modern, 
innovatív, 21. századi európai 
város és óriási lehetőségek előtt 
áll. Ezt mutatja meg a honlap, 
ez a fő üzenet alkotta a vizuális 
koncepciónkat, amely a hon-
lap „alapja”. Nagy hangsúlyt 
kapott ugyanakkor az is, hogy 
Miskolc új honlapja jól struk-
turált, letisztult, könnyen átlát-
ható, dinamikus és legfőképpen 
felhasználóbarát legyen. Olyan 
portál, amely magas minőségű 
képekkel és videókkal, válto-
zatos módon mutatja be, egé-
szíti ki a szöveges tartalmakat. 
Szintén fontos célkitűzés volt a 
reszponzivitás, hogy a webol-
dal rugalmasan alkalmazkod-
jon valamennyi böngészőtípus 
képernyőjéhez. Optimális meg-
jelenést és felhasználói élményt 
biztosítson a látogatók számá-
ra minden eszközön, legyen az 
notebook, desktop, tablet vagy 
mobil. Mindez természetesen 
csapatmunka volt, a megbízás 
pedig világos koncepció mentén 
adott leírást a kivitelezőnek.

– Miskolc virtuális jelenlétében 
évek óta folyamatos fejlődés figyel-
hető meg, a város intézményi, kul-
turális honlapjait, a városi cégek 
weboldalait tekintve. Itt is érvé-
nyesül egy komplex stratégia?

– Valóban, több városi honla-
punk megújult az elmúlt évek-
ben. Némely szolgáltató honlap-
nál csupán a „ráncfelvarrásig” 
jutottunk, de ennek köszönhe-
tően már ezek is reszponzív ol-
dalak, folyamatosan frissülő tar-
talomszolgáltatással. Az elmúlt 
évek kifejezett fejlesztései közé 
sorolható viszont a Miskolci Ál-
latkert oldala, az MVK Zrt. köz-
lekedési vállalaté, vagy a Di-
ósgyőri váré. Mindháromnak 
fontos szerepe van a turizmus fej-
lesztésében, hiszen a Miskolci Ál-
latkert és az újjáépített Diósgyőri 
vár látogatottsága évről-évre nő, 
a megújult honlapokon pedig 
mindent megtalálnak az érdek-
lődők, mindezt azon a korszerű 
színvonalon, amit ma elvárunk 
az ilyen honlapoktól. Az MVK 
Zrt. honlapja 2017-es fejlesztés. 
Ez is reszponzív, össze van kötve 
a közösségi média felületekkel, 
jól átlátható, logikus felépítésű, 
akárcsak az állatkert vagy a vár 
oldala. Itt kiemelkedően jól mű-
ködik a menetrend kereső, van 
letölthető menetrend, mobil-
applikáció, valós idejű járatköve-
tés, google maps integráció – ez 
Európában az elsők között való-
sult meg –, így valós idejű online 
útvonaltervezésre is lehetőség 
van, bármilyen mobiltelefonon. 
Vagyis turisztikai kínálatunkhoz 
online kínáljuk a városon belüli 
utazások megtervezését.

– A honlapot az MGL Creative 
Kft. készítette, melynek vezetőjét 
arról kérdeztük, mit jelent szá-
mukra ez az elismerés?

– Természetesen nagy örö-
münkre szolgál, hogy a mi mun-
kánk kapta ezt a díjat. Már az 
önkormányzati kategória díját 
elhozni is nagyon sokat jelentett 
számunkra, de az, hogy a fődíjat 
is mi kaptuk, óriási büszkeség. 
Hatalmas szakmai elismerés és 
visszaigazolás nekünk és éppany-
nyira a városnak is – válaszolta 
Jeney Ákos. 

– Ön szerint mi volt a siker 
alapja? 

– Véleményem szerint az, 
hogy a város szakembereivel 
rendkívül szoros együttmű-
ködésben tudtuk elkészíteni a 
honlapot. Megrendelői oldal-
ról kezdettől fogva világos volt 
az üzenet, hogy mit szeretné-
nek elérni az új honlappal. Úgy 
gondolom, ez maradéktalanul 
sikerült is, a jó kooperációnak 
köszönhetően. A miskolc.hu 
projekt igazi csapatmunka volt, 
tele izgalmas feladatokkal, kihí-
vásokkal és kiváló szakmai sze-
replőkkel, mind a megrendelők 
részéről, mind pedig a mi olda-
lunkról.

– Mennyire jellemző ezen a te-
rületen a konkurencia? Tanulmá-
nyozták a tervezés során más vá-
rosok honlapját?

– Természetesen ebben a 
szegmensben is van konkuren-
cia. A tervezési folyamat elején 
rengeteg hazai és külföldi város 

honlapját tanulmányoztuk, ke-
resve a jó példákat, felhaszná-
lóbarát megoldásokat. De min-
denképpen valami mást, valami 
újszerűt szerettünk volna alkot-
ni, amit elsősorban vizuálisan 
lehetett megtenni. A városi tar-
talom strukturálása, a „Városhá-
za” illetve az „Élet a városban” 
főmenük létrehozása például ki-
fejezetten újszerű és megkülön-
bözteti Miskolc honlapját a töb-
bi városétól.

– A készítők már látják, merre 
kell majd továbbmenni? Milyen 
fejlődési út előtt állhat Miskolc 
honlapja?

– Folyamatosan figyeljük az 
oldal látogatottságát, a látogatók 
aktivitását. Gyűjtjük a hasznos 
észrevételeket, amelyek mentén 
érdemes lesz majd továbbgon-
dolni és fejleszteni a honlapot, a 
felhasználói élmény maximalizá-
lása érdekében.
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Pénteken ünnepelte fenn-
állásának 50. évforduló-
ját a Bulgárföldi Általános 
Iskola. Jelenleg mintegy 
háromszáz gyermek tanul 
az intézményben, amely a 
legrégebbi miskolci iskolák 
közé tartozik.

A legnehezebb dolog a mai 
világban, egy iskolának fenn-
maradni és jól csinálni azt, 
amit csinál – fogalmazott a 
pénteki ünnepségen Mohr 
Rita, a Bulgárföldi Általános 
Iskola intézményvezetője. 
Hozzátette: próbálnak min-
dent megtenni azért, hogy az 
intézmény azokat a múltban 

megszületett értékeket képvi-
selje, amelyeknek köszönhe-
tően sikerült eddig fennma-
radniuk.

– Fontosnak tartjuk a ha-
gyományőrzést, ugyanakkor 
a két tanítási nyelvű oktatást, 
a digitális ismereteket is, hogy 
megtanítsuk a gyerekeket a 
mai világban tanulni, élni, 
kooperatív módon együtt dol-
gozni más emberekkel – han-
goztatta az igazgatónő.

Hubay György országgyű-
lési képviselő köszöntőjében 
kiemelte: a Bulgárföldi Álta-
lános iskola a legrégebbi mis-
kolci tan intézmények közé 
tartozik. Mint mondta, ez 
egy kiváló intézmény, amely 
nagyon sok értékes embert 
nevelt már fel: a sportéletben, 

és a tanulmányi versenyeken 
való részvételük tisztelet-
reméltó. – Bulgárföld a vá-
lasztókörzetemhez tartozik, 

figyelemmel kísérem a város-
rész életét, és elmondhatom, 
hogy az iskola pedagógusai 
valóban kiváló munkát vé-
geznek – hangsúlyozta az or-
szággyűlési képviselő, hozzá-
téve, hogy az általános iskolai 
oktatás adhatja meg a megfe-
lelő alapokat egy gyermek ké-
sőbbi életéhez.

László István tankerületi 
igazgató szerint az iskola öt-
venéves története közös tu-
dásból, élményből és érzések-
ből tevődik össze. Kiemelte, öt 
évtized alatt rengeteg változá-
son ment át az intézmény, s fél 
évszázad távlatában már az is 
nagyon fontos, hogyan, mi-

lyen értékeknek köszönhető-
en marad fenn egy iskola.

Megszólalt az ünnepségen 
Tisza Áron nyolcadik osztá-
lyos tanuló is, akinek a nővé-
re és az édesanyja szintén a 
Bulgárföldi Általános Iskola 
tanulója volt egykor. Elmond-
ta, ez egy nagyon jó iskola, 
nagyon jó alapokat kapott itt 
a továbbtanuláshoz. Nagyon 
jó a közösség is, mindig re-
mek a hangulat az órákon és 
az osztálykirándulásokon. Az 
ünnepi beszédeket követően 
az általános iskola tanulói ze-
nés-táncos műsorral kívántak 
boldog születésnapot iskolá-
juknak.

„Ez egy kiváló intézmény, mely nagyon sok értékes 
embert nevelt fel” 

„HATALMAS SZAKMAI ELISMERÉS NEKÜNK 
ÉS A VÁROSNAK IS”

A miskolc.hu projekt igazi csapatmunka volt

ÖTVENÉVES A BULGÁRFÖLDI ÁLTALÁNOS ISKOLA
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„Az Ige testté lett, közöt-
tünk lakott, és láttuk az ő di-
csőségét, mint az Atya egy-
szülöttjének dicsőségét, telve 
kegyelemmel és igazsággal.”  
Jn 1,14

Az adventi időszak az egyik 
legszebb része az évnek. Min-
denki készül karácsony ün-
nepére. Gyermeki áhítattal 
várjuk az ünnep varázsát, a 
hópelyheket, a havas fehér 
tájat és a meleg szoba szere-
tettel teli hangulatát. Mégis 
sokak számára a készülődés, 
az ajándékok beszerzése, a sü-
tés-főzés romba dönti az ün-
nep varázsát. Hogyan lehetne 
mindezt elkerülni és megra-
gadni azt, amit az ünnep hir-
det?

Kétezer évvel ezelőtt Betle-
hemben, Jézus születése he-
lyén nem a bevásárlás okozott 
gondot, hanem az adóösz-
szeírás. Mindenki próbálta 
elkerülni a nagyobb adó fi-
zetését. Ebben a politikai lég-
körben érkezett Mária és Jó-
zsef Názáretből Betlehembe. 
A nagy sürgés-forgásban nem 
volt már megfelelő szállás szá-
mukra csak egy istálló. Mégis 
ez az istálló a menny legna-
gyobb ajándékát tartogatta 
az emberiségnek, mert itt szü-
letett meg a gyermek Jézus. 
Angyalok énekeltek a pász-

toroknak, akik a hír kapcsán 
elmentek megkeresni az Üd-
vözítőt. Bölcsek jöttek hozzá 
ajándékaikkal messzi keletről. 
Heródes a zsidók királya pedig 
halálra kerestette a gyermeket, 
vetélytársat látva Benne.

Ha jól akarunk készülni 
idén karácsonyra, ne magun-
kat díszítgessük, ne az ajándé-
kokban keressük a csodát, de 
ne is egymásban. Sokkal in-
kább abban, aki maga a cso-
da, az Isten Fiában, aki kö-
zénk jött. A csoda mindig ott 
kezdődik, amikor Hozzá me-
gyünk, Őt hallgatjuk, az éle-
tünk vezetését Rá bízzuk. A 
karácsonyi csoda az, amikor 
engedjük, hogy beköltözzön 
az életünkbe, a szívünkbe és 
megérintsen jelenléte. Ebből a 
változásból fakad az énekszó 
és lesz meghitt közösségünk, 
áldott ünneplésünk az Ő je-
lenlétében. Engedjük, hogy 
Ő öltöztessen karácsonyba és 
nem mi akarjunk ünnepet ké-
szíteni. Kétezer évvel ezelőtt is 
Ő jött közénk és ez ma sincs 
másként. Az Ige (Jézus) kö-
zöttünk lakott. Ha most is így 
lesz, akkor a fenti idézet min-
den csodája valósággá válhat. 
Áldott Jézusba öltözést Mind-
nyájunknak!

SÁNDOR FRIGYES
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ   

ADVENTI 
GONDOLATOK

Advent első vasárnapján eb-
ben az évben is útjára indul 
Miskolc messze földön híres, 
szinte már ikonikussá vált 
adventi villamosa. A szerel-
vény minden évben megújul, 
új látványelemekkel gazda-
godik, ami viszont állandó: 
mindig különleges karácsonyi 
hangulat várja az utasokat. 
Az idei adventi villamoson a 
héten még dolgoztak, az utolsó 
simításokat végezték, de egyes 
részleteket már meg tudunk 
mutatni.

Immár hét éve van Miskolc-
nak adventi villamosa, évről 
évre más a díszítés. Idén egy jég-
palota elevenedik meg, amely-
nek az oldala 3D-s elemekkel 
van díszítve, emellett több száz 
méter led- és fényfüzér van rajta.

Néhol rejtett világítással, ami 
csak növeli a 3D-s díszítőele-
mek látványát. Az idei adven-
ti villamos is különleges ka-

rácsonyi hangulattal, egyedi 
eleganciával várja az utasokat. 
Minden új köntösben, átfestve 
jelentkezik, a villamos külsejét 
is átfestették, nem pedig felmat-

ricázták. Az ablak jégvirág ha-
tású, oldalt „jégcsapok” díszítik, 
mindezt árnyékolták, s csillám-
port szórtak rá. Természetesen 
megtalálhatóak a hagyományos 

karácsonyi kellékek is: gömb, 
fenyőág, rénszarvas, harang, 
gyertya, Mikulás és hóember. A 
kandalló és a vele szemben lévő 
kanapé már ismerős, idén szól a 
folyamatos karácsonyi zene, ad-
venti vasárnaponként pedig az 
élőzene is lesz. Az adventi villa-
mos érvényes bérlettel és menet-
jeggyel használható az egyes vil-
lamos vonalán december 2-től 
január 6-áig.

Szepesi Gábor, az Avalon Park 
kreatív séfje az ősz utolsó 
napjaiban sem tétlenkedett és 
ismét egy fenséges, szezonális 
recepttel készült olvasóinknak. 
Természetesen ezúttal is egész-
ségünk megőrzését szem előtt 
tartva választott alapanyagot. 
A sütőtököt – ellentétben a 
nevével – nem csak sütni lehet. 
Készíthetünk belőle leveseket, 
köreteket és desszerteket is. Ez 
alkalommal Gábor egy isteni 
krémlevest varázsolt belőle, 
próbálják ki Önök is receptjét!

„Az egyik kedvenc recepte-
met szeretném elárulni Önök-
nek. Ősz végén szeretettel ké-
szítem el otthon és az Avalon 
Parkban is. Gyorsan elkészíthe-
tő és mindenki szereti. A gyöm-
bér, a narancs és a sütőtök együtt 
remek ízharmóniát alkot. Amel-
lett, hogy a sütőtök nagyon fi-

nom, fontos tudni róla, hogy 
magas karotin tartalommal is 
rendelkezik, valamint kimagas-
ló kalcium, foszfor, C-vitamin és 
rostforrást biztosít számunkra. 
Remélem, a receptem minden-
kinek elnyeri a tetszését. 

Hozzávalók 4 fő részére: 1 kg 
sütőtök; 2 db közepes vörös-
hagyma; 1 ujjnyi gyömbér; 3 szál 
kakukkfű; 2 db narancs; olívao-
laj; só; tökmag; tökmagolaj. 

A sütőtököt kettévágjuk, a 
magokat kiszedjük egy kanál 
segítségével, majd a tököt sü-
tőben körülbelül 180 fokon 
30 perc alatt készre sütjük. A 
hagymát félkarikára vágjuk, és 
olívaolajon megfonnyasztjuk. 
Közben hozzáadjuk a kakukk-
füvet, a megpucolt és felkari-
kázott gyömbért, majd meg-
sózzuk. Ha a sütőtök elkészült 
a hagymához adjuk a húsát. 
Felengedjük vízzel, egyet forra-
lunk rajta, majd leturmixoljuk. 
Ha megfelelő a levesünk állaga, 
a narancshéjat belereszeljük és 
a levét is belefacsarjuk. Az el-
készült krémlevest pirított tök-
maggal és tökmagolajjal díszít-
hetjük.”

AVALON GASZTROKALANDOK
Gyömbéres-narancsos sütőtökkrémleves Avalon módra

ÚJ LÁTVÁNYELEMEKKEL,  
MEGSZOKOTT HANGULATTAL 

November 22-én hirdették ki az év felelős foglalkoztató-
ja pályázat eredményét a Várkertbazárban, ahol azoknak a 
munkáltatóknak a munkáját ismerték el, akik példaértékűen 
és sokoldalúan tesznek munkavállalóik jóllétéért. A Miskolc 
Holding Zrt. különdíjban részesült a „Felelős foglalkoztató a 
régió munkaerőpiacának fejlesztéséért" témában.

Az OFA Országos Foglal-
koztatási Közhasznú Non-
profit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (OFA Nonprofit 
Kft.) harmadik alkalommal 
hirdette meg „Az év felelős 
foglalkoztatója” elnevezésű 
pályázatát. 2018-ban is ke-
resték az ország azon mun-
káltatóit, akik az emberi 

erőforrást vállalatuk legfon-
tosabb értékeként kezelik, 
ezért megtartásuk, fejlesz-
tésük és jóllétük érdekében 
erőfeszítéseket is tesznek. 
Összesen 73 munkáltató pá-
lyázott, a Miskolc Holding 
Zrt. különdíjban részesült a 

„Felelős foglalkoztató a régió 
munkaerőpiacának fejleszté-
séért” témában.

A felelős foglalkoztató 
fontosnak tartja a minősé-
gi munkahelyek megterem-
tését, a család-barát hozzá-
állást, a közösségteremtést, 
a fejlődési és előrelépési le-
hetőségek biztosítását, a 
képzést és fejlesztést, a csa-
patépítést, az egészségmeg-
őrzést, a helyi közösségek és 
az egész társadalom fejlődé-
sét egyaránt.

Különdíjas lett a Miskolc  
Holding Zrt.

Az Év Felelős Foglalkoztatója
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Vízilabda
A Magyar Kupa elődöntőjébe kerüléssel 

sporttörténelmet író Miskolc és a Bajnokok 
Ligájában vitézkedő Szolnok összecsapásá-
val zárult az E.ON Férfibajnokság hatodik 
fordulója november 25-én este. Sike József 
tanítványai mindent elkövettek annak ér-
dekében, hogy megcibálják az oroszlán baj-
szát és otthon tartsák a három pontot. Kivá-
lóan tartották a tempót a vendégekkel, akik 
huszáros hajrájuknak köszönhetően nyer-
ték meg a mérkőzést. (E.ON Férfibajnok-
ság, Alapszakasz, 6. forduló B-csoport Pan-
nErgy-MVLC-Szolnoki Dózsa 10-12 (2-4, 4-3, 
2-2, 2-3))

Labdarúgás

A kiesés elől menekülő Diósgyőr 3-2-re le-
győzte a negyedik helyezett MTK-t a labda-
rúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának múlt 
szombat esti mérkőzésén. A Diósgyőr a mér-
kőzés 74. percében még 3-0-ra vezetett, a 
vendégeknek egy 81. percben rúgott góllal, 
és egy, a rendes játékidőn, illetve a hosszab-
bításon is túli büntetővel sikerült a szépítés. 
A DVTK második találkozóját nyerte meg a 
saját közönsége előtt, míg a fővárosi kék-fe-
hérek másodszor kaptak ki idegenben. A 12 
pontos Diósgyőr így valamennyire ellépett a 
sereghajtó Haladástól és Kisvárdától. (OTP 
Bank Liga 15. forduló Diósgyőri VTK – MTK 
Budapest 3-2 (2-0)) 

Női kosárlabda
Az Európa Kupa G-csoport 4. fordulójában 

Csehországban játszott szerdán az Aluinvent 
DVTK és nagyszerű játékkal magabiztosan 
győzte le a KP Brno gárdáját. (Női kosárlabda 
Európa Kupa G-csoport 4. forduló KP Brno – 
Aluinvent DVTK 70-83)

Jégkorong
November 23-án, rendkívül izgalmas 

mérkőzésen egy pontot szerzett DVTK Je-
gesmedvék a HC Košice ellen, miután a 
büntetőlövésekben jobbnak bizonyult a 
kassai csapat. A találkozón Magosi szerezte 
meg a vezetést, majd Galamboš a harmadik 
harmadban egyenlített. A rávezetések során 
Ladislav Nagy döntötte el plusz pont sorsát. 
(DVTK Jegesmedvék – HC Košice 1-2) Két 
nap múlva négy góllal győzték le a listave-
zető HKM Zvolen együttesét a Macik. A gól 
nélküli első harmad után a középső játék-
részben Miskolczi, Vas és Magosi is betalált, 
majd Adorján bravúrjainak köszönhetően a 
hajráig nem változott az eredmény. A vég-
eredményt Slovák üres kapus gólja állítot-
ta be. (DVTK Jegesmedvék – HKM Zvolen 
4-0) November 27-én Gyetváról is sikerült 
elhozni a három pontot. A találkozón két-
szer is vezetést szerzett a hazai gárda, azon-
ban előbb Loiseau, majd emberhátrányból 
Magosi egyenlített. Szűk hat perccel a mér-
kőzés vége előtt Szirányi Bence lőtte a győz-
tes gólt. (HC 07 Detva – DVTK Jegesmedvék 
2-3)

Úszás
A Magyar Egyetemi – Főiskolai Orszá-

gos Bajnokság (MEFOB) idei úszó viadalát 
november 24-én, szombaton Budapesten, a 
Tüske Uszodában rendezték meg. A Miskolc 
Városi Sportiskola (MVSI) úszó szakosztá-
lyát erősítő Sztankovics Anna a Testnevelési 
Egyetem színeiben 4 aranyérmet (két egyéni 
és két váltó) gyűjtött be, ráadásul 50 m gyor-
son új egyéni csúccsal sikerült nyernie.

HÍREK, EREDMÉNYEK

Véget ért a Korzó által kiírt 
kreatív dizájnpályázat, a 
miskolci nyertes, Miknyóc-
ki Judit alkotásából limitált 
kiadású kiegészítő-kollekció 
készült. 

A felhívásra Miskolc ihlette 
pályaművekkel lehetett jelent-
kezni: a pályázók feladata az 
volt, hogy megmutassák, mit 
jelent számukra a városuk. 
Szolnokról, Miskolcról és Szé-
kesfehérvárról több mint 200 
alkotás érkezett, ezek közül 
választotta ki a zsűri a tíz leg-
jobb munkát.

A végső győztes kilétéről 
online közönségszavazáson 
döntöttek. A miskolci pá-
lyaművekre mintegy ötez-
ren szavaztak, kimagaslóan, 
csaknem hétszázan a győztes, 
Miknyóczki Judit alkotására. 
– Huszonkét éves vagyok, a 
Miskolci Egyetem marketing 
kommunikáció szakirányon 
tanulok. Eddig csupán a hob-
bim volt a rajzolás, de most 
már komolyabban szeretnék 
foglalkozni vele – nyilatkozta 
a nyertes. 

A szerdai, hivatalos díját-
adón elindult a limitált ki-
adású kiegészítő-kollekció 
értékesítése is. Az esemény 
rengeteg embert vonzott, 
Miskolc önkormányzatának 
képviseletében jelen volt Mol-
nár Péter képviselő, az Okta-
tási, Kulturális, Turisztikai, 

Ifjúsági és Sport Bizottságá-
nak elnöke, aki elmondta, 
hogy a város is a kezdemé-
nyezés mellé állt.

– Mindent örömmel foga-
dunk és támogatunk, ami erő-
síti a helyi identitást, bemu-
tatja, népszerűsíti Miskolcot. 
Erre a felhívásra pedig olyan 
pályamunkákat vártak, ame-

lyek Miskolcot jelenítik meg 
bizonyos termékeken. Fon-
tosnak tartjuk azt a jótékony 
célt is, amit a pályázat szolgál, 
hiszen minden egyes eladott 
termék árából a Gyermekre-
habilitációs Alapítványt tá-
mogatják – fogalmazott Mol-
nár Péter.

A nyertes pályamű pedig 
sapkákon és/vagy hátizsáko-
kon kelt életre. Az ezek ér-
tékesítéséből befolyt össze-
get a szervezők a „GYERE” 
Gyermekrehabilitációs Ala-
pítvány számára ajánlják fel.  
A Ceetrus Miskolc önkor-
mányzatával együttműköd-
ve döntött a kedvezményezett 
szervezetről. A győztes logó-
val ellátott termékek limitált 
számban megvásárolhatók 
a Playersroomban december 
16-áig.

„A Te városod, a te 
divatod, tervezd meg!”

A Diósgyőr Szurkolók Kö-
zössége – Egyesület tisz-
telettel kéri a Diósgyőri 
Futball Club Kft. tulaj-
donosait, hogy a társaság 
következő, 2018. december 
5-én megtartandó taggyű-
lésén, a következő szurko-
lók által korábban felvetett 
témaköröket tárgyalják 
meg:

– Belvárosi jegyértékesítés 
lehetősége (Javasoljuk, hogy a 
belvárosban a hét meghatáro-
zott napjain lehetőség legyen 
belépőjegyek vásárlásra, akár 
önkormányzati tulajdonban 
lévő helyiségben is.)

– Iskolás csoportok ingye-
nes meccslátogatásainak le-
hetősége (Javasoljuk, hogy a 
DSZK egyesület által az isko-
lákkal leegyeztetett időpont-
ban, minden hazai mérkőzé-
sen legalább egy csoport (30 
fő gyermek) + kísérők ingye-
nesen vehessenek részt a sta-
diontúrával egybekötött mér-
kőzéslátogatáson.

– DVTK bérlet és jegy árai-
nak felülvizsgálata (Ha a csa-
pat a kiesőzónában tartóz-
kodik, javasoljuk a jegyárak 
25%-os csökkentést és a csalá-
di bérletek árának mérséklé-
sét, ezáltal is segítve a maga-
sabb nézőszám elérését.)

– Javasoljuk a miskolci 
önkormányzat által, a DFC 
Kft.-ben meglévő tulajdon-
részéből felajánlott, 2%-os 
tulajdonrész átruházásának 
megvitatását és a kérdéskör 
tisztázását.

A fenti kezdeményezé-
sekkel összefüggésben, több 
megbeszélést is folytattunk 
az elmúlt hetekben a tulaj-
donosokkal közösen. Bízunk 
benne, hogy hamarosan 
döntés születik a javaslatok-
kal kapcsolatban és közö-
sen dolgozhatunk tovább a 
DVTK sikereiért.

Hajrá Diósgyőr!
DSZK EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

NYÍLT LEVÉL, A DFC KFT. 
TULAJDONOSAIHOZ
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HUBAY GYÖRGY  
programigazgató

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetséges. Je-
gyek készlet erejéig átvehetők személyi igazolvány és  miskolci lak címkártya bemutatásával a Mű-
vészetek Házában (Rákóczi utca 5.) az alábbi idő pontban: 2018. december 10., 11., 12. (hétfő, kedd, 
szerda) 9.00-14.00. Egy  személy nek legfeljebb 2 jegyet tudunk biztosítani, de a személyi azonossá-
got a má sodik jegy esetében is ugyanúgy igazolni kell!
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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

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

Az akció érvényes: 
2018. 12. 01-től 2018. 12. 07-ig 

Surf mosógél, 4,9 l (color), 449 Ft/l 2199 Ft
Dove krémtusfürdő, 250 ml  
   (füge+narancsvirág), 2396 Ft/l 599 Ft 
Old Spice ajándékcsomag  
   (after shave, deo, tusfürdő) 2199 Ft
Denim ajándékcsomag  
   (after shave, deo, tusfürdő) 1999 Ft
Dove női ajándékcsomag (deo, tusfürdő) 1699 Ft
BU női ajándékcsomag (deo, tusfürdő) 949 Ft
STR8 ajándékcsomag (deo, tusfürdő) 1199 Ft
Domestos fertőtlenítő  
   (sárga, kék) 750 ml, 478 Ft/l 359 Ft
Porcelán kínáló tányér, 26 cm (mintás) 499 Ft 
Porcelán karácsonyi, kis tányér 249 Ft
Porcelán karácsonyi bögre 249 Ft
Karácsonyi vászon terítő, 140 cm széles 1599 Ft/fm

Karácsonyi ablak matricák, ajtó díszek, ajándék- 
tárgyak, díszek, boák széles választékban érkeztek. 

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2018. 09. 
17-től minden hétfőn és csütörtökön 
18 órától a Görömbölyi Művelődé-

si Házban. Négy éves kortól, kezdőket 
és haladókat egyaránt várunk. Tel.: 06-
20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo-
zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.

Kárpittisztítás! Minden típusú bú-
torkárpit helyszíni tisztítása gyors szá-
radási idővel. Ülőgarnitúrák, ágyak, 
kanapék, székek, és mindennemű kár-
pitozott felület azonnali tisztítása ga-
ranciával. Tel.: 70/320-3483, www.tisz-
titomiskolc.hu.

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.: 06-70/320-8227/210 mellék 
E-mail: info@mikom.hu
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VÁLTSA MEG IDŐBEN  
2019-ES PARKOLÓBÉRLETÉT!
HOL?

•  A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. parkolási 
divízió ügyfélszolgálatán (Széchenyi I. utca 20., 
a Miskolci Nemzeti Színházzal szemben)

•  A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. központi 
telephelyén (Győri kapu 48-50.).

MILYEN BÉRLET, MEDDIG ÉRVÉNYES?

•  Zónás parkolóbérlet: a 2018. évi zöld, sárga, kék zónás valamint kombinált 
bérletek 2019. január 10. napjáig érvényesek.

•  Általános bérlet: az általánosan használt, magánszemélyek illetve cégek által 
is megvásárolható, a város különböző zónáira vonatkozó 2018. évi zöld, sárga, 
kék zónás, valamint kombinált bérletek 2019. január 10. napjáig használhatók.

•  Kedvezményes lakossági- és intézményi bérletek: a kedvezményes la-
kossági bérlet, amely lakcímhez váltható, illetve az intézményi bérlet, amely a 
bölcsődékhez, óvodákhoz, ál-
talános- vagy középiskolákhoz 
legközelebb eső parkolókban 
használható, 2019. január 20. 
napjáig érvényes.

2018. december 
11–21.

2018. december 
27–28.

2019. január  
2–11.

2019. január 
12–19.

Parkolási divízió 
ügyfélszolgálat,

Széchenyi I. utca 20.

Bankkártya,  
készpénzfizetés  

lehetséges!

Hétfő, kedd,  
csütörtök:

08–16
Szerda:
08–18

Péntek:
08–12

Csütörtök:
08–16

Péntek:
08–12

Hétfő-péntek:
08–17

Szerda:
08–18

Szombat:
08–13

Hétfő-péntek:
08–17

Szerda:
08–18

Szombat:
08–13

Miskolci  
Városgazda  

központi telephely 
 Győri kapu 48-50.

Csak készpénzfizetés!

Nincs bérletárusítás Nincs bérletárusítás

Hétfő-csütörtök:
08–16 

Péntek:
08–12

Hétfő-csütörtök:
08–16

Péntek:
08–12

Zöldfelület fejlesztésre is  
pályázhatnak  
az Avasi Horizonton

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pá-
lyázni lehet a közösségi szinten irányított helyi fejlesztések – angol 
elnevezésén Community-led local development (CLLD) – megvalósítá-
sára. Az Avasi Horizont Helyi Közösség a Helyi Közösségi Fejlesztési 
Stratégiában megfogalmazott „Zöldfelület fejlesztés, kertgondozás tá-
mogatása” című pályázati felhívás keretében 0,5 millió és 6 millió forint 
közötti, vissza nem térítendő támogatást biztosít a rendelkezésre álló 
forrás erejéig.

A felhívásra Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának 
többségi tulajdonában lévő gazdasá-
gi társaságai, a Magyarország terüle-
tén alapított és miskolci székhellyel/
telephellyel rendelkező közalapítvá-
nyok, jogi személyiségű civil szerve-
zetek és nonprofit gazdasági társa-
ságok nyújthatnak be pályázatot. 

A cél, hogy a lakótelepi területeken 
zöldfelületi fejlesztések valósuljanak 
meg az Avasi Horizont Helyi Kö-
zösség által elkészített stratégia 
mentén. Ide érthető a helyi 
közösségek és a lakos-
ság közreműködésével 
megvalósított parko-
sítás, virágosítás, 
közösségi kertek 
kialakítása, kert-
rendezés – a 
tevékenységek 
közösségépí-
tő erejének ki-
aknázásával. 

Fontos, hogy a projektek helyszínéül 
a Helyi Közösségi Fejlesztési Straté-
giában meghatározott akcióterületet 
jelöljék meg.

A zöldfelületek fejlesztését célzó, 
összességében 15,35 millió forint for-
rásalapot kínáló felhívás európai uni-
ós támogatással, a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.

Nagyszabású közösségépítő 
program indult Miskolcon  
az Avasi Horizonton

A CLLD program során civil kezdeménye-
zések, közösségi fejlesztések valósulhatnak 
meg 100%-os támogatás segítségével.

Látogasson el Ön is a www.avasclld.hu 
weboldalra, hogy megismerhesse, közössé-
ge milyen programokra, fejlesztésekre pá-
lyázhat.

Elérkezett az első mérföldkőhöz 
a Hernád vidéke praxisközösség 

A Széchényi 2020 fejlesztési 
programban a Kormány a partner-
ségi megállapodásban célul tűzte 
ki az egészségügyi ellátórendszer 
prevenciós funkcióinak fokozását, 
valamint a lakosság egészség-
tudatosságának növelését és az 
egészség fejlesztését. 

A praxisok által nyújtott prevent-
ív szolgáltatások mellett bővül a la-
kosság által igénybe vehető prevent-
ív, személyre szabott szolgáltatások 
köre, ami elősegíti az egészség meg-
őrzését és csökkenti a krónikus nép
egészségügyi megbetegedések 
kialakulásának a kockázatait, bizto-
sítva a könnyebben elérhető, maga-
sabb színvonalú és kibővített tartal-
mú egészségügyi szolgáltatásokat. 

A Hernád vidéke praxisközössé-
ge intervenciós területei, Hernádkak, 
Hernádnémeti, Bőcs és Onga tele-
pülések. Az itt működő háziorvosok 
kezdeményezésével alakult meg. 
A praxisközösségben többlet-
szolgáltatást nyújtó szak-
emberek: pszichiáter, di-
etetikus, gyógytornász.  
A tevékenységük 
igénybe vételére 

irányuló lehetőségekről folyamato-
san tájékoztatjuk a lakosságot: pla-
kátokon, szórólapokon és közösségi 
oldalakon. 

Az első mérföldkőig eltelt 6 hónap 
során 3 családi napra, 3 egészség 
napra, 3 sport napra és 3 biotermelői 
napra került sor összesen. Havi rend-
szerességgel kerülnek szervezésre a 
területi védőnők által az anya gyer-
mek klubok.  

Hipertónia és diabétesz klubok 
működnek heti váltásban. Egészség 
klub keretében életmódváltó klub 
működik.

Az érdeklődés fenntartása érde-
kében külső előadókat is meghívunk 
egy-egy klub foglakozásra, hogy mi-
nél színesebb programot kínáljunk az 
itt élőknek.

EFOP-1.8.2-17-2017-00045
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– Milyen gyakran kell mellékmérőt cserélni?
– Minden vízmérő órát (ha nem hibásodik meg) 8 

évente le kell cserélni.
– Meddig hiteles az újonnan beépített mellékmérő?
– Egy új mellékmérő a beépítés évét követő 8-ik 

év december 31-ig hiteles. (a beépítés hónapjától 
függetlenül)

– Milyen feltételt kell a felhasználónak biztosítani?
– A felhasználó köteles a mérőhelyen a munkavégzést 

lehetővé tenni, a vízmérőkhöz való közvetlen hozzá-
férést biztosítani. 

– Kötelező a mellékmérő-cserét a MIVÍZ Kft-től 
vagy megbízott alvállalkozójától igénybe venni?

– A mellékmérőket bármelyik szakember vagy 
cég kicserélheti, de csak a szolgáltató (MIVÍZ Kft.) 
plombálhatja le.

– Mi a teendő, ha a lakásban un. aknás főmérő 
került beépítésre?

– „Aknás” vízmérő cseréjekor javasolt új mérő 
beépítése, amely általában kis átalakítással 
elvégezhető. (Ezek vannak beépítve Miskolc 
területén.) Ha a fogyasztó ragaszkodik a régifajta 
mérőhöz, azt csak a MIVÍZ Kft. szakemberei cserélhetik.

– Mellékmérő cserét követően bejelentést 
hogyan tehet?

– Észrevételeiket a fogyasztók elsősorban a vízmérő 
cserét végző társaság felé jelezzék! 

Borsod Bos 2004 Kft. elérhetősége: 70/886-5090,
garanciális hiba bejelentése: 70/224-0995,
vizoracsere018@gmail.com.

Miskolc Holding Zrt. elérhetősége: 46/516-404. 
Ezen felül a MIVÍZ Kft. felé a merocsere@miviz.hu és a 

46/519-321 (8-as mellék) jelezhetik észrevételeiket.

– Mi a teendő, ha nem 0 m³ állást mutat az újonnan 
beépített vízóra? 

Az elszámolás alapja a vízmérő „m³” számlálóján 
mutatott összeg.  A számlázást mindig a beszerelt 

mérőn látható mérőállástól indítjuk. 
– Milyen garancia jár a vízórára és a mun ka-

végzésre?
A vízórák beépítése után a gyártó az óraszer-

ke zetre 2 év, a beszerelési munkára a szolgáltató 
1 év garanciát vállal.
– Mit tartalmaz a szolgáltatás díja?

– A mérőcsere díja tartalmazza a helyszínre való 
kiszállást, a vízmérő óra árát, a csere és a plombálás 
díját.

– Mikor merülhet fel többletköltség?
Többletköltség akkor merülhet fel, ha a 

–  mérőhelyhez való közvetlen hozzáférés nem 
biztosított.

(pl. rács, szellőzőcsövek, bármely takarás) és ezt a 
cseréket végző szakemberekkel kívánja megoldani a 
felhasználó. 

Ezen felül a felhasználókat terheli a mérőhelyek 
átalakításának költsége is: 

– CPVC (műanyag) csövek cseréje
– Rosszul záró szerelvények cseréje 
– Méret különbségből adódó átalakítás

Ezeket az átalakításokat javasoljuk előzetesen 
szakemberrel elvégeztetni!

A cserére kiérkező szakemberek ezeket az átalakításokat, 
külön díjazás ellenében tudják elvégezni. 

Borsod Bos 2004 Kft. elérhetősége: 70/886-5090, garanciális hiba bejelentése: 70/224-0995, 
vizoracsere018@gmail.com l Miskolc Holding Zrt. elérhetősége: 46/516-404

Bükki forrásból

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 
MELLÉKVÍZMÉRŐ-CSERÉRŐL 

Tisztelt Ügyfeleink!
A MIVÍZ Kft. ezúton szeretné köszönetét kifejezni az egész éves,  

sikeres együttműködésükért. Köszönjük a közös munkát és a nekünk szentelt bizalmat.

Minden kedves ügyfelünknek  
áldott, békés karácsonyt  

és sikerekben gazdag újévet kívánunk.
 

A karácsonyi ünnepeket megelőző időszakban a munkanapok  
áthelyezése miatt változik a MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálat nyitvatartása:

2018. november 30., péntek:  8:00–15:30
2018. december 1., szombat: 8:00–12:00

2018. december 15., szombat:   8:00–15:30

2018. december 24., hétfő: zárva
2018. december 25., 26. (karácsony): zárva

2018. december 27., csütörtök: 8:00–20:00
2018. december 28., péntek: 8:00–12:00

2018. december 31., hétfő:  zárva
2019. január 1., kedd: zárva

 
Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását megelőző negyedórában már  

nem lehetséges. A többi munkanapon a megszokott nyitvatartási rend érvényes.
 

MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálati iroda – Miskolc, Szemere B. u. 5.
Telefon: 06-46/519-366; 06-46/519-388, e-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu

Bükki forrásból



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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Mozaik Miskolci Napló12

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.

A meteorológusok megjósolták és kedden meg is érkezett az idei első havazás – egyebek mellett Miskolcra is. Az egyre hide-
gebb levegő hatására az esőt először havaseső, majd havazás váltotta fel, megadva a sajátos, téli hangulatát a miskolci adventi 
vásárnak is. A hó aztán hamar olvadásnak indult, a magasabban fekvő területeken azonban megmaradt, így a Bükk és Bán-
kút lankái is fehérbe borultak. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint, az elkövetkezőkben többnyire napos és száraz, 
viszont hideg, télies idő várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5 fok között alakul, északon lesz a hidegebb. A 
legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között valószínű.                                                               FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Téli kellékek
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány téli 
kellék neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. decem-
ber 19-én 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. Legutóbbi rejtvényünk helyes meg-

fejtései: 1. Mindenszentek, 2. Szent Márton, 3. Szent Erzsébet, 4. Szent András. Nyertesek: 
Kriston József (Bristol), Galvácsi Márta (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán 
küldjük el.

Mercedes hajtott 
a villamosba

November 27-én reggel az Újgyőri főtéri körfor-
galomban egy Mercedes típusú személyautó sofőr-
je figyelmetlenségből nem adta meg az elsőbbséget 
a Diósgyőr felé közlekedő villamosnak és a két jár-
mű összeütközött. A helyszínen szerzett informá-
cióink szerint a Komlóstető felől érkező Mercedes 
a főtérre érkező, Diósgyőr irányába közlekedő vil-
lamos hátulsó részének ütközött. Az autó – amit 
egy hölgy vezetett – orra szinte a felismerhetetlen-
ségig összetört. A villamosnak az egyik ajtaja tört 
ki. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy minden-
ki az időjárásnak megfelelően válassza meg autója 
sebességét és vegyék figyelembe az időjárás követ-
keztében megromlott látási viszonyokat! Elsődle-
ges információink szerint senki nem sérült meg a 
balesetben.

Halálra késelte nevelt fiait egy férfi Ózdon
Halálra késelte nevelt fiait egy férfi Ózdon hét-

főn – közölte november 26-án a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Dobi Ta-
más elmondta: az elsődleges adatok szerint a 31 
éves férfi késsel olyan súlyos sérüléseket okozott 
18 és 16 éves nevelt fiainak, hogy azok a helyszí-
nen meghaltak. A férfi megsebesítette 43 éves 
élettársát is, akit súlyos, életveszélyes sérülések-
kel szállítottak kórházba. A férfit a rendőrség el-
fogta, de a mentőszolgálat munkatársai őt is kór-
házba vitték, mivel saját magát is megsebesítette. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság emberölés gyanúja miatt indított büntető-
eljárást – közölte a sajtóreferens.

Letartóztatták a szikszói kettős emberölés 
gyanúsítottját 

Sajtótájékoztatón jelentették be november 23-
án, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányságon, 
hogy letartóztatták a 2011-ben Szikszón történt 

kettős emberölés gyanúsítottját.  Az ügy részlete-
it Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy, a Készenléti 
Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztályá-
nak vezetője, és Mecser Tamás rendőr ezredes, a 
megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfő-
kapitány-helyettese ismertette. E szerint egy isme-
retlen elkövető 2011. április 17-e este és április 18-a 
reggel között Szikszón az otthonukban megölt egy 
idős házaspárt. Mivel a széleskörű nyomozás elle-
nére, az elkövető kiléte nem volt megállapítható, a 
nyomozást 2015. december 18-án felfüggesztették. 
Mivel új információk merültek fel, a hatóság 2017. 
március 2-án az eljárás folytatásáról határozott, 
amelyet március 10-től a Kiemelt Ügyeket Felde-
rítő Főosztály végzett. Ennek során a nyomozók 
látókörébe került egy 57 éves helyi férfi, aki ko-
rábban az áldozatok ismerősi köréhez tartozott. 
A rendőrök előbb tanúként, majd 2018. november 
19-én gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, akit 
őrizetbe vettek és előterjesztést tettek letartóztatá-
sának indítványozására. 

Perselyt lopott a templomból

A Miskolci Rendőrkapitányság lopás vétség el-
követésének gyanúja miatt indított eljárást isme-
retlen személlyel szemben. A rendelkezésre álló 
adatok szerint egy férfi október 29-én 8 óra körül 
betört a Mindszenti tér 6. szám alatti egyházi in-
gatlanba, majd eltulajdonított egy adománygyűjtő 
perselyt. Az esettel kapcsolatban szükségessé vált a 
képeken látható férfi azonosítása. Kérik, hogy aki 
felismeri a fényképen látható ismeretlen férfit, hív-
ja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 
06-46/514-506-os telefonszámon, illetve tegyen 
bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111 
„Telefontanú” számán, továbbá a 107 és a 112 köz-
ponti segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

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

FORRÓ NYOMON

TÉLI ÍZELÍTŐ
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