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„ŐSRÉGI A FELADAT, FIATAL AZ ÜNNEP!”
ELISMERÉSEK A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN
Tíz szociális ellátásban és gyermekvédelemben dolgozó szakembert tüntettek ki kedden a
városháza dísztermében, a szociális munka napja alkalmából. Kiss János alpolgármester
köszöntőjében úgy fogalmazott, sokan természetesnek
veszik a szociális területen
dolgozók munkáját, pedig ők
nagy áldozatot hoznak ellátottjaikért.
Kiss János úgy fogalmazott, ez
a nap nagyszerű alkalom arra,
hogy együtt ünnepeljünk. – Szeretnénk kifejezni köszönetünket Önöknek. Önöknek, a sokszor láthatatlan harcosoknak.
Nem szükséges magyarázni,
hogy a másokkal való együttérzés, a másokra való figyelem,
a másokról való gondoskodás
egyidős az emberiséggel. Együtt
és egymásért – ettől válik egy
csoport összetartó közösséggé.
– Ugyanakkor a szociális területen dolgozókat 1997 óta, alig
több mint 20 éve ünnepeljük világszerte. Ősrégi a feladat, fiatal
az ünnep, ezerévesek a célok,
de örökké ifjaknak és fáradhatatlannak kell lenni Önöknek –
mondta az alpolgármester.
– Őszintén gondoljuk, hogy
az Önök munkáját semmikép-

pen sem lehet anélkül végezni,
hogy ne lennének erőteljesek,
pozitívak, hogy ne látnák a megoldásokat. Hogy ne lennének
lendületesek, hogy ne éreznék a
társadalmi változásokból adódó gondokat, hogy ne lennének
készek arra, hogy megértsék az
újonnan keletkező vagy pedig az
újból és újból felmerülő problémákat. Hogy ne kísérnék figyelemmel, hogy mi foglalkoztatja a
különböző generációkat és hogy
azokra ők milyen válaszokat –
jókat vagy rosszakat – adnak.
Hogy ne vennék észre az „esetet”, hogy mikor kell segíteni,
és ha kell, akkor milyen segítség
szükséges és megfelelő – hangoztatta Kiss János.
– A döntésnek azonban mindig szakszerűnek kell, pedig

nem könnyű szakma az Önöké.
Mert nemcsak az orrukig kell
látni, hanem távoli célokat is.
Látjuk naponta az utcákon az élő
példát az ellenkezőre, amikor kiderül, legyen bármilyen jó szándékú is, nem minden segítség jó

ÖSSZEVONJÁK A MESZEGYI-T
ÉS AZ ŐSZI NAPSUGÁR OTTHONT
Rendkívüli ülést tartott
csütörtökön Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése. Az ülésen egyetlen
napirendi pont szerepelt:
szociális intézmények – a
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Intézmény
(MESZEGYI) és az Őszi
Napsugár Otthon – összevonása.
Az ülés elején Kriza Ákos
polgármester Miskolc város
honlapjának sikeréről szólt,
amely a Marketing Szövetség
döntése alapján, több mint
kétszáz pályázó közül lett a
2018 Abszolút Év Honlapja
kategória győztese, emellett
az önkormányzatok és települések kategóriában is az élen
végzett. Ezt követően egyperces, néma felállással adóztak
a közelmúltban elhunyt, jeles személyiségek – Juhász József professzor, Varga Miklós
szobrászművész, Kocsis István
szülész-nőgyógyász és Figeczki Balázs görögkatolikus főesperes – emlékének.
A szociális intézmények
egyesítéséről szóló napirendi
ponthoz Papp Csaba egészségügy és szociális ügyekért felelős polgármesteri biztos fűzött
szóbeli kiegészítést. Mint
mondta, a városvezetés a sikeres Salkaházi Sára Programmal
összefüggésben, új alapokra kívánja helyezni az egészségügyi
és szociális politikáját. Így született meg az élethosszig tartó

segítség. Ha csak az orrunkig látunk, többet ártunk, mint használunk. Könnyű ugyanis száz
forinttal megsegíteni egy hajléktalant, de a hajléktalan gondját a
könnyen kapott adomány nem
oldja meg. Önökre vár a feladat,
hogy a távoli célokat is lássák,
hogy a hajléktalanok a megfelelő szakmai segítséggel megtalálhassák a helyüket előbb a szociális ellátórendszerben, majd
végső soron a társadalomban –
tette hozzá az alpolgármester.
– Rászorulók, védtelenek, kiszolgáltatottak,
sérülékenyek
mindannyian lehetünk. Mindannyian kerülhetünk olyan
helyzetbe az életünk során, amikor szükségünk van egy támogatóra, egy hozzáértőre, valaki-

működött az alap és a szakosított ellátás, most azonban új
formában, a MESZEGYI intézményébe integrálódik – mondta el Papp Csaba, aki szólt az
ezzel kapcsolatos a megtakarításokról is. – Az új működtetés
kapcsán ötven-hatvan milliót
spórol majd a város, de nem ez
volt az elsődleges célunk, ezt az
összeget sem vonjuk el a területtől. Fő szándékunk az volt,
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hogy megszüntessük a két intézmény működtetése kapcsán
eddig jelen lévő párhuzamosságokat – hangoztatta a polgármesteri biztos.
Mint elhangzott, a Miskolci
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény három igazgatósággal és
tizenegy feladatkörrel működik. – Az összevonással az Őszi
Napsugár intézmény-rendszere külön igazgatóságként lesz
jelen az egyesített rendszerben.
Ezáltal egységes gondolkodást,
szemléletet és üzemeltetést tudunk biztosítani – emelte ki
Papp Csaba. – A terület fejlesztésébe a város eddig több mint
kétmilliárdot fektetett TOP
forrásokból, most pedig több
mint egymilliárd kétszázmillió forintból újítja meg a rendszert, amely nagyon modern
munkahelyeket fog biztosítani
a dolgozók számára is – összegezte a polgármesteri biztos,
aki köszönetet mondva az alázatos munkáért a terület minden dolgozójának, a Szociális
Munka Hetén.

zán helyén való lehessen egy
beavatkozás, kellő körültekintésre, mérlegelésre van szükség –
szakmai igazolhatósággal és tapasztalattal. Önök pedig ebben
nagyszerűek, úgy is mondhatnám, hogy profik! Gratulálunk
ehhez!
– A szociális munka napja alkalmából évről évre ráirányítjuk
a figyelmet Önökre, akik az év
minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló honfitársainkat. Az Önök fáradhatatlan
és nélkülözhetetlen szolgálata
formálja a magyar társadalmat
összetartó, szolidáris közösséggé – zárta szavait Kiss János.

FERENCZI ILONA SZAKMAI NAP

Nagy hangsúlyt helyeznek az
egészségügyi dolgozók képzésére
Tizenhetedik alkalommal
rendezték meg a Ferenczi
Ilona Szakmai Napot a megyei központi kórházban. Az
egészségügyi intézmény nagy
hangsúlyt helyez a dolgozók
továbbképzésére, ennek ékes
példája volt a program is. A
szakmai napon kitüntetéseket is átadtak.

gondoskodás program, melynek első mérföldköve az egészségügyi alapellátást biztosító
egészségfejlesztési intézet létrehozása volt. – A jelenlegi előterjesztéssel a második mérföldkőhöz értünk. Eddig külön

re, aki ott van, akihez fordulni
lehet, aki előrevezető utat mutat. Ahhoz azonban, hogy iga-

A kórház igazgatósása és az
Egészségügyi Szakdolgozók
„Fehér Szív” Alapítványa „Népegészségügyi prioritások és
ápolásfejlesztési irányok” címmel rendezte meg a továbbképzést az intézmény Konferencia
Központjában.
Nyilas Judit ápolási igazgató rövid köszöntőjében leszögezte, csakúgy, mint a szakmai
napot, minden más hagyományt is szeretnének továbbvinni a kórházban. Révész János főigazgató a szakmai nap
kapcsán elmondta, nagy hangsúlyt helyeznek munkatársaik, a szakdolgozók képzésére,
továbbképzésére.
Pontosan
tudják, hogy a magyar egészségügy krónikus munkaerőhiánnyal küzd, több fronton is

igyekeznek javítani a helyzeten. Már
a középiskolásokat
próbálják megnyerni maguknak, januárban például – új
kezdeményezésként
– megrendezik a
kórházak éjszakája programot. Ide
olyan fiatalokat várnak, akik
egészségügyi felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni.
A kórházban szakmai gyakorlatukat töltő egyetemisták
számára is biztosítani kívánják, hogy a medikus kolléga
ne csak egy osztályon töltse
az idejét, hanem a kórház teljes működésére rálátást kapjon
– ezzel is segíteni szeretnék,
hogy pozitív jövőképet tudjon
magának kialakítani a miskolci intézményben.
A rezidensek számára lakásokat és körülbelül havi 100
ezer forintos ösztöndíjat juttatnak. Kidolgozás alatt áll
a szakorvosok számára egy
olyan életpályamodell, amelyben megfogalmazzák, mi a
kórház elvárása a kollégával

szemben, és azt is, milyen a
juttatási rendszer, illetve milyen továbbképzésekre van lehetőség. A diplomás szakdolgozók esetében – a Miskolci
Egyetemmel karöltve – tovább
szeretnék bővíteni az oktatási
lehetőségeket. A főigazgató elmondása szerint az ápolónők
képzésében vannak talán a
legnehezebb helyzetben, egyre
kevesebben választják ugyanis
ezt a pályát – itt is igyekeznek
mindent elkövetni a helyzet javítása érdekében.
A köszöntőket követően kitüntetéseket is átadtak.
Horkai Józsefné ápolási igazgató-helyettes egészségügyi
miniszteri elismerő oklevelet
vehetett át, de kitüntették az
Euroskills Európa-bajnokságon második helyezett Varholik Dávidot is. Elismerték a
Hospice osztály Holistic Team
csapatát – Bátorligeti Tamásné, Holis Lívia, Újhelyi Péterné és Marosvári Sarolta –, ők
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara országos
szakmai versenyén értek el
harmadik helyezést.
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Magyarországon egyedülálló fürdő épül
Miskolctapolcán!

A kormány döntése alapján
12,7 milliárd forintból Miskolcon épül meg az ország
egyik legnagyobb wellness
központja. A beruházás a
Miskolctapolcai Strandfürdő fejlesztésének második
ütemeként valósul meg 20192020 során. A valósággá váló
álomberuházás a nemzetközi fürdővilág elitjébe emeli
majd be Miskolctapolca
nevét és egyedülálló kínálata
lesz a magyarországi turizmusnak – tudatta pénteki
közleményében Kriza Ákos,
Miskolc polgármestere.
Mint írja, a legmodernebb
Nyugat-európai trendeket követő, legmagasabb igényeket is
kielégítő, a legkorszerűbb fürdőtechnikát és szolgáltatásokat felvonultató, egész évben
nyitvatartó családi élményfürdő nemzetközi tervező konzorcium munkájaként valósul
meg.

A futurisztikus fürdőkomplexumban 8 beltéri és 2 kültéri medencét álmodtak meg
a tervezők. Az új létesítmény
szerves egységet alkot majd
a strandfürdő 2015-ben átadott első ütemével. A fürdő a
különböző életkori igényeknek megfelelő szolgáltatásokat épületenként rendezi, így
a gyermekvilág mellett lesz
benne a tizenéves korosztályt
kiszolgáló önálló egység, de az
idősebbek, a pihenni, vagy éppen gyógyulni vágyók számára is külön térségeket biztosít.
Miskolctapolca így egyszerre lesz az önfeledt, hangos
szórakozás és a nyugodt pihenés exkluzív központja, ahol
a wellnesstől a konditermen,
vizes játszótéren, úszómedencén át a kanyargó csúszdaparkig minden megtalálható. A
strandélményre vágyók sem
csalódnak majd. Hatalmas,
napozásra alkalmas zöldfelületek, teraszok, csúszdák, dögö-

nyözők, és ezernyi élményelem
várja majd a pihenni vágyókat
az új fürdőkomplexumban –
fogalmaz Kriza Ákos.
Miskolc polgármesterének
közleménye kiemeli, hogy a
fürdő szinte minden szolgáltatása négy évszakos, ami, 70100 új munkahelyet, és évi 280
ezer új látogatót jelent majd a

Miskolcnak és a miskolctapolcai városrésznek. A vizet
elsődlegesen a barlangfürdő
vágataiban található termálforrás biztosítja majd.
A strand engedélyes terveit
a már említett nemzetközi tervező konzorcium készítette,
a kiviteli terveket a Peka Bau
2000 Kft. készíti majd a konzorcium neves osztrák tervezőjének bevonásával.
– Nyolc évvel ezelőtt Miskolctapolca egy feledésbe merült városrész volt. Lepusztult
területekkel és épületekkel, a
fürdő helyén romokkal és derékig érő gazzal. Ma pedig

Miskolctapolca az ország egyik
legkeresettebb, megállíthatatlanul fejlődő turisztikai célpontja. A miskolctapolcai für-

2018 ABSZOLÚT ÉV HONLAPJA
– MISKOLC MEGINT TAROLT!

17. alkalommal került megrendezésre az online marketing-kommunikációs szakma legrangosabb hazai eseménye,
„Az Év Honlapja” pályázat. A 2018 Abszolút Év Honlapja kategória győztese Miskolc Megyei Jogú Város honlapja (MGL
Creative Kft.) lett, amely az önkormányzatok és települések kategóriában az élen végzett.
Az ünnepélyes díjátadóra november 14-én a Magyar Marketing Szövetség konferenciája,
a Marketing Summit Hungary
első estéjén került sor a Park Inn
by Radisson Hotelben. Tonk
Emil, a Magyar Marketing Szövetség alelnöke és Varga István
László, a pályázat alapítója, ünnepélyes keretek között hirdették ki az idei nyerteseket.
„Jelentős változások zajlanak
a digitális marketingben. Manapság számos olyan dolgot
megvalósíthatunk, amely eddig

nem is létezett. Akár egyetlen
gombnyomással a rendelkezésünkre áll a legújabb techno-

lógia, hogy egy forradalmi üzleti modellt alkothassunk! Az
életünk minden területére hatással van a digitalizáció, miért kímélné épp a marketinget?
Azok, akik most az innováció
élére állnak, hosszútávú versenyelőnyt szerezhetnek.” –
mondta Varga István, a pályázat alapítója.

dőkomplexum megépülésével
2020-tól egy kisvárosnyi terület szolgálja majd a fürdőzni,
kikapcsolódni vágyókat.
Több mint 600 millió forintból megújul ugyanis a
barlangfürdő melletti, sétányokkal tarkított őspark is
a csónakázótóval együtt. Az
idevezető utak mindegyikét
korszerűsíti az önkormányzat és kerékpárút is épül. Így a
fürdőkkel, valamint a magánberuházásokban megvalósult

és a további, tervezett fejlesztésekkel együtt egy turisztikai
kuriózumokat kínáló városrész jön létre, ami kiváló lehetőséget jelent a szállodaipar és
a vendéglátók számára is.
A projekt részletes sajtóbemutatása a kiviteli tervek elkészülését követően, 2019. év
elején várható. Hajrá Miskolc,
hajrá Miskolctapolca! – zárul
Kriza Ákos közleménye.
Magyarország kormánya a Modern Városok
Program keretén belül a
beruházásra 12,7 milliárd
forintot biztosít, illetve biztosított több ütemben:
l 2016. évben
300 000 000 forint
l 2018. évben
750 000 000 forint,
l 2019. évben
5 000 000 000 forint,
l 2020. évben
6 650 000 000 forint.

Miskolcon az új francia
nagykövet
A pályázat idén nemzetközi
szintre emelkedett, ezért már
nemcsak a magyar nyelvű pályaműveket, de magyar fejlesztők angol nyelvű munkáit is
vártuk a versenybe, amelyekből a legjobbak továbbjuthatnak a nemzetközi „World
Summit Award” 2019. évi versenyébe.
A legtöbb nevezést az e-kereskedelem (22), a B2B (19) és
a Szolgáltatás (19) kategória
tudhatja magáénak. Számos
nagyszerű pályamunka érkezett melyből 57 díjazottat választott ki a szakmai zsűri és
egy ifjúsági nyertes is született.
Az estről díjjal térhetett haza
többek között az Answear.
hu, a Nosalty alkalmazás, a
Lidl weboldala, a MOL Limo
honlap, de elismerést kapott
a Semmelweis Egyetem és a
BringaSport, a Magyar Kerékpáros Szövetség honlapja, valamint a Sága és a Praktiker webshopja is.
2018 Abszolút Év Honlapja
győztese Miskolc Megyei Jogú
Városának honlapja (MGL Creative Kft.) lett, amely az önkormányzatok és települések kategóriában az élen végzett.
Az Internet Kultúra Fővárosa díjat pedig ismét, immáron
ötödik alkalommal Debrecen
városa tudhatja magáénak! A
díjazottak teljes listája az alábbi
linken érhető el: https://www.
azevhonlapja.hu/dijazottak/
dijat-nyert-weboldalak-2018

Udvariassági bemutatkozó
látogatáson fogadta hétfőn
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere Pascale Andreani asszonyt, Franciaország
nemrégiben kinevezett, új
budapesti nagykövetét.
Pascale Andreani kíséretében jelen volt Frédéric Rauser,
a budapesti Francia Intézet
igazgatója és Hugues Denisot
oktatási együttműködési attasé, a magyarországi Alliances
Francaise-ek koordinátora.
Az előző francia nagykövet,
Eric Furnier, nagyon kedvelte
a várost, megbízatásának ideje alatt többször járt Miskolcon. A hétfői látogatáson Kriza Ákos polgármester örömét
fejezte ki, hogy az új francia

nagykövet is érdeklődik városunk iránt. Mint mondta, a
helyi Alliance Francaise igazgatója, Raymond Lardellier
kiváló munkájának elismeréséül idén, a Város Napján Pro
Urbe díjat kapott. A miskolci intézet országos szinten is
az első helyen áll az Alliance
Francaise-ek sorában, a hallgatói létszámot és programkínálatot tekintve.
A vendégek elismerően
szóltak a Bartók Plusz Operafesztiválról és a CineFest nemzetközi filmfesztiválról. Azt is
elmondták, hogy a nemzetközi cégek jelenlétükkel egyfajta
kulturális missziót is betöltenek. Saját országuk kultúrájával a helyi kultúrát színesítik.
Kriza Ákos tájékoztatta a
nagykövetet a városban található francia cégek társadalmi szerepvállalásáról, s
véleményt cseréltek Miskolc
gazdaságfejlesztési stratégiájáról, valamint a 2019-es európai parlamenti választásról. A
nagykövet később ellátogatott
a Zrínyi Ilona Gimnáziumba
és a miskolci Alliance Francaise intézetbe is.
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Belpolitikai körkép (6. rész)

Lehet Más a Politika? A jelek szerint nem nagyon
A Lehet Más a Politika nevének már a puszta említése is
derültséget vált ki mostanság a közéletben jártas emberekből.
A kalandregénybe illő történéseknek pedig nem akar
vége szakadni. Lassan már a
legedzettebb szemlészek számára is követhetetlen, aznap
éppen kit miért zártak ki, ki
miért ment el magától. Hogy
éppen ki ellen és miért zajlik
fegyelmi eljárás, miért vágta
kupán az egyik elnökségi tag a
másikat. S hát, hogy egyáltalán
merre tart ez a jobb sorsra érdemes formáció, amely annak
idején, 2009-ben kifejezetten
a hazai közélet megreformálásának a szándékával jött létre. Láthatóan, már a nevükkel
is jelezni kívánták a gyurcsányi érán keresztül akkoriban a
teljes közéletbe belecsömörlött
választóknak, hogy „Lehet Más
a Politika”.
Persze kérdés, hogy lehet-e –
illetve, hogy ki mit ért ez alatt.
Mivel ez a dolog nagyon szubjektív, szinte az elejétől kezdve
borítékolható volt, hogy a sok
szempontból exkluzív formáció nem sokáig marad együtt.
Már az összetétel is nagyon
heterogénre sikeredett - zöld
szemléletű, vidéki polgármes-

lemhez olyan szinten kellene
fékezni a nagy ipari országok
termelését, amely beláthatatlan
következményekkel, gazdasági válsággal járna – másrészt
pedig azért, mert a mai ember
(bár elvben imádja a „zöldet”)
a komfortjáról egy jottányit
sem hajlandó lemondani. Igazából még egyetlen napra sem

Demeter Márta: "Aki Orbán, az ne üljön repülőre"
szívesen száll ki a kocsijából a
levegő tisztasága érdekében,
nem, hogy tartósan. Körülbelül mindenki tudja, hogy az a
politikai erő, amely nem csak
elvben, hanem a gyakorlatban
is korlátozni kívánná a választók komfortját a környezet valós védelme érdekében, eleve
bukásra lenne ítélve. Zárójel
bezárva.

Ungár Péter: "Ez már csak humorral megy"
terektől kezdve, a naiv belvárosi értelmiségtől, a vesztüket
érző és az új formációt egyfajta
Noé bárkájának tekintő liberálisokig.
Az LMP alapító nyilatkozata
tényleg sokfelé nyitva hagyta
a kaput, e szerint a párt „liberális, balközép és közösségelvű
konzervatív politikai hagyományokból is építkező, de önmagában koherens, ökológiai
és radikális demokrata politikai
irányvonalat követ.” „A legfontosabb kérdéseknek a részvételi és képviseleti demokrácia
minőségét, a társadalmi igazságosságot, valamint a környezetvédelem és az ökológiai
fenntarthatóság kérdéseit tekintik.” Hűha.
Ebből aztán mazsolázhatott
mindenki, kedvére valót. Főleg a környezetvédelem témakörével lehet kortól, nemtől,
lakóhelytől és beállítottságtól
függetlenül, szinte mindenkit
megszólítani – csak némileg
árnyalja a dolgot, hogy a környezetvédelmet, mint „politikai tényezőt”, az elemzők régen a humbug és a populizmus
(illetve itt-ott az NGO-nyomásgyakorlás)
témakörébe
sorolják. Egyrészt azért, mert
például a valós klímavéde-

hogy tartós ellenzékben ezek
soha nem valósulnak meg.
Ez vezetett az LMP szakadásához is 2013-ban, mivel nem
voltak hajlandók szövetségre
lépni a Bajnai Gordon, Szigetvári Viktor, Juhász Péter fémjelezte Együtt – Korszakváltók
Pártjával. Ez az LMP több politikusának (Karácsony Gergely,

Másik probléma volt az LMP
körül, a markáns, tulajdonképpen emblematikus, „különutas” politika, hogy sem ezzel,
sem azzal, amazokkal meg főleg nem volt hajlandó szövetségre lépni a választások előtt,
így viszont tartós ellenzéki létre ítélte magát. Egyedül ugyanis nem nagyon volt esélye
kormányképes erővé válni, a

Szabó Tímea, Jávor Benedek,
stb.) nem tetszett, ezért Párbeszéd Magyarország néven különváltak és új formációként
szövetségre léptek az Együtt-el.
A belső viták azonban ezután
sem csitultak, amiről a közvélemény hellyel-közzel értesült.
Volt, aki visszásnak érezte például, hogy – miközben az LMP
markáns különállást hangoztat
a „múlt” pártjaitól, köztük az
MSZP-től, közben a szocialisták egyik leghírhedtebb kampányguruját, Ron Werbert kérte fel a 2018-as választásoknál
az LMP kampányának irányítására. Újabb mérföldkő volt a
szétesés felé vezető úton, amikor az LMP alapítója, szellemi
atyja és meghatározó politikusa Schiffer András 2018. májusában bejelentette, hogy kilép a
pártból. Közösségi oldalán azt
írta, nem tetszik neki az LMP
„werberizálódása” az utolsó
csepp a pohárban pedig Szabó
Szabolcs, a neoliberális Együtt
képviselőjének csatlakozása
volt a párt parlamenti frakciójához. Schiffer a belharcok
miatt 2012-ben egyszer már
lemondott a funkcióiról, 2016ban pedig újólag bejelentette,
hogy kiszáll a pártpolitikából,
lemond a képviselői mandátumáról és a pártisztségeiről is.
A korábbi emberjogi harcos, Szél Bernadett színre lé-

Szél Bernadett: "Elfújta a szél a Szél-kormányt"
szövetségi politika elvhű elutasításával pedig tulajdonképpen magát zárta ki a valamikori kormányzás lehetőségéből.
Ez pedig az LMP sok politikusának nem tetszett, mivel elég
értelmetlenek tűnik úgy programokat írni, ha előre tudják,

pése igazából semmit nem
oldott meg. Egyesek szerint
csupán azért tolták előre, mert
nem nagyon volt más, aki a bizonytalan kimenetelű választással kapcsolatban, hajlandó
lett volna vinni a balhét, mivel
idő kérdése volt, hogy robban-

janak az LMP-t belülről feszítő
ellentétek.
A robbanás meg is történt a
választás után, noha az LMP
talán történetének a legjobb
eredményét érte el. Viszont kívülről és belülről is nagy nyomás alá helyezték, azzal vádolva őket, hogy végső soron az
LMP-nek köszönhető a Fidesz
újabb kétharmada, mivel sok
helyen nem voltak hajlandó
beállni esélyes ellenzéki jelöltek mögé.
Akik pedig mégis részt vettek ilyen tárgyalásokon, vis�szalépésekben – vagy ki tudja
– azokkal szemben fegyelmi
eljárásokat indítottak. Meg
másokkal szemben is – a közvélemény egy idő után már
követni sem nagyon tudta, mi
történik. A helyzet pedig csak
romlott, az egyik ilyen eljáráson például Sallai R. Benedek (akkor még) titkár, tettlegesen nekitámadt Hadházy
Ákos (akkor még) társelnöknek, aki kórházba került. Sallai R.-t fegyelmivel kizárták –
aztán visszavették – Hadházy
azóta kilépett. S kilépett Szél
Bernadett is, akit előtte három évre eltiltottak minden
pártisztségtől. Ugyanígy eltiltást kapott Ungár Péter is, akiről tán csak annyit lehet most
biztosan tudni, hogy az LMP
ország
gyűlési képviselője, s
leggyakrabban nyilatkozó politikusa, mivel a hazai politikai
életben szinte egyedülálló humorral és öniróniával rendelkezik. Ő posztolta ki például a
belső leszámolások tombolásakor a Facebookjára, az alábbiakat: „Mivel most már egyér-

litikusait, hogy lassan már alig
maradtak szóba jöhető jelöltek
a vezető tisztségekre. Bizonyára ezért találták meg társelnök
jelöltnek az ex-MSZP-s Demeter Mártát, akit viszont a (szintén eltiltott, aztán kilépett) Szél
Bernadett úgy jelölt a társelnöki posztra, hogy MSZP-s
múltja miatt az LMP-be sem
akarták felvenni. A párt jelenlegi, kalandos mindennapjait tekintve, teljesen beleillik a
képbe, hogy a meggyőződés
nélküli karrierpolitikus szinte
minden karakterjegyét felvonultató Demeter Márta – társ
elnökké választása előtt – államtitkot sértett, olyannyira
felajzotta, hogy egy honvédségi iratban egy oldalon látott

Sallai R. Benedek, a helység kalapácsa
telmű, hogy az én pártomból
jelenleg az etikai bizottság rendelkezik a legnagyobb brandértékkel, arra jutottam, hogy kár
lenne veszni hagyni ezt az üzleti lehetőséget, és beletörődni,
hogy csupán néhány bizottsági tag és névtelenségbe burkolózó tagtársam használja ezt
pártvezetési ambícióik kiélésre.
Ezért úgy döntöttem, hogy létrehozom az "etikai bizottság"
termékcsaládot. Az első lépés
az etikai bizottság nevű kocsma
lesz a szombathelyi Savaria Hotel tetején (pultosok jelentkezését várom), de tervbe van szotyi
és death metal zenekar (ide dobos jelentkezését várom) is etikai bizottság néven”.
Aztán híre jött, hogy az LMP
fegyelmi bizottsága már az etikai bizottság elnökét is elmozdítaná, aki addigi eljárásokat
koordinálta. A bizottság olyan
tempóban tiltotta el a párttisztségek viselésétől a párt po-

említve egy Orbán vezetéknevű nevű kislányt, valamint
egy honvédségi repülőgépet.
A képviselőasszony némileg
elővigyázatlanul, íziben nyilvánosságra hozta erről a maga
verzióját („a miniszterelnök
családját utaztatják a honvédség gépeivel”) amiből körülbelül a repülő volt igaz, illetve a
honvédség. Mindezekért most
több eljárásnak néz elébe, tehát
nyilván a legalkalmasabb volt
az LMP társelnöki posztjára,
amelyre íziben meg is választották, Keresztes Lóránt mellé.
Aztán kilépett az LMP-ből
a párt egyetlen Európa Parlamenti képviselője, Meszerics
Tamás is, aki szerint „az LMP
az elmúlt időszakban új stratégiai irányba állt” (hát így is lehet mondani – a szerk.) „amit
nem előztek meg jelentősebb
politikai viták, ráadásul utolsó
döntéseivel „komoly politikai
kockázatot vállalt”. Ez olyan

kockázat és olyan irány, amit
„nem kívánok, de jó lelkiismerettel nem is tudnék védeni
a nyilvánosság előtt” – fogalmazott Meszerics, aki aztán
egy interjúban sok mindenről
kipakolt az általa jól ismert
Judith Sargentiniről is: „Tizennégy kora őszén egy szűk körű
megbeszélésen együtt voltunk
jelen Judithtal. A magyarkérdésről is szó volt. Nem volt nagyon előrevivő beszélgetés. (...)
Mindenáron azt akarta kihúzni belőlünk, hogy Orbán megbuktatásához nagy, összehangolt nemzetközi akcióra van
szükség az ellenzék gyengesége
miatt. Elmondtam, hogy ennek
semmi értelmét nem látom. Az
összehangolt nemzetközi akció
garantáltan megerősíti a kormánypártot. (...) Judith nagyon
vörös volt, és felemelte amúgy is
éles hangját. Azt hiszem, ledefetistázott, de már nem emlékszem pontosan.”- nyilatkozta
az LMP volt EP-képviselője,
aki köztudottan jó kapcsolatokat ápolt a brüsszeli liberális körökkel.
És így tovább. Az LMP újkori kalandjainak kronológiája ezzel korántsem teljes
(regény kellene hozzá) a Kétfarkú Kutya Párt stratégái viszont vélhetően a hajukat tépik a háttérben, mert mégis
ők lennének az igazi viccpárt,
az LMP viszont a jelek szerint
spontán, izomból előzi őket.
Ehhez méltó volt a reagálás is,
amikor országos illetve helyi
LMP-s vezető nyilatkozó kerestünk a cikkünkhöz. A párt
országos sajtóosztályán megkereséseinkre azt mondták,
hogy „kiadták a feladatokat
a megfelelő embernek” ebben lapzártánkig nem történt
változás. Aztán az LMP egyik
korábbi miskolci országgyűlési képviselőjelöltjét, Csoma
Lászlót is megkerestük, hátha tud nekünk segíteni abban,
hogy találjunk itt Miskolcon
rajta kívül pár eleven, - sem
eltiltott, sem áljárás hatálya
alatt stb. nem álló - LMP-s
politikust. Arra is kíváncsiak
lettünk volna, mivel telnek itt
Miskolcon a napjaik mostanában (régen hallottunk róluk)
ő is írásban kérte a kérdéseket,
s ő sem válaszolt.
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NOVEMBER 15-TŐL FOGADJÁK A LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEKET

Elkezdődött Miskolcon a hóügyelet!
Hóügyeletet működtet 2018.
november 15-e és 2019.
március 15-e között Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft.
közreműködésével a téli síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok megszervezéséhez kapcsolódva.

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
közutak gépi hóeltakarítási és
síkosságmentesítési munkáit a
hóügyelet vezetőjének irányításával működő diszpécserszolgálat koordinálja. A téli
útüzemeltetés gépi feladatait
– a közutak síkosságmentesítő
anyaggal történő szórását és a

hó eltakarítását – a MIREHU
Kft. végzi 6 speciális, tolólappal felszerelt szórógéppel.
Az elmúlt téli időszak tapasztalatai alapján szükségszerűvé válhat további munkagépek
bevonása a téli útüzemeltetés
feladatok ellátása során. A nagyobb havazással járó időszakokban további 8 nagy és 8
kompakt kotró-rakodógépet
tud munkába állítani a Miskolci Városgazda NKft., így szükség esetén összesen 22 gép áll
rendelkezésre.
A hóeltakarítási munkát elsődlegesen a rendőrségtől, a
mentőktől, a katasztrófavédelemtől, valamint a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. járművezetőitől beérkező információk

alapján szervezi meg a hóügyelet diszpécserszolgálata. A
munkaszervezésben elsőbbséget élveznek a nagy forgalmú, a közösségi közlekedéssel
érintett utak és az autóbuszvonalak, ezek síkosságmentesítését követően kerül sor a gyűjtő utakra, majd a meredek és
forgalmas mellékutcákra és a
díjköteles felszíni parkolókra.
A közterületek és városi díjköteles parkolóhelyek kézi síkosságmentesítését szintén a
Miskolci Városgazda Kft. végzi
a saját állományú munkavállalói mellett a közmunkaprogram keretében foglalkoztatott
munkatársakkal és a társaság
tulajdonában álló kisgépekkel.
A munkák sorrendjének kijelölésekor elsőbbséget kapnak
a gyalogátkelőhelyek, lépcsők,
rámpák, valamint a villamosés buszmegállók.
A munkavégzések során a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szóróanyagokat
használnak fel, így a főutcán
környezetbarát ásványi anyagot és homokot, Lillafüreden
és Miskolctapolcán homokot,
a város más részein – az út- és
időjárási viszonyoknak megfe-

lelően – útszóró só és homok
keverékét.
Novemberben összesen 130
helyszínre szállítanak ki síkosságmentesítéshez használt
anyagokkal feltöltött tárolóedényeket, amiket elsősorban
jól megközelíthető és forgalmas csomópontokban helyeznek el.
Az Országos Meteorológiai
Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Központ miskolci kirendeltségének időjárás előjelzései ebben az évben
is segítik a síkosságmentesítési munkára való felkészülést.

Miskolcon tartják a tehetséges művészeket

„Hosszú távon csak a kultúra térül meg”
Négy fiatal színművész és
két táncművész vehette át
idén a Vodafone Művész
Ösztöndíjról szóló támogatói szerződést a Miskolci
Nemzeti Színházban. A cég
ebben az évadban 5 millió
forinttal támogatja az intézmény művészeti tevékenységét, 10 hónapon át.
A Vodafone Magyarország
és a Miskolci Nemzeti Színház közös sajtótájékoztatót
tartott csütörtök délután. A
távközlési cég ügyfélszolgálati igazgatója köszöntőjében
elmondta, 2018-ban ismét
megújítják a Miskolci Nemzeti Színházzal 2014-ben kötött támogatói szerződésüket.
Major Péter hozzátette, cégük elkötelezett a kultúra és a
miskolciak mindennapjainak
támogatása iránt. – Immár 9
éve vagyunk itthon Miskolcon, ez a Vodafone második
otthona. Kiváló döntést hoztunk 2009-ben, amikor úgy
döntöttünk, hogy itt is folytatjuk a munkánkat. Fantasztikus szakértőgárdával dolgozunk, akik kiváló szolgáltatást
nyújtanak az ügyfeleinknek –
fogalmazott, hozzátéve: stabil

munkahelyeket teremtettek a
borsodi megyeszékhelyen.
A művész ösztöndíj kapcsán hangsúlyozta, ez egy kiváló példája annak, hogyan
tudja a versenyszféra támogatni a kultúrát. Fiatal színművészeknek, táncművészeknek segítenek abban, hogy
Miskolcon találják meg a számításukat, itt folytassák a pályafutásukat.
Béres Attila, a Miskolci
Nemzeti Színház igazgatója úgy fogalmazott, az eredeti
célkitűzéseknek megfelelően
az ösztöndíj valóban támogatást nyújt a fiatal, akár pályakezdő művészeknek abban,
hogy Miskolcon maradjanak,
ragaszkodjanak a városhoz. –
Az ilyen mecenatúrának valóban példaértékűnek kellene
lennie, Miskolcon is. Véleményem szerint nincs annál fontosabb, mint ha egy jól menő
cég egy fiatal művész pályafutásába, a kultúrába fektet.
Hosszú távon csak a kultúra
térül meg – hangsúlyozta.
Kiss János alpolgármester
gratulált a szerződő feleknek
ahhoz, hogy a kulturális mecenatúrát évek óta fenn tudják
tartani; Kiss János a Vodafo-

ne-nak azért mondott köszönetet, mert kitart a színház
mellett, a színháznak pedig
azért, mert évről évre olyan
színvonalú produkciókat állít színpadra, amelyek mellett
megéri kitartani. Az alpolgármester elmondta: a most megújított ösztöndíjrendszer a fiatalokat célozza, a színház, a
cég és az önkormányzat közösen gondolja úgy, hogy a legtehetségesebbeket Miskolcra
kell hívni és itt is kell tartani.
– Ráadásul nem is akármilyen fiatalokat céloztunk
meg. Aki ma itt, Miskolcon
Vodafone-ösztöndíjat kap,
az nem csupán városunk, de
egyben az ország legtehetségesebb művészei között is
ott van. A Miskolci Nemzeti

Színház napjainkban hazánk
egyik vezető teátruma, amely
képes idevonzani a pályakezdő tehetségeket – örülünk,
hogy ebben a Vodafone is segít. Látszik, hogy az út sikeres.
Kívánom, hogy még sokáig
járjuk közösen ezt az utat –
hangsúlyozta Kiss János.
Az eseményen ünnepélyesen aláírták az idei évadra
szóló támogatói szerződést,
négy fiatal színművész és két
táncművész pedig átvehette a Vodafone Művész Ösztöndíjat. Vodafone Művész
Ösztöndíjban részesült színművészek: Czakó Julianna,
Mészöly Anna, Simon Zoltán, Farkas Sándor. Táncművészek: Bolla Dániel, Dávid
Patrik.

Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei
Az ingatlantulajdonosok, bérlők és üzemeltetők számára
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete kötelezettségként írja elő az ingatlannal határos közterület tisztántartását, amely vonatkozik a téli hóeltakarításra és síkosságmentesítésre is. A rendelet szerint az ingatlan használója
köteles az ingatlan határvonalától vagy kerítésétől, tömbtelkes
beépítés esetén az épület falsíkjától mért 10 méteres területsávot tisztán tartani, vagy tisztántartásáról gondoskodni. Ez
a kötelezettség vonatkozik a területsávba eső járdára, zöldfelületre, teraszra, árokra és annak műtárgyaira, a csapadékvíz
lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására, dísz- és egyéb
burkolatokra a közút szegélyéig terjedően. A rendelkezés értelmében nem tehető különbség családi házas (pl. kertvárosi) és
társasházas övezetek között.
A hóügyelet diszpécserszolgálata november 15-től fogadja a lakossági bejelentéseket a

(70) 685 2000 telefonszámon,
vagy a hougyelet@varosgazda.
hu email címen.

ÉVADKÖZI
TÁRSULATI ÜLÉS
Évadközi társulati ülésen
mutatta be új honlapját a
Miskolci Szimfonikus Zenekar. Bejelentették, hogy a
januárra meghirdetett újévi
hangversenyekre három
nap alatt közel az összes
jegy elkelt. A zenekar közösségi oldalán ezért szavazást indítanak egy esetleges
negyedik, vasárnapi koncerttel kapcsolatban.
A közönségre bízzák a
döntést: legyen-e egy negyedik koncert is 2019. január 6-án, vasárnap. A
szavazás november 15-én
reggel 8 órától indult, és

zenekar új honlapját is, a
fejlesztés elsődleges szempontjai a trendekhez való
alkalmazkodás, a komolyzene vidám oldalának bemutatása illetve a tartalomfejlesztés volt.
Handa Eszter, a zenekar
kommunikációs menedzsere kiemelte, egy szervezet
arculatát, külső megítélését, nagyban befolyásolja a
weboldala, ezért igyekeztek a szervezet profiljához
alkalmazkodva elegánsan
trendi és színes felületet
alkotni. A programkínálat mellett, az aktualitások,
diszkográfia és a muzsiku-

november 18-án, vasárnap
éjfélig tart a zenekar Facebook-oldalán. A hivatalos
eredményt november 19én, hétfőn reggel 8 órakor
hirdetik ki.
Szászné Pónuzs Krisztina
ügyvezető elmondta, november 1-jén hivatalosan
is 55 éves lett a Miskolci Szimfonikus Zenekar,
az együttes egész évados
programját ünnepi programokkal színesítették. A
tájékoztatón bemutatták a

sokat, dolgozókat bemutató felületek is helyet kaptak
a honlapon. Nagyon fontos
szempont volt a jegyvásárlási felület fejlesztése, illetve folyamatban van az angol nyelvű web feltöltése is,
amelyet az egyre növekvő
számú külföldi felkérések is
szükségessé tesznek. A társulati ülésen szóba kerültek
a zenekart érintő aktualitások, például a decemberi
kisvárdai szereplés, illetve a
januári ravennai turné.
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SALKAHÁZI PROGRAM 2018
Miskolc

2018. november 28., szerda, 19.00

CIRKUSZHERCEGNŐ

Miskolci Nemzeti Színház

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

HUBAY GYÖRGY programigazgató

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetséges.
Jegyek készlet erejéig átvehetők személyi igazolvány és miskolci lakcímkártya bemutatásával
a Művészetek Házában (Rákóczi utca 5.) az alábbi időpontban:
2018. november 19., 20., 21. (hétfő, kedd, szerda) 9.00 –14.00.
Egy személynek legfeljebb két jegyet tudunk biztosítani, de a személyi azonosságot
a második jegy esetében is ugyanúgy igazolni kell!

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK,
ÉNEKLŐ KARÁCSONYFA
ÉS ADVENTI VILLAMOS

Ezzel együtt már csak két hétvége van advent első vasárnapjáig, így a napokban már megkezdődnek az előkészületek az
Advent Miskolc programközpont helyszínén, a Szent István
téren. A város díszkivilágításának ellenőrzését már elvégezték a szakemberek, a napokban megkezdődik a tér és a
vásárhelyszín beépítése is.

– szintén a közösségépítés jegyében – elsősorban munkahelyi csoportok jelentkezésére számít egy igazi csapatépítő közös
éneklésre.
Miskolc adventi villamosa
Ahogy eddig is, úgy idén is
az első gyertyagyújtás idejére
időzítve, az ünnepség végén ér-

kezik a Szent István térre Miskolc adventi villamosa, amely
évről-évre szebb, különlegesebb.
Most sem lesz ez másképp, a városi közlekedési vállalat munkatársai már fél évvel ezelőtt
megkezdték a munkát az idei
adventi villamoson, hogy mostanra új technikával, közte 3D-s
elemeket is tartalmazó díszítésekkel elkészítsék a villamos
külső dekorációját. A villamos
részben új belsőt is kap, egyelőre
még titok, hogy milyet, de annyi
biztos, az egyik legnépszerűbb
elem, a kandalló marad. Ebben
a csodálatos hangulatú belső
térben ismét lesznek majd fellépők, többek között kórusok énekelnek az utasoknak, és feltűnik
majd rajta a Mikulás is elmaradhatatlan krampuszával.

A város adventi terén idén is
a közösségeké lesz a főszerep, ezt
igazolja többek között az is, hogy
a kórusverseny, valamint a tavaly
már oly’ nagy sikernek örvendő
gyermekfoglalkoztatóra meghirdetett időpontok szinte beteltek. Különleges és az országban
egyedülálló látványosság lesz az
idei adventi programsorozatnak
a város éneklő fenyőfája, amely

Tájékozódjon első kézből! | MINDENHOL OTT VAGYUNK!

2018. november 17. | 46. hét | XV. évfolyam 46. szám
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Emléktáblát avatott a CÖF Klub Miskolc Feketebércen
Lengyelország november 11-én ünnepelte újkori függetlenségének 100. évfordulóját. A CÖF
megalakulásától ápolja barátságát a Gazeta Polska Klubbal és minden évben – népes delegációval – vesz részt az ünnepségeken, 2013-tól Krakkóban. A CÖF Klub Miskolc természetesen szintén rendszeresen képviselteti magát, mintegy 50 fővel.

„Nincs a világon más olyan hely,
ahol magyarként így fogadnák
az embert”

„Óriási élményben volt részem, részünk. Úgy gondolom
nincs a világon más olyan hely,
ahol magyarként így fogadnák
az embert. Ilyen szeretettel, megbecsüléssel és ilyen barátsággal. Ez olyan nagyszerű dolog,
hogy nagyon meg kell becsülnünk” - írta az egyik résztvevő, Szent-Imrey Pál. Valóban, a
járdán állók megszakítás nélkül
éltetik Magyarországot, a magyar embereket, a lengyel-magyar barátságot. Leggyakrabban

az egyszerű „Dziękuję!” (Köszönöm) és „Vivát Węgry” (Éljen Magyarország) hangzik el.
A barátkozás a felvonulás után
is folytatódik, a zászló- könyvbrossúra és kitűző-cserék, személyes barátsággá is válhatnak.
Bár a 100. évforduló miatt az
ünnepségek Varsóban koncentrálódtak, Krakkóban is hatalmas tömeg ünnepelt. A Wawel
Székesegyház teljesen megtelt,
a többség a téren hallgatta és
követte a misét. Itt érezhette az

ember, milyen mélyen él a hit a
lengyel emberekben, és hogy az
ebből fakadó erő nemzetmegtartó erő is. Jó volt magyarnak
lenni Krakkóban!

Tavaly, amikor a 99. évfordulót megünnepelni tartottunk
Krakkóba, Bárczi László és felesége Bárcziné Sowa Halina
előadásából tudatosult bennünk, hogy Feketebérc, Czarna
Gora különös jelentőségű hely
számunkra, magyarok számára. Itt a bérc alatt folyó Bialka,
(magyarul Béla pataka) volt
évszázadokon keresztül a magyar és lengyel királyság határa. Ez a határ nem elválasztott,
hanem kapcsolatot jelentett
a lengyel királysággal, amelynek több magyar király is királya volt, s voltak magyar királynéik is, akik emléke máig
megmelengeti a lengyel emberek szívét. Innen származnak
azok a gorálok, akiket Eszterházy gróf 1717-ben telepített a
Miskolchoz közeli Derenkre, s
akik a magyarországi lengyelség őseinek tekinthetők.
A CÖF Klub Miskolc vezetősége úgy döntött, emléktáblát
avatunk az újkori lengyel függetlenség 100. évfordulóján. A
táblát - amelyen a történelmi

magyar és lengyel címer Máger
Ágnes festőművész alkotása november 12-én avattuk az ottani elöljáróságok és a lakosok,
hívők és egy népi együttes részvételével, a Litwinka hegyen. Az
avatáson megjelent és beszédet
mondott Stanisław Ł
 ukaszczyk
polgármester, aki megkeresésünkre azonnal az ügy mellé állt.
Köszönetünk mellett tolmácsoltuk számára Kriza Ákos Miskolc
Megyei Jogú Város polgármesterének üdvözletét is.
Megjelent az ünnepségen Piotr Bak járási elöljáró és helyettese Jerzy Zacharko is. Az elöljáró meleg szavakkal méltatta a két
nép szabadság iránti vágyát és
annak megvédésére kész szándékát. A magyarok és lengyelek
évszázados barátságáról szólva bizonyságát fejezte ki, hogy
egymást segítve megtartjuk hazánkat, nemzetünket. Reméljük,
mindez még szélesebb együttműködést teremt a CÖF Klub
Miskolc és a Czarna Gora-i civilek, valamint Miskolc város
és Czarna Gora önkormányzata

között. A Jan Budz segítségével
fellelt határjelző oszlopok közül
megkoszorúztuk a 21-est, így –
a Nyerges-tetőn avatott kopjafa
után – az északi gyepűn is letettük névjegyünket.
Az emléktáblát Hubert és
Nikodem atyák szentelték
meg, s a CÖF Klub Miskolc,
Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata, valamint a
Czarna Gorai önkormányzat,
ill. járási hivatal koszorúi díszítik. Legyen ez a kőtábla jel
az utókornak, legyen ez a hely
az, amelyet honfitársaink és
lengyelek koszorúi díszítenek
mindenkor, hirdesse a két nép
barátságát a magyarul és lengyelül olvasható felirat:
„Az ezeréves lengyel-magyar határ, a két nemzet barátsága és a magyarországi
Derenkre elszármazottak emlékére állíttatta Lengyelország
centenáriumi évében a Civil
Összefogás Fórum miskolci
klubja. Feketebérc, 2018. november 11.”
DR. LENGYEL ATTILA

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió HívőSzó című műsorában november 18-án, 17 órától a
Martinkertvárosi református
templomból közvetítenek istentiszteletet, felvételről. Igét
hirdet: Börzsönyi Kornél lelkipásztor.
A Máltai Szeretetszolgálat miskolci központjában a
Szent Erzsébet-kápolna búcsúját szombaton, 17-én, a
10 órai szentmise keretében
tartják, melyet Mikolai Vince
főesperes, diósgyőri plébános
mutat be. Ezen a napon 14
órakor lesz szentmise a diósgyőri vár kápolnájában. Üzenet címmel rendeznek Mécs
László műveiből verses-zenés
összeállítást a Versbarátok
Köre előadásában szombaton, 17-én, 17 órától, a Mindszenti plébánia millenniumi

termében. November 1-jei
hatállyal Ternyák Csaba érsek
úr a mindszenti plébániára
helyezte káplánnak Molnár
Attila atyát, aki fő feladataként a kórházi lelkipásztori
szolgálatba kapcsolódik be.
A plébániai munkaterülete
pedig az imaközösségek felkarolása és a szentségimádások megszervezése és vezetése lesz. Vasárnap, 18-án 16
órakor mocorgós szentmise
lesz a millenniumi teremben
a kisgyermekes családoknak.
21-én, szerdán, 17 órától Keresztény Pedagógiai Műhely
elnevezéssel előadássorozat
indul a Mindszenti plébánia millenniumi termében,
melyre várják az állami és az
egyházi iskolákban tanító keresztény pedagógusokat. Az
első előadás címe: „Ki a mi

Istenünk?” (A keresztény istenképről.) Előadó: Juhász
Ferenc EKIF elnök, plébános.
Adventtől a Zárdakápolnában minden munkanap délután 2 és 5 óra között szentségimádást tartanak. A KÉSZ
miskolci csoportja november
22-én, csütörtökön, 17 órától a Fráter György Katolikus
Gimnázium dísztermében
rendezi meg Gloria Victis,
dicsőség a legyőzötteknek,
1956 címmel Kardos Katalin előadóestjét, Szalay Lajos
’56-os grafikáinak vetítésével.
Jövő vasárnap, 25-én a Minorita-templomban rendezik meg a miskolci katolikus
templomok kórusainak Szent
Cecília-napi hangversenyét,
16 órai kezdettel. Az összevont kórusok a 18 órai szentmisén is énekelnek.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Hubay György országgyűlési képviselő lakossági fogadóórát tart 2018. november
19-én, hétfőn 17 órai kezdettel a Bársony János úti Általános Iskolában. Minden érdeklődőt szeretettel vár!

Szent Cecília hangverseny
Hangversenyt rendeznek november 25-én délután 4 órakor
a Miskolci Nagyboldogasszony
(minorita) templomban a miskolci katolikus templomok kó-

rusainak részvételével Szent
Cecília, az egyházi zene védőszentje tiszteletére. A hangversenyen a szakrális zeneirodalom remekei csendülnek fel. A

hangversenyt követően a 18 órai
szentmisén a De Beata gregorián mise hangzik fel a résztvevők
előadásában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Miskolcon nyitották meg a Fiatal Vállalkozók Hetét
Miskolcon, a Creppy PalacsintaHázban. nyitották meg a Fiatal Vállalkozók Hete országos
programsorozatot hétfőn délután. A rendezvényen a fiatal vállalkozók olyan előadók tapasztalataiból meríthettek, mint például Lakatos Gergely, a Panyolai Pálinka megalkotója, de
miskolci startup lehetőségekről is hallhattak.

„Bebizonyítjuk, hogy vidéken is
sikerre lehet vinni egy vállalkozást!”
A rendezvény fő megálmodója Oszlánczi Réka, a Creppy
PalacsintaHáz tulajdonosa,
a FIVOSZ regionális elnöke,
2014 év Fiatal Vállalkozó gálájának különdíjasa volt. Mint
mondta, be szeretnék bizonyítani, hogy nemcsak az ország közepéről, Budapestről
lehet sikereket elérni, hanem
vidéken is sikerre lehet vinni

egy vállalkozást. Réka a rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a
Creppy franchise koncepciója helyet kapott a legjobb 20
feltörekvő franchise szisztéma
között a világon.
Ezeket több mint 2000 jelentkező közül válogatták ki.
A siker azt jelenti, hogy 2019
februárjában, Las Vegasban

indulhatnak a franchise világkonferencián. Itt rengeteg
olyab befektetővel találkoznak
majd, akik előtt bemutathatják
a Creppy franchise koncepciót.
Réka azt is elárulta, jövőre már
Debrecenben is találkozhatunk az igazi C
 reppy élmén�nyel.
A FIVOSZ kuratóriumi elnöke, Inotay Petra is köszöntötte a jelenlévőket. – Idén kilenc városban és Budapesten
szerveznek Fiatal Vállalkozók
hetét, immár 11. éve. A FIVOSZ hetének legfontosabb
mondanivalója, hogy a fiatalok is merjenek vállalkozni,
álmodni - emelte ki.
A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ)
célja, hogy segítse a következő
vállalkozói generációt és megteremtse azt a vállalkozói réte-

get, akik cégeiket hosszútávon
sikeresen vezetve megerősítik a KKV szektort és hozzájárulnak egy sikeres nemzeti

gazdaság megteremtéséhez.
A FIVOSZ a fiatal magyarországi vállalkozók és vállalkozó
fiatalok közössége és hivatalo-

san elismert érdekképviseleti
szerve mind hazánkban, mind
az EU-ban.
A szövetség érdemi segítséget nyújt a vállalkozásindításban és vezetésben a 18
és 40 év közötti fiatalok számára egyedülálló szolgáltatásaival és nemzetközi kapcsolatrendszerével. Ezen felül
komoly segítségére van azoknak a fiataloknak, akik egyedül nem tudnak, vagy nem
mernek vállalkozást indítani,
mert nem rendelkeznek az elinduláshoz szükséges ismeretekkel.

Nyílt nap az Andrássyban

Szüreti ősz az Avason!

Előadásokkal, gépészeti és
informatikai tanműhelyek
bemutatásával, játékkal és
kísérlettel is várták nemrégiben a nyolcadikosokat az
Andrássy Gyula Szakgimnáziumban. A nyílt napon
több mint 200 végzős általános iskolás vett részt.

Újbormustra, kiadványbemutató,
kulturális programok

Keresettek a szakképesítések
Olyan képzéseket kínálunk,
amelyek nemcsak a régióban,
de az országban is nagyon keresettek. Vélhetően nem lesz
elhelyezkedési
problémája
annak, aki majd az intézményünkben végez – mondta el
Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy
Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

igazgatója. Kiemelte, az iskolában informatikus és gépészeti ágazati képzéseket kínálnak. Az informatikusok
CAD-CAM
informatikai
végzettséget szereznek, a gépészek pedig mechatronikai
technikusok vagy gépgyártás
technológiai technikusok lehetnek. – Büszke vagyok arra,
hogy nagyon sokan jöttek

el a nyílt napunkra, a megye
minden iskolájából. Az Andrássyban megszerzett szakképesítések nagyon keresettek a
régióban, akár az egyetemi tanulmányokhoz, akár vállalatoknál való elhelyezkedéshez
kitűnő alapot adunk. Egykori
tanulóink megállják a helyüket az életben, a munkaerőpiacon – tette hozzá az igazgató.

Segítsünk a kárpátaljai
magyaroknak !
A korábbi évekhez hasonlóan, Miskolc önkormányzata idén
is jótékonysági könyvgyűjtést szervez a kárpátaljai testvér-települések részére. Az adományokat december 14-ig
várják a városháza portáján.
A részletekről Hollósy András önkormányzati képviselő
számolt be. Mint mondta, három és fél évvel ezelőtt vették
fel a kapcsolatot öt kárpátaljai település, Salánk, Dercen,
Nagybégány, Kisszelmenc és
Palágykomoróc polgármeste-

reivel. Akkor mintegy húszmillió forintos pénzadomán�nyal sikerült támogatni az ott
élő magyarokat. - Képviselői
felajánlások is történtek a kezdeményezésemre, 550 ezer
forint készpénzt juttatunk el
magyar családoknak - tette

hozzá a képviselő. Ezt követően egy olyan akciót indítottak
el, amely első sorban a magyar
kultúra megmentésére, a magyar nyelv támogatására szolgál. Magyar nyelvű könyveket
gyűjtenek, ezeket pedig kárpátaljai egyházközségeknek,
iskoláknak, óvodáknak juttatják el. – Idén ismét egyhónapos
könyvgyűjtő akciót szervezünk
a városházán, melynek keretében magyar nyelvű, történelmi,
szépirodalmi, ismeretterjesztő
könyveket, tankönyveket várunk – mondta el a képviselő. Hollósy András kiemelte,
a kárpátaljai magyar településeknek minden anyaországi
támogatás nagyon fontos, és
jelképes jelentőséggel is bír. A
képviselő külön örömét fejezte
ki, hogy a diósgyőri szurkolók
is a kezdeményezés mellé álltak
és a könyveken túl tartós élelmiszer-adományokkal is hozzájárulnak az akcióhoz.

Újbormustrára, kiadványbemutatóra és kulturális programokra is várták
az érdeklődőket szombaton délután a papszeri
református imaterembe.
Az Avasi Borút Egyesület
rendezvényén szó
esett a Történelmi
Avas fejlesztéséről,
az Avasi Értéktár
VI. kiadványról és
a Márton-nap hagyományairól is.
Nagy Ákos önkormányzati képviselő
a történelmi Avas
jövőjéről szólva elmondta,
három lépésben lesznek a
fejlesztések: első és legfontosabb az infrastruktúra rendezése, ami most elsősorban
a csapadékvíz elvezetését jelenti, mintegy öt kilométeren. Erre a miskolci önkormányzat
kilencszázmillió
forintot szán.
Második lépésben következnek a turisztikai célú beruházások. Turista-csalogató attrakciókra van szükség,
nyitott pincék és vendéglátó helyek formájában. – Ez
hárommilliárd-háromszázmillió forint értékű beruházás lesz. Beletartozik majd
az Avasi Kilátó, megújulnak
az utak, a közvilágítás és az
Avasi templom is. Egy rekreációs tér kialakítására is több

százmilliót fordítunk majd, a
Horváth tetőn - hangsúlyozta a képviselő.
– A projekt akár jövő év elején elkezdődhet, már a közbeszerzések szakaszában járunk
– összegezte Nagy Ákos, kiemelve: a közgyűlés múlt heti
döntése alapján tizenhárom
új, közterület-figyelő kamerát
telepítenek majd a hegyoldalba. – Azt kérjük a lakosságtól,
hogy javaslataikkal segítsék
munkánkat. Ha tudják, hogy
hol vannak elhagyott rompincék, hol tanyáznak rendbontók, jelezzék ezeket felénk, különösen felém, hogy fokozott
ellenőrzéseket rendelhessünk
el ezen a területen – hívta fel
a figyelmet a képviselő.
Kis József történész, a
B ors o d - Ab aúj - Z e mpl é n

Megyei Levéltár igazgatója az Avasi Értéktár könyvsorozat hatodik részét mutatta
be. – Csaknem kétszáz évet fog össze az első
három írás. Az első 1793ból Gvadányitól származik, a második 1856-ból a
Vasárnapi Újságból, a harmadik pedig 1982-ből. A
kiadványban olvashatunk
mások mellett egy olyan régészeti ásatásról, ami még
engem is megdöbbentett emelte ki az igazgató.
A kötet kapcsán Kis József
kiemelte, az Avasról mindig lehet újat mondani. Több
mint huszonnégy feltárás volt
például itt a huszadik században, hatalmas mennyiségű
leletanyaggal. Ez annyira sok,
hogy még azóta sem tudták
mindet feldolgozni a múzeumban. A kiadvány a színház
melletti antikváriumban vásárolható meg.
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LETETTÉK A NAGY GÓLYAESKÜT A 2018-19-ES
ÉVFOLYAM HALLGATÓI
Letették gólyaesküjüket a Miskolci Egyetem legfiatalabb hallgatói múlt pénteken este, a Díszaula nagyszínpada előtt. A
2018-19-es évfolyam újoncai az évnyitó, a balek7 és a balekoktatás után, az esküt és a gólyabált követően, teljes jogú polgáraivá váltak a Miskolci Egyetemnek.

A Miskolci Egyetem egy
olyan világ, melyet csak azok
érthetnek meg, akik a részévé váltak. Egy-két hónappal
az évkezdés után, amikor már
minden fa ismerős az Egyetemvárosban, amikor már nem
téved el az ember a sok épület
és folyosó útvesztőjében, ha
órára kell mennie, eljön az idő,
hogy a gólyák letegyék esküjüket, eljön a bálozás ideje.
Régen a lányokat az úgynevezett első bálon mutatták
be az úri közönségnek – éppen úgy, ahogyan az elsőéveseket mutatták be péntek este
az egyetem polgárainak, a gólyabálon. Az est nyitásaként

Torma András, a Miskolci
Egyetem rektora köszöntötte a
legfiatalabb hallgatókat, majd
a gólyaesküt követően az elsőévesek nyitó tánca következett, mellyel kezdetét vette a
hajnalig tartó bálozás.
Maksa Balázs, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke elmondta, ez volt az első gólyabál, amit
szervezett, így ő is úgy izgult,
mint az elsőévesek. – Nehezíti a dolgunkat, hogy holnap
munkanap van, de remélem ez
nem szegi a kedvüket a hallgatóknak – fogalmazott. Mint
mondta, idén nem a „bál párját” keresik, hanem külön a

EGYÜTTMŰKÖDÉS
AZ E.ON-NAL

Duális együttműködési megállapodást kötött a Miskolci
Egyetem gépészmérnöki kara az E.ON-nal. A villamosmérnök képzésben résztvevő fiatalok támogatásáról szóló
megállapodás célja, hogy hosszú távon biztosítsa a vállalat
villamosmérnök-utánpótlását, s bővítse a szakmai gyakorlati lehetőségeket, az egyetem hallgatói számára.
Az E.ON és a Miskolci Egyetem megállapodása hosszú
távra szól, elsőként azoknak a
hallgatóknak biztosít lehetőséget, akik tanulmányaikat 2019
szeptemberében kezdik meg
az alapképzésben. A gyakorlati
képzés ütemezését és tanrendjét közösen alakították ki.
Torma András rektora beszédében kiemelte, az egyetem a duális képzést a „vezérhajójának” tekinti. Ma már
több mint kétszázötven olyan
hallgatója van az intézménynek, akik a duális képzésben
tanulnak. Ez azt jelenti, hogy
a teljes képzési idő felét a hallgatók olyan vállalatoknál töltik, ahol később munkavállalókká válnak majd. A duális
képzés mind a Miskolci Egye-

temnek, mind a hallgatóknak
és a vállalatoknak előnyös.
– A jövő energetikai kihívásainak úgy tudunk legjobban
megfelelni, ha a legjobbakkal
dolgozunk együtt. Így tudjuk
biztosítani hálózataink zavartalan működését és ügyfeleink
elégedettségét is. Ezért nem
csak részt veszünk a gyakorlat
orientált oktatásban, de hosszú
távú karrierlehetőségeket is kínálunk a végzett hallgatók számára. A Miskolci Egyetemmel
megvalósuló partnerség mentén reméljük, számos fiatal,
friss diplomás tehetséget köszönthetünk néhány év múlva az E.ON csapatában – tette hozzá Nagy Géza, az E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
vezérigazgatója.

„bál srácát”, és külön a „bál
szépét”. A Facebookon már
gyűjtögethették a nevezők a like-okat, de a bálon is lehetett
még voksolni a kedvencekre.
A ME-HÖK elnöktől azt is
megtudtuk, hogy a bál szokásos
házassági ceremóniája 2018ban sem maradhatott el, a fiatalok idén is összeköthették - ha
neki, hogy rábeszélte táncpartnerét: a gólyabálon is vegyenek
részt a nyitó táncban. – Természetesen a balek7-en is voltam,
ami felejthetetlen élmény volt.
Csak ajánlani tudom minden,
most még gimis diáknak, hogy
semmi pénzért ne hagyják ki jövőre, a sajátjukat – hangsúlyozta. Milyen miskolci egyetemistának lenni? – tettem fel a kérdést,
amire széles mosollyal csak an�nyit mondott: nagyon jó!

nem is az életüket, de az estéjüket mindenképpen. – Idén
két élőzenekaros nagykoncerttel leptük meg a hallgatókat,
a Wellhelloval és a Follow the
flow-val – részletezte a programot Maksa Balázs, hozzátéve:
Diaz születésnapjára még egy
tortával is készültek.
Hoffmann Jennyfer, elsőéves
környezetmérnök hallgató részt
vett a nyitó táncban. Elmondása
szerint a Bányász-Kohász balekbálra kérték fel őket, hogy táncoljanak. Ez annyira megtetszett

Kaufmann Ákos, elsőéves
műszaki földtudományi alapszakos hallgató Agárdról érkezett az egyetemre. – Édesapám
is ezt tanulta és kicsi koromtól erre a szakra készültem, így
nem volt kérdés, hogy a Miskolci Egyetemre jövök, hiszen
az országban csak itt van ilyen
képzés – mondta. Mint fogalmazott, kicsit nehezebb, mint a
gimnázium, nagyon komolyan
kell készülni, de nagyon élvezi.
A tömeg és a hamisítatlan bulihangulat akkor érkezett meg a Díszaulába, mikor
a Wellhello a színpadra lépett.
A koncert után a Kelet Brass
Band játszott talpalávalót, amíg
a Follow the flow elfoglalta a
színpadot. Az előcsarnokban
totpeti és a Sky Fanatic szolgáltatták a muzsikát, hogy már ajtón belépve elkapjon mindenkit a gólyabál party-hangulata.
A Follow the flow után pedig
Pixa és Zelenák Krisztián zenélt a nagyszínpadon.

Nemzeti díjat nyert a Miskolci Egyetem
minőségfejlesztési oktatási programja
Nemzeti díjat nyert a Miskolci Egyetem a „Teljes
hallgatói életciklust lefedő
tanulástámogatási rendszer a régió szolgálatában”
elnevezésű pályázatával.
Jakab Nóra rektorhelyettes
november 5-én, a Gellért
Hotelben megtartott díjkiosztó ünnepségen vehette át
az elismerést.
Az EOQ Magyar Nemzeti
Bizottság, a European Organization for Quality elnevezésű szervezet nemzeti képviselője "Minőség-Innováció
2018” címmel hirdetett pályázatot, melyen 17 ország vett
részt. A nemzeti zsűri döntése alapján az oktatási szférában működő szervezetek
kategóriában egyedül a Miskolci Egyetem lett Nemzeti
Díj-nyertes a „Teljes hallgatói életciklust lefedő tanulástámogatási rendszer a régió
szolgálatában”
elnevezésű
pályázattal. Ez lehetővé teszi,
hogy a nemzetközi megmérettetésen is induljon.

Az elismerés és a pályázat
részleteit hétfőn sajtótájékoztatón ismertette Jakab Nóra, és
Torma András rektor. Mint elhangzott, az új, tanulást segítő
oktatási modell középpontjában a hallgató áll. Az egyetem
folyamatosan méri a hallgatói
elégedettséget, a hallgatók motivációját és kompetenciáját, valamint a lemorzsolódást. A tanulmányi előmenetelt nyomon
követő tanulástámogató rendszer lehetővé teszi a hátrányos
helyzetű diákok felzárkóztatását, illetve a tehetséggondozást,
a szakmai fejlődést is. Cél az,
hogy minél kevesebben hagyják el az egyetemet, de emellett
az is fontos, hogy a hallgatók
motiváltak és elkötelezettek legyenek leendő szakmájuk iránt.
Az új modell áttérést jelent a
korábbi tanítás alapú oktatási
módszerről a probléma és a tanulási eredmény alapú oktatási
módszerre.
A felzárkózás elősegítése érdekében szabadon választható
tantárgyakat indítanak, amelyekkel segítik a felkészülést a

kritikus tantárgyakra, illetve
akár oktatóváltásra és oktatási módszertan változtatásra is lehetőséget biztosítanak.
A hátrányos helyzetű hallgatók a Görögkatolikus Roma
Szakkollégium segítségével
részt vehetnek szakkollégiumi
programban, amelynek szerves része az ő mentorálásuk
és korrepetálásuk.
A rendszeres kompetencia
mérés azonban nem csak a
lemorzsolódás csökkentését
és a felzárkóztatást, hanem a
hallgatók tehetséggondozását
és szakmai fejlődésének elősegítését is szolgálja. A tehetség-

gondozás terén fontos a tudományos diákköri tevékenység,
az öntevékeny csoportok támogatása, a hallgatók intézeti kutatásokba való bevonása.
Az elmúlt években ilyen sikeres kiemelt hallgatói projekt
volt a többi között a Formula
Racing versenyautó építése, a
környezetkímélő pneumobil
jármű készítése, vagy a kínai
szuperszámítógépes verseny,
amin Európából egyedüliként
a Miskolci Egyetem hallgatói
csapata vett részt. Az új oktatási modell fontos eleme a duális partnerekkel való szoros
együttműködés is.

MVK: számítanak az utasok véleményére!
A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. számít utasainak véleményére. A miskolci közlekedési cég november 15-én
teszi közzé online kérdőívét,
hogy még jobban megismer-

je utasainak igényeit, elvárásait, illetve a helyi közlekedéssel
kapcsolatos véleményeket. A
kérdőív kizárólag online érhető el a vállalat Facebook oldaláról vagy honlapján.

Ma már Miskolc közösségi közlekedést adó teljes járműflottáján elérhető a free
WIFI szolgáltatás, így akár
utazás közben is kitölthető a
kérdőív, amelyben választ vár-

nak – többek között – a járművek kényelmével, tisztaságával vagy a csatlakozásokkal
kapcsolatban, de várják az
utasok tapasztalatait, javaslatait, észrevételeit is.
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Történelmet írna az MVLC Miskolc sportkönyvében

„AZ EDDIGI BAJNOKI ÉVEK BIZONYÍTOTTÁK,
HOGY JÓ ÚTON JÁRUNK”
A magyar kupában akár a
legjobb 4 csapat közé is bekerülhet a PannErgy-MVLC
vízilabdacsapat, ha szerdán,
a bajnokságban legyőzik a
debrecenieket. A célok mellett az erősítésekről és az
utánpótlásnevelés fontosságáról is beszélgettünk Bachner András klubelnökkel.
– Hét közben Nagyváradon
készült a felnőtt csapat a Debrecen elleni, soron következő három mérkőzésre.
– Nagyon hasznos volt a
túra, főleg a csapatépítés szempontjából. A fiúk ismét együtt
voltak két napig, az egyébként
is markáns csapaton belüli kohézió tovább erősödött. A két
edzőmérkőzésen élesben is ki
tudtunk próbálni különböző
taktikai elemeket. Fontos, hogy
az edzésen megtanult figurákat idegen pályán is begyakoroljuk. Egy jól koncentráló, nagyon motivált csapatot láttam

a vízben, ami jó előjel a ránk
váró feladatok előtt.
– Szombaton este 7-től a Kemény Dénes Sportuszodában
játszanak a debreceniek ellen a
BENU Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján. Majd
jövő hét szerdán a cívisvárosiakkal szembeni, elhalasztott bajnokit vívják meg idegenben. Egy
kupamérkőzésnek más a hangulata, komolyabb is a tét, hiszen
két meccsen dől el, hogy ki kerül
a legjobb négy csapat közé.
– Rajtunk van a nagyobb teher, hiszen egy magasabban
rangsorolt csapatként tartanak
minket számon. Egy kupa ös�szecsapás mindig más, a bajnokságban lehet javítani, ha kikap
a csapat, itt azonban két mérkőzésed van, hogy megmutasd,
mit tudsz. Felkészültünk a kupamérkőzésre, minden porcikánkkal a továbbjutásért fogunk
küzdeni. Ha a statisztikákat nézzük, látni lehet, hogy egy nagyon
szervezett, jól védekező csapat

vagyunk. Remélem, ismét történelmet írunk a miskolci sportkönyvben azzal, hogy a magyar
kupában a legjobb 4 közé jutunk, ahol egy jó sorsolással még
bármi megtörténhet.
– Erre a koncentrált és hatékony védekezésre a Szolnok és
az OSC Újbuda ellen is szükség
lesz…
– Tudom, hogy a Szolnok
már most készül ránk, a mérkőzést 25-én játsszuk itthon.
Jövő héten a Debrecen ellen megszerezhetjük zsinórban az ötödik győzelmünket
a bajnokságban, ami ismét egy
mérföldkő lenne a csapat életében. Az elvárások és a cél a
nemzetközi kupaszereplés kivívása, amire véleményem szerint képesek vagyunk.
– Sasa Misic, Milos Milic, Alex
Bowen, Vadovics Viktor, Nagy
Ádám, Csoma Kristóf és Hornyák Olivér a gárda tagja marad az új szezonban, de új játékosok is érkeztek: Lőrincz Bálint
Egerből, Bedő Krisztián, a válogatott centere, két légiós – Ognjen Stojanovic és Bojan Banicevic –, valamint Szőke Szabolcs,
Vad Levente és Mizsei Márton
is az MVLC csapatát erősíti
ezentúl. A Vismeg Botond-Vismeg Zsombor testvérpár szintén
a felnőttekkel dolgozik majd az
utánpótlásból. Az értékek megőrzése mellett sikerült tehát erősíteni is.
– Folytatjuk azt a stratégiánkat, hogy vagy nagyon fia-

Miskolcon rendezik meg
a 2020-as erőemelő
világbajnokságot
2020-ban Miskolcon rendezik meg az Erőemelő
Amatőr Világszövetség
(WUAP) Erőemelő Világbajnokságát. Az egyhetes
világversenyen várhatóan
30 ország mintegy 1200
versenyzője három versenyszámban méri majd össze
az erejét. A részletekről az
esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján számoltak be.
Rakaczki Zoltán, sportért felelős polgármesteri biztos kifejtette, három versenyszámban:
fekvenyomásban, erőemelésben és felhúzásban mérik majd
össze tudásukat a versenyzők.
A miskolci helyszínnel benyújtott magyar pályázat Ausztriával és Németországgal mérkőzött a világbajnokság rendezési

jogáért. A magyar pályázatot a
sportágban nagy tiszteletnek
örvendő Mészáros László, a
Miskolc VSC erőemelő szakosztályának vezetője, a szervezet világcsúcstartója prezentálta sikeresen.
Az MVSI Miskolc Városi
Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, Illyés
Miklós a sajtótájékoztatón kiemelte a világbajnokság jelentőségét, amely nemcsak a város, de az egyesület életében is
mérföldkőnek számít. Aláhúz-

ta: 2020-ban 10 éves jubileuma
lesz annak, hogy megalakult
az MVSC erőemelő szakosztálya, így az, hogy Miskolcon
lesz a világbajnokság tökéletes
megünneplése a jubileumnak.
A World United Amateur
Powerlifting (WUAP) szövetség világversenyén a három
versenyszámon belül, ifjúsági,
junior, felnőtt, open és masters kategóriákban lehet nevezni. Az egyes kategóriák versenyeit férfiak és nők számára
egyaránt kiírják. A versenyzők
minden versenyszámban 3-3,
tehát összesen 9 gyakorlatot
hajtanak majd végre, amelyek
közül a legjobb érvényes gyakorlat számít be az értékelésbe.
A sajtótájékoztató részeként a Miskolc VSC sportolói, Mészáros Dávid (junior
világcsúcstartó, junior világbajnok) és Fazekas János
(többszörös open világbajnok) mutatták be az egyes
versenyszámok gyakorlatait.

tal tehetségeket, vagy már kész,
de ugyancsak fiatal játékosokat
igyekszünk beépíteni a csapatba.
Az eddigi bajnoki évek bizonyították, hogy jó úton járunk. Óriási büszkeség számunkra, hogy
Nagy Ádám és Vadovics Viktor
itt vált a magyar válogatott kerettagjává. Vadovics 17 éves gyerek volt, amikor idekerült, ma
már egy igazi gladiátor és a válogatott egyik nagy ígérete.
– A sikerekhez persze komoly
szakmai háttérre is szükség volt.
– Az MVLC-nek nagyon
magas szakmai tudással rendelkező edzői gárdája van. A
jó eredményekhez nem elég a
jó alapanyag, össze is kell őket
gyúrni. Sike József a felnőtteknél negyedik bajnokságát tölti,
teljes mértékben bizonyította,
hogy a legmagasabb szintet is
kellő kompetenciával tudja kezelni. Horkai György olimpiai
bajnok és Kiss István olimpiai
bronzérmes egykori vízilabdázó
– akik korábban 7 évig irányították a magyar utánpótlás-válogatottakat – erős szakmai párost
alkotnak a miskolci utánpótlásképzésben is. Popovics Miklós és Zajácz Hanna, valamint
Csoma Kristóf kapusedző vállal
még szerepet abban, hogy minél
hamarabb miskolci játékosok
épüljenek be a felnőtt csapatba.
Van 4-5 olyan fiatal, akiket már
kipróbáltunk tétmérkőzéseken
a felnőtt csapatban és a közeljövőben helyet fognak maguknak
követelni.

– A miskolci vízilabdasikerek hatása mennyire érződik az
utánpótláson? Bővül a létszám?
– 2012-ben egy alig 35-40
fős gyerekcsoportot vettem át
– ma már 250-en vízilabdáznak nálunk. Ehhez persze az
is kellett, ami példaként szolgálhat mások számára is: nagyon jó az együttműködés az
úszó szakosztályokkal, számtalan gyerek került át tőlük hozzánk. Ezek a fiatalok nagyon
jó úszó alappal rendelkeznek,
innen kezdve már a mi edzőink dolga az, hogy a gyémántokat csiszolgassák. Amikor
elvállaltam a miskolci vízilabdaélet megszervezését, felépítését, úgy döntöttem, hogy felülről kezdem az építkezést.
Egy nagyon jó felnőtt csapat
példaképként szolgálhat a gye-

rekeknek, akik nap mint nap
világsztárokat látnak az uszodában. Hozzá kell tennem,
hogy a teltházas mérkőzéseinken a miskolci vízilabda-palánták a leghangosabb drukkerek.
– A csapatépítés mellett a
sportinfrastruktúra is folyamatosan fejlődik.
– Ahogy a vízisportok egyre népszerűbbek Miskolcon,
úgy nő a vízfelület iránti igény.
Ezért szükséges egy másik
uszoda megépítése, amit a Kemény Dénes Sportuszoda mellett építenek fel. Ezáltal egy
olyan vízibázis jöhet létre Miskolcon, ami multifunkcionalitásával egyedülálló Magyarországon és világversenyek
megrendezésére is alkalmas.
KUJAN ISTVÁN

HÍREK, EREDMÉNYEK
Sztankovics Anna utazhat a világbajnokságra!
A Miskolc Városi Sportiskola (MVSI) színeit képviselő Sztankovics Anna is tagja a
decemberi kínai rövid-pályás
úszó világbajnokságon induló magyar válogatottnak.
Három női és tíz férfiversenyző utazik Hangcsouba, a
december 11-től 16-ig tartó
rövid pályás világbajnokságra. A Magyar Úszó Szövetség
(MÚSZ) szerdai elnökségi
ülésén elfogadta Sós Csaba
szövetségi kapitány javasla-

tát, amelyet az edzőbizottsággal egyetértésben terjesztett a testület
elé. Az MVSI kétszeres
olimpikon versenyzője, aki múlt héten újabb
két bajnoki arannyal
gyarapította gyűjteményét a százhalombattai
rövidpályás
országos
bajnokságon, Hosszú
Katinkával és Kapás
Boglárkával alkotja a
női csapatot.

Nyolcat rámoltak be a Macik Pöstyénben
Magabiztos játékkal, végig vezetve aratott gólzáporos sikert november 13-án
a DVTK Jegesmedvék a HK
Orange 20 ellen a Tipsport
Liga 21. fordulójában, Pöstyénben. A nyolc vendég találatot hat különböző játékos

szerezte, Vas és Kulmala pedig két gólt is szerzett. (HK
Orange 20 - DVTK Jegesmedvék 1-8). Egy nappal később,
izgalmas mérkőzésen győzték le a Macik a HK Dukla
Trenčín csapatát, a 22. fordulóban. A gól nélküli első har-

mad után Milam és Miskolczi
szerzett kétgólos előnyt, amit
a trencséniek még kiegyenlítettek, azonban kilenc perccel a mérkőzés vége előtt Galanisz megszerezte a győztes
találatot. (DVTK Jegesmedvék
- HK Dukla Trenčín 3-2)

Sikerült legyőzni a Debrecent Diósgyőrben
Az OTP Bank Liga 14. fordulójában
Florent Hasani góljával szerzett vezetést a DVTK a DVSC ellen az első fél
időben. A második játékrészben akár
növelhette volna is az előnyét a DVTK,
de több ziccer is kimaradt.
A Diósgyőr sorozatban elszenvedett hat vereség után gyűjtötték be ismét a három pontot, míg a hajdúságiak öt veretlen bajnoki találkozó után
kaptak ki. (OTP Bank Liga 14. forduló: Diósgyőri VTK - Debreceni VSC
1-0 (1-0))
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LEISZTINGERÉK: DVTK-CÍMERELADÁS IGEN,
SZURKOLÓI TULAJDONRÉSZ NEM
Taggyűlést tartott november 14-én a DVTK-t is működtető
DFC Kft. Az ülés napirendjén szerepelt a miskolci önkormányzat teljes hazai sportsajtóban nagy érdeklődést kiváltó
javaslata, mely szerint, az áttekinthetőség érdekében, kisebbségi tulajdonrészéből két százalékot átengedne a szurkolóknak, és ugyanerre kérte a többségi tulajdonos Borsodsport Invest Kft.-t is.
A többségi tulajdonos nem
szavazta meg az indítványt, tőkeemelésre tett javaslatot, s az
ülésről kiadott közleményében
azt írta: a tőkerendezéssel és a
szurkolói tulajdonrésszel kapcsolatos kérdésekben új tag�gyűlés összehívását kezdeményezte. „A Miskolc Holding
Zrt. indítványát a szurkolói
tulajdonrész szerzésével kapcsolatban, amennyiben az előterjesztés a hatályos jogszabályoknak megfelel, a Diósgyőr
FC Kft. és a kft. többségi tulajdonosa támogatni fogja” – fogalmaz a közlemény.
Kriza: „Feneketlen kútba,
nem lehet közpénzeket
dobálni!„
Kriza Ákos polgármester
közleményben reagált a történtekre, melyben azt írja: a DFC
Kft. szerdán megtartott tag�gyűlésén, a többségi tulajdonos
képviselője nem járult hozzá a
diósgyőri szurkolók egyesületének tulajdonossá válásához
a Diósgyőri Futball Clubban.
– A Diósgyőr Szurkolók Közössége – Egyesület 2018. no-

vember 8-án megtartott nyílt
ülésén, ellenszavazat nélkül
döntött arról, hogy elfogadja
a miskolci önkormányzat két
százalékos felajánlását a DFC
Kft. kisebbségi tulajdonrészéből. A szurkolói egyesület azt
a szándékát is kinyilvánította,
hogy a DFC Kft. többségi tulajdonosának ugyancsak kettő
százalékos tulajdonrészének
a felajánlásáról, tárgyalásokat
kíván kezdeményezni. Erre
a közös szándékra mondott
ma nemet a Diósgyőri Futball
Club 51,6 százalékos tulajdonosa, a Borsodsport Invest Kft.
– írja Kriza Ákos, aki a későbbiekben úgy fogalmaz: a tag
gyűlésen, a DFC Kft. vezetési
válságát, sport-szakmai kudarcait a többségi tulajdonos képviselői ráadásul, úgynevezett
tőkeemelési javaslattal próbálták elfedni. A Borsodsport
Invest Kft. jelenlévő képviselői azt kérték, hogy a közpénzekkel gazdálkodó kisebbségi
tulajdonos segítse újabb anyagi erőforrásokkal az alkalmatlan vezetők irányította, mára
900 millió forintos tőke hiányt

produkáló alkalmatlan szervezetet! Erről természetesen
szó sem lehet: feneketlen kútba, nem lehet közpénzeket dobálni! – hangsúlyozza Miskolc
polgármestere.
Kriza Ákos arról is ír, hogy
a DFC Kft. jelenlegi irányítói
nem olyan régen, mindenki
megkérdezése nélkül adták el
egy külföldi cégnek a DVTK
brand-et, benne a majd 110
esztendős DVTK címerrel. –
A címer eladása és az összes
szurkolót képviselő egyesület
kérésének semmivel nem magyarázható elutasítása, sajnos
alátámasztja a szeptember végén, a nyilvánosság elé tárt
megállapításainkat:
A klubot tulajdonló gazdasági társaság döntéshozatali
rendszere a kizárólagosságon
alapul. A gazdasági-társasági
döntéseket megalapozó információk felett csak a többségi
tulajdonos, vagy a többségi tulajdonos éppen aktuális megbízottja rendelkezik. A diósgyőri futball immáron három
esztendő óta tartó válságának
további tényei is közismeretek:
az egyre csökkenő nézőszám,
a hét esztendő alatt elbocsátott
12 edző, az NB I legolcsóbb
és legélvezhetetlenebb játékát
produkáló keretének kialakítása. Miskolc város futballt szerető közönsége azt szeretné, ha
nemcsak a címerünk, hanem

az egész diósgyőri labdarúgás
újra a diósgyőrieké, a miskolciaké lehetne! – zárja közleményét a polgármester.
Szurkolók: „Szükség van
arra, hogy első kézből szerezhessünk információkat”
Közleményben reagált a történtekre a Diósgyőr Szurkolók
Közössége (DSZK) is, melyben
visszautaltak a nemrégiben tartott, nyilvános elnökségi ülésükre. – Szurkolótársainkkal
közösen, ellenszavazat nélkül
döntöttünk az önkormányzat
által felajánlott 2%-os tulaj-

donrész elfogadásáról. A klub
közleménye szerint a többségi tulajdonos elvben támogatja a szurkolók tulajdonszerzését, azonban mégsem szavazta
meg, hogy a szurkolók is ott lehessenek a tulajdonosi körben.
– Az üggyel kapcsolatban a sajtóban kibontakozó vita éppen
abban erősít meg minket, hogy
csak tulajdonosi jogokkal felruházva tudnánk belelátni olyan
fontos ügyekbe, mint a DVTK
címer eladásának körülményei
és jelenlegi sorsa. Számunkra
egyértelművé vált, szükség van
arra, hogy első kézből szerez-

hessünk információkat és ne a
tulajdonosok közleményeiből
kelljen tájékozódnunk – írják a
szurkolók.
Éppen ezért mi, Diósgyőr
szurkolók továbbra is kezdeményezzük, hogy szurkolókként tulajdonossá válhassunk a
saját klubunkban és hallathassuk hangunkat. Bízunk benne,
hogy a lehetőség továbbra is él
és nemcsak informálisan tájékozódhatunk, hanem a közeljövőben a tárgyalóasztalnál is
találkozhatunk a tulajdonosokkal – hangsúlyozza a DSZK
közleménye.
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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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci Naplóban
hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!
Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

Apróhirdetés
„Szuper vagy Nagyi” Ingyenes informatika képzés 65 év
felett is. Információ: Célpont Közösségi Tér.46/509-959
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 tetőn végzendő munkákra. Tel.: 0620/460-6775.
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Telt házas Majka-show a Sportcsarnokban

„NAGYON SZERETEK ITT FELLÉPNI”
Full telt házas koncertet
adott múlt szombaton Miskolcon, a sportcsarnokban
Majka. Az ózdi származású
rapperrel a fellépés előtt beszélgettünk.
– Milyen érzésekkel jössz
haza Borsodba?
– Nagyon sokan szeretnek
itt minket és hívnak is, szerencsére. Ózdi vagyok, de
Miskolcon is éltem a szüleimmel 1-2 évet, dolgoztam is itt
– sok emléket idéz számomra ez a város. Mindig szívesen
jövök ide, nagyon szeretek itt
fellépni.
– Sok mindennel foglalkozol
– zene, TV, család – hogy tudod ezeket összeegyeztetni?

– Sehogy. Ezen most nevetünk, de tényleg így van.
Megpróbálok tartani valami egyensúlyt, de igazából ez
sem mindig jön össze. Most ez
egy kicsit pihenősebb időszak
van, mindig ilyenkor kezdem
érezni, mennyire fáradt vagyok. Ilyenkor jön elő az előző
pár hónap „szívása”, úgyhogy
most éppen ezt az időszakot
élem. Vannak azért dolgok,
amiket szigorúan betartok:
például öthetente, bármilyen
szezon van, megállunk a zenekarral. Mindannyian 40 felett
vagyunk, meg a 30-as évek végén, mindenkinek van család,
nekünk már nem egy nyaralás, vagy osztálykirándulás,
amikor elmegyünk fellépni.

Néha jó megpihenni, a családdal lenni. Ez nagyon fontos
nekünk.
– Hogy telt az évetek?
– Kifejezetten jól, szinte végig munkával. Év elején megcsináltuk az Arénát, aztán
nyáron letoltuk a nagy menetet, utána szeptemberben még
elutaztam egy komoly forgatásra Máltára. Azóta hogy hazajöttem, kicsit pihenősebb
időszak van.
– Beszélhetünk-e egy kicsit
Curtisről?
– Ez engem már nem nagyon érdekel.
– Tartjátok a kapcsolatot?
– Nem haragszom rá, de csináljon az életével, amit akar,
ez nem az én dolgom.

– Milyen tervetek van még
erre az évre?
– Van még egy Aréna 2.
koncert és elkezdünk már
próbálni a 100 Tagú Cigányzenekarral, decemberben végig ezt nyomjuk. Januárban

két dupla előadást tartunk
majd velük.
– A miskolciak számára milyen különlegességgel készültetek?
– Minden bulin van különlegesség, ez nyilván az adott
helyszíntől is függ. Van, ahová

kicsit nagyobb installációt viszünk, van, ahol több a tűz, a
füst, a láng, a LED-en a grafika
– ha a csarnok mérete engedi.
A miskolci pont egy ilyen helyszín, úgyhogy sokféle meglepetést és látványt hoztunk.

Hirdetés

Átadták a 2018-as Prima Díjakat

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a Prima Díjat, amivel a
megye kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismerik el. Döntésük alapján a Miskolci Nemzeti Színházban megtartott Prima Gálán idén dr. Valikovics Attila főorvos, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának egyetemi docense, Zeleiné
Pap Bernadett hímző népi iparművész, valamint a Holdviola együttes vehetett át díjat. A Közönségdíjat Kovács Bertalan úszóedző kapta.
Magyar oktatás és köznevelés
kategóriában dr. Valikovics Attila
főorvos, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának egyetemi docense
nyert. Úgy fogalmazott az ünnepségen, életpályája beteljesedését jelenti a kitüntetés. – 30 éve végzek
komplex, gyógyító, oktatói és kutatói tevékenységet. Azért örülök nagyon a kitüntetésnek, mert azt nem
szigorúan a szakmai szférából kaptam. Több szakmai díjjal is rendelkezem, azok is nagy elismerések persze, de úgy érzem, ezt a díjat a szakma és a társadalom összekapcsolódása révén kaptam meg – tette hozzá.
Az orvosi pálya kiválasztásában édesapja hatása erős volt, nagyon
jó példát mutatott számára, ez alapján döntött a szakmája mellett. Véleménye szerint azonban a betegek gyógyítása az oktatói tevékenységgel együtt lesz teljes. Orvostanhallgatók és a Miskolci Egyetem
Egészségügyi Karán való oktatás mellett kiemelten fontosnak tartja a
lakosság képzését is.
Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában Zeleiné Pap
Bernadett hímző népi iparművész
vehetett át elismerést. Elmondta, az
elismerés igenis fontos ahhoz, hogy
az ember továbbra is magabiztosan
tudja végezni a munkáját, folytatni
tudja a hivatását.
– A Prima Díj óriási megerősítés
és megtiszteltetés számomra. Több
szakmai versenyen kaptam már elismerést, ezekre is büszke vagyok, a
mostani pedig azért fontos nekem, mert egy olyan szervezettől kaptam meg, akikkel nem álltam még kapcsolatban. Örömteli, hogy magas
szintűnek értékelik a munkámat – mutatott rá. – Gyerekként szívtam
magamba a népművészet alapjait, körülvett a viselet, a hímzések vilá-

ga. Aztán felnőttként kezdtem hozzá ehhez a nagy szaktudást igénylő
munkához. De fontos része az életemnek a tanítás is, az alkotói-művészeti munka mellett. Jelenleg is vezetek szakkört asszonyoknak. Fontosnak tartom, hogy élő maradjon a népművészet. A Matyó Népművészeti
Egyesületnél vagyok közel 30 éve főállásban. Nagyon sok népművészettel kapcsolatos programot szerveztünk már, és a pályázati munkából is kiveszem a részem.
Magyar Zeneművészet
kategóriában a Holdviola együttes kapott díjat. A
zenekar 2006 tavaszán alakult Miskolcon. Zenéjükben
modern zenei formában, kicsit továbbgondolva elevenednek meg a gyönyörű
magyar népdalok. Stílusuk
az elektro-folk, de dalaikban fellehetőek rock-, pop- vagy alternatív zenei elemek is. A Holdviola
megálmodója Farkas Péter volt, aki először egy virtuális zenekar összehozásán, és egy látványos színpadi előadás megvalósításán gondolkozott.
– A díj átvételekor nagyon felfokozott hangulatban voltunk, személy
szerint egyszerre több érzés is kavargott bennem – fogalmazott. – Egyrészt nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy egyáltalán szóba kerültünk,
ez is jelzi számunkra: nyomot hagytunk, felfigyeltek ránk és úgy gondolták, kiemelkedőt nyújtunk a saját területünkön. Ugyanakkor hálásak is vagyunk a családtagjainknak, a támogatóinknak, a korábbi menedzsmentnek is. A díj egy pillanatnyi megállást is megkövetel, az ember ilyenkor
visszatekint arra, mit tett le az asztalra.
Hozzátette: reményeik szerint még legalább ennyi év munka benne
van a zenekarban, sok tervük van a jövőre nézve. Például az éves nagy
koncertjüket idén Miskolcon rendezik meg, amire az ország minden részéből várjuk a Holdviola közönségét.
A Közönségdíjat a Magyar Sport kategóriában jelölt Kovács Bertalan
úszóedző vehette át. Elmondta, nagyon sok olyan embert ismer, aki ta-

lán többet tett a városért, persze nagyon köszöni, hogy ő vehette át a
díjat. Főleg azoknak köszönte meg,
akik rá szavaztak. – Közel 50 év előnyöm van, ennyi ideje vagyok a pályán és valóban nagyon sok gyermek és felnőtt került ki a kezeim
közül. Mindig azt mondom, hogy
azt csinálom, amit igazán szeretek.
Soha nem vágytam elismerésre,
különösen ilyen nagyra. Minden nap mosolyt kapok a gyerekektől, már
maga ez csodálatos érzés.
Az úszás jött először az életében, a selyemréti strand közelsége fiatal
korában ebben sokat segített. Egyszer majdnem megfulladt, úgy mentették ki, halál közeli élménye volt, akkor úgy érezte, hogy meg kell szeretnie és szerettetnie a vizet másokkal is. – Az úszásoktatás aztán számomra
létkérdés volt. A gyerekek pedig erőt adnak a mindennapokban.
A gálaesten kiosztották a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye év vállalkozói
2018 címeket is, amivel azokat ismerték el, akik vállalkozásukban maradandót alkottak a térségben.
1. Az év autókereskedő vállalkozása: MBM Auto Kft. – Balogh József
ügyvezető
2. Az év mezőgazdasági vállalkozása: Agrofarm 2005 Kft. – Nagy Sándor ügyvezető
3. Az év egészségügyi vállalkozása: HUNIKO Kft. – Gyarmati János Péter ügyvezető
4. Az év vendéglátó vállalkozása: Lura Kft. – Lukács Dóra Lívia ügyvezető
5. Az év kiskereskedelmi vállalkozása: Unió-Coop Zrt. – Tóth László vezérigazgató
6. Az év borászati vállalkozása: Hagyó Kft. – Kovács András ügyvezető igazgató
Az országos év vállalkozói 2018-ban: Expert Társaságok – Hajdú László igazgatósági elnök, Telvill Kft. – Benke István ügyvezető.
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l ADVENT POZSONYBAN
2018. 12. 01.: 10.900 Ft/fő
l ANDRÁS NAP TISZADOBON
ÉS TISZAÚJVÁROSBAN
2018. 12. 01.: 4.500 Ft/fő
l ADVENT KASSÁN ÉS EPERJESEN
2018. 12. 22.: 5.900 Ft/fő
l ADVENT MÁRIACELLBEN ÉS GRAZBAN
2018. 12. 08-09.: 39.000 Ft/fő
l KOLOZSVÁR ADVENTI HANGULATBAN
2018. 12. 15.: 9.900 Ft/fő
l ADVENT KRAKKÓBAN
2018. 12. 15.: 9.900 Ft/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

Áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

Irodánk egy illetve két napos, bel- és külföldi, buszos
utazásokkal, városlátogatásokkal, osztálykirándulásokkal, buszok bérbeadásával
és zarándokutakkal, közvetített utakkal, tengerparti nyaralásokkal, repülő- és
kompjegyek értékesítésével foglalkozik. Az év vége
közeledtével adventi útjaink nagy népszerűségnek
örvendenek, ezek közül is
a legkedveltebbek a zakopanei, kassai, pozsonyi és a
máriacelli ünnepváró utazásaink.
A 2019. évi zarándoklataink,
többnapos útjaink már foglalhatóak, melyekből 2019.
02. 28-ig történő egyösszegű
befizetés esetén 8% kedvezményt biztosítunk!

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

Az akció érvényes:
2018. 11. 17-tól 2018. 11. 23-ig

Apróhirdetés

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. Lakáshasznosítása kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel
+ versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat:

AZ ÍRÁSOS AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 2018. 12. 14., PÉNTEK 9.00
Cím

Megnevezés

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Baross Gábor u. 19., als.
Éder György u. 2., 1/1.
Görgey Artúr u. 42. B lh. fszt. 1.
Hegyalja út 2., 4/4.
Rákóczi Ferenc u. 3. pinceszint
Soltész Nagy Kálmán u. 1., 4/1
Szigligeti Ede tér 4., alagsor 1.

lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás

21
56
58
28
28
61
38

1
1,5
1
1
1
1
1

komfort nélküli
komfortos
komfortos
összkomfortos
komfort nélküli
komfortos
komfort nélküli

15

Minimálisan
ajánlható
bruttó ár (Ft)
1 100 000
8 400 000
10 200 000
5 500 000
1 300 000
6 200 000
3 100 000

Bánatpénz
(Ft)
55 000
420 000
510 000
275 000
65 000
310 000
155 000

Bővebb tájékoztatás: Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálat Miskolc, Széchenyi u. 60.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-12 és 12.30-15.30, szerda: 8-12 és 12.30-17.30, péntek: 8-12 óra között. Tel.: 70/506-0611; 70/506-0610
e-mail cím: lakashasznositas@miskolcholding.hu, honlap: www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

Kárpittisztítás! Minden típusú bútorkárpit helyszíni tisztítása gyors száradási idővel. Ülőgarnitúrák, ágyak, kanapék,
székek, és mindennemű kárpitozott felület azonnali tisztítása garanciával. Tel.:
70/320-3483, www.tisztitomiskolc.hu.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk
cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402292, 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 06-46/742-485ös 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.

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
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MÁRTON NAPI
DÍNOM-DÁNOM
A hét fotója

Rodeó

VÉGH CSABA
FELVÉTELE

Újra gigantikus játszóházzá változott egy hétvégére az Egyetemi Körcsarnok! A 11. Játékfesztivál az eddig megszokott attrakciók mellett, teljesen új, nagy-mozgásos játékokkal (airtrack, mászófal, tap light, BOXELO pálya rollerekkel) is várta a családokat
szombaton és vasárnap. A folyamatos színpadi és interaktív programok mellett, a nagyobbakat nagy-mozgásos játékokkal (pl. ugrálók, csúszdák), a legkisebbeket pedig elkülönített, 400 négyzetméteres hempergővel várták.

Jeles őszi napok
4

Igazi Márton-napi dínom-dánomot rendezett múlt vasárnap a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a Vaga Banda Kft. a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban. A rendezvényen néphagyományokat elevenítettek fel, libás ételeket kínáltak és népi mesterségekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. A legenda szerint Márton a IV. században Szombathely környékén született és római katonaként szolgált. Egyszer megosztotta köpenyét egy koldussal, s aznap éjszaka álmában megjelent Jézus. Inntől kezdve Istent szolgálta,
jóságáról még életében legendák keringtek. Amikor püspökké akarták szentelni, méltatlannak érezte magát erre a címre, ezért elbújt egy
libaólban. A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így megtalálták és Tour püspökévé szentelték.
FOTÓ: VÉGH CSABA
Frontális ütközés az
M30-ason

ber 10-én 2 óra 30 perckor
Ózdon előzetes szóváltást
követően társaival együtt
összeverekedett az utcán
egy helyi férfival. A sértettet L. Richárd egy éles tárggyal több alkalommal fejen ütötte,
a bántalmazott férfinak nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek. A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható négy
férfit. L. Richárdot emberölés bűntett kísérletének, míg három társát csoportosan elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

FORRÓ NYOMON

Frontálisan ütközött két személyautó november 13-án délelőtt,
az M30-as autópálya 22-es kilométerénél, Sajópetri térségében, a
Miskolc felé vezető oldalon. A balesetben két személy sérült meg.
Az egyikük beszorult a roncsba, a miskolci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, majd átadták a mentőknek.
A balesetet egy 74 éves férfi okozta, aki lejárt jogosítvánnyal közlekedett és Fiat típusú autójával forgalommal szemben hajtott fel
az autópályára. Ekkor ütközött egy lengyel felségjelzésű Audival.
A balesetben az idős férfi súlyosan megsérült, őt kellett kivágni az
autóroncsból.
Betört egy belvárosi üzletbe
Lopás megalapozott gyanúja
miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság M. Emil
50 éves helyi lakossal szemben. A
gyanúsított november 7-én reggel
6 óra előtt egy belvárosi kereskedés
kirakatüvegét kővel betörte, majd
az üzletből laptopokat és mobiltelefonokat lopott el. A férfi a műszaki eszközök egy részét motoros fűrészre cserélte, a többi zsákmányt
pedig elásta. A rendőrök hamar elfogták a gyanúsítottat.
Gyilkossági kísérlettel gyanúsítják
A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy 29 éves ózdi férfival szemben. A gyanúsított novem-

Verekedés a Villanyrendőrnél
Alaposan helybenhagyott négy fiatal egy huszonhét éves férfit a
Szinva teraszon november 9-én este este tíz óra körül. Szabó Csilla,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a minap.hu-nak elmondta, a négy fiatal előzetes szóváltást
követően támadt rá a huszonhét éves kazincbarcikai férfira, akinek
könnyű sérülései keletkeztek – a mentők azonnal ellátták. A négy
fiatalkorút garázdaság miatt előállították.
Három kamion karambolozott
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egymásnak ment három kamion november 13-án nem sokkal 12 óra után az M30-as
autópálya Miskolc felé vezető oldalán, a 20-as kilométernél, a Sajópetri felhajtó előtt. A karambol nem messze, pár száz méterre
történt a délelőtti balesettől (lásd fentebb), mentőhelikopter is a
helyszínre érkezett. A három kamion úgynevezett „utoléréses” balesetet szenvedett, jelenlegi adataink szerint egy személy sérült meg.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány jeles
őszi nap neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt,
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. november 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 könyvjutalmat sorsolunk ki.

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.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

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

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!

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Itt az ideje felrázni egy kicsit
az eseményeket, csak Önön múlik, hogy most is ugyanaz történik-e, mint máskor, vagy egy izgalmas kaland részesévé válhat.
Ha választania kell, válassza a mozgalmas történéseket.

Rák (június 22 - július 22) Felelősséget vállalt valamiért, a
dolog azonban kezd egyre inkább terhes lenni, legszívesebben
már szabadulna tőle. Ha ettől egy kínos beszélgetés tartja vis�sza, jobb, ha meggyőzi magát ennek a szükségességéről.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Lelkes és izgatott, de
megfordulhat a hangulata, amikor valaki a kedvét szegi. Lehet,
hogy néha úgy érzi, ezeknek az embereknek nem érdemes kitennie a lelkét, de ne feledje, van, amit magáért tesz, nem értük.

Bak (december 22 - január 20) Mindegy, hogy mások mit
mondanak, kövesse a saját terveit, és ne hagyja, hogy bármi
is gátat vessen a lelkesedésének. Tegyen meg mindent, amit a
hétre tervezett, és akkor elégedettnek érzi majd magát.

Bika (április 21 - május 20) Csak azért, mert valami egy bizonyos módon nem sikerült, még nem jelenti azt, hogy le is kell
mondania róla. Meg kell találnia azt az utat, amit eddig még
nem járt be, de most elhozhatja a megoldást.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Vegyen nagy levegőt, és
nyeljen le valamit, amit pedig legszívesebben úgy torolna meg,
hogy azt senki nem tenné ki az ablakba. Nem érdemes meddő
vitába kezdeni, hamarosan minden energiájára szüksége lesz.

Skorpió (október 24 - november 22) Mindent egybevetve
elégedett, noha Ön is érzi, hogy vannak dolgok, amik jobban
alakulhattak volna. A héten sikerül megtalálnia a szépséget az
apróságokban, és ez mindenképpen helyes hozzáállásnak bizonyul.

Vízöntő (január 21 - február 19) Ha a megfelelő helyeken
kopogtat a megoldásért, akkor az eredményekre sem kell sokat
várnia. Ha azonban a hibás megérzését erőlteti, nem is biztos,
hogy azt az eredményt kapja, amit szeretett volna.

Ikrek (május 21 - június 21) Elégedetten hátradőlhet, alapos
munkát végzett, ami most már hozni fogja az elvárt eredményeket. Fél szemét azért továbbra sem árt a célon tartania, de
most már semmi váratlan akadályra nem kell számítania.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Előre izgatott valami
miatt, ám az eredmények talán nem lesznek teljesen olyanok,
mint ahogyan elképzelte őket. Próbáljon egy kicsit rugalmasabban állni a dolgokhoz, akkor nem éri majd nagy csalódás.

Nyilas (november 23 - december 21) Ideje kinyújtóztatni
egy kicsit a tagjait, és aktív tevékenységben levezetnie a feszültséget. Ha kicsit körbenéz, biztosan talál olyan teendőt,
amivel megmozgathatja magát, és amin már rég túl kellett volna esnie.

Halak (február 20 - március 20) Valaki kompromisszumot
javasol egy problémára, Ön azonban ezt most félmegoldásnak
érzi, és úgy látja, megpróbálják elhallgattatni. Ha biztos az igazában, ezen a héten ne féljen a végsőkig harcolni érte.

