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Ilyen még nem volt: mind a három raliosztály abszolút magyar bajnoka 
miskolci és borsodi illetőségű. A győztesek a napokban a Szent István téren 
adtak egymásnak randevút. 

A miskolci önkormányzat 2010 óta – a vár- és stadionépítéssel 
együtt – több mint 17 milliárd forintot fordított Diósgyőr  
fejlesztésére. A következő két évben újabb, mintegy 10 milliárd  
forintot költenek a városrész megújítására. 



A miskolci önkormányzat 2010 óta – a vár- és stadionépítés-
sel együtt – több mint 17 milliárd forintot fordított a diós-
győri városrész fejlesztésére. A következő két évben újabb 
mintegy 10 milliárd forintot költenek a városrész megúju-
lására. 2010 és 2020 között itt valósul meg az egyik legna-
gyobb értékű városszépítési program, több ponton már meg-
kezdődött a kivitelezés.

A diósgyőri városrészt érintő 
fejlesztésekről, kiemelten a Tán-
csics tér és az Árpád úti szolgál-
tatóház előtti terület átépítéséről 
pénteken tartottak sajtótájékoz-
tatót a Városházán. 

Pfliegler Péter alpolgármester 
a rendezvényen úgy fogalma-
zott: ígéretüknek megfelelően, 
a belváros mellett minden más 
városrészt is fejleszteni szeret-
nének.  A diósgyőri újjászületés 
egyik első lépése az Árpád úti 
szolgáltatóház előtti tér átépíté-
se, amit várhatóan jövő tavasz 
végére fejeződik be. A terület tel-
jesen átalakul, igazi több funkci-
ós közösségi tér jön létre. Telje-
sen lecserélik a térburkolatot, s 
helyet kap majd itt egy igényes 

őstermelői piac. Több parkoló- 
és pihenőhelyet alakítanak ki, s 
épül egy látványszökőkút is.

A megújuló téren lesz többek 
között köztéri óra, segélyhívó 
berendezés, és új padokat is ki-
helyeznek. A tervdokumentá-
ció Green City akkreditált, így 
a fenntarthatósági szemponto-
kat figyelembe véve történik a 
felújítás. Az újra felhasználható 
anyagokat – mint pl. a bazalt-
kockák – beépítik az új térbe, a 
betonalapozás megszűnik, így a 
csapadékvíz jelentős része be tud 
majd szivárogni a talajba a tér-
kövek fúgáin keresztül.

A kivitelező a munkálatok ide-
je alatt folyamatosan biztosítja az 
üzletekbe történő bejutást. Varga 

Miklós Korsóslány című szobrát 
átmenetileg elszállították. Az új 
szökőkút mellett állítják majd fel 
ismét, a munkálatok végeztével. 

Dobos Sára, a tér tervezője el-
mondta, a meglévő növényzet 
mellett a terület rendezésével és 
gyepesítéssel, valamint fák ül-
tetésével tovább növelik a zöld-
terület nagyságát: közel 2 ezer 
négyzetméternyi zöldterüle-
tet alakítanak ki, és 14 új dísz-
fát is telepítenek. Mind a diófás, 
mind a nyírfás ligetet megőriz-
ték a tervezés során. A Táncsics 
téren már javában dolgoznak a 
kivitelező cég munkatársai, a re-
mények szerint itt még idén be-
fejezik a munkát. Rendezik és 
kellemesebbé teszik az emlékmű 
környékét, térvilágítást építenek 
ki, bővítik a meglévő növényál-
lományt, és egy járdaszakasz is 
megújul.

Pfliegler Péter emlékeztetett, a 
nagy projekt részeként 2017-ben 
fejeződött be a Petőfi Sándor Fi-
ókkönyvtár klímatudatos felújí-
tása. A Diósgyőri Római Katoli-
kus Plébánia, mint konzorciumi 
partner a projekt keretében fej-
lesztette a templom kertjét; a ke-
rítés elbontásával, dísznövények 
telepítésével és sétány kialakítá-
sával mindenki számára hasz-
nálható, nyitott kert jött létre. A 
fejlesztési program keretében a 
II. János Pál pápa tér lépcsőzetes 
süllyesztést kap a Szinva-patak 
medre felé. A téren újonnan ki-

alakított sétányok mentén kan-
deláberek, utcabútorok kapnak 
helyet, ezen felül egy szökőkút 
kialakítása is szerepel a tervek-
ben. Az építkezés 2019-ben kez-
dődik. A Várréten, a műemlé-
ki vár közvetlen környezetében 

egységes zöld területet alakíta-
nak ki, nagy gyepfelülettel és 
egyedi díszfák telepítésével. A 
Nagy Lajos király útja és a Blaha 
Lujza utca közötti zöld területen 
a gyerekek számára egy kisebb 
játszótér létesül.

Novák Józsefné önkormány-
zati képviselő a diósgyőri lako-
sok nevében is örömét és köszö-
netét fejezte ki a beruházások 
kapcsán. A politikus úgy fogal-
mazott: mind a szolgáltatóház, 
mind a megújuló Táncsics tér 
„Diósgyőr ékköve lesz”.

Az Árpád úti szolgáltatóház 
előtti tér és a Táncsics tér része 
a diósgyőri városközpont integ-
rált rehabilitációjának. A terek 
és épületek megújítását jelen-
tő, több mint két éve zajló pro-
jekt több ütemben, összesen 940 
millió forintból valósul meg. Az 
említett két teret mintegy 147 
millió forintos uniós támogatás-
sal újítják fel.
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ÚJ DIÓSGYŐR ÉPÜL – TEREK, UTCÁK, 
ÉPÜLETEK ÚJULNAK MEG!

Már javában dolgoznak a 
Selyemréti Strandfürdő 
újabb fejlesztésén. Mint is-
mert, a régi helyére egy új, 
50 méteres medencét építe-
nek. Mutatjuk, milyen lesz! 
Várhatóan jövő tavasszal 
már igazi versenymedencé-
vel rendelkező Selyemrétre 
térhetnek vissza a vendégek 
és az itt edzést tartó szak-
osztályok, az ide járó iskolai 
osztályok.

Mint korábban beszámol-
tunk róla, mindenkivel meg-
egyezett az üzemeltető, így no-
vember elején bezárta kapuit a 
Selyemréti Strandfürdő. Mis-
kolc sportért felelős polgármes-
teri biztosát, ' kérdeztük a beru-
házás részleteiről.

– Az 1,7 milliárd forintos 
uszodafejlesztés a Miskolci Vízi-
labda Club (MVLC) sportfej-
lesztési programjában szerepel, 
amelyhez a TAO támogatás 

nagy részét a Wanhua-Borsod-
Chem Zrt. biztosította. A beru-
házásnak – melyhez a szükséges 
önerőt a város állja – melyek a 
legfontosabb elemei?

– A legfontosabb, hogy el-
bontják az 50 méteres meden-
cét és egy teljesen új, szintén 
50 méteres, edzésekre és után-
pótlástornák megrendezésére 
is alkalmas medencét építe-
nek a helyére, új uszodatech-

nikával és uszodagépészettel. 
Ez utóbbi keretében hőszi-
vattyú beépítésével megoldják 
a medencék vízhőmérsékleté-
nek környezetbarát fűtését és 
állandó, megfelelő vízhőmér-
sékleten tartását, egyes me-
dencék vízhőfokának emelé-
sét. Megújulnak és bővülnek 
a kiszolgáló létesítmények, az 
öltözők, zuhanyzók. És vég-
leges fedést is kap az uszoda-

tér, melynek falai a nyári idő-
szakban elbonthatók, így az 
uszodatér oldalról kinyitható. 
A főépület 2. emeletén új öltö-
zőt és szociális részleget is ki-
alakítanak az épület tető- és 
födémszerkezetének felújítá-
sával.

– Bár sportberuházásról van 
szó, a lakosságot és a strandot 
üzemeltetőt is kedvezően érinti 
a beruházás.

– Valóban, a sportberuházás 
célja a jelenlegi sporttevékeny-
ség színvonalának javítása, a 
lakosság számára az újranyitás-
kor a korábbi vízfelület rendel-
kezésre fog állni. Az új öltözők 
kialakításával pedig megva-
lósul a lakosság és az edzésre 
érkezők különválasztása, ami 
mindkét fél részéről kérés volt.

– Járnak a Selyemrétre má-
sok mellett gyógyúszók, a test-

nevelésóra keretében diákok is. 
Őket hol fogadják a projekt ideje 
alatt?

– A testnevelésóra keretében 
történő úszásra, gyógyúszásra 
a MEAFC-hoz érkező diáko-
kat, a náluk edző vízilabdázó-
kat a Miskolctapolcai Barlang-
fürdő, a Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda és a Diósgyőri Ta-
nuszoda fogadja. A Selyemréti 

Strandfürdőnek állandó ven-
dégköre van, mellettük járnak 
ide tanulók és tanáraik, szak-
osztályok és edzőik, velük közö-
sen olyan megoldást találtunk a 
nagyjából fél éves időszakra – 
nyitás 2019 májusában várha-
tó –, amíg itt az építési, felújí-
tási munkák tartanak, amely 
kompromisszummal, de meg-
oldást jelent számukra.

Javában dolgoznak a Selyemréten – Ilyen lesz az új medence!

További megkezdett, vagy hamarosan 
induló diósgyőri fejlesztések:
l  A Diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése: 

5,7 milliárd + 1,5 milliárd = 7,2 milliárd 
forint

l  Forgalomcsillapított övezet kialakítása a diós-
győri városrészben: 300 millió forint (a Diós-
győri vár és környezetének fejlesztéséhez kap-
csolódik)

l  Diósgyőr – Kuruc utcai idősek nappali ellátá-
sának kialakítása: közel 110 millió forint

l  Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése: több mint 
143 millió forint

l  Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése: 
több mint 138 millió forint

l  Kerékpárút építése Komlóstető felől a várnál 
lévő kerékpárúthoz: körülbelül 62 millió forint

l  Kerékpárforgalmi létesítmény a Diósgyőri vár 
és a Lillafüred között: 561 millió forint

l  Diósgyőri Horizont Helyi Közösség Helyi Kö-
zösségi Fejlesztési Stratégia: 400 millió forint
Összességében: 9 milliárd 854 millió forint.



Mint arról előző számunkban hírt adtunk, Magyarországon 
egyedülálló fürdőkomplexum épül Miskolctapolcán. A kor-
mány döntése alapján 12,7 milliárd forintból, itt jön létre az 
ország egyik legnagyobb wellness központja. 

A beruházás a Miskolctapol-
cai strand fejlesztésének má-
sodik ütemeként valósul meg 
2019-2020 során. A beruházás 
a nemzetközi fürdővilág elit-
jébe emeli majd be Miskolc-
tapolca nevét, és egyedülálló 
kínálata lesz a magyarországi 
turizmusnak. Miskolctapol-
cai vendéglátósok véleményét 
kérdeztük a beruházásról.

Poncsák Pál, az Avalon Re-
sort szállodaigazgatója

Bízom benne, hogy a Mis-
kolctapolcai Strandfürdő 
újabb fejlesztésével Miskolc fel 
tud kerülni Európa top fürdő-
városai közé. Ez egy hatalmas 
fellendülést hozhat, amiből 
profitálni tud majd nemcsak 
az Avalon, hanem Miskolcta-
polca valamennyi vendéglá-

tással foglalkozó intézménye, 
illetve egész Miskolc is. Ez 
egy olyan újabb vonzerőt je-
lent majd, amelynek köszön-
hetően városunkba még na-
gyobb számban látogatnak el 
a családok is, hiszen nemcsak 
wellness pihenésre lesz lehe-
tőségük, hanem valódi feltöl-
tődésre is, a vízi aktivitások 
által. A strandkoplexum csa-
ládcentrikus is lesz majd, nem 
beszélve arról, hogy időjárás-
tól függetlenül használhatják, 
mivel fedett lesz. Ezt is jó meg-
oldásnak tartom.

Szilágyi István, a Hotel 
Kolibri szállodavezetője

Mi már a Miskolctapolcai 
Strand első ütemében megva-
lósult beruházás kapcsán lét-
rehozott fürdőnek is nagyon 

megörültünk. A szállodánk 
wellness részlegének leállását 
ugyanis akkorra ütemezzük, 
amikor a Barlangfürdő éves 
karbantartása is történik. Ma 
már ilyenkor a vendégeinket a 
Miskolctapolcai Strandfürdő 
wellness részlegébe szóló be-
lépőjeggyel kárpótoljuk, ahol 
még színvonalasabb, tartal-
masabb kikapcsolódást, felü-
dülést kapnak, mint amiben 
szállodánkban részesülnének. 
A családok mostani két-há-
rom éjszakás ittléte bizonyá-
ra megsokszorozódik majd a 
strand II. ütemének befejez-
tével, hiszen ezzel Miskolc – 
rangjához illően – még tartal-
masabb, még színvonalasabb 
fürdőzési programot tud kí-
nálni a vendégeinek. Nagyon 
várjuk már 2020 végét ebből a 
szempontból. Negyven-ötven 
évvel ezelőtt tömegeket von-
zott a strand és a Barlangfür-
dő. A lakosok legalább negyede 
profitált ebből, mert a házai-
kat az IBUSZON keresztül a 
vendégek fogadására kínálták 
a nyári szezonban. Most, hogy 
a fürdőkomplexum „négy év-
szakos” minőségben épül, még 
nagyobb vonzerővel fog bír-
ni a terület. A strandon kívül 
sokat jelentett a település ide-
genforgalmának fellendülésé-
ben az Avalon megépítése is. 
Családdal érkező vendégeink-
nek ott él a tudatában a Maya 
Játszópark, ha a látnivalókról 

van szó. Én személy szerint 
már annyira várom 2020-at, 
hogy a számítógépemen is a 
Miskolctapolcai Strandfürdő 
csodálatos látványterve a hát-
térkép. 

Oravecz Gergely, a Hotel 
Auróra szállodavezetője

A Miskolctapolcai Strand-
fürdő II. ütemét nagyon nagy 
előrelépésnek tartom Miskolc-
nak és Miskolctapolcának is. 
Újjá tudjuk építeni a régi für-
dővárost, a látványterveket 
látva nagyon kellett már Mis-

kolcnak ez a beruházás. Ezek 
az attrakciók ugyanis nagyon 
nagy tömegeket vonzanak 
majd, nemcsak Miskolcról, 
hanem az országból, sőt, Eu-
rópából is érkezhetnek vendé-
gek, akik valószínűleg tovább 
tartózkodnak majd itt, ha több 
lesz a látványos attrakció. Mi, 
vendéglátással foglalkozók 
csak pozitívan állunk hozzá, 
pedig az Auróra éppen az épít-
kezés „szájában” van. Mégis 
azt gondolom, hogy fejlődni 
csak úgy lehet, ha áldozatot 
hozunk. Reméljük, minél rö-
videbb ideig tart majd a mun-
ka, és kevés vendégünk észleli 
negatívnak ezt az időszakot.

Kilián István, a Hotel Kitty 
tulajdonosa

Ez a komplexum fantasz-
tikus lesz, olyan elemekkel, 
amikről eddig csak álmodoz-
tunk. Nagyon vártuk már ezt 
a fejlesztést, és a strand első 
ütemének megvalósulását is. 
Érzékenyen érintett minket, 

amikor évtizedekkel ezelőtt 
bezárták a strandot, onnan-
tól kezdve Miskolctapolca, 
mint turisztikai célpont meg-
halt, hiszen a Barlangfürdő 
önmagában nem elég a szó-
rakozáshoz, az idegenforga-
lom fejlődéséhez. Régen Mis-
kolctapolca kiemelkedő helyet 
foglalt el az országos turisz-
tikai térképen. Bízunk, ben-
ne, hogy a strandfürdő ekko-
ra volumenű fejlesztésétől újra 
virágozni fog ez a rendkívüli 
természeti adottságokkal ren-
delkező városrész. 

Helyi vendéglátósokat kérdeztünk a beruházásról

„MÁR A SZÁMÍTÓGÉPEMEN IS  
A FÜRDŐ LÁTVÁNYTERVE A HÁTTÉRKÉP”
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– Az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség (IKSZ) 
Miskolc Városi Szervezete üd-
vözli a kormány azon dönté-
sét, miszerint 12,7 milliárd fo-
rintból Miskolctapolcán épül 
meg az ország egyik legna-
gyobb wellness központja. Ez 
a beruházás a világ fürdőinek 
toplistás helyére emeli Mis-
kolc nevét!– írja közleményé-
ben Váraljai Zoltán, az IKSZ 
Miskolc Városi Szervezetének 
elnöke, országos alelnöke.

– A komplexum létrejöt-
tével százan juthatnak majd 
munkához, azon belül is 
számtalan fiatal munkaválla-
ló, így nekik is nagy lehetősé-
geket és fix munkát biztosít a 
beruházás, hiszen a fürdő leg-
több szolgáltatása az év mind 
a négy szakán elérhető lesz. 
Ifjúsági szervezetként külön 
örömünkre szolgál, hogy a 

komplexumban lesz egy, a fi-
atalok igényeit kiszolgáló ön-
álló egység is, így még jobban 
magukénak érezhetik a fürdőt 
a fiatalabb korosztályhoz tar-
tozók is.

A beruházás turisztikai 
szempontokból is jelentős: 
évi 280 000 új látogatót jelent 
majd városunknak, hiszen a 
komplexum Magyarországon 
egyedülálló kínálatot bizto-
sít. Ez nagy lehetőségeket rejt 
a szállodaipar és a vendéglá-
tók számára is. Még inkább 
érdemes lesz vállalkozni a 
városrészen. A 2010-től tör-
ténő számos beruházásnak 
köszönhetően mi, fiatalok is 
bátran mondhatjuk Miskolc-
ról hogy modern és fiatalos!

Miskolc a Mi városunk! Mi, 
miskolciak méltán lehetünk 
büszkék rá! – zárja közlemé-
nyét Váraljai Zoltán.

„Miskolc ismét hatalmas 
lehetőség elé néz!”

Együttműködési megállapodást írt alá hétfőn a Miskolci 
Egyetem és a SEGA (Starters E-Components Generators 
Automotive Hungary) miskolci gyáregysége. Ennek értel-
mében az intézmény hallgatói és oktatói bekapcsolódhat-
nak a cég kutatásaiba, termelési gyakorlatába, a SEGA pe-
dig naprakész, szakképzett munkaerő-utánpótláshoz jut.

Jelenleg több mint két-
száz szakember dolgozik in-
dítómotorok, generátorok 
fejlesztésén és gyártásán a 
SEGA logisztikai központjá-
ban. A Bosch részlegből ala-
kult társaság a járműiparban 
a legmodernebb technológiát 
és a legmagasabb színvonalú 
mérnöki megoldásokat al-
kalmazza. Most még szoro-
sabb lett az együttműködé-
sük a Miskolci Egyetemmel. 

A stratégiai együttműkö-
dés részét képezik a gyárlá-
togatások, diplomamunkák 
és a vendégoktatók (a vállalat 

középvezetői, szakemberei) 
által tartott egyetemi előadá-
sok, melyek az elméleti infor-
mációkat gyakorlati példák-
kal egészítik ki. Az oktatások 
nem korlátozódnak kizárólag 
szakmai tárgyakra, a vállalat 
részt vesz kompetenciafejlesz-
tő tantárgyak oktatásában is. 
Eddig a diákok állásbörzék, 
gyakornoki programok, du-
ális képzések keretében is-
merkedhettek az autóipari 
innovációkkal, ám a vállalat 
a jövőben még szorosabbra 
szeretné fűzni az egyetemmel 
való kapcsolatát. A korábbi 

programok továbbra is meg-
maradnak, de még nagyobb 
hangsúlyt helyeznek a gya-
korlati tapasztalatokra, a di-
ákok pedig több lehetőséget 
kapnak majd képességeik fej-
lesztésére. A vállalat részt vesz 
továbbá az egyetem rendezvé-
nyein és szakmailag támogat-
ja azokat.

Egy olyan cégnek, amely 
ilyen tradíciókkal rendel-
kezik, és az elektromobili-
tás irányába fejleszt, szük-
sége van fiatal, megbízható 
munkavállalókra fogalma-
zott a szerződés aláírásánál 
Uwe Mang, a SEGA gazda-
sági ügyvezetője. A Miskol-
ci Egyetem hallgatóinak és 
oktatóinak ugyanakkor azért 
előnyös a most megkötött 
megállapodás, mert a világ 
egyik vezető gépjárműipa-

ri vállalkozása biztosít szá-
mukra lehetőséget a minden-
napi termelési gyakorlatokba 
való bekapcsolódásra.

A megállapodás munka-
helyet biztosít a hallgató-
inknak, s olyan vezető vi-
lágcégről van szó, ahol a 
hallgatóink és az oktatóink 
megismerkedhetnek a világ 
vezető járműmérnöki lehe-
tőségeivel – emelte ki Torma 
András rektor.

A Miskolci Egyetemnek 
és a SEGA-nak nagyon jó a 
kapcsolata Miskolc önkor-
mányzatával is. - Közel egy 
éve kínai tulajdonosa van a 
vállalatnak, de itt maradnak, 
fejlesztenek, és nagyon sok-
ban hozzájárulnak a város 
oktatási, tudományos, kul-
turális és gazdasági életéhez 
– nyilatkozta Pfliegler Péter 
alpolgármester, üdvözölve a 
megállapodást, melynek cél-
jai között szerepel a Miskol-
ci Egyetemen egy új inté-
zet megalapítása is, amely a 
SEGA kutatás-fejlesztési te-
vékenységét szolgálja.

A munkaprogramok kö-
zött terveznek közös kuta-
tás-fejlesztési és innovációs 
projekteket, is, a szerződő 
felek mind infrastrukturális 
kapacitásukkal, mind szak-
ember gárdájukkal támogat-
ják egymást.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST  
KÖTÖTT A MISKOLCI EGYETEM, ÉS A SEGA



November 22-én elindult a 
Diósgyőri Mikulásvonat 25 
napon át tartó rendezvényso-
rozata, ahol minden jelmez, 
díszlet, közös tánc és dal azért 
születik, hogy az érkező csalá-
dok két és fél órára kiszakad-
janak a hétköznapi rutinból, 
elmerülhessenek a mesék cso-
dálatos világában.

Ma már tinédzserek azok a 
gyerekek, akik 15 évvel ezelőtt 
az első kivilágított Mikulásvo-
naton érkeztek az ünnepi dísz-
be öltöztetett Lillafüredre. Azóta 
a szervezők által megálmodott 
Mesebirodalom közel 250 000 
látogatónak nyújtott felhőtlen 
kikapcsolódást és hangulatos 
családi programot az ádventi 
időszakban. A 100 fős állandó 
stáb idén a zsémbes Grincs tör-
ténetét, a nagy Ho-ho-ho hor-
gász téli kalandját és Aranyhaj 
esküvőjét dolgozta fel a tőlük 

megszokott humorral és ked-
vességgel.

– A 12 000 csomag összekészí-
tése hetekbe kerül, mint ahogy a 
mesék, díszletek kitalálása is el-
kezdődik már ősz elején– tud-
tuk meg Boda Pétertől, a szerve-
ző alapítvány elnökétől.– Ebben 
az évben a forgatókönyvek meg-
írásába, a helyszínek, díszletek 
és a jelmezek megálmodásába, 
megtervezésébe, a mesék élet-
re keltésének folyamatába profi 
szakembereket vontunk be a 
színház világából, annak érde-
kében, hogy a hozzánk látoga-
tók a jövőben is maradandó él-
ménnyel gazdagodjanak – tette 
hozzá. 

A Nívó-díjjal elismert rendez-
vényt karitatív céllal indította az 
Északerdő Zrt. és a Diósgyőrért 
Közhasznú Alapítvány, melynek 
köszönhetően elsőként a lillafü-
redi kisvasút rendelkezik lifttel 
ellátott kocsival, hogy meg tud-

ják oldani a kerekes székes uta-
sok szállítását. Ezen felül min-
den évben 2000 fogyatékkal 
élő gyermek és felnőtt ingyenes 
részvételét biztosítják alapítvá-
nyi támogatásként.

– Vonzó úticél lettünk ebben 
az időszakban, egyre többen 
messziről jönnek, ezért is volt 
fontos, hogy az online fizetést 
biztosítani tudjuk. Egy napos 
kirándulás keretében vesznek 
részt a Mikulásvonaton, előt-
te-utána feltérképezik a helyi 
gasztronómiát, elmennek a Bar-
langfürdőbe, a Diósgyőri Várba. 
A lényeg azonban 15 éve nem 
változik – folytatja mosolyogva 
az elnök. – A kisvonatról leszálló 
gyerekek arckifejezése és vissza-
úton a csokis papírok zörgése.

A Mikulásvonat programján 
az elmúlt 15 évben mintegy 100 
mesehős szórakoztatott közel 
250 000 embert: ebből 152 100 
gyermek volt az, aki a várva várt 
csomagon felül a Mesebiroda-
lom élményeivel is gazdagod-
hatott.

Az Alapítvány és Miskolc vá-
ros önkormányzati képviselő-
inek összefogása lehetővé tette 
54 607 miskolci óvodás és kisis-
kolás gyermek ingyenes részvé-
telét. Ezen felül az Alapítvány és 
az ÉSZAKERDŐ Zrt 13 991 fo-
gyatékkal élő gyermek és felnőtt 
számára is biztosította a prog-
ram elérhetőségét.

A Mikulásvonat 2018. no-
vember 22 és december 16 kö-

zött minden nap napi 4 alka-
lommal közlekedik. A vonatok 
indulási időpontjai: 9:00, 11:35, 
14:10, 16:45 órakor.

Minden vonat hat kívül-belül 
feldíszített, kivilágított, zárt és 
fűtött kocsival közlekedik, me-
lyek közül négyben 54 ülő- és 
6 állóhely található, a két kisebb 
kocsi 30, illetve 14 ülőhellyel 
rendelkezik.

A szervezők a fogyatékkal 
élő gyermekek részére ingyenes 
részvételi lehetőséget biztosíta-
nak. Kérésük csak annyi, hogy 
a felkészült fogadás érdekében 
mindenki előzetesen jelezze ér-
kezését: a munkatársak minden 
tájékoztatást megadnak a pon-
tos részletekről, illetve az admi-
nisztratív teendőkről.
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NOVEMBER 22-ÉN ÚJRA ELINDULT A MIKULÁS-
VONAT, A MESÉK CSODÁLATOS VILÁGÁBA!

Csoportos kedvezmény  
Óvodai, iskolai és alapítványi csoportok részére, kizáró-

lag hétköznapokon a 9:00, 11:35 és 14:10 órás időpontokban 
indulnak kedvezményes vonatok, melyeken lehetőség van a 
csoportos kedvezmény érvényesítésére. Minden 10. fizető 
utas után 1 db tiszteletjegy érvényesítése történik, amely a 
vonaton történő utazásra, illetve a programon való részvé-
telre jogosít (mikuláscsomag átvételére azonban nem).

Csoportos kedvezmény nem igényelhető a hétköznapo-
kon 16.45-kor induló, továbbá a hétvégi vonatok egyikére 
sem. A nem kedvezményes vonatkora 2018. november 19-
től, a még szabad helyek függvényében van lehetőség fogla-
lásokat rögzíteni.    

Jegyiroda: Miskolc-Kilián, Dorottya u. 1. sz. Nyitva tartás 
rendezvényidőszakban: minden nap 9:00 – 17:00. A Miku-
lásvonaton csak előre váltott, helyre szóló jeggyel lehet részt 
venni, a programhoz Lillafüreden csatlakozni nem lehetsé-
ges! További tájékoztatás: Boda Péter telefonszám: 30 555 97 
37 Foglalás és bővebb információ: www.mikulasvonat.hu



November 26-án ismét varázslat költözik a Szent István 
térre. Éneklő Fenyő, az ország legnagyobb Szeretetdoboza, 
óriáskerék, kürtőskalács, több száz méter világító fényfüzér, 
adventi koszorú – mindez egy helyen, a Szent István téren 
egy hónapon keresztül. Az Advent Miskolc programsorozat-
ról Kiss János alpolgármester és Grubert Roland, a Magyar 
Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója tartott sajtó-
tájékoztatót.

– November 26-án kigyúl-
nak a fények Miskolcon, és 
kezdetét veszi a várakozás idő-
szaka – fogalmazott Kiss Já-
nos. Hozzátette, mivel 2018. 
a családok éve, ez a miskol-
ci adventi ünnepségsorozat-
ban is tükröződik majd. – Az 
adventi koszorú négy gyer-
tyája az édesanyákat, az édes-
apákat, a gyermekeket és ma-
gát a családot jelképezi. Ez 
egy remek alkalom arra, hogy 
az emberi kapcsolatok is ün-
nepi fénybe öltözzenek. Mint 
elhangzott, az országban el-
sőként Miskolcon kel életre a 
karácsonyfa. Az Éneklő Fenyő 
a város karácsonyfájaként vár-
ja a munkahelyi közössége-

ket. Ez egy hét méter magas, 
300 méter világító fényfüzérrel 
és 2,5 tonna fenyőággal díszí-
tett karácsonyfa-színpad lesz, 
ahol a csapattagok közösen 
énekelhetnek, és ötletes ko-
reográfiákkal mutathatják meg 
egyéniségüket az életre kelt ka-
rácsonyfa díszeiként. A szerep-
lés igazi közösségi élményt ad 
majd, amit a program szerve-
zői megörökítenek, így a csa-
patok kézzelfogható emlékek-
kel térhetnek haza.

A kórusverseny résztvevői is 
ezen a különleges helyszínen 
mérhetik össze a tudásukat, a 
miskolciak pedig szem- és fül-
tanúi lehetnek a közösségi él-
ménynek. Az Advent Miskolc 

az óvodásokhoz és az általános 
iskolásokhoz is szeretné köze-
lebb hozni a karácsonyi vára-
kozás közösségi élményét: a 
Szent István téren már novem-
ber 27-étől gyermekfoglalkoz-
tatóval várják őket.

– Olyan programokkal ké-
szültünk idén, amely szintén 
a közösségi élményeket helye-
zi a középpontba – tette hoz-
zá Grubert Roland. A Szeretet 
Sütigyárban közösségek készí-
tik majd a mézeskalács süte-
ményeket, lesz körbringa, ami 

szintén az összetartozást jelké-
pezi és selfie station is, ahon-
nan bárki küldhet magáról egy 
fotót a családjának Az ország 
legnagyobb Szeretetdobozá-
ba idén is várják az ajándéko-
kat, hogy azok a Vöröskereszt 
szakértő közreműködésével 
eljuthassanak azokhoz a csa-
ládokhoz, amelyeknek sokat 

jelent a segítség. A város ad-
venti koszorúján idén is hét-
ről-hétre meggyújtják majd 
a gyertyákat, este pedig kon-
certek várják a közönséget, a 
közösségeket. A programok-
ról részletesen beszámolunk 
a Miskolc Televízióban, a mi-
nap.hu oldalon és a Miskolci 
Naplóban.
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Színes programsorozat  
a Szent István téren

Miskolc Polgármesteri Hiva-
tala – összefogva a Magyar Vö-
röskereszt megyei szervezetével 
– idén a közösségek adventjére 
várja a gyermekeket, diákokat, 
valamint a cégek, vállalatok, 
multik, vagyis a munkahelyek 
és az intézmények csapatait. A 
várakozás időszakában min-
denkinek közösségi élményt 
nyújt a Miskolc adventi rendez-
vénye.

Gyermekfoglalkoztató 
óvodásoknak

Óvodások és 4. osztályig az 
általános iskolák tanulóit várják 
az adventi gyermekfoglalkoz-
tató programok során. Eddig 
1200 óvodás és általános iskolás 
csoport jelentkezett a közel 50 
időpontra. A miskolci iskolások 
és óvodások karácsonyi készü-
lődéséhez jól illeszkedik ez a kö-
zösségi program.

Idén először: éneklő fenyő! 
Az Advent Miskolc program-

központjában, a Szent István té-
ren november 26-ára felállítják 

Magyarország első Éneklő Fe-
nyőjét, amelyen aznap, 17 óra 
után a Miskolci Nemzeti Szín-
ház kórusa lép fel. A 10 méter 
széles alapon nyugvó, 7 méter 
magas, fenyőfa alakú színpad 
díszítéséhez többek között 2 és 
fél tonna fenyőágat és 300 méter 
világító füzért használtak fel.

Az Éneklő Fenyő a város ka-
rácsonyfájaként a munkahelyek 
és intézmények közösségeit vár-
ja, a csapattagok közösen 
énekelhetnek, és ötle-
tes koreográfiával 
mutat hat já k 
meg egyé-
niség ü ket 
az ország 
első, életre 
keltett ka-
rácsonyfá-
jának dísze-
ként.

Kórusverseny
Miskolc idei advent-

jén a közösségen van a hang-
súly, így 3 kategóriában – ál-
talános iskolai, középiskolai, 
felnőtt – kórusversenyt is 
hirdettek, amelyre már 14 kó-

ruscsoport jelentkezett Mis-
kolcról és a megyéből, akik 
az Éneklő Fenyőn adják elő 
produkciójukat.

Családok adventi  
koszorúja

E három, a közösségek 
szempontjából meghatározó 
programelem mellett továb-
bi karácsonyi eseményeket, 

élményeket kínál az Advent 
Miskolc. Idén a Családok évét 
hirdette meg a kormány, és a 
Szent István téren lévő óriási 

a d ve nt i 
koszor ú 

gyertyái-
nak megy-

g y új t á s a kor 
Miskolc a csalá-

dokat is ünnepli. A 4 
gyertyagyújtás ünnepsége az 
Anya, az Apa, a Gyermek és a 
Család fogalma köré épül.

Az Advent Miskolc szín-
padán Miskolc ifjú tehetségei 
mellett igazi sztárok adnak ka-
rácsonyi koncertet. Az ünnepi 
fények és a Városháza fényfes-
tése mellett idén is megnyílik 
az Angyalkert, naponta kinyit-
ják a főtéren lévő adventi nap-
tár ablakait, és óriáskerékről is 
megnézhetjük az ünnepi fény-
be öltözött belvárost. A Szent 
István téren felállított Sütigyár 
és az ország legnagyobb Sze-
retetdoboza várja az adomá-
nyokat, amelyet a Magyar Vö-
röskereszt megyei szervezete 
juttat el azoknak, akiknek ez 
sokat jelent.

A belváros sétálóutcáján, a 
Széchenyi utcán november 26-
ától adventi vásárt tartanak, 
ahol közel 50 árus kínálja ter-

mékeit. Az adventi program-
sorozat idején is megtartja a 
város a régiségvásárt és a ter-
melői piacot, mindezt ünne-
pi hangulatban, a karácsonyra 
készülődés jegyében.

Miskolc adventi villamosa
Miskolc páratlan karácso-

nyi programkínálatát a város 
adventi villamosa teszi tel-
jessé, amely december 2-án, 
a gyertyagyújtási ünnepség 
végére érkezik a Szent István 
térre. A városi közlekedé-
si vállalat munkatársai már 
fél évvel ezelőtt megkezdték 

a munkát az idei adventi vil-
lamoson, hogy mostanra új 
technikával, közte 3D-s ele-
meket is tartalmazó díszíté-
sekkel elkészítsék a villamos 
külső dekorációját. A villa-
mos részben új belsőt is kap, 
egyelőre még titok, milyet, de 
annyi biztos, az egyik legnép-
szerűbb elem, a látványkan-
dalló marad. Ebben a csodá-
latos hangulatú belső térben 
ismét lesznek majd fellépők, 
többek között kórusok éne-
kelnek az utasoknak, és feltű-
nik rajta a Mikulás is, elma-
radhatatlan krampuszával.

ADVENT MISKOLC 2018

HAMAROSAN ELKEZDŐDIK  
A VARÁZSLAT!

 „November 26-án kigyúlnak a fények Miskolcon, és kezdetét veszi a várakozás időszaka”

Épül az Éneklő Fenyő, a város karácsonyfa-színpada
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„Bölcs Jaroszláv: a diplomá-
cia dinasztikus házasságo-
kon keresztül” címmel nyílt 
a magyar és az ukrán nép 
történelmi kapcsolódásait 
bemutató fotókiállítás hét-
főn Miskolcon, a Diósgyőri 
Ady Endre Kulturális és Sza-
badidő Központban.

Az Ukrajna magyarországi 
nagykövetsége és nyíregyhá-
zi konzulátusa szervezésében 
létrejött, ukrán-magyar barát-
ságot bemutató kiállítás Buda-
pest után érkezett Miskolcra. 

Pfliegler Péter alpolgármes-
ter úgy fogalmazott, Miskolc 
nyitott az ukrán kultúra befo-
gadására. – A városban kilenc 
nemzetiségi önkormányzat 
működik, legaktívabb köztük 

az ukrán, amely változatos 
programokkal színesíti kul-
turális életünket – hangoztat-
ta. – Egymást segítve, békes-
ségben kell tudnunk együtt 
élni itt, Közép-Kelet Európá-
ban. Vannak olyan idősza-
kok, amikor problémák, vitás 
kérdések merülnek fel, ezeket 
meg kell oldani. Miskolc is eh-
hez kíván hozzájárulni, ami-
kor jó barátsággal és nyitott 
szívvel fogadja az ukrán nagy-
követség kérését a kiállítást 
megrendezésére – tette hozzá 
az alpolgármester.

Nepop Ljubov, Ukrajna ma-
gyarországi nagykövete el-
mondta, az ukrán-magyar 
barátság sokkal régebbi és 
sokkal mélyebb, mint aho-
gyan ma sokan gondolják. 

Kiállítás a magyar- 
ukrán kapcsolatokról

Az idei Múzsa-díjat Aranyo-
si Péter humorista vehe-
ti majd át jövőre, a január 
19-i gálaesten. A Miskolcot 
imádó és estjein a városról is 
sokat mesélő humorista elér-
zékenyülve fogadta a hírt. 

– Elpityeregtem magam, na-
gyon örülök. Felbecsülhetet-
len érték számomra a Múzsa-
díj, ezt az elismerést eddig 
mindig remek, tehetséges em-
berek kapták. Nem tudom és 
nem is értem, miért gondoltak 
most éppen rám a kuratórium 
tagjai… De nagyon örülök, 
édesanyám is teljesen el van 
érzékenyülve és én is – nyilat-
kozta Aranyosi.

Aranyosi Péter munkássága 
tökéletesen beleillik az Múzsa 
Díj Alapítvány értékrendjé-
be. Imádja Miskolcot, jó hí-
rét viszi a városnak szerte az 
országban. Humoristaként 
művészit alkot. Az alapítvány 
kuratóriumának választása 
viszont már egy új irányt is 
jelez. Torma András, a Mis-
kolci Egyetem rektora, a ku-
ratórium elnöke a díjazottat 
bejelentő sajtótájékoztatón el-

mondta, egyetértettek abban, 
hogy nyitottabbnak kell len-
niük. Ez most a díjazott sze-

mélyét illetően jelent meg, de 
a jövőben ehhez igazodó prog-
ramokat is szerveznek.

– Arra gondoltunk, hogy 
az alapítványnak a jövőben 
meg kellene hívnia a díjazot-
takat egy pódiumbeszélgetés-
re, legalább minden félévben, 
de akár negyedévente is, hogy 
elmeséljék, mi történt velük az 
elmúlt időszakban – hangoz-
tatta a rektor. 

A Múzsa-díjat ezúttal tizen-
hetedik alkalommal ítélték 
oda. A díjátadó gálát minden 
évben a Magyar Kultúra Nap-
jához kapcsolódóan szervezik 
meg. 

ÚJ IRÁNY: HUMORISTA KAPTA  
AZ IDEI MÚZSA-DÍJAT

Idén is bemutatták– immár 
13. alkalommal– a lillafüre-
di Palotaszállóban a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye 
legsikeresebb vállalkozásait 
rangsoroló TOP 100 kiad-
ványt. A TOP 100 Gazdasági 
Díjával idén Sándor Attilát, a 
Miskolc Autó és Miskolc Mo-
tors ügyvezető-tulajdonosát 
jutalmazták.

Köszöntő beszédében Deme-
ter Ervin megyei kormánymeg-
bízott kihangsúlyozta: az üzleti 
élet egyik legfontosabb szabá-
lya, hogy világos céljai, tervei 
legyenek a vállalkozásoknak. 
A megyei Top 100-ba bekerült 
cégek mindegyikére jellemző, 
hogy pontosan tudja, hová sze-
retne eljutni. A sikeresen meg-
valósult tervek pedig újabb és 
újabb távlatokat szülnek.

A lehetőségeket, kitörési pon-
tokat megvizsgálva Demeter 
Ervin elmondta, kulcsfontos-
ságú feladat a megye megtartó 
képességének erősítése és nö-
velése. Ahhoz, hogy a jelenle-
gi gazdasági tempó a további-
akban is meg tudjon maradni, 
fontos, hogy a fiatalok itt ma-
radjanak, és szakmát vagy fel-
sőfokú végzettséget szerezze-
nek. Török Dezső, a megyei 
közgyűlés elnöke a Top 100-ba 

bekerült cégek vezetőit méltat-
ta.– Itt most csupa olyan üzlet-
emberrel találkozhatunk, akik 
létrehoztak valamit, akiknek 
van jövőképük, és jó úton jár-
nak a siker felé. A Top 100 kiad-
vány tükröt állít elénk.

Megmutatja, hogy az előző 
évben hogyan teljesítették me-
gyénk cégei, mit értek el, kik 
a legnagyobb árbevétellel ren-
delkezők, a legnagyobb fog-
lalkoztatók, kik produkálták 
a legnagyobb hozzáadott érté-
ket. A teremben szétnézve sok 
ismerős arcot látok, ami azért 
öröm, mert ez az állandóságot 
is jelenti. A TOP 100 résztvevő-
inek többsége az elmúlt évek-
ben is szerepelt hasonó kiad-
ványokban, meghatározó cégei 
voltak a megye gazdasági életé-
nek. Kívánom, hogy a jövőben 
is legalább ilyen sikeresen tel-
jesítsenek!– fogalmazott Török 
Dezső.

Pfliegler Péter, Miskolc al-
polgármestere a megyeszék-
hely és a régió gazdasági telje-

sítményéről szólt. Elmondta, 
megyénk és településeink na-
gyobb része ebben az évben is 
jól teljesít, és ez a a jelenlévő 
vállalkozásoknak köszönhető. 
Az állami és önkormányzati 
szféra, a kamara pedig segítsé-
get ad mindehhez.

– A gazdasági növekedés 
Miskolcon, a megyében és a 
régióban is tetten érhető. Gya-
koriak az újabb beruházások-
ról és a meglévők fejlesztéséről 
szóló híradások. Gyártói, szol-
gáltatói szektorban egyaránt, 
de ami talán még örvendete-
sebb, egyre inkább a magasan 
képzett szakembereket igénylő, 
az innovációt és jelentős hoz-
záadott értéket képviselő ipar-
ágakban, szolgáltatási területe-
ken is. A kitartó munkához, a 
tudásra és kitartásra alapozott 
siker eléréséhez Miskolc városa 
is segítséget nyújt. Infrastruk-
túra fejlesztéssel, együttmű-
ködéssel, és olyan fejlesztések 

létrehozásával, amelyek az él-
hető, biztonságos várost, a „jó 
itt élni” perspektívát tartják 
szem előtt– emelte ki az alpol-
gármester.

A rendezvényen előadást 
tartott Weilandics Miklós, a 
Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal megyei adó- és vámigaz-
gatója, Bihall Tamás, a BO-
KIK elnöke, és György László, 
gazdaságstratégiáért és sza-
bályozásért felelős államtit-
kár. Ezt követően adták át az 
Észak-Magyarország Top 100 
Gazdasági Díját, melyet ezúttal 

Sándor Attila, a Miskolc Autó 
és Miskolc Motors ügyvezető 
tulajdonosa vehetett át. Sándor 
Attila kihangsúlyozta, hogy ez 
a díj nemcsak a saját érdeme, 
hanem csapatmunka eredmé-
nye. – Ezt a díjat nem én ka-
pom, hanem a teljes csapat. 
Velük együtt érjük el azokat 
a sikereket, amelyeket ez a díj 
is visszaigazol. Nagyon fontos 
számunkra a csapat, a hangu-
lat, a szakmaiság. Jól esik, hogy 
az elmúlt évek munkáját egy 
ilyen díjjal díjazzák – fogalma-
zott Sándor Attila.

TOP 100: ÚJ KIADVÁNY A MEGYE  
LEGSIKERESEBB VÁLLALKOZÁSAIRÓL



Megújult a Miskolc Város 
Közoktatásáért Közalapít-
vány fenntartásában mű-
ködő Célpont Közösségi 
Tér. Kicseréltették a közel 
negyven éves utcafronti nyí-
lászárókat, több helyiséget 
felújítottak, a Közösségi Tér 
új arculatot és korszerűbb, 
modernebb külsőt kapott. 
Hétfőn sajtótájékoztatón 
mutatták be a megújult 
közösségi teret és a színes, 
egyre bővülő, térítésmentes 
programkínálatot.

A Célpont Közösségi Tér 
2004-től működik az Arany 
János utcában. A Miskolc Vá-
ros Közoktatásáért Közalapít-
vány fenntartásában működő 
ifjúságsegítő iroda változatos 
programjaival hozzájárul a 
fiatalok hasznos és kulturált 
szabadidő-eltöltéséhez. Nem-
csak a programokat igazítják 
a közösség igényeihez, ha-
nem magát a közösségi teret 
is folyamatosan fejlesztik. A 
közelmúltban cseréltették ki 
a csaknem negyven éves ut-
cafronti nyílászárókat, több 
helyiséget felújítottak, a Kö-
zösségi Tér új arculatot és egy 
korszerűbb, modernebb kül-
sőt kapott.

Molnár Péter, a terület ön-
kormányzati képviselője ér-
deklődésünkre elmondta, a 

felújítás 2,6 millió forintból, 
a képviselői fejlesztési alapja 
felhasználásával történt meg. 
– Nagyon időszerű volt már 
ez, a 70-es évekbeli, vasszer-
kezetes nyílászárók balesetve-
szélyesek voltak, semmit nem 
szigeteltek.

– Új, modern ajtókat, abla-
kokat, reluxát szereltettünk fel, 
kívülről nagyon szépen megú-

jult a közösségi tér. A Célpon-
ton belül is vannak változások. 
Az elmúlt évben egybeépítet-
tünk két földszinti alagsori he-
lyiséget. Így egy nagyobb bel-
ső tér alakult ki, ahol nagyon 
jó programok valósulhatnak 
meg. A belső kisebb irodákban 
festést, laminált padló cserét, 
felújítást végeztünk. A Célpont 
közösségi tér itt Miskolc belvá-

rosában, a Vörösmarty város-
részben most már szépen meg-
újulva várja az érdeklődőket, 
különböző színes programok-
kal – mondta el a képviselő.

Csorba Rita, a Célpont szak-
mai vezetője a közösségi tér 
programkínálatát mutatta 
be. Mint mondta, rendszere-
sen felmérik, hogy a városban 
élők milyen programokat sze-
retnének, ez alapján alakítják 
ki a rendezvény-naptárukat. 
Szívesen fogadják a visszajel-
zéseket az építő jellegű javas-
latokat. Kéthetente tartanak 
baba-mama klubot, az idő-
seket a számítógépes ismere-
tek elsajátításában segítik az 
önkéntesek, de táncháznak is 
helyet szokott adni a Célpont 
Közösségi Tér.
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A két városban, két régió-
ban, a szlovák-magyar határ 
két oldalán másfél éven át 
zajlott helytörténeti-ipar-
történeti-kultúrtörténeti 
kutatás eredményei is elő-
kerülnek azon az előadásso-
rozaton, amelyet november 
28-án hallgathatnak meg 
az érdeklődők a MAB-szék-
házban. 

A Lakás, Környezet, Mun-
kahely – XX. századi iparvá-
rosok arculata, társadalma és 
termelése címet viselő konfe-
rencián, a Miskolcon és Rozs-
nyón tevékenykedett kutatók 
mellett olyan jónevű szak-
emberek szerepelnek még az 
előadók sorában, mint töb-
bek között R. Nagy József 
és Dobák Judit a Miskolci 
Egyetemről, Németh Györ-
gyi (ICOMOS), aztán N. Ko-
vács Tímea társadalomtörté-
nész vagy Bereczki Zoltán és 

Szunyogh László építészek. 
A konferencia témái között 
(részletek a főszervező, az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesü-
let honlapján, az atjarokhe.hu 
címen) szerepel: a szocialista 
városok ipari öröksége, egy-
kori vasgyári és bányatelepek 
3D-s számítógépes rajzai, az 
avasi kilátó ábrázolásai, a la-
kótelepek többféle típusainak 
kialakulása, aztán munkás-
kép, Népmobil, Uránváros, 
MoziMiskolc, fúvószenekar 
Rozsnyón és „éden az Ava-
son” – hogy csak néhány hí-
vószót említsünk a színes 
kínálatból, amelyre a civil 
érdeklődőket is várják az Er-
zsébet téri épületben (reggel 
9-től délután 4-ig), valamint 
fél 5-től a Papszeren. Utób-
bi helyszínen filmbemutatót, 
tárlatvezetést, beszélgetést 
terveznek. Részletes program 
és háttér a coninprojekt.org 
weboldalon.

Konferenciával zárul  
a Conin projekt

MEGÚJULT KÜLSŐVEL ÉPÍT 
KÖZÖSSÉGET A CÉLPONT

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Miskolci olvasónk elvált 
a feleségétől, azóta fizette 
a gyermektartásdíjat Fia 
most betöltötte 18. élet-
évét, azonban egyetemen, 
nappali tagozaton kezdett 
el tanulni. Volt felesége 
továbbra is változatlan ösz-
szegben kéri fizetni a tar-
tásdíjat. Levélírónk kérde-
zi, valóban köteles-e fizetni 
nagykorú, továbbtanuló 
gyermeke után?

A továbbtanuló gyermek 
akkor jogosult a tartásra, 
ha tanulóévei folyamatosak, 
azokban nincs indokolatlan 
megszakítás. A Polgári tör-
vénykönyvről szóló 213. évi 
V. tv. meghatározza, hogy 
mi minősül továbbtanu-
lásnak. Ilyen az életpályára 
előkészítő szakképzettség 
megszerzéséhez szükséges 
oktatás vagy tanfolyam, a 
felsőfokú végzettségi szin-
tet biztosító alap- és mester-
képzés, valamint a felsőfo-
kú szakképzés. Ez azonban, 
önmagában nem elegendő 
ahhoz, hogy a nagykorú 
gyermek részére a tartásdíj 
ténylegesen fizetendő is le-
gyen. Nem jogosult ugyan-
is tartásdíjra az a nagykorú 
gyermek, aki arra érdem-
telen. Ezt az érdemtelensé-
get, a bíróság az eset összes 
körülményeinek mérleg-
elésével állapíthatja meg. 
Bekerült továbbá a szabá-

lyozásba, hogy az a nagyko-
rú gyermek, aki indokolatla-
nul nem tartja a kapcsolatot 
a tartást nyújtó szülővel, ér-
demtelennek minősül. 

Ha a fenti feltételek fenn-
állnak, akkor is vizsgálandó 
szempont, hogy a kötelezett 
a tartással nem veszélyez-
teti- e saját szükséges tartá-
sát, vagy más, tartásra köte-
les kiskorú tartását. Továbbá 
az új Ptk. kimondja, hogy 25 
éves kor felett, csak rendkí-
vül indokolt esetben igényel-
hető tartásdíj.

A tartásdíj összegét min-
denkor határozott összeg-
ben, tehát nem százalékos 
mértékben kell rögzíteni. 
Ennek megállapítása során, 
amennyiben nincs megál-
lapodás a felek között, a bí-
róság figyelembe veszi a 
gyermek szükségleteit, saját 
jövedelmét, a felek vagyoni 
helyzetét, a szülők teherbíró 
képességét. 

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

Nagykorú gyermek 
tartása

Akar-e Miskolc a magyar 
nagyvárosok közül ki-
emelkedni a rehabilitációs 
foglalkoztatás kapcsán? – 
tette fel a kérdést Kiss János 
alpolgármester, az újjászer-
vezett Rehabilitációs Fog-
lalkoztatási Tanács alakuló 
ülésén.

Kiss János a tanács elnöke-
ként kiemelte: társadalmi fe-
lelősségünk van abban, hogy 
a fogyatékkal élők, a megvál-
tozott munkaképességűek 
foglalkoztatásának kérdését 
beemeljük a közbeszédbe, a 
közgondolkodásba. Ugyanis 
olyan csoportról van szó, akik 
eséllyel tudnak megjelenni a 
munkaerő-piacon és tudnak 
integrálódni a társadalomba. 
Éppen ezért a Rehabilitációs 
Foglalkoztatási Tanács fela-
data, hogy ne csak az egyéne-
ken, vagyis a Miskolcon élő 
olyan embereken segítsünk, 
akik a saját életük során érin-

tettek, hanem ezáltal a város-
ban zajló folyamatokat is elő-
mozdítsuk. 

Az alakuló ülésen a Re-
habilitációs Foglalkoztatá-
si Tanács tagjai egyetértet-
tek abban, hogy szükség van 
az intenzív érzékenyítésre és 
szemléletformálásra, a terü-
lettel foglalkozó intézmények 

és szervezetek munkájának 
szerves összehangolására. 
Többen említettek jó példá-
kat, hogy például mozgás- és 
látássérültek hogyan tudnak 
aktívan dolgozni Miskolcon.  
Az újjáalakult Rehabilitációs 
Foglalkoztatási Tanács mun-
kájában Jakab Nóra, a Mis-
kolci Egyetem rektor-helyet-

tese, Stiber Vivien, a Miskolci 
Járási Hivatal vezetője, Szöghy 
Emese, a Foglalkoztatási Pak-
tum szakértője, Révész János, 
a megyei központi kórház fő-
igazgatója, Jakubinyi László, a 
Szimbiózis Alapítvány elnö-
ke, valamint Orosz Gábor, a 
Miprodukt Kft. ügyvezetője 
vesz részt.

KEREKESSZÉKKEL A MUNKAERŐ-PIACON

Civilek összefogásával zöldül 
a Győri kapu, nyolc fát ültet-
tek el a napokban a Gálffy 
Ignác és a Thököly utcában, 
valamint a Szinva mentén.

A juhar- és gömbszivarfák 
beszerzését Nagy Ákos, a terü-
let önkormányzati képviselője 
finanszírozta. – Nagyon sokan 
kérték, hogy telepítsünk fákat 
ide, illetve a Győri kapu terü-
letének egészébe. Sok javaslatot 
kaptam, segítségemre voltak a 

helyi civilek, a „Győri Kapui 
Kapuzörgetők” is, akik nem 
csak a javaslataikat hozták el, 
hanem a gyakorlatban is segí-
tenek a fák elültetésében. Bí-
zom benne, hogy nincs vége az 
akciónak, és tavasszal tovább 
tudunk ültetni, fákat telepíte-
ni, ehhez minden itt élőnek ké-
rem a segítségét, a támogatását. 
Elsődlegesen pedig persze a vé-
leményét, hogy hova szeretné-
nek fákat telepíttetni – mondta 
el Nagy Ákos.

Közösségi faültetés a Győri kapuban



Évek óta nem lépett föl Miskolcon a Kormo-
rán zenekar, ezt a hiányt most az Ady Művház-
ban pótolják december 14-én. Koltay Gergely 
1976-banalapította a formációt, amely a honi 
zenei életben elsőként ötvözte a népzenei eleme-
ket a nemzetközi rock muzsika jegyeivel. Dala-
ikban hallhatóak tradicionális népi hangszerek, 
amelyek együtt szólalnak meg rock instrumen-
tumokkal.

A Kormorán 2000 óta másodvirágzását éli. Az 
ezredfordulóra ugyanis Koltay nyolc elhivatott és 
invenciózus zenészt gyűjtött maga köré, még len-
dületesebbé, hitelesebbé téve a formációt. Vele be-
szélgettünk a miskolci adventi koncert kapcsán.

A zenekar számtalan elismerésben részesült 
már, 25 éves jubileumi koncertjük alkalmával „A 
Magyar Szabadság” díjat kapta meg, két esztendő-
re rá pedig Koltay Gergely munkásságáért átvehet-
te a Mádl Ferenc köztársasági elnök által adomá-
nyozott „Magyar Köztársasági Aranykeresztet”, 
de elnyerték már a Magyar Örökség Díjat is. Ger-
gely az alábbiakban foglalta össze a zenekar jelenét: 
„A Kormorán, sok év után elérkezett egy új idő-
számításhoz, hisz velünk énekel a felvidéki Gútá-
ról Vadkerti Imre, egy vajdasági kis faluból elindult 
Fehér Nóra és a Honfoglalás film zenefelvételei óta 

velem dolgozó kézdivásárhelyi Gáspár Álmos, aki-
nek sokat köszönhetek. A magyar lélek nem áru, 
nem eladható! A Kormorán, e világ ellen műkö-
dik, más életérzés, más élő zenei produktum. Nem 
kívánunk senkinek megfelelni. Az ÚJ IDŐSZÁ-
MÍTÁS album a Kormorán lelkiismerete és mi 
mindannyian saját lelkiismeretünknek tartozunk 
elszámolással. Ha Isten segít minket, december 14-
én ezt az életérzést, ezeket a gondolatokat tudjuk a 
zene nyelvén közvetíteni a hallgatóságnak Miskol-
con.  Sok régi ismert dalt és az új lemez néhány ze-
nei gondolatát adjuk át az Adyban.
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Miskolc város adventi ünnep-
ségsorozatához kapcsolódóan 
kerül megrendezésre 2018. 11. 
30-án a II. Avasi Bor Rangoló, 
és a II. Miskolci Borszalon.

A zártkörű borverseny a 
Miskolczi Borbarátok Társa-
sága szervezésében, a Miskolci 
Polgármesteri Hivatal támoga-
tásával kerül megrendezésre. A 
rendezvény célja, hogy a vásár-
lókhoz ténylegesen eljuttatott 
üzletekben kapható borok leg-
jobbjait díjazzák, és bemutas-
sák a miskolciak részére, hogy 
kedvükre válogathassanak a 
fantasztikus magyar borok kö-
zött, és mindenki a kedvére va-
lót választhassa ki az ünnepi 
menühöz. 

A megmérettetésen kizárólag 
pincével, pincészettel rendelke-
ző magyar bortermelők, borá-
szatok azon fajta borai vesznek 
részt, amelyek kereskedelmi for-
galomban, üveges kiszerelésben 
kaphatók, és amelyek magyar 
szőlőfajtákból, és ezek házasítá-

sából származnak. Bírálóbizott-
ság dönt a borok minőségéről, 
és a nyertes borok egy évig hasz-
nálhatják a „Hunnia Bor Rango-
lás legjobb bora 2018” címet.

Az Avasi Borangolás folytatá-
saként hagyományteremtő ad-
venti boros rendezvényre várják 
a miskolciakat. A borversennyel 
egy napon kerül megrendezés-
re a közönség által is látogatható 
II. Miskolci Borszalon a Miskol-
ci Polgármesteri Hivatal aulá-
jában, melynek társzervezője a 

Szövetség a Bükki Borvidékért 
társasága. A szövetség fontosnak 
tartja megismertetni a közön-
séggel a Bükki borvidék jelentős 
múltját, hagyományainak ápo-
lását, pincekultúrájának meg-
óvását, és hangsúlyt fektet a bor-
vidék kiváló minőségű borainak 
megismertetésére. A rendezvény 
15:00 és 20:00 között ingyenesen 
látogatható. Mindenkit szeretet-
tel, jó borokkal és finom, a Via 
Piano Étterem által készített fa-
latokkal várnak a szervezők. 

II. Avasi Bor Rangoló és 
II. Miskolci Borszalon

MISKOLC ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZATÁBAN

Bartha György  önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 2018. novem-
ber 26-án (hétfőn), 17.30 órától a berekaljai Szent Ferenc Általános Iskolában (a 
volt Móra Ferenc iskola).

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

November 24-én 9.00 órai kezdettel nyílt 
sportnapot tartanak a Gyarmati Dezső 
Sport Általános Iskolában. 

Szeretettel várják a leendő első osztályos 
gyermekeket és szüleiket. Az érdeklődő óvo-
dások részt vehetnek egy sportbemutatón, 
kipróbálhatják a tornaszereket, belekóstol-

hatnak a fizikai képességmérő feladataiba. 
Kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhet-
nek a köznevelési típusú sportiskolai prog-
rammal, találkozhatnak a leendő első osztá-
lyos tanítókkal, az iskola vezetőivel, valamint 
a testnevelő tanárokkal, edzőkkel. Helyszín: 
az iskola tornacsarnoka (Miskolc, Mátyás ki-
rály u. 21.)

NYÍLT SPORTNAP A GYARMATIBAN
Adventi Kormorán koncert  
az Adyban

A Miskolc Televízió HívőSzó 
című műsorában novem-
ber 25-én, 17 órai kezdettel 
a Selyemréti római katoli-
kus templomból közvetíte-
nek ünnepi misét, Krisztus 
Király vasárnapja alkalmá-
ból. A szentmisét bemutatja: 
Tóth Béla plébános.

A Kiengesztelődés napján 
egész napos templomi nyitva-
tartással, gyónási és lelki be-
szélgetési alkalommal, illetve 
a teljes zsolozsma elvégzésé-

vel várják a lelkileg felfrissül-
ni vágyókat szombaton, 2-én 
a Búza téri székesegyházban. 
Adventtől a Zárdakápolnában 
minden munkanap délután 2 
és 5 óra között szentségimá-
dást tartanak. Vasárnap, 25-én 
a Minorita-templomban ren-
dezik meg a miskolci katolikus 
templomok kórusainak Szent 
Cecília-napi hangversenyét, 16 
órai kezdettel. Az összevont kó-
rusok a 18 órai szentmisén is 
énekelnek. Ezen a vasárnapon 
lesz a szirmai görögkatolikus 

templom búcsúja. A 11 órakor 
kezdődő szent liturgia szóno-
ka Moldován Tibor szikszói 
parókus lesz. Szerdán, 28-án a 
Minorita-templomban kivéte-
lesen reggel 7 órakor mutatják 
be a szentmisét Kelemen Didák 
boldoggáavatásáért. December 
1-jén, szombaton az esti szent-
mise után koncertet ad Sztahu-
ra Ágnes és Szurasenko Dániel 
az avas-déli Ige-templomában. 
Utána agapé lesz. December 
2-án, 16 órakor mocorgós mise 
lesz a kápolnában.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

A Civil Összefogás Fórum 
Klub Miskolc, és az 1956-os 
Vitézi Lovagrend Baráti Tár-
saság 2018. november 29-én, 
17 órai kezdettel tartja soron 
következő összejövetelét Mis-
kolcon, a Tudomány és Tech-
nika Házában.

A rendezvény témája a Lét-
kérdések-sorozatban: Hová 
tart a világ? Előadó:  Kiszelly 
Zoltán politológus, a Figye-
lő című hetilap publicistája, 
Európa Unió- és Németor-
szág-szakértő.

2018 sem szűkölködött ese-
ményekben. Reményünk, 
hogy a világpolitikai helyzet 
kiegyensúlyozottabb lesz, a 
nemzetek közötti kapcsolatok 
pedig rendezettebbé válnak 
(főleg a bennünket elsősorban 
érintő Európai Unióban) to-
vábbra is csak remény maradt. 
Sajnos, Nyugat-Európában to-
vább folytatódik a keresztény 
szellemiség, a keresztény kul-

túra erodálása. Többek között 
azáltal is, hogy a politikai ha-
talom megengedő, sőt migrá-
ciót támogató törekvése miatt 
rohamosan növekszik a musz-
lim közösségek, a muszlim la-
kosság száma. Bár a gazda-
sági kapcsolatok rendezettek, 
a migráció megállítására vo-
natkozó, erős lakossági támo-
gatást élvező eltökéltségünk 
miatti támadások jelentős 
energiáinkat kötnek le. Szomo-
rú, de „a jövő folytatódik”, sőt, 
immáron az ENSZ is a nép-
vándorlás támogatójává lépett 
elő. E helyzetben nyilván azt 

várjuk vendégünktől, Kiszelly 
Zoltán politológustól, szakér-
tői előadásában szóljon az el-
következő időszak várható ese-
ményeiről, érdeklődve várjuk 
a jövő évi EP-választással kap-
csolatos elemzését, a migráci-
ós politikával összefüggésben. 
Ugyancsak várjuk észrevételeit 
a népvándorlás gazdasági hát-
terének feltárásában, válaszait 
olyan kérdésekben, mint pél-
dául hogy a globális tőke mi-
ért nem az otthon maradást, a 
szülőföldön való megélhetést 
finanszírozza, hiszen Afrika 
tervezett újragyarmatosításá-
hoz, ásványkincseinek és ener-
giahordozóinak kifosztásához 
szüksége lenne arra a munka-
erőre, amelyet most éppen el-
üldöznek onnan. 

Természetesen hazánk is ré-
szese gazdasági pozíció-szer-
zéssel összefüggő politikai ját-
szmáknak, vendégünknek tág 
lehetősége lesz a múlt és a jövő 
elemzésére.

A CÖF KLUB MISKOLC  
VENDÉGE: KISZELLY ZOLTÁN

Létkérdések



Közel félezer versenyző, 34 versenyszám, több mint 2100 rajt 
– ezek a most hétvégi XXXI. dr. Bitskey Zoltán Emlékverseny, 
egyben 24. Testvérvárosok Kupája nemzetközi úszóviadal 
számai. 

Hölcz Péter versenyigazgató 
az esemény sajtótájékoztatóján 
a részletekről szólva elmondta: a 
két hétvégi nap alatt 415 
versenyző 2116 rajtját 
láthatják majd az érdek-
lődők, 34 versenyszám-
ban Igyekeztek minden 
korosztály számára ver-
senyszámokat kiírni, 
így a legfiatalabb indu-
lóktól, a 2011-es szüle-
tésűektől egészen a fel-
nőtt korosztályig képviseltetik 
magukat sportolók. A megmé-
rettetésen 177 eredményhirde-
tést tartanak majd, ez csúcsnak 
számít.

A huszonhárom magyar klub 
mellett Kassa, Marosvásárhely, 
Nagyvárad és Tampere úszói is 
elfogadták a miskolci szervezők 

meghívását. Az is rekordnak szá-
mít, hogy a versenyen 68 MVSI 
úszó indul, köztük az országos 

bajnokságon egyaránt aranyér-
mes Sztankovics Anna és Vécsei 
Réka. – Ekkora számban még 
soha nem indultak a verseny-
zőnk egyszerre, egy versenyen. 
Úszóink 459 rajtot fognak teljesí-
teni, ami szintén kiemelkedőnek 
számít – tette hozzá a verseny-
igazgató. 

Szabó László, a versenynek 
otthont adó Kemény Dénes Vá-
rosi Sportuszodát is üzemeltető 
Miskolci Sportcentrum Kft. lé-
tesítményvezetője örömtelinek, 
de egyben embert próbáló kihí-
vásnak nevezte a kétnapos ren-
dezvény lebonyolítását. Mint 

mondta, gondot kellett fordítani 
arra is, hogy vasárnap este ko-
moly mérkőzést vív a Szolnokkal 
a  PannErgy-MVLC férfi vízilab-
dacsapata a bajnokságban. Ez a 
derbi szintén nagy érdeklődésre 
tart számot. 

Deák Bárdos Mihály, az 
MVSI Nonprofit Közhasznú 

Kft. szakmai vezetője a sajtó-
tájékoztató arról szólt, hogy a 
miskolci úszósport elmúlt idő-
szakban elért eredményei okán 
előrehaladott tárgyalásokat 
folytatnak egy sportszergyártó 
céggel, aki a felszerelést bizto-
sítanák a legjobb úszóik számá-

ra. Jelenleg Sztankovics 
Annát támogatják teljes 
mértékben, de további 
5-6 főnek szintén biz-
tosíthatják majd a fel-
szereléseket. – Ezzel is 
szeretnénk motivál-
ni a fiatalokat a minél 
jobb teljesítményre, de 
úgy gondolom, hogy az 

úszószakosztály munkájának is 
elismerése a támogatási szerző-
dés jövőbeli létrejötte – fogal-
mazott.

A kétnapos monstre verseny 
miatt szombaton és vasárnap 
zárva tart az uszoda a nagykö-
zönség előtt, a szervezők a mis-
kolciak megértését kérik.

Két kiütéses győzelemmel 
jutott tovább múlt hét végén 
a PannErgy-MVLC férfi 
vízilabdacsapata a decem-
ber közepén megrendezésre 
kerülő BENU Magyar Kupa 
elődöntőjébe. 

November 16-án, pénte-
ken este Debrecenben a mis-
kolci pólósok meg sem álltak 
egy tucat gólig. Semmit nem 
bíztak a véletlenre: remek tá-
madójátékkal, nívós védeke-
zéssel, Csoma kimagasló ka-
pusteljesítményével haladtak 
előre. Az első negyedet még 
„csak” 3-1-re nyerték meg, 
utána az amerikai Bowen, 
valamint a Bedő, Misics cen-
terkettős vezérletével 2-0-ra, 
majd 4-0-ra hozták az eta-
pot, így már 9-1-re (!) vezet-
tek a záró menet előtt! Ebben 
lőtt négy gólt a házigazda, 
ám Sike József együttese is 
szerzett hármat. (BENU Ma-
gyar Kupa, férfiak, negyed-

döntő, 1. mérkőzés: Debrece-
ni VSE– PannErgy-MVLC 
5-12) 

A visszavágó szombaton 
este következett itthon, a Ke-
mény Dénes Sportuszodában. 
Itt eleinte kissé túl nyugod-
tan játszottak a miskolciak, 
„tapadtak” rájuk vendégek. 
A második negyed 3-1-es ré-
szeredménye azonban már 
megadta az alaphangot, Sike 
József együttese ismét bizto-
san haladt a cél felé. A Csoma 
vezette védelemnek ismét si-
került 5 gólon tartania a deb-
receni csapatot. A végére ma-
gabiztosan lett meg a kettős 
győzelem: (BENU Magyar 
Kupa, férfiak, negyeddöntő, 2. 
mérkőzés: PannErgy-MVLC– 
Debreceni VSE 14-5) 

Továbbjutott tehát a Mis-
kolc, a négyes döntőt decem-
ber 15-16-án rendezik meg, 
ahol már biztosan ott lesz a 
BVSC-Zugló és a Ferencvá-
ros is. 

Kettős győzelemmel 
az elődöntőbe
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„Ekkora számban még soha nem indultak  
sportiskolásaink egyszerre, egy versenyen”

NEMZETKÖZI ÚSZÓVIADAL  
MISKOLCON

Jégkorong
Jobb helyzetkihasználásának köszönhetően 

két góllal jobbnak bizonyult a MAC Újbuda 
a DVTK Jegesmedvéknél november 16-án, 
a Tipsport Liga 22. fordulójában. A mérkő-
zés az utolsó percig izgalmasan alakult, 3-2-
es állásnál a Jegesmedvéknek több lehetősége 
is volt az egyenlítésre, azonban Bálizs Bence 
védései és egy üres kapus gól a budapesti csa-
pat győzelmét eredményezte. (MAC Újbuda– 
DVTK Jegesmedvék 4-2) 

Két nappal később, a 23. fordulóban sem 
sikerült pontot szereznie a DVTK Jegesmed-
véknek a HK Nitra otthonában. A két csapat 
vasárnap délutáni találkozóján Lantoši sze-
rezte meg az első hazai találatot a 35. perc-
ben, majd a hajrában egy emberhátrányos és 
egy üres kapus gól döntötte el a mérkőzést. 
(HK Nitra– DVTK Jegesmedvék 3-0) 

November 20-án viszont, Magosi Bálint 
három góljának köszönhetően hazai pályán 
szép sikert arattak a DVTK Jegesmedvék az 
MsHK Žilina ellen, a Tipsport Liga 24. for-

dulójában. A találkozón kétszer is egyenlíteni 
tudott a zsolnai csapat, azonban a harmadik 
harmadban Magosi két alkalommal is ered-
ményes volt, amire már nem született válasz. 
(DVTK Jegesmedvék– MsHK Žilina 4-2)

Férfi kosárlabda
Hazai pályán, az egyetemi körcsarnok-

ban, hatalmas küzdelemben szenvedett ve-
reséget november 16-án, pénteken este a 
MEAFC-Miskolc NB I/B Piros-csoportos 
férfi kosárlabda csapata. A bajnokság 9. for-
dulójának keretében lejátszott mérkőzésen a 
Budapesti Honvéd együttesével mérték ösz-
sze tudásukat Drahos Gábor tanítványai. 
(MEAFC-Miskolc– Bp. Honvéd 71-75)

November 20-án, kedden este ünnepi han-
gulatban aratott magabiztos győzelmet a 
Miskolci Egyetem tavalyi bajnok férfi kosár-
labdacsapata a 2018/2019-es Magyar Egyete-
mi-Főiskolai Bajnokság (MEFOB) első hazai 
összecsapásán, a Körcsarnokban. (Miskolci 
Egyetem – ELTE-BEAC 113-24) 

HÍREK, EREDMÉNYEK

 Ilyen még nem volt soha 
Miskolc és a megye tör-
ténetében: mind a három 
raliosztály abszolút magyar 
bajnoka itteni illetőségű! 

A miskolci Hadik András 
megnyerte a rali első osztályt, 
Foczkó Ákos a MARB Amatőr 
Rally Bajnokság abszolút baj-
noka lett, a múcsonyi Krehlik 

Nándor az Országos Rally2 
Bajnokság abszolút magyar 
bajnoka, Kertész Krisztián 
(navigátora: Velezdi Eszter) 
pedig a Rally 1. osztály P13-

as osztályának magyar bajno-
ka. Szaniszló Attila úgy gon-
dolta, ezt a történelmi sikert 
egy fotózással is meg kellene 
örökíteni az útókornak, ezért 
múlt szombaton összehozta a 
győzteseket Miskolcra, a Szent 
István térre.– Nagyon pozitív 
volt a miskolci polgármeste-
ri hivatal hozzáállása. Ma-
gánemberként kerestem meg 
őket az ötletemmel, s alig pár 
óra alatt megkaptuk az en-
gedélyt arra, hogy itt, a Szent 
István téri „Miskolc” felirat 
előtt felálljunk az autókkal 
és készíthessünk pár fotót. A 
fiúk elképesztő teljesítményt 
nyújtottak az év során: Ha-

dik Andris elképesztő végjá-
tékban nyert, Krehlik Nándi 
olyat tett, amire 1992 óta nem 
volt példa, négy versenyt meg 

tudott nyerni Ladával. Óriási 
sportteljesítmény ez is – sorol-
ta a szervező, lapunknak nyi-
latkozva. 

Történelmet írtak Miskolc és a megye raliversenyzői!

 A nemrégiben alakult mis-
kolci HOTE Sportegyesület 
szervezésében november 18-
án ismét kerékpárversenynek 
adott otthont a régi komlóste-
tői Bikepark. 

Ezúttal cyclocross regioná-
lis futamon mérhették ösz-
sze tudásukat a 13 kategóriá-
ba sorolt sportemberek, a 11 év 
alatti korosztálytól kezdve az 
úgynevezett elit versenyzőkig. 
Az I. Decathlon Komlós Cro-
ss elnevezésű erőpróbán má-
sok mellett megmutatta magát 
Búr Zsolt regnáló magyar baj-
nok is. Dovák Dávid, a HOTE 
Sportegyesület elnökhelyette-
se elmondta, a cyclocross egy 
őszi-téli sport. A franciák azért 

találták ki ezt a sportágat, hogy 
ilyenkor is tudjanak edzeni. – 
Előnevezésben 99-en jöttek, de a 
helyszínen is lehetett még jelent-
kezni: mintegy 120-130 bringás 
pattant nyeregbe a hétvégén – 
nyilatkozta Dovák Dávid. Gaz-
dusné Pankucsi Katalin, a terü-
let önkormányzati képviselője 

kiemelte, hogy Komlóstető ko-
moly kerékpáros központ volt, 
s az esemény nem titkolt célja, 
hogy újra élettel töltsék meg a 
komlóstetői pályát. – Már be-
széltünk arról, hogy a későbbi-
ekben rendszeressé tesszük ezt 
a versenyt Komlóstetőn – hang-
súlyozta a képviselő.

Decathlon Komlós Cross  
a Bikeparkban



Újabb harmincnégy jelölt 
teljesítette, négy szakmá-
ban a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) által 
szervezett mesterképzés 
követelményeit, ők kedden 
vehették át mesterleveleiket 
a Népkerti Vigadóban.

A négy szakma képviselői jú-
liustól októberig tanultak, he-
tente két órában, majd mester-
vizsgát tettek gyakorlatból és 
elméletből. Az oklevélátadó ün-
nepségen Pfliegler Péter alpol-
gármester kiemelte, ez jelentős 
esemény a szakmai szervezetek 
és Miskolc számára is. – Ma már 

nincs gazdasági híradás anél-
kül, hogy ne szerepelne benne 
a szükséges munkaerő rendel-
kezésre állásának a kérdésköre, 
problémája.

Ez a kihívás gyakorlatilag va-
lamennyi szektort érinti, a beta-
nított munkásoktól a felsőfokú 
végzettségűekig. Miskolcon is 
sokan és sokat dolgozunk annak 
érdekében, hogy a már jelenlévő 
cégek és a potenciális beruhá-
zók számára jelenleg és a jövő-
ben is biztosítani tudjuk a szük-
séges munkaerőt, létszámban és 
minőségben is – hangsúlyozta 
az alpolgármester, emlékeztet-
ve a foglalkoztatási paktumra és 
Miskolc új szakképzési stratégi-
ájára. – Külön öröm városunk 
számára, hogy ma négy szak-
mában harmincnégy kiváló ifjú 
mestert avathatunk – hangoz-
tatta Pfliegler Péter.

Lórántné Orosz Edit, a B.-A.-Z. 
Megyei Kormányhivatal Foglal-
koztatási Főosztályának főosz-
tályvezetője hozzátette, a gaz-
daság teljesítményének javulása 
együtt járt a munkanélküliség 
csökkenésével. A megyében ma 
már munkaerő-kereslet van, va-
lamennyiünk közös érdeke, hogy 
a hiányszakmákban megfelelő 
szakembereket álljanak rendel-
kezésre. - A mesterképzés a fel-
nőttképzés kiemelkedően fontos 
területe, a mesteri cím szakmai 
minőséget jelent – hangsúlyozta 
a főosztályvezető.

Bihall Tamás, a BOKIK elnö-
ke gratulált a szakembereknek. 
– Az, hogy Önök most itt van-
nak, azt jelenti, hogy túl vannak 
egy szinten, ezen az ünnepségen 
a szakmák legjobbjai kapják meg 
a „diplomájukat”. A „mester” szó 

mindenhol tradíciót jelent a vi-
lágban, így van ez Magyarorszá-
gon is. A mester a garancia a mi-
nőségre, a biztonságra, mi is azt 
szeretnénk erősíteni, hogy hogy 
a fogyasztók garantáltan minő-
séget kapjanak – hangsúlyozta 
az elnök, elmondva, hogy a mes-
ter-fokozatért sokat kell tanulni.

Nem csupán szakmai eleme-
ket, hanem vállalkozási, peda-
gógiai, pszichológiai ismereteket 
is, Idén már negyedik alkalom-
mal rendezték meg a mesterava-
tást, 2015-ben döntött úgy a tör-
vényhozás, hogy diákokat csak 
mesterek oktathatnak gyakorlati 
képzőhelyeken.

„A mesterképzés a felnőttképzés kiemelkedően fontos területe”

ÚJABB HARMINCNÉGY MESTERT  
AVATTAK A BOKIK-NÁL 
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám  

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

Változik a MIHŐ Kft. Ügyfélszolgálat nyitva tartása  
a munkanap áthelyezés és a karácsonyi ünnepek miatt.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NYITVATARTÁS:
2018. november 30, péntek: 8.00-15.30
2018. december 1, szombat: 8.00-12.00
2018. december 14, péntek 8.00–15.30
2018. december 15, szombat: 8.00–12.00

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

2018. december 27, csütörtök: 8.00-20.00

2018. december 28, péntek: zárva
2018. december 31, hétfő: zárva
2019. január 1, kedd: zárva

Pénztári befizetés az Ügyfélszolgálat zárását  
megelőző negyedórában már nem lehetséges.

A többi munkanapon a megszokott nyitvatartási rend érvényes.

Vízkőlerakódás: valódi veszély, 
emiatt nem elég meleg a víz

Az utóbbi időben a MIHŐ Kft. ügyfélszolgála-
tán is jelentkező felhasználói észrevétel szerint 
egyes lakóépületekben, az éjszakai órákban az 
előírt 40 Celsius fokos meleg víz helyett alacso-
nyabb hőmérsékletű a csapból kifolyó víz. 

A bejelentéseket kivizsgálta a MIHŐ Kft. és 
megállapította: a probléma lakóépületen belül, 
a lakások kifolyócsapjához menő vízvezetékben 
található, oka pedig – a víz természetes kalci-
umtartalma miatt kialakuló – nagymértékű víz-
kőlerakódás. Ahol nem újították fel a gyakran 
40-50 éves vezetékrendszert, a felhalmozódó 
vízkő olyan mértékben lerakódik, hogy az épü-
leten belüli melegvíz-vezeték keresztmetszetét 
szűkíti, vagy akár teljesen eldugítja. Ez különö-
sen az éjszakai órákban okoz problémát, mivel 
ilyenkor nincs a társasházban rendszeres me-
legvíz-használat, ezért a vezetékben lévő víz 
hőmérséklete is lecsökken, és csak hosszabb 
kifolyatás után jelenik meg a megfelelő hőmér-
sékletű víz. 

Az erősen vízkövesedő rendszereknél a táv-
hőszolgáltató is fokozottabban ellenőrzi és 
kezeli a tulajdonában lévő berendezéseket, 
szükség esetén elvégzi azok cseréjét. A víz-
kő-kiválás ugyanúgy érinti a lakóépületek me-
legvíz-ellátó hálózatát is. A távhőszolgáltatási 
törvény szerint a lakóépületen belüli vezeték-
hálózat karbantartása a lakóközösség feladata. 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a fenti jel-
legű probléma esetén először a MIHŐ Kft. mű-
szaki ügyeletét keressék. Amennyiben a MIHŐ 
visszajelzése alapján a távhőszolgáltató be-
rendezései megfelelően működnek, akkor a 
problémával forduljanak a társasház közös kép-
viselőjéhez, aki intézkedhet a fogyasztói tulaj-
donban lévő vezetékek cseréjétől.

muszakiugyelet@miho.hu
06-46/379-450
06-46/379-360

Mesteroklevelet vehettek át:
Autószerelők: Bálint Mátyás, Czingula Norbert, Fedorcsák Ta-

más János, Juhász József, Kakucsi János, Petus Attila. 
Cukrászok: Csorba Babett, Fridrik Attiláné, Koroknai Krisz-

tina, Máji Mátyás, Orosz Marianna, Pongó Vivien, Rása László, 
Sesztákné Szabó Ildikó, Sztruhár Szabolcs. 

Fodrászok: Bolla Irén, Bodnár Réka, Czeglédi Zoltánné, Cseh-
né Szűcs Éva, Kassai Anita, Katona Enikő, Lakatosné Horváth 
Edina, Marajda Réka, Nagy Marianna, Tóth Dorina. 

Kereskedők: Ádám Judit, Bárány Zsoltné, Fábián Attiláné, 
Hajdúné Szabó Erika, Hornyák Szilvia Éva, Kassai Ivett Éva, Kó-
nya Mónika, Pócsi Csilla Katalin, Tóth Mónika. 



Én is azok közé tartozom, akik ölni tudnának egy-egy lestrapált 
nap után valami kis édességért. Szinte érzem, ahogy a csoki bol-
dogsághormont termel a szervezetemben, ahogy egy-egy süti las-
sú (mert ugyebár lassan kell enni, hogy kiélvezzük minden mor-
zsáját) eszegetése közben lazulni kezdenek a stressztől görcsbe 
rándult izmaim. A szürke hétköznapokat szó szerint bearanyoz-
za egy-egy tökéletesen megformált sütemény, egy-egy mérnöki 
pontossággal eltalált ízvilág.

A főutca egyik árkádja alatt 
rejtőzik egy vendéglátóhely, 
amely tavaly az ország tíz leg-
jobb cukrászdája közé sütötte 
be magát. Így nem is volt kérdés 
számunkra, hová térjünk be, ha 
egy kis desszertre vágyunk. - 
Az elmúlt években lezajlott egy 
gasztroforradalom, ami főként 
a bor- és gasztrokultúra fejlődé-
sében mutatkozott meg Miskol-
con. A cukrászati vonal azonban 
érzésünk szerint nem fejlődött 
ezzel arányosan, ez pedig elin-

dította a fantáziánkat - fogalma-
zott látogatásunkkor mosolyog-
va Vargáné Bodnár Henriett, a 
Desszertem tulajdonosa. 

A gasztroforradalmat tehát a 
cukrászatban is meghonosítot-
ták. A Desszertem csak termé-
szetes alapanyagokat használ, 
„itt minden az, aminek látszik” 
– mondta Henriett. – Nagyon 
szívesen nyúlunk azokhoz a mi-
nőségi alapanyagokhoz is, ame-
lyek a környékünkön teremnek. 
Nyáron például dúskáltunk a 

szederben, a málnában, az áfo-
nyában, az eperben és az egres-
ben – sorolta.

Általában nehezen döntök, 
sosem tudok zöld ágra vergőd-
ni, ha a kínálat létszáma meg-

haladja a kettőt – azonban je-
len esetben, nem volt kérdés: a 
sós-karamell mousse első látásra 

szerelem volt… aztán jött a má-
sodik élmény, amikor megkós-
toltam. A mousse – ami egyéb-
ként egy kicsit krém, egy kicsit 
hab – szinte szétolvad az ember 
szájában, miközben a süti alját 
képező kekszes réteg ropog a fo-
gunk alatt – tökéletes kombiná-
ció. És a kedvencem, hogy nem 
egy geil, émelyítően édes masz-

sza, hanem épp csak annyira 
édes, amennyire kell.

Henriett biztosított róla, hogy 
egy rugóra jár az agyam a mis-
kolciakkal: „a legesleg, amit el 
is nevezhetnénk akár A Desz-
szertemnek, az a sós-karamell 
mousse – ezt keresik a legtöb-
ben” – mondta. Így még jobban 
ízlett ez a kis gömb-desszert, 
amiből jelentem: betegre tud-
nám enni magam. És hölgyeim, 
a nap híre: itt azok is megtalálják 
a számításaikat (jelen esetben 
süteményüket), akik száműzték 
életükből a fehér lisztet és a cuk-
rot! A Desszertem stábja renge-
teg mandulaliszttel dolgozik - 
nagyrészt nyírfacukrot, és 70-80 
százalékos csokoládét használ-
nak – emellett a glutén- és lak-
tózérzékenyek számára is tud-
nak finom falatokkal szolgálni.

MUNTYÁN BERNADETT

A miskolci konyhaművészet csillagai (9. rész) 

2018. november 24. | 47. hét | XV. évfolyam 47. szám
Miskolci Napló – A város lapja Gasztronómia 11

Hirdetés

MELYIK A MISKOLCIAK 
KEDVENC DESSZERTJE? 

A Desszertem konyhájából: 
Sós-karamell mousse kakaós piskótán

Hozzávalók: Kakaós piskóta, 100 g puha vaj, 100 g 
Koronás Porcukor, 100 g tojás (kb. 2 db közepes méretű 
tojás), 50 g finomliszt, 35 g finomra őrölt kakaóbabtöret, 
15 g holland kakaópor.  Elkészítése: A vajat a porcukor-
ral kihabosítjuk, majd két részletben hozzádolgozzuk 
az előzőleg felvert tojásokat. A lisztet és a kakaóport át-
szitáljuk, majd a finomra őrölt kakaóbabtörettel együtt 
a masszához keverjük. A piskótatésztát szűk, egy centi 
vastagságban kikenjük egy sütőpapírral bélelt sütőlapra, 
majd a tetejét megszórjuk kakaóbabtörettel. 180 Celsi-

us fokra előmelegített sütőben kb. 6-8 perc alatt készre 
sütjük. A kész piskótából egy 18x28 cm-es téglalapot vá-
gunk ki, és azonos méretű sütőkeret aljába helyezzük. 

Sós-karamell mousse:
Hozzávalók: 150 g Koronás Nád Kristálycukor, 30 g 

méz, 2,5 lap zselatin, 1 g só, 110 g + 150 g habtejszín. Elké-
szítés: A nádcukor felét a mézzel karamellizálni kezdjük. 
Amikor az első részlet cukor teljesen felolvadt, hozzáad-
juk a másik felét is és karamellizáljuk. Közben forrásig 
melegítünk 110 g habtejszínt. Amikor a cukor karamel-
lizálódott, lehúzzuk a tűzről, és óvatosan hozzákeverjük 

a forró tejszínt.  Fontos, hogy minél forróbb legyen a tej-
szín – ha túl nagy lenne a hőmérséklet-különbség a tej-
szín és a karamell között, fröcskölne. Miután egyneműre 
kevertük a karamellt a tejszínnel, átszűrjük, és feloldjuk 
benne az előzőleg hideg vízbe áztatott, kicsavart zselatin-
lapokat. Hozzákeverjük a sót is, majd hagyjuk szobahő-
mérsékletűre hűlni. Ekkor laza habbá verjük a maradék 
150 g hideg tejszínt, és két részletben a karamellhez for-
gatjuk. A kész mousse-t a sütőkeretbe öntjük és egyenle-
tesen eloszlatjuk a kakaós piskótán. Hűtőbe tesszük, míg 
a mousse teljesen meg nem szilárdul. Tetejére tehetünk 
csokilapot, vagy forgácsot díszitésként.

– Milyen gyakran kell mellékmérőt cserélni?
– Minden vízmérő órát (ha nem hibásodik meg) 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

– Mellékmérő cserét követően bejelentést 
hogyan tehet?

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

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

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

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

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

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

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

végzésre?
A vízórák beépítése után a gyártó az óraszer-

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

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

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

–  mérőhelyhez való közvetlen hozzáférés nem 
biztosított.

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

Ezen felül a felhasználókat terheli a mérőhelyek 
átalakításának költsége is: 

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

Ezeket az átalakításokat javasoljuk előzetesen 
szakemberrel elvégeztetni!

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

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

Bükki forrásból

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 
MELLÉKVÍZMÉRŐ-CSERÉRŐL 
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POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

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

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

Az akció érvényes: 
2018. 11. 24-tól 2018. 11. 30-ig 

Old Spice ajándékcsomag  
   (after shave, deo, tusfürdő) 2199 Ft
Denim ajándékcsomag  
   (after shave, deo, tusfürdő) 1999 Ft
Dove női ajándékcsomag (deo, tusfürdő) 1699 Ft
BU női ajándékcsomag (deo, tusfürdő) 949 Ft
STR8 ajándékcsomag (deo, tusfürdő) 1199 Ft
Palette Creme color hajfesték 699 Ft
Ajax általános felmosó, 1 l 549 Ft
Colgate fogkefe 149 Ft
Domestos fertőtlenítő (sárga, kék),  
   750 ml, 478 Ft/l 359 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
Lenor öblítő, duo pack, 2x1360 ml  1399 Ft
Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l 499 Ft

Apróhirdetés
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 
2018. 09. 17-től minden hét-
főn és csütörtökön 18 órától a 
Görömbölyi Művelődési Ház-
ban. Négy éves kortól, kezdőket 
és haladókat egyaránt várunk. 
Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgoz-
ni tudó ácsot és korábban ács 
mellett dolgozó segédmunkást 
keresek Miskolc és környékére, 
nem csak tetőn végzendő mun-
kákra. Tel.: 06-20/460-6775.
Kárpittisztítás! Minden típusú 
bútorkárpit helyszíni tisztítása 
gyors száradási idővel. Ülőgar-
nitúrák, ágyak, kanapék, székek, 
és mindennemű kárpitozott fe-
lület azonnali tisztítása garan-
ciával. Tel.: 70/320-3483, www.
tisztitomiskolc.hu.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, 
bemutatóterem: Miskolc, Bükk 
áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ingyenes kezdő és haladó szá-
mítógépes tanfolyam indul hét-
köznap délután Miskolcon! Fel-
ső korhatár 65 év. Információ, és 
jelentkezés a 06-46/742-485-ös 
telefonszámon. Hétfőtől pén-
tekig 10.00-18.00 óráig. Pannon 
Educatio Kft. E-001594/2017.
Akciós angol és német nyelv-
tanfolyam indul, 60 x 45 perces 
képzés, most csak 45 ezer Ft. Az 
órákat hétköznap délután Mis-
kolcon tartjuk. Információ, és je-
lentkezés a 06-46/742-485-ös 
telefonszámon. Hétfőtől pén-
tekig 10,00-18,00 óráig. Pannon 
Educatio Kft. E-001594/2017.

Tájékozódjon első kézből!
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Mozaik Miskolci Napló16

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, 
jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-17 óra között.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

A második elődöntővel folytatódott november 17-én a Fölszállott a páva különleges évada, A Döntők Döntője a Duna Tele-
vízióban – miskolci sikerrel! A közönség szavazataival Borbáth Szilvesztert, Majer Tamást, a Tokos zenekart és a Szinvavölgyi 
Néptáncműhelyt juttatta tovább. A zsűri szabadkártyájával pedig az Alba Regia Táncegyüttes és Patonai Bátor jutott tovább a 
következő fordulóba. Jövő héten Maródi Eszternek és Maródi Leventének szurkolhatunk a 3. elődöntőben, akik Sárpilis tán-
caival készülnek! Érdemes követni a Szinvavölgyi Néptáncműhely Facebook-oldalát.

Téli kellékek
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány téli 
kellék neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, 
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. decem-
ber 19-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail 
címre. A helyes megfejtéseket beküldők között könyvju-
talmat sorsolunk ki.

Villanyoszlop dőlt egy 
autóra a Szemere kertnél

Súlyos közlekedési baleset történt november 16-án délután, Mis-
kolc belvárosában, a Városháza közelében. A helyszínen szerzett 
információink szerint egy teherautó tolatott ki a Szemere kertből, 
melynek sofőrje valószínűleg nem figyelt eléggé és a tolatás során 
járművével kidöntött egy villanyoszlopot. Ez éppen egy Palóczi ut-
cára kanyarodó autóra zuhant, a járműben egy anyuka utazott a 
gyermekével. A kidőlő villanyoszlop a sofőr fölött találta el a te-
tőt, és jelentősen behorpasztotta. A baleset alapjában szerencsés ki-
menetelű volt, Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság sajtó-
referense úgy nyilatkozott, az autót vezető nő kisebb sérüléseket 
szenvedett, a helyszínre kiérkező mentők megfigyelésre kórházba 
szállították. Az autóban utazó gyermeknek nem esett baja, baleset 
körülményeit a rendőrség vizsgálja. 

Halottat találtak  
a lángoló épületben

Kigyulladt, és teljes ter-
jedelmében égni kezdett 
egy családi ház Sajólász-

lófalván, a Petőfi Sándor utcában november 20-án este. A tüzet a 
kazincbarcikai és a miskolci hivatásos tűzoltók fékezték meg, az 
egységek a munkálatok közben egy elhunyt lakót találtak az épü-
letben. Az eset kapcsán tűzvizsgálati eljárás indul.

Részegen hajtott árokba az autótolvaj
Ittasan akart autót lopni egy 31 éves szlovák férfi november 19-

én este a sátoraljaújhelyi határátkelőhelynél. A gyanúsított beug-
rott egy nyitva hagyott autóba, ezt a benne hagyott indítókulcs-
csal elindította, majd elhajtott a helyszínről. A bejelentést követően 
a rendőrök a helyszín közelében, egy útmenti árokba borulva ta-
lálták meg a járművet, benne a gyanúsítottal. A sofőrrel szemben 
alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A Sátoralja-
újhelyi Rendőrkapitányságra előállított szlovák férfit a hatóság 
gyanúsítottként hallgatta ki, ellene járművezetés ittas állapotban, 
és jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indítottak eljárást.

Védelmi  
gyakorlat

Komplex vé-
delmi gyakorla-
tot tartottak no-
vember 16.-án 
Miskolcon. A vá-
rosban három-
évente tartanak 
ilyen gyakorla-
tot, ilyenkor a 
szakemberek azt 
mutatják be, hogyan működnének együtt egy ipari katasztrófa ese-
tén. A szimuláció szerint gázpalack robbant fel egy üzemben, ketten 
megsérültek. A gyakorlaton mintegy 40 tűzoltó és rendőr dolgozott 
együtt, minden tényezőt figyelembe vettek. Ha a palack valóban fel-
robbant volna, a szél akár 800 méter távolságra is elvihette volna a 
veszélyes anyagot. A tűzoltók vegyvédelmi öltözékbe bújtak, hogy a 
feltételezés szerint az üzemben rekedt dolgozókat kimentsék. 

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) A kedvesség az Ön számára is 
nagyon fontos, viszont ha valaki csak Önnel kedves, másokkal 
pedig általában udvariatlan, biztos vár ezért valamit. Ne dőljön 

be, az ilyen embereknek gyorsan adja ki az útját.

Bika (április 21 - május 20) Szeretne valaki életének a része 
lenni, de úgy tűnik, ő falakat emel maga köré, és nem akarja 
beengedni. Lehet, hogy jobb, ha most feladja az ostromot, nem 

kizárt, hogy hamarosan ő fogja majd hívni.

Ikrek (május 21 - június 21) Nehéz dolog Önt megsérteni, 
érti a viccet, és békülékeny a természete, most viszont valakinek 
mégis sikerülhet átlépnie azt a bizonyos határt. Pedig nem jó 

ezzel Önnél kísérletezni, mert nagy robbanás jöhet. 

Rák (június 22 - július 22) Fontos megmérettetésre készül, 
ami eldöntheti a jövőbeli tervei alakulását. Aggódnia mégsem 
érdemes, mert az nem használ, és különben is régóta készül 

erre a lehetőségre, mindent tud, amit kell. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) A féltékenység zöld sze-
mű szörnye felütheti a fejét a környezetében, és ha már ott van, 
áldozatokat is szed majd. Vigyázzon, mert ha hagyja, hogy az 

indulatok elszabaduljanak, könnyen maradandó kárt okozhatnak.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) A nagy rohanás után jól 
esik egy kis pihenés, és ezt meg is érdemli. Ha teheti, szervezzen 
egy utolsó pillanatos, romantikus programot, ami mindenkit fel-

tölthet. Élvezze ki a pihenést, és használja ki a lehetőséget.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Sok a teendője, és 
annyira elmerülhet bennük, hogy megfeledkezik egy szemé-
lyes dologról. Ha bocsánatot kér, partnere meg fogja érteni, de 

ne feledje, hogy ha valaki fontos Önnek, akkor azt ki is kell mutatnia. 

Skorpió (október 24 - november 22) Nagyon magabiztos a 
szerepében, de lehet, hogy ha ilyen könnyelműen kezeli a hely-
zetet, olyasmin bukhat meg, amin nem is gondolta volna. Ma-

radjon óvatos, mert a könnyelműség komoly károkhoz vezethet.

Nyilas (november 23 - december 21) Szeretné, ha mások 
is tiszteletben tartanák, mennyit dolgozik valamiért, de most 
nem sok elismerésre számíthat a környezetétől. Ha nem támo-

gatják, lehet, hogy nem jó társaságba keveredett.

Bak (december 22 - január 20) Szereti az állandóságot, de 
van, ami egy idő után már Önnek is unalmassá válik. Szeret-
néd, ha valaki egy másik lemezt tenne már fel, mert ebben a 

helyzetben egyre kényelmetlenebbül kezdi érezni magát.

Vízöntő (január 21 - február 19) A lehetőségek az Ön útjait 
is meghatározzák, de ha keményen dolgozik, nincs olyan pálya, 
amit ne tehetne járhatóvá önmaga előtt. Ha hisz a képességei-

ben, és nem retten meg a kihívásoktól nagy lépést tehet.

Halak (február 20 - március 20) Tudja, hogy nem könnyű 
feladatot vállalt, és azt is, hogy a legtöbben nem hisznek ab-
ban, hogy képes lesz teljesíteni. Ön azonban úgy érzi, minden 

alkalmat meg kell ragadni, akárhogy alakulnak is majd a dolgok. 

FORRÓ NYOMON

Múlt szombaton a Miskolci Állatkertben egész napos családi 
program keretében ismerkedhettek meg az érdeklődők állatok 
télre készülő szokásaival, viselkedésével. Szakemberek segítsé-
gével azt is megtudhatták, hogyan lehet segíteni az állatokat a 
hétköznapok során ebben a számukra gyakran nehéz időszak-
ban.

Téli  
készülődés

A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ  
FELVÉTELE

A DÖNTŐK  
DÖNTŐJÉBEN A SZINVAVÖLGYI!
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