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SALKAHÁZI KARÁCSONY 
3.

oldal

PROGRAM A FIATAL, TEHETSÉGES SPORTOLÓK TÁMOGATÁSÁRA 

MISKOLCI OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK 7.
oldal

MINŐSÉGI UGRÁS  
A KÖZÉTKEZTETÉSBEN 

2.
oldal

Mintegy 200 doboznyi adományt vittek péntek délután a 
városháza dolgozói a Szent István térre, az ország legna-
gyobb Szeretetdobozába. 

Színes műsorral köszöntik az időseket a Miskolci Nemzeti 
Színház művészei karácsony alkalmából a Salkaházi Program 
keretében. A népszerű előadásra most is hamar elkapkodták a 
regisztrációs jegyeket. 

KÉTSZÁZ CSOMAG AJÁNDÉK  
A SZERETETDOBOZBA 



Decemberi rendes ülését 
tartotta csütörtökön Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának képviselő-tes-
tülete. Napirenden szerepelt 
sok más mellett a közétkez-
tetés és tárgyaltak sport, 
kulturális és gazdasági elő-
terjesztésekről is.

Napirend előtt
Kriza Ákos polgármester na-

pirend előtti felszólalásában ar-
ról szólt, hogy az 1980-as esz-
tendők végétől egészen a 2010-es 
évek első harmadáig a legfőbb 
feladat a munkahelyteremtés 
volt, a legnagyobb közös gond 
pedig a Miskolcot sújtó munka-
nélküliség.

– Azért idézem fel mindeze-
ket, mert ez a két tény segít ben-
nünket abban, hogy helyi érté-
kükön tudjuk kezelni azokat a 
nemzeti méreteken is túlmuta-
tó fejlesztéseket, beruházáso-
kat, amelyeket a napokban je-
lentett be Budapesten Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügy-
miniszter, valamint Fükő Lász-
ló, a Robert Bosch Power Tool 
Elektromos Szerszámgyártó Kft 
ügyvezető igazgatója – mondta 
el a városvezető.

A Robert Bosch Power Tool 
Elektromos Szerszámgyár-
tó Kft. 14 milliárd forintos leg-
újabb miskolci beruházása – 
csakis úgy, mint jó néhány más, 
az utóbbi időben megtörtént, jó-
val az országhatárokon túlnyúló 
jelentőségű iparfejlesztés is váro-
sunkban – a munkahelyteremtő 
eredményeinknek már egy telje-
sen más dimenzióját mutatja.

– Miattuk mondhatjuk, hogy 
Miskolc a legmodernebb tech-
nológiai színvonalú ipari termé-
keket előállító ágazati központtá 
fejlődött – hangoztatta a polgár-
mester. – Egyebek között ennek 
az elért fejlettségi szintünknek 
is köszönhető, hogy az évezred 
elején még kétszámjegyű szá-
zalékot mutató városi munka-
nélküliség mára gyakorlatilag 
felszámolódott. Miskolcon aki 
akar, az tud is dolgozni!

Kriza Ákos kiemelte, a mis-
kolci kéziszerszámgyár eredmé-
nyeiért 2018-ban a 10 milliárd 
forint feletti árbevétellel bíró cé-
gek összetett versenyében az Év 
Gyára elismerést is megkapta.

Az Európai Akkumulátor 
Gyártási Kompetencia Köz-
pont létrehozására és szerszám-
gép-összeszerelés kapacitás-
bővítésére irányuló jelenlegi 
beruházással pedig a miskolci 
gyár a legmodernebb techno-
lógiai színvonalú akkumuláto-
rokat fogja szállítani immáron 
nemcsak a Bosch kéziszerszám 

üzletágának és a Bosch háztar-
tási gépeknek, hanem az e-bike 
elektromos kerékpár üzletág-
nak is. Ezáltal Magyarország – 
és ezen belül Miskolc – pozíciója 
tovább erősödik az e-mobilitás 
terén.

Az új gyártócsarnokban több 
mint 20 ezer négyzetméteren 
körülbelül 1200-an dolgoz-
nak majd. Az új egységben kap 
majd helyet a barkácsolóknak és 
kertbarátoknak készülő vezeték 
nélküli elektromos szerszámok 
– például fúrók, fűrészek, multi-
funkciós szerszámok, láncfűré-
szek és sövényvágók – gyártása, 
valamint a hozzájuk tartozó, az 
ipari felhasználásra készített ak-
kumulátorok előállítása. Az új 
épületben irodák, kantin és né-
hány labor is lesz és mellette 100 
új parkolóhelyet is kialakítanak. 
Az új csarnok építése 2018 októ-
berében kezdődött és várhatóan 
2019 végén fejeződik be. – Úgy 
gondolom, ez a kezdet, ami ilyen 
eredményeket hozott, a terve-
ket látva komoly jövőt is ered-
ményezhet, különösen az elek-
tromobilitás terén. Higgyünk 
mindannyian Miskolc jövőjé-
ben, ahogy láthatóan a miskolci-
ak is hisznek – zárta expozéját a 
polgármester.

Első napirendi pontban az 
önkormányzat gazdálkodásá-
val, és a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos előterjesztéseket 
tárgyalták meg a képviselők.

Közétkeztetés
Miskolcon működik az ország 

egyik legnagyobb és egyben leg-
korszerűbb technológiával felsze-
relt közétkeztetési feladatot ellátó 
konyhája a Miskolci SzC Diós-
győri-Vasgyári Szakképző Isko-
la és Kollégium épületkomplex-
umában. A szuperkonyha nem 
csak korszerű, de nagyon sok 
miskolcinak ad naponta kiváló 
meleg ételt, hiszen összesen 101 
tálalási ponton mintegy 8 ezer fő 
ellátását biztosítja. A konyhafel-
újítási beruházás 370 millió fo-
rintba került, ennek során 16 da-
rab 500 literes üstöt építettek be, a 
konyhán dolgozó mintegy 35 em-
ber a legkorszerűbb eszközökön 
végezheti a munkáját. Most a to-
vábbi minőségi javításra helyezik 
a hangsúlyt. Azzal, hogy az ön-
kormányzat emeli a nyersanyag-
normát, még jobb, minőségi 
alapanyagokból készült ételeket 
tudnak az asztalra tenni jövőre. 
A nyersanyagnorma Miskolcon 
2015-től nem változott, ez azt 
is jelenti, hogy azóta nem emel-
kedett a közétkeztetés térítési 
díja, a magasabb költséget rend-
re átvállalta az önkormányzat. 
A nyersanyagnorma emelésére 

vonatkozó rendeletmódosítást 
ugyanakkor nem csak a központi 
előirányzat, hanem az infláció és 
a nyersanyag árak emelkedése is 
indokolja.  A térítési díjak válto-
zása a nyersanyag norma válto-
zásával van arányban, a térítési 
díjak 2010-től csak a jogszabályi 
követelmények miatt változtak, 
egyébként eddig nem emelkedtek. 
Mindezzel együtt is jóval alat-
ta lesz mindkét esetben (norma, 
térítési díj átlaga) az országos át-
lagnak, és az önkormányzat vi-
seli a többletköltséget. Miskolcon 
az országos átlagnak körülbelül 
a felébe került eddig is az étkezte-
tés, a megyei jogú városok közül a 
sor végén álltunk, és ez a jövőben 
sem nagyon változik majd.  A cél 
továbbra is az, hogy kisebb teher 
háruljon az itt élőkre, ugyanak-
kor megfelelő és minőségi étel ke-
rüljön mindenki asztalára. 

Hozzászólások

Kovács László (Fidesz-KDNP) 
frakcióelnök: Egy város életé-
ben az egyik legfontosabb dolog, 
hogyan alakulnak a gazdasági 
folyamatok. A lakók közérze-
tét, komfortérzetét ugyanakkor 
alapvetően meghatározza a kö-
zösségi közlekedés színvonala. A 
miskolci villamosokra, buszokra 
nagyon büszkék a helyiek, ez de-
rül ki egy közvélemény-kutatás-
ból. Olyan közösségi közlekedés 
jött létre Miskolcon, ami ország-
szerte is egyedülálló (free wifi, 
CNG-buszok, teljesen megújult 
villamospark, okos-tájékoztatás, 
stb.). Változások vannak, lesznek 
a menetrendben is, új autóbusz-
vonalakat alakítanak ki. 

Soós Attila (Fidesz) frakció-
vezető: 2010-ben az első két év 
a romeltakarításról szólt, utána 
az alapok építése következett, 
az idei költségvetés már arról 
szól, hogy Miskolc minőségi 
és erős várossá váljon. Látni, 
milyen erő van az itt élőkben, 
milyen potenciál van az itt le-
telepedett cégekben. Látható a 
költségvetésből, hogy a fejlő-
désről, a minőségi előrelépésről 
szól, értéke van a munkának, 
a vagyonnak, a jövedelemnek. 
Ha csak az elmúlt 1 évet néz-
zük: letelepedett a GS Yuasa, a 
Spinto, fejlődött a Bosch, Patec 
stb. Duplázódó adóbevételek-
ről is szól a költségvetés. Erős 
ipari város, markáns turiszti-
kai képpel – ez a vízió megvaló-
sulni látszik. Az mutatja a város 
erejét, hogy nemcsak számok-
ban rentábilis beruházások-
ról beszélhetünk, hanem az itt 
élők, dolgozók életszínvonala is 
gyarapodik, milliárdok jutnak 
utakra, iskolákra, egészségügy-
re. Minőségi a köznevelési, szo-

ciális ellátórendszer. Folyama-
tosan egyensúlyban vagyunk, 
minőségi szolgáltatásokat kínál 
a város. Köszönhető ez mind-
annyiunknak, itt élőknek, dol-
gozóknak, befektetőknek. 

Molnár Péter (KDNP) frak-
cióvezető: a felelős munkának 
köszönhetően fejlődik a város, 
egyre több cég települ itt le, jobb 
megélhetést biztosítanak. Mis-
kolc elkötelezett az egészséges 
táplálkozásban, a közétkeztetés 
megújítása többlépcsős folya-
mat. Fontos, hogy a közétkezte-
tés megfeleljen a kor igényeinek, 
a város fejlődéséből következik, 
hogy ezen a téren is fejlesszenek, 
nagyarányú beruházások voltak 
a miskolci konyhákban.

Kovácsné Budai Mária (Fi-
desz-KDNP) képviselő: Jövőre 
még jobb minőség, magasabb 
színvonal várható a közétkezte-
tésben, helyi termelőktől szerzik 
be a nyersanyagokat. 2015 óta 
nem emelkedett a térítési díj, a 
magasabb költségeket folyama-
tosan átvállalta az önkormány-
zat. Egyeztetett a körzetében 
található oktatási intézmények-
kel, kifejezetten meg vannak elé-
gedve mind a minőséggel, mind 
pedig a mennyiséggel. Miskolc 
vezetése is elkötelezett a fejlesz-
tésben, a minél jobb minőségű, 
egészséges, változatos étrend 
meghonosításában.

Simon Gábor (MSZP) frakció-
vezető: A költségvetés azt mu-
tatja, hogy a bevétel 66 milli-
árd, a kiadás 87 milliárd, tehát 
mínusz 21 milliárd forint van a 
város költségvetésében. A mű-
ködési hiány 2,3 milliárd forint. 
A köz étkeztetést átadták egy ba-
ráti vállalkozásnak, azt vállalták, 
hogy nem emelnek díjakat. Nem 
sok idő telt el, és most bejelentik, 
hogy január 1-től emelkednek a 
közétkeztetési díjak.

Pfliegler Péter alpolgármester: 
Hazánkban és Miskolcon is alig 
van olyan terület, amely ne fej-
lődne. Miskolcon 7 százalékkal 
nőtt a GDP, jelentősen megha-
ladva az országos adatokat. Fo-
lyamatosan érkeznek új befekte-
tők. Bízik benne, hogy rövidesen 
egy újabb beruházást jelenthet-
nek be. 

Katona Ferenc (Fidesz-KD-
NP) képviselő: A szocialista vá-
rosvezetés idején nyolc év alatt 
nyolcszor emelték többek kö-
zött a parkolási díjat. Most töb-

bet, jobbat kapnak a közétkez-
tetésben részt vevők. Miskolcon 
országosan is élen jár a közössé-
gi közlekedés fejlesztése, az ad-
venti villamos miatt dicséret il-
leti az MVK Zrt.-t.

Második napirendi pontban 
a város humán szolgáltatásával 
kapcsolatos előterjesztéseket 
tárgyalták.

Ferenczi sportcsarnok
A Ferenczi sportcsarnok 10 

éve, 2008-ban indult ún. PPP-s 
beruházás keretében. Az átadást 
2010 tavaszára tervezték, de a 
csarnok nem készült el, az épít-
kezés 2011-ben végleg félbesza-
kadt. 2017-ben aztán az önkor-
mányzat úgy döntött, az épület 
kerüljön városi tulajdonba, hogy 
a beruházást végre be lehessen fe-
jezni, és a sportcsarnok hosszú-
távon szolgálja a miskolci spor-
téletet. A Miskolc Holding Zrt. 
felszámolási eljárás keretében ta-
valy áprilisban megvásárolta az 
épületet – azzal a céllal, hogy az 
MVSI Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Kft. kosárlabda-sport-
fejlesztési programjának, egy 
tao-pályázat keretében átvegye és 
befejezze a beruházást. Az MVSI 
a vásárlásra már elfogadott pá-
lyázattal rendelkezik, ami jelen-
leg elbírálás alatt áll.

Eredetileg egy kézilabdapálya 
mellett 300 fő befogadására al-
kalmas lelátó, továbbá négy fal-
labdapálya és szauna épült vol-
na. A városi koncepció szerint 
azonban az MVSI nem iskolai 
tornateremként, hanem városi 
multifunkcionális sportcsarnok-
ként fejezné be az épületet, ami 
gyakorlatilag bármilyen sportá-
gat (legyen az futsal, kézilabda, 
kosárlabda, röplabda stb.) ki tud 
majd szolgálni, akár párhuza-
mosan is. Mobil lelátókkal pedig 
akár 700 fő is elférne benne.  

Színház, szimfonikus  
zenekar

A kivételesen magas színvo-
nalú művészeti teljesítményt 
felmutató, hazai és nemzetközi 
szinten kiemelten elismert Mis-
kolci Nemzeti Színházzal és a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar-
ral fennálló, közszolgáltatási 
szerződést az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma (Emmi) sze-
retné a „nemzeti” minősítés elő-
feltételének teljesítése érdekében 
újabb 3 évre megkötni.  Ebben 
rögzítik, hogy a minisztérium 
nagyra értékeli a miskolci szín-
ház és a szimfonikus zenekar ed-
digi művészeti tevékenységét, és 
továbbra is biztosítani kívánja a 
magas színvonalú művészi telje-
sítményt, valamint a magyar és 
nemzetközi előadó-művészeti 
életben betöltött kiemelkedő és 
meghatározó szerepet.

Mind a színház, mind a ze-
nekar vállalja egyebek mellett, 

hogy folyamatosan gondoskodik 
a művészei szakmai fejlődésé-
ről, mesterkurzusokat, szakmai 
napokat, továbbképzéseket tart. 
Hangsúlyozottan figyelnük kell 
a fiatal, pályakezdő művészekre, 
szakmai fejlődésükre.

A szimfonikusok évadmű-
sorukban kiemelten kezelik a 
klasszikus nemzeti zenei reper-
toár egyes darabjainak műsoron 
tartását, évadonként legalább 
két klasszikus magyar zenekari 
művet is műsorra tűznek bér-
letsorozataikban. De a kortárs 
magyar zeneművekre is figye-
lemmel kell lenniük – legalább 
egy ilyen ősbemutatót tartani-
uk kell. És legalább ilyen hang-
súlyos szerepet kapnak majd az 
ifjúsági produkciók is.

A színháznak évadonként 
legalább 280 előadást kell tar-
tania, minimum 80 ezer fizető 
nézővel. A repertoár kialakítá-
sában szintén a klasszikus nem-
zeti repertoáron van a hangsúly, 
de kiemelt figyelmet kell szen-
telniük a kortárs drámairoda-
lom fejlesztésére, elősegítve a 
kortárs magyar drámai művek 
létrehozását és színpadi bemu-
tatását. Ennek érdekében éva-
donként legalább egy kortárs 
magyar drámát ősbemutatóként 
műsorra tűznek majd. Továbbá: 
évadonként legalább kettő gyer-
mek- és ifjúsági produkciót kell 
bemutatniuk, és szintén évadon-
ként összességében legalább há-
rom balett- és operabemutatót, 
és e két műfajban összesen lega-
lább 40 előadást.

Együttműködést várnak el a 
független előadó-művészeti szfé-
rával, és folyamatos szakmai 
kapcsolatot kell fenntartani a ha-
táron túli magyar előadó-művé-
szeti szervezetekkel, továbbá egy 
nemzetközi szakmai-művészi 
kapcsolatrendszert kell kialakí-
tania a színháznak.

Hozzászólások
Molnár Péter (KDNP) frak-

ció vezető: örömét fejezte ki, 
hogy az előterjesztés szerint ren-
deződik a Ferenczi sportcsarnok 
ügye. A kultúra ügye nagyon 
fontos az önkormányzat számá-
ra, sokat áldoz rá. Miskolc min-
dig pezsgő kulturális életéről 
volt híres, ez egyre inkább érez-
hető ma is, köszönhetően a szín-
háznak, kiváló évadaiknak, a 
kulturális központnak. Miskolc 
méltán büszke a szimfonikus ze-
nekarára is, jó hírünket viszi a 
nagyvilágban. Közszolgáltatási 
szerződést kötnek meghatáro-
zott művészeti feladatokra, lega-
lább 3 évre. Eddig is volt a szim-
fonikusoknak ilyen szerződésük 
a minisztériummal, ezt hosszab-
bítják most meg, mivel méltónak 
találták őket erre. Ez nagy büsz-
keség és öröm, a zenekar mun-
káját dicséri.
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ÜLÉST TARTOTT MISKOLC VÁROS KÖZGYŰLÉSE



Nemrégiben nyitotta meg 
kapuit a Miskolci Egyetem 
pályaorientációs Tudás-Vár 
élményközpontja, mely-
nek két tematikus szabadu-
ló-szobáját, látványos, játé-
kos feladatait és ügyességi 
kihívásait december 10-től 
minden általános és közép-
iskola térítésmentesen kipró-
bálhatja, előzetes bejelentke-
zés alapján.

Horváth Zita, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak felsőoktatásért felelős he-
lyettes államtitkára a megnyi-
tón reményét fejezte ki, hogy a 
gyerekseregben sokan vannak 
olyanok, akik évek múlva majd 
a Miskolci Egyetem hallgatói 
lesznek. – Abban a reményben 
neveljük itt a diákokat, hogy a 
város és a régió hasznos és ér-
telmiségi polgárai lesznek – 
mutatott rá, kiemelve, hogy 
a hagyományok tisztelete és 
ápolása mellett, innováció és 
megújulás nélkül ma nem tar-
tana itt az intézmény, amely 

afelé tart, hogy a régió szellemi 
kisugárzó-központja legyen.

Az élményközpont kapcsán a 
helyettes államtitkár reményét 
fejezte ki, hogy itt talán töb-
bet is lehet majd tanulni, mint 
egy-egy tanórán. Biztatta a je-
len lévő fiatalokat, győzzék meg 
tanáraikat, hogy érdemes ellá-
togatni ide. – A Miskolci Egye-
tem felismerte, hogy fontos a 
fiatalság régióban és városban 
tartása. Ennek érdekében or-
szágosan egyedülálló pályaori-
entációs programot indított el. 
Az intézmény hazai összevetés-
ben élen jár a következő generá-
ciók, most tizenéves korosztály 
műszaki és természettudomá-
nyos érdeklődésének felkelté-
sében – emelte ki Horváth Zita. 

Deák Csaba, a Miskolci 
Egyetem kancellárja úgy fogal-
mazott, egyik nagy missziója 
az intézménynek, hogy a régi-
óban, a szellemi kapacitást erő-
sítve itt tartsa, vagy ide hozza 
az okos és értelmes fiatalokat.  
Létrehozták például a Maradj 
Miskolcon Alapítványt, amivel 

arra szeretnék ösztönözni a fi-
atalokat, hogy a középiskola el-
végzése után a Miskolci Egye-
temet válasszák.

– Az élményközpont újabb 
mérföldkő ezen célunk eléré-
sében. Várjuk ide a miskolci 

általános és középiskolásokat. 
Jöjjenek, nézzék meg ezt a gyö-
nyörű campust, ezt a fantaszti-
kus közösséget, és nálunk ta-
nuljanak tovább – hangoztatta 
a kancellár. 

Az élményközpont célja, 
hogy széles körben terjessze a 
műszaki, természettudomá-
nyos ismereteket. Két, ún. sza-
baduló-szobát is kialakítottak, 
matematikai, fizikai, kémiai tu-
dást igénylő feladatokkal. Mér-
nöki alkotásokat – például víz-
hajlító berendezést, lézer hárfát, 
themerint – is meg lehet csodál-
ni, ki lehet próbálni. 

ByeAlex, azaz Márta Alex öt 
éven át járt a Miskolci Egye-
temre, mint mondta, mindig 
megérinti érzelmileg, ami-
kor ide jön. Mint fogalmazott, 

„nagy kutyaütő” volt gyermek-
korában, egy szerelem kellett 
ahhoz, hogy egyetemre jelent-
kezzen. A Miskolci Egyetem 
nagykövetének megválasztott 
Alex azt is elmondta, zenész-
ként végigturnézta már az 
egész országot, rengeteg egye-
temet látott, rengeteg hallga-
tóval találkozott, de ma is úgy 
érzi: ami vele a Miskolci Egye-

temen történt, az máshol nem 
történt volna meg. Az az em-
ber, aki ma vagyok, az azért 
ilyen, mert ide jártam”, tette 
még hozzá.

– Amikor itt tanultam, azt 
éreztem, hogy valami történik 
velem, bennem. Amit itt kap-
tam a tanároktól, társaimtól, 
barátaimtól, az mind kellet-

tek ahhoz, hogy kamerák előtt 
is nyugodtan tudjak beszélni, 
meg tudjam szólítani az embe-
reket, üzeneteket közvetítő da-
lokat tudjak írni. Itt kezdtem 
el igazán gondolkodó emberré 
válni – hangsúlyozta ByeAlex. 
– Az X-faktorban dolgozom 
fiatalokkal, mindig azt mon-
dom nekik: soha ne adják fel a 
tanulást. Mellette lehetnek ze-

nészek, de fontos, hogy tudják: 
hülyének lenni nem érdem!

– Ahogy aztán kiszakadtam 
az alma materből, az trauma 
volt. Azt gondoltam, soha töb-
bé nem fogom magam olyan 
jól érezni, mint itt az öt év alatt. 
Gyertek tehát ti is ide, gyönyö-
rű az Egyetemváros, sokat le-
het itt tanulni – fűzte hozzá.

A Kvantumgép és a Múze-
um nevet viselő szabaduló-szo-
ba kialakításában az Elme Háza 
is segédkezett. Bán Szabolcs ér-
deklődésünkre elmondta, előb-
biben az alapsztori szerint egy 
professzor egy gép segítségé-
vel feketelyukat tud előállítani. 
Ez a gép azonban „elszabadul”, 
a játékosoknak 45 percük van 
arra, hogy különböző felada-
tok elvégzésével megfékezzék, 
és megakadályozzák a világ-
méretű katasztrófát. Logikai és 
ügyességi feladatokon át vezet 
az út a leállításig. – Egyszerű, de 
az egyetemi karokhoz kapcso-
lódó feladatok vannak a Múze-
umban is, ahol egy ásványt kell 
ellopni. Ehhez például ki kell 
kapcsolni egy lézerhálót is, mint 
amilyen a Mission: Impossible 
című filmben is van – ismertet-
te az Elme Háza munkatársa.

SZABADULÓ-SZOBÁK  
ÉS SOK MÁS ÉRDEKESSÉG 
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ByeAlex-szel nyitottak élményközpontot a Miskolci Egyetemen

A Bartók Plusz Operafesz-
tivál és a Jameson CineFest 
került fel a miskolci települé-
si értékek közé az újjáalakult 
Miskolci Települési Értéktár 
Bizottság döntése alapján.

A két nemzetközi hírű, év-
tizedes hagyományokra visz-
szatekintő miskolci fesztivál 
ezentúl a kulturális öröksé-
gek között szerepel a Mis-
kolci Települési Értéktárban, 
melyekkel a miskolci lista 
45-re bővült. A Bartók Plusz 
Operafesztivál Értéktárba ke-
rülését többek között a Ma-
gyar Fesztivál Szövetség és a 
Magyar Állami Operaház, a 
CineFest Értéktárba kerülé-
sét többek között a Magyar 
Nemzeti Filmalap Zrt., vala-
mint  Tímár Péter filmrende-
ző támogatta.

A Miskolci Települési Ér-
téktárban szereplő 45 elem 
közül 37 része a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Érték-
tárnak, a Barlangfürdő pedig 
2016-tól a Magyar Értéktár-
ban is szerepel.

Az újjáalakult Miskolci 
Települési Értéktár Bizott-
ság elnöke Kiss János alpol-

gármester. A Bizottság tagjai 
pedig Erdeiné Gadó Helga, 
Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Vá-
rosépítészeti Főosztályának 
vezetője és a terület polgár-
mesteri biztosa, Scheitzner Be-
áta, a Miskolci Turisztikai Kft. 
ügyvezetője, Kis József, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Levéltár igazgatója, Rakaczki 
Zoltán, Miskolc Megyei Jogú 
Város sportért felelős polgár-
mesteri biztosa, Béres Attila, 
a Miskolci Nemzeti Színház 
igazgatója, Papp Ferenc, Mis-
kolc Megyei Jogú Város kul-
turális főreferense, valamint 
Molnár Péter önkormányza-
ti képviselő, Miskolci Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Köznevelési, Kulturális, Tu-
risztikai, Ifjúsági és Sport Bi-
zottságának elnöke.

AZ OPERAFESZTIVÁL ÉS A CINEFEST 
A MISKOLCI ÉRTÉKEK KÖZÖTT

Mintegy 200 doboznyi ado-
mányt helyeztek el péntek 
délután a városháza dolgo-
zói a rászoruló családok szá-
mára a Szent István téren, az 
ország legnagyobb Szeretet-
dobozában.

Csütörtökön még 315-öt mu-
tatott a Szeretetdoboz számláló-
ja, péntek délutánra viszont már 
másfélszeresére nőtt az adomá-
nyok száma. A Városháza dol-
gozói mintegy 200 cipősdoboz-
nyi ajándékot csomagoltak be, 
és helyeztek el az ország legna-
gyobb Szeretetdobozában.

Kriza Ákos, Miskolc vá-
ros polgármestere személyes 
ajándékokat is hozott rászo-
ruló gyerekeknek, egy 6 éves 
kislánynak és egy 6 éves kisfi-
únak. Mint mondta, a Vá-
rosháza dolgozói a Magyar 
Vöröskereszt Megyei Szerve-
zetével együttműködve, közö-
sen hozták létre ezt az emble-
matikussá vált Szeretetdobozt, 
amelybe idén is a rászorulók-
nak gyűjtenek ajándékokat.

– A kezdeményezés tavaly 
is nagy siker volt: akkor több 
mint 500 doboznyi ajándék 
gyűlt össze. Idén csak a Vá-
rosháza dolgozói több mint 
200 csomag ajándékot hoztak 
a térre – hangsúlyozta a vá-
rosvezető, hozzátéve: ahogy 
a mondás tartja, jobb adni, 
mint kapni, és ez karácsony-
kor különösen igaz.

Grubert Roland, a Magyar 
Vöröskereszt Megyei Szerve-
zetének igazgatója érdeklődé-
sünkre elmondta, minden olyan 
ajándék, ami december 21-éig 
bekerül a Szeretetdobozba, még 

karácsony előtt, tehát decem-
ber 23-áig el fog jutni rászoruló 
családokhoz. – Bizonyos részét 
a Miskolcon működő gyerme-
kintézményekbe juttatjuk el, a 
MESZEGYI-vel együttműköd-
ve, más dobozok pedig olyan 
családokhoz kerülnek, akik a 
Vöröskereszthez fordultak se-
gítségért. Jellemzően játékok 
érkeztek, de ruhanemű is van a 
dobozokban, illetve tartós élel-
miszer – ez mind nagy segítség 
lehet a családoknak.

December 23-áig bárki elvihet 
egy doboznyi szeretetet a város 
legnagyobb Szeretetdobozába. 

Kétszáz csomag ajándék 



Hosszú és nagy, minden miskolci számára fontos küzdelem-
ben hirdetett első fokon ítéletet tegnap a bíróság – mondta el 
csütörtöki sajtótájékoztatóján Kriza Ákos polgármester. 

Két szervezet, a Társaság a 
Szabadságjogokért és a Más
ság Alapítvány beperelte a 
miskolci önkormányzatot, a 
miskolci polgármesteri hiva
talt és a városi rendészetet, 
amiért a város két pontján a 
diósgyőri számozott utcák
ban, valamint az Avason a 
fészekrakó lakásokban elle
nőrzéseket folytattunk – az 
egyébként saját tulajdonú in
gatlanjainkban, a lakók köré
ben. Az volt a vád ellenünk, 
hogy „cigányellenesek” va
gyunk, zaklatjuk a fészekra
kókat és a számozott utcák la
kóit, amivel megsértettük őket 
alapjogaikban. A bíróság első 
fokon kimondta, hogy disz
kriminatívak voltunk, alap
jogot sértettünk és 10 millió 
forintra bűntette az önkor
mányzatot a cigány emberek 
jogainak megsértéséért.

Nem származás alapján 
történtek az ellenőrzések

A per valójában a TASZ és a 
Másság Alapítvány, valamint 
Miskolc egésze között zajlik, 
mert a per tárgyában meg
kérdeztem a miskolciakat és 
35 ezer aláírás gyűlt össze a 
fészekrakók hazaküldése és a 
nyomornegyedek felszámo
lása mellett – hangsúlyozta 

Kriza Ákos, elmondva, hogy 
álláspontjuk a következő:  fel
lebbeznek, mert az említett 
fészekrakós lakások, vala
mint a Számozott utcák kap
csán nem származás alapján 
történtek az ellenőrzések, ha
nem a közösségi viselkedés 
normáit rendszeresen, és sú
lyosan megsértő személyek, 
családok kapcsán, akiknek 
gyakran súlyos tartozásai hal
mozódtak fel a várossal szem
ben. – Vagyis álláspontunk 
szerint nem a diszkrimináció 
volt a vezérelve az ellenőrzése
inknek, hanem a mindenkori 
rend fenntartása és a törvé
nyek betartatása – tette hozzá 
Miskolc polgármestere.  

Kriza Ákos arról is szólt: 
érdekes módon, amikor a fé
szekrakók és a számozott ut
cán élők jelentős része napon

ta sértette meg a környéken 
lakók alapjogait – leginkább a 
biztonsághoz való jogot – ak
kor sem a TASZ sem a Másság 

Alapítvány nem vizsgálódott, 
hogy vajon mit lehetne tenni 
a miskolci többség jogainak 
megvédésére. – A Máltai Sze
retetszolgálat viszont áldoza
tos munkát végzett akkor is és 
most is e területeken, így kér
tük a bíróságot, hogy, ha végül 
megbüntetnének 10 millió fo
rintra, akkor ezt a keresztény 
Máltai Szeretetszolgálat kapja 
és ne Soros György ilyenolyan 
pártfogoltjai. Ezt el is értük. A 
küzdelmet folytatjuk, a bírósá
gon és a városban egyaránt – 
szögezte le a polgármester. 

Megoldódik a 
Fészekrakó-probléma

Kriza Ákos azt is elmond
ta: jó híre van a miskolciak
nak: 173 fészekrakós lakásból 
ma már csak 8 van az Avason, 
ezek is végrehajtási eljárás 
alatt állnak. A Fészekrakók 

helyett többségében egyete
misták, egyetemi oktatók köl
töztek be a felújított lakások
ba. – A számozott utcákban 
270 lakás volt, 128at elbontot
tunk, 32 üres, 42t pedig kö
zösségi hasznosításba adtunk. 
Emellett, a város több pontján 
zajlik a nyomornegyed felszá
molási programunk. Meg
ígértük a miskolciaknak, erre 
kaptunk felhatalmazást. A 
bűnözési mutatók folyama
tosan javulnak, az elmúlt öt 
évben a felére csökkent a köz
területen elkövetett bűncse
lekmények száma.

Ez a jó hír a miskolciak
nak, de van egy rossz hírem 
a TASZnak és a Másság Ala
pítványnak – fogalmazott a 
polgármester. – Ahogy ed

dig, úgy ezután sem ők fog
ják megmondani, hogy hol, 
mikor milyen mértékben 
lépünk fel mi miskolciak 
a saját városunkban, a sa
ját biztonságunk érdekében. 
Ahogy eddig, úgy ezt to
vábbra is mi, itt Miskolcon, 
miskolciak saját hatáskörben 
fogjuk eldönteni, ha a TASZ 
és a Másság Alapítvány a feje 
tetejére áll is.

Ezt ők kifogásolhatják, pe
relhetnek, ha kell a büntetést 
is kifizetjük, ahogy eddig is 
tettük, de nem a TASZ és főleg 
nem a Másság Alapítvány fog
ja megmondani, hogy mit kell 
tenni Miskolcon a közbizton
ság érdekében. Folytatjuk a bí
róságon – zárta szavait Kriza 
Ákos. 
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TASZ és Másság Alapítvány kontra Miskolc
„Az volt a vád ellenünk, hogy cigányellenesek vagyunk, zaklatjuk a fészekrakókat”

Közösségvezérelt helyi fejlesztések valósulnak meg Mis-
kolcon 807,5 millió forintból a következő több mint két 
évben. Az Avasi és a Diósgyőri Horizont Helyi Közösségi 
Fejlesztési Stratégia célkitűzéseit kedden mutatták be a 
Városházán.

Köszöntőjében Alakszai 
Zoltán, Miskolc város jegy
zője elmondta, hogy a Te
rület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében 
2018 augusztusa óta lehet 
pályázni a közösségi szin
ten irányított helyi fejlesz
tések megvalósítására. Mis
kolcon két akcióterületen, az 
úgynevezett Avasi Horizont 
akcióterületen a város kele
ti felében és a város nyugati 

felében a Diósgyőri Horizont 
területén indult el a projekt.

– A város számára ez ki
emelt jelentőséggel bír, hi
szen ezek olyan projektek, 
melyek teret adnak a város 
civil társadalmának igényeik 
kielégítéséhez. Teret adnak 
arra, hogy helyi kezdemé
nyezések megvalósításához 
forrásokat biztosítsunk euró
pai uniós forrásból. Az Avasi 
Horizont területén szépkorú

ak támogatására, helyi civil 
szervezetek tájékoztatására, 
helyi közösségek programja
inak megvalósulására lehet 
pályázni, illetve az elfogadott 
stratégia mentén, hasonló 
körben lehet pályázni a Diós
győri Horizont területén is – 
tette hozzá Alakszai Zoltán.

Miklós Viktor, a projekt 
adminisztrációs csoportjá
nak csoportvezetője, a CLLD 
(közösségi szinten irányított) 
program projektmenedzsere 
emondta, a két projekt ösz
szesen 807,5 millió forintból 
valósul meg, ezek a város tel
jes területét lefedik. Az Ava
si Horizont Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégia a Szirma, 
Görömböly, Avasi lakótelep 
városrészeket foglalja ma
gában, egészen a Hermann 
Ottó Gimnáziumig. Az Ava
si Horizontban összesen 550 
millió forint áll rendelke
zésre fejlesztésekre, amelyek 
érintik a szépkorúak közös
ségi életét, a közösségi infra
struktúrát, az együttműkö
dést és a szervezetfejlesztést. 
Cél továbbá a zöldfelület fej
lesztés és az energiatudatos 
gazdálkodás előremozdítása 
is. Szeretnék a város kultu
rális értékeit még jobban elő
térbe helyezni, erősíteni a he
lyi közösségek tájékoztatását.

A stratégiák keretein be
lül vissza nem térítendő tá
mogatásra van lehetőség pá
lyázni a rendelkezésre álló 
forrás erejéig. A felhívásra 
Miskolc önkormányzata, az 
önkormányzat többségi tu
lajdonában lévő gazdasági 
társaságok, a Magyarország 
területén alapított és mis
kolci székhellyel/telephellyel 
rendelkező közalapítványok, 
jogi személyiségű civil szer
vezetek és nonprofit gazda
sági társaságok nyújthatnak 
be pályázatot.

Bővebb információ a pro
jektről és a pályázati lehető
ségekről a www.avasclld.hu 
és a diosgyorclld.hu oldalon 
olvasható.

Százmilliók közösségi fejlesztésekre 
az Avason és Diósgyőrben

Győri Kapui Advent
Ünnepi karácsonyváróval készülnek a Győri kapuban: 
kedvezményes fenyőfavásár, gyermekprogramok, ünnepi 
ételek és italok várják a városrész lakóit a hétvégén.

Idén negyedik alkalommal rendeznek karácsonyvárót a 
Győri kapuban. – Mindig próbálunk karitatív jelleget is adni 
ennek az eseménynek. Az elmúlt években mások mellett a Mis
kolci Judo Klubbal, illetve a Miskolc Renegadesszel is osztot
tunk zsíros kenyeret, teát, próbáltunk segíteni a rászorulóknak 
– mondta el az esemény csütörtöki tájékoztatóján Hollósy And-
rás önkormányzati képviselő. Kiemelte, most kedvezményes 
fenyőfavásárral is bővül a rendezvény, karácsonyi hangulattal, 
étellel, italokkal, mangalica szalonnával, tepertővel, lilahagy
mával és zsíros kenyérrel is hangulatossá teszik a vásárt.

– Három évvel ezelőtt találtuk ki, hogy a Győri kapuban ka
rácsonyvárót csináljunk olyan programokkal, melyek között 
mindenki megtalálta a számára tetszőt – ezt már Hubay György 
országgyűlési képviselő, a Győri Kapui Advent fővédnöke nyilat
kozta, hozzátéve: a visszajelzések azt bizonyítják, hogy az itt lakók 
nagyon szeretik ezt a rendezvényt, és mindig nagyon várják.

Szeptemberben családi napot tartottak a városrészben. Nagy 
Ákos önkormányzati képviselő megfogalmazása szerint ezen 
a programon az is világossá vált, mennyire egységes a Győri 
kapu lakossága. – Ebben az évben az önkormányzat könyvek
kel támogatja Kárpátalját, az akcióhoz a Győri kapu közössé
ge is csatlakozott. December 5én csaknem 2000 könyvet tud
tunk átadni az önkormányzatnak – emelte ki a képviselő. Mint 
mondta, a karácsonyváró vendégei lesznek a Győri Kapui Ka
puzörgetők, akik a fa díszítésében is részt vesznek.

Lichtenstein Raymond, a Győri Kapui Kapuzörgetők szak
mai vezetője arról tájékoztatott, a Balázs Győző téren lesz egy 
saját standjuk, ahol zsíros kenyérrel, forró teával és szeretet
tel kedveskednek az embereknek. A Győri Kapui Adventet de
cember 16án, 14 órai kezdettel rendezik meg.



Idén a családok évét hirdet-
te meg a kormány, a négy 
gyertyagyújtás ünnepsége az 
anya, az apa, a gyermek és a 
család fogalma köré épül. A 
második gyertyát Alakszai 
Zoltán, Miskolc város jegy-
zője gyújtotta meg vasárnap 
délután Miskolc adventi ko-
szorúján. 

– Adventus Domini, azaz vá-
rakozás az Úrra. Ez advent ere-
deti jelentése, amit mindannyi-
an tudunk. Várakozni annyit 
tesz, úton lenni egy cél felé. 
Amikor egy útra készülünk, 
számtalan dolgot kell végiggon-
dolnunk. Mi felé tartunk, mire 
lesz szükségünk az úton, milyen 
nehézségekkel, kihívásokkal 
kell szembenéznünk. Az elin-
duláshoz szükségünk van hit-
re, út közben szükségünk van 
reményre. Várakozás közben 

olykor elgyengülhetünk, célt 
téveszthetünk. Ilyenkor nagy 
szükség van a reményre, hogy 
elérjük a célunkat – hangsúlyoz-
ta beszédében Alakszai Zoltán.

– A második gyertya az ad-
venti koszorún a hagyomány 
szerint ezt a reményt szimbo-
lizálja. Itt Miskolcon úgy dön-
töttünk, a családok évére fi-
gyelemmel, az adventi koszorú 
egy-egy gyertyája a család egy-
egy szereplőjét is jelképezze. A 
mai gyertya az édesapáké, és 
görög-katolikus testvéreink-
kel együtt Szent Anna csodála-
tos foganását is ünnepeljük. A 
történet szerint, amely Giotto 
egyik legszebb freskó soroza-
tának is ihletője volt, Joachim 
és Anna, Jézus nagyszülei már 
idősebb, gyermektelen háza-
sok voltak, akiket meddőségük 
mélységesen elszomorított. Joa-
chim ezért kivonult a pusztába, 

ahol negyven nap és negyven 
éjjel böjtölt.

Ezen közben Anna szinte 
özvegyi gyászban gyötrődött, 
gyermekáldásért 
imádkozott. Egy 
angyal hozta meg 
neki a hírt, hogy 
„hamarosan fogan-
ni fogsz és szülni, 
s egyszer a te sar-
jadról beszél majd 
egész földkerekség”. 
Joachim hazatért 
feleségéhez, Anná-
hoz, és ezt a pillana-
tot – az aranykapun 
belépő férj szeretetteljes üdvöz-
letét, Anna örömét, és ölelésü-
ket – örökíti meg Giotto. Ez a 

jelenet a családok örömének 
egyik legszebb ikonosztáz képe 
a keresztény világban. Joachim-

ban Szűz Mária édesapját, meg-
váltó Jézusunk nagyapját tisz-
teljük – hangoztatta a jegyző. 

– Ma estére már két gyertya 
fog égni a koszorúkon. A hit 
és a remény gyertyái. És ha út-
közben célt tévesztenénk, el-
gyengülnénk, Simon András 
gondolata erőt adhat mindany-
nyiónknak. „Amiért hálás vagy 
előre, mert hiteddel reméled, az 
feléd hajlik a mennyből, s lassan 
majd eléred.” Áldott ünnepeket 

kívánok mindenkinek – zárta 
szavait Alakszai Zoltán, majd 
meggyújtotta a második gyer-
tyát Miskolc adventi koszorú-
ján. Az ünnepség részeként az 
Éneklő Fenyőn a Magyar Vö-
röskereszt Ifjúsági Szervezete 
adta elő karácsonyi műsorát. Az 
ünnepi műsorban közreműkö-
dött a Fáy András Görögkatoli-
kus Közgazdasági Szakgimná-
zium és a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium.

A MÁSODIK GYERTYÁT IS MEGGYÚJTOTTÁK  
MISKOLC ADVENTI KOSZORÚJÁN 
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Karácsony ünne-
pével kapcsolatban 
az első gondolat, ami megfogalmazódik 
bennem, a találkozás az erre való szorgos 
és figyelmes felkészülés, ami jelentheti az 
ajándékokról való gondoskodást, az ünne-
pi vacsora menűsorának precíz összeállí-
tását, a rokonság fogadásának és látogatá-
sának megtervezését. Ilyenkor találkozunk 
azokkal az emberekkel, akik igazán fonto-
sak nekünk, s azokkal is, akiket csak ilyen-
kor szoktunk felkeresni, mert ez az ünnep a 
szeretet ünnepe. Ezen a néhány napon ked-
vesebbek, megértőbbek, elfogadóbbak va-
gyunk, mint általában. A karácsonyfa dí-

szítésekor, az ajándékok kiválasztása alatt, 
az ünnepi asztal mérnöki pontossággal tör-
ténő megterítésénél mosolyog a lelkünk, s 
a szívünkbe béke költözik. Nagyon kevés 
olyan ember van, aki ezen a szép ünnepen 
kihagyná azt a találkozást, ami ünneplé-
sünk valódi oka. Karácsonykor mindenki 
találkozik Jézus Krisztussal, akiről valójá-
ban ez az ünnep szól, akinek a születését 
ünnepeljük, aki azért született meg, hogy 
körülbelül harminc év múlva önként vállal-
ja értünk a kereszthalált, hogy elnyerhessük 
az örök életet. Ajándékká vált számunkra, 

odaajándékozta az 
emberiségnek önma-

gát. Találkozunk vele az éjféli misén, meg-
csodáljuk a szépen feldíszített jászolban a 
kisdedet, aki kiszolgáltatva fekszik szerény 
fekhelyén, s azt üzeni, hogy a karácsony 
nem ér véget két nap múlva, az ünnepnek 
folytatódnia kell a karácsonyfák lebontása 
után is. Tovább kell vinnünk a betlehemi 
kisded üzenetét. Ajándékozzátok meg egy-
mást önmagatokkal, váljatok ajándékká 
a másik ember számára, mert ettől többet 
nem adhattok a másiknak!

FR. KALNA ZSOLT
MINORITA SZERZETES

MIT JELENT NEKEM A KARÁCSONY?

„ADVENTUS DOMINI, AZAZ  
VÁRAKOZÁS AZ ÚRRA” 



Hercsik Istvánt kérték fel a Miskolci Vízilabda Club (MVLC) 
társadalmi elnöki posztjára. Az Avalon Parkban csütörtö-
kön megtartott sajtótájékoztatón elhangzott: csak a vezeté-
si struktúra változik, a korábbi klubelnök, Bachner András 
továbbra is szakmai irányítója marad a miskolci vízilab-
dasportnak. Szó esett a hétvégi Magyar Kupa négyes döntő-
ről is: a miskolciak meglepetésre készülnek.

Bachner And-
rás a sajtótájé-
koztatón szólt 
az MVLC 2013-
as alapítása óta 
elért sikerekről. 
Emlékeztetett, 
az élvonalban 
eltöltött első év-
ben a 11. majd 
rá egy évre már 
az 5. pozíciót 
sikerült megszerezni, amivel 
kivívták az Európa-kupa sze-
replést is. Most is jó helyen 
állunk a bajnokságban, a ma-
gyar kupában pedig elődöntőt 
játszunk – mutatott rá.

Kiss Já-
nos alpol-
g á r m e s t e r 
beszédében 
a szakmai 
é pí t ke z é s t 
emelte ki. 
Méltatta azt 
a kitartó és 
le l k i i sme -
retes mun-
kát, amivel 

az MVLC kivívta magának 
az elismerést a világ egyik, 
ha nem a legerősebb vízilab-
da-bajnokságában. – Ha azt 
néznénk, hogy az elmúlt évek-
ben melyik csapat fejlődött a 

legtöbbet, akkor ezt a címet 
minden bizonnyal a miskolci 
csapat kapná meg – tette hoz-
zá az alpolgármester, aki sze-
rint a jövő még nagyobb lehe-
tőségekkel kecsegtet.

A klubnál társadalmi el-
nököt neveztek ki, Hercsik 
István személyében, akinek 
cége, a Mento Környezetkul-
túra Kft. több éve támogat-
ja az MVLC-t. Az üzletem-
ber példaértékűnek nevezte a 
klub felépítését és fejlődését. 
Mint mondta, látszik, hogy 
a vezetés egy 
világos kon-
cepció men-
tén gondolko-
dott, tudták, 
hogyan lehet 
sikert elér-
ni. Vannak, 
akiknek sok 
pénzük van, 
és leigazolhat-

ják a legjobb já-
tékosokat, Mis-
kolcon tudással, 
hittel, lelkese-
déssel neveltek 
utánpótlást.

– Meglátásom 
szerint a teljes 
magyar sport-
nak is ez utóbbi 
az útja, ezt kell 
jól csinálni – 
mondta Hercsik 
István, aki új 
pozíciójáról úgy fogalmazott: 

a sportszak-
mai munka 
mögé meg kell 
próbálnia ösz-
szerakni a tár-
sadalmi kap-
c s o l a t o k a t , 
f i n a n c i á l i s 
kérdéseket. 

Sike József 
v e z e t ő e d z ő 

fantasztikus lépésnek nevez-
te, hogy egy miskolci kötő-
désű főszponzort találtunk. 
Hozzátette, a vízilabda nem 
tradicionális sportág Miskol-
con, azonban szeretnék elérni, 
hogy tíz év múlva már ekként 
beszéljenek róla.

Szasa Misics csapatkapitány 
sok sikert kívánt a társadalmi 
elnök munkájához. Kiemelte, 
mindent meg fognak tenni a 

jó szereplésért, és hogy méltó-
képpen képviseljék a klubot a 
különböző sorozatokban.

A hétvégén rendezik meg 
a BENU Férfi Magyar Kupa 
elődöntőjét és döntőjét, ahol 
a miskolci csapat is érdekelt. 
Szombaton a BVSC ellen ját-
szanak Sike József tanítvá-
nyai, akik győzelem esetén 
döntőzhetnek az OSC-Ferenc-
város párharc nyertesével. 

TÁRSADALMI ELNÖKÖT VÁLASZTOTT AZ MVLC

    Nemzetiségek napja a városházán

Miskolc város önkormányzata minden évben meghívja a 
nemzetiségi önkormányzatokat, hogy együtt ünnepeljék 
a sokszínűséget, a sokszínűségben megszülető egységet, 
valamint azokat a hagyományokat, amelyek nemzetiségtől 
függetlenül egyaránt fontosak mindenki számára. 

Miskolcon kilenc nemze-
tiségi önkormányzat műkö-
dik. Ezek az önkormányza-
tok nem csupán választóikat 
képviselik, fontos szerepük 
van a kisebbségi kultúra 
megőrzésében, ápolásában és 
közvetítésében is.

Papp Ferenc, a polgármes-
teri hivatal kulturális főtaná-
csosa köszöntőjében egyebek 
mellett elmondta: a nemzeti-
ségek tagjai büszkék nemzeti 
gyökereikre, ugyanakkor kö-
tődnek ahhoz az országhoz, 
ahol élnek, ahol otthonra ta-
láltak, és ami a szülőföldjük. 
Miskolcon hosszú időre visz-
szavezethető a nemzetiségi 
népcsoportok jelenléte. A vá-
rosnak mindig szüksége volt 
a nemzetiségekre, akik itt 

leltek új hazára. Alkalmaz-
kodtak, beilleszkedtek, tu-
dásukkal, tevékenységükkel 
gazdagították Miskolcot és 
a teljes magyar nemzeti kul-
túrát.

A nemzetiségek napja al-
kalmából Miskolc önkor-
mányzata a nemzetiségi ön-
kormányzatok javaslatai 
alapján idén is elismerésben 
részesítette a közösségek 
egy-egy tagját. Azokat, akik 
munkájukkal kiemelkedően 
járultak hozzá saját közössé-
gük és a város kulturális éle-
tének gazdagításához.

A Görög Nemzetisé-
gi Önkormányzat javasla-
tára elismerésben részesült 
Csorbadzoglu Kriztoszné, 
született: Japandzaki Va-

sziliki. A Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzat ja-
vaslatára elismerésben 
részesült Schmidtné Törő 
Ágnes. A Bolgár Nemzeti-
ségi Önkormányzat javasla-
tára elismerésben részesült 
Gancsev Nikolov Koszta. 
A Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat javaslatára elis-
merésben részesült Csontos 
János. Az Ukrán Nemzeti-
ségi Önkormányzat javasla-
tára elismerésben részesült 
Ignácz Istvánné. A Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zat javaslatára elismerés-
ben részesült Horváth Gyu-
la, birkózó edző, tanító. Az 
Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat javaslatára el-
ismerésben részesült Diósy 
Anna.  A Szlovák Nemzetisé-
gi Önkormányzat javaslatára 
elismerésben részesült a Mis-
kolci Batsányi János Óvoda 
Szlovák Nemzetiségi Tagó-
vodája.
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Miskolcon tudással, hittel, lelkesedéssel neveltek utánpótlást

HAGYOMÁNY, KULTÚRA,  
SOKSZÍNŰSÉG

A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend 
csaknem 200 ezer forint értékben adományozott hely-
meghatározó készülékeket a miskolci mentőállomásnak. 
A technikai eszközök valószínűleg nagy segítséget nyúj-
tanak majd, hiszen évente átlagosan 30 ezer riasztás és 
több mint 600 ezer kilométeres út vár a borsodi megye-
székhely mentőseire.

Hollósy András, a Jeruzsá-
lemi Szent Lázár Katonai és 
Kórházi Lovagrend parancs-
noka elmondta, lovagrend-
jük mindig fontosnak tartot-
ta a segítségnyújtást. Ezért 
adtak át most csaknem 200 
ezer forint értékben infó-
technikai eszközöket, hely-
meghatározókat az Országos 
Mentőszolgálat miskolci ál-
lomásának. – Ezúttal olyan 
szervezetnek segítettünk 
– a mentősöknek – amely 
viszont rajtunk, mindany-
nyiunkon segít – emelte ki 

Hollósy András. A tíz hely-
meghatározó készülékből, 
amelyet a lovagrend tagjai 
szerda délelőtt adományoz-
tak a miskolci állomásnak, 
minden régi típusú men-
tőautóba kerül majd egy.

László Zsóka, az Országos 
Mentőszolgálat észak-ma-
gyarországi régiójának 
megbízott kommunikáci-
ós munkatársa érdeklődé-
sünkre úgy nyilatkozott, 
az új autókba már beépített 
helyzetmeghatározó készü-
lék van, a régiekben azon-

ban sajnos még nem volt 
ilyen eszköz. Ez gyorsíta-
ni és egyszerűsíteni fogja a 
munkát, főleg tapasztalat-
lanabb, új kollégáknál, akik 
nem rendelkeznek még ko-
moly helyismerettel.

Varga Frigyes, állomásve-
zető arról szólt, hogy a mis-
kolci állomáson jelenleg 15 
mentőegység van, ebből 2 
speciális egység. – A minap 
kaptunk két új mentőautót, 
amelyek a legújabb konst-
rukciókkal vannak felsze-
relve. Fél éven belül le let-
tek cserélve azok az autóink, 
amelyek eset-rohamkocsi-
ként funkcionáltak. A közel-
jövőben még egy autó cseréje 
várható – tette hozzá.

A GPS felajánlást a lovag-
rend helyi szervezete önerő-
ből finanszírozta.

„Olyan szervezetnek segítettünk, amely rajtunk segít” 

GPS készülékeket adományozott  
a lovagrend a mentőállomásnak

KÖZMEGHALLGATÁS, KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG
Közmeghallgatást tartott szerdán délelőtt a megyeháza díszter-
mében a B.-A.-Z. Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat. Délután karácsonyváró ünnepséggel folytatódott a 
rendezvény, amelyen száz gyermeket láttak vendégül.

Barna Attila, a területi roma 
nemzetiségi önkormányzat 
elnöke érdeklődésünkre el-

mondta, ezek a hátrányos 
helyzetű gyermek Lyukóbá-
nyáról, Girincsről, Ongáról, 

Halmajról és Olaszliszkáról 
érkeztek. – Az együttélés je-
gyében hívtunk meg fogya-
tékkal élő, lakásotthonban 
lakó gyermekeket is, hogy 
együtt ünnepelhessenek azok-
kal, akik családban nevelked-
nek – hangoztatta az elnök. A 

Romano Teatro színtársulat, 
a Kalyi Jag Roma Nemzetisé-
gi Általános és Középiskola 
táncegyüttese, az olaszliszkai 
tánccsoport, és egy roma ha-
gyományokat őrző miskolci 
zenekar is szórakoztatta mű-
sorával a gyermekeket
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Országosan is unikálisnak számító programmal támogatja 
olimpiai reménységeinket felkészülésükben a város. Egye-
lőre hét sportág tíz sportolója tagja a Miskolci Olimpiai 
Reménységek Programnak, melynek célja, hogy a városban 
tartsa a világversenyeken kiemelkedő eredményeket elérő, 
helyi sportolókat.

A program részleteit ismer-
tető sajtótájékoztatón Kriza 
Ákos polgármester kiemelte: 
Miskolc sportváros, nagyon 
sokan járnak a sportrendez-
vényekre, a lakosságszám-
hoz mérten talán a legtöbben 
az országban. A városvezetés 
feladatának érzi a sportinfra-
struktúra fejlesztése mellett 
azt is elősegíteni, hogy minél 
többen sportoljanak. – Ehhez 
kellenek példaképek; olyan 
sportolók, akik a legmagasabb 
csúcsokra, az olimpiai részvé-
telre törnek – hangsúlyozta a 
városvezető.

Miskolc jelenleg egy olim-
piai arannyal büszkélkedhet 
– ezt Repka Attila szerezte 
1992-ben kötöttfogású birkó-
zásban. Viszont nagyon sok 
olyan tehetségünk van, aki-
nek megvan az esélye arra, 
hogy hasonlóan szép sikereket 
érjen el. Ezért döntöttek úgy, 

hogy létrehozzák a támogatá-
si programot, amelybe olyan 
sportolókat vontak be a mis-
kolci klubokból, akik ered-
ményeik, edzőjük és a szak-
szövetség véleménye alapján 
esélyesek lehetnek részt venni 
a következő két olimpia vala-
melyikén. 

A programban részt vevő 
sportolók – egyelőre tízen 

vannak – havi 45 ezer forint 
támogatást, ösztöndíjat kap-
nak, továbbá évente 60 ezer 
forint értékben sportszere-
ket vásárolhatnak. Mento-
ri szolgáltatást is nyújtanak 
számukra, eredményeikről 
rendszeresen tájékoztatják a 
közvéleményt. Cél az is, hogy 
sportorvos, masszőr, valamint 
diagnosztikai eszközök is ren-
delkezésükre álljanak.

A Miskolc Város Sportjáért 
Közalapítvány egy plusz egy 
éves szerződést köt a sportolók-
kal. Ha a támogatási program 

valamelyik résztvevője eligazol 
Miskolcról, a kapott támogatást 

vissza kell fizetnie. Egy év után 
az edzővel, egyesületi és szak-
szövetségi vezetővel közösen 
értékelik az eredményeket.

A Magyar Olimpiai Bizott-
ság képviseletében Orendi 
Mihály alelnök köszöntötte 
a sportolókat. Országosan is 
egyedülállónak nevezte a mis-
kolci programot, amely kiszá-
míthatóvá, tervezhetővé teszi 
a sportolók felkészülését.  – 
Gratulálok ehhez a példaér-
tékű programhoz, amilyen-
nel még nem találkoztam az 
országban. A tíz sportoló hét 
sportágat képvisel, rendkívül 
széles tehát a paletta Miskol-
con – húzta alá az alelnök. 

A Tízpróba Magyarország 
Kft. miskolci Decathlon áru-
háza támogatóként vesz részt 
a programban. Az áruház ve-
zetője rámutatott, küldetésük-
nek tekintik elérhetővé ten-
ni a sportot a lehető legtöbb 
ember számára. Dovák Dá-
vid a mostani programot egy 
újabb lépésnek nevezte afelé, 
hogy a miskolci sport hírne-
vét tovább tudják öregbíteni. 
Rakaczki Zoltán sportért fe-
lelős polgármesteri biztos ki-
emelte: a program a miskolci 
sportolók megtartásának csak 
az egyik pillére. A Miskolci 
Egyetemen működik egy él-
sportolói mentorprogram is, 

2019 őszén pedig sportszer-
vező képzést szeretnének be-
vezetni a felsőoktatási intéz-
ményben.

A program résztvevői indu-
láskor: 

Gercsák Szabina (judo), Pos-
ta Réka (kajak-kenu), Orosz 
Adrienn (kajak-kenu), Vio-
la Viktor (kajak-kenu), Guzi 
Blanka (öttusa), Csóka Nán-
dor (ökölvívás), Vécsei Réka 
(úszás), Sztankovics Anna 
(úszás), Nagy Kinga (vívás), 
Nemes Rita (atlétika).

A program nyitott, aki elér 
egy bizonyos, meghatározott 
szintet, az automatikusan be-
kerül.

MISKOLCI OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK

Miskolci olvasónk 
özvegyi nyugdíj 
feléledése kö-
rében kért jogi 
tanácsot. Levélírónk 
férjével egy háztartás-
ban élt, annak 2012-
ben bekövetkezett 
haláláig. A házastárs 
a halálakor öregségi 
nyugdíjas volt, levélírónk 
akkor még dolgozott, mos-
tanra ő is nyugdíjassá vált. 
Kérdezi, megilleti-e az öz-
vegyi nyugdíj?

Az özvegyi nyugdíj-jogo-
sultsági feltétele, hogy az el-
hunyt jogszerző nyugdíjasként 
haljon meg, vagy a jogszabály-
ban meghatározott mértékű 
szolgálati idővel rendelkezzen. 
Özvegyi nyugdíjat a házastárs, 
és az élettárs kaphat.

Özvegyi nyugdíjra jogo-
sult a házastársra előírt felté-
telek fennállása esetén az is, 
aki élettársával annak haláláig 
egy év óta megszakítás nélkül 
együtt él, és gyermekük szü-
letett, vagy megszakítás nél-
kül tíz év óta együtt élt. Elvált, 
vagy egy évnél hosszabb ideje 
különélő házastárs akkor jo-
gosult özvegyi nyugdíjra, ha 
házastársától annak haláláig 
tartásdíjban részesült, vagy 
részére a bíróság tartásdíjat 
állapított meg.

A halált közvetlenül követő 
egy éven át ideiglenes özvegyi 
nyugdíj, ennek megszűnését 
követően özvegyi nyugdíj jár.

Özvegyi nyugdíjra az az 
özvegy jogosult, aki házas-
társa (élettársa) halálakor a 
reá irányadó öregségi nyug-

díjra jogosító kor-
határt betöltötte, 

vagy megválto-
zott munkaké-
pességű, vagy 
házastársa jo-

gán, árvaellátásra 
jogosult fogya-
tékkal élő, illetve 
tartósan beteg, 

vagy legalább két árvaellátás-
ra jogosult gyermek eltartá-
sáról gondoskodik.

Özvegyi nyugdíjra jogosult 
az is, akinek esetében az öz-
vegyi nyugdíjra jogosító felté-
telek valamelyike a házastárs 
1993. március 1-je előtt bekö-
vetkezett halála esetén az el-
halálozástól számított tizenöt 
éven belül, a házastárs 1993. 
február 28-a után bekövetke-
zett halála esetén az elhalálo-
zástól számított tíz éven belül 
bekövetkezik. Amennyiben 
tehát a feltétel bekövetkezése 
későbbi, ekkor beszélünk az 
özvegyi nyugdíjra való jogo-
sultság feléledéséről.

Az özvegy, az özvegyi 
nyugdíj feléledésével kap-
csolatos kérelmet időbeli 
korlátozás nélkül, bármikor 
előterjesztheti a Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóságnál. Az 
özvegyi nyugdíj feléledése 
során az özvegyre irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt a 
jogszerző halálakor hatályos 
jogszabályok alapján kell 
megállapítani. Fontos, hogy 
az özvegyi nyugdíjat a felé-
ledés esetén is az özvegynek 
kell igényelnie, nincs hiva-
talból történő megállapítás.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

Az özvegyi nyugdíj 
feléledése

Országosan is egyedülálló támogatási 
programot indít Miskolc

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Mákos, diós, gesztenyés, kakaós – bármilyen töltelékkel és 
bármennyi jöhet, ha bejgliről van szó. De hogyan lesz olyan 
gyönyörű márványos, fényes a teteje, mint amilyen a nagyi 
sütije volt? Hogy tekerjem fel úgy, hogy ne legyen az egész 
lakás mákos, és ne másszon szét a tészta? A világbajnoki cí-
mért küzdő Nagy Csabától, az Avalon Ristorante cukrászá-
tól kértünk „bejgli tanácsokat” karácsonyra.

Mákos, diós és gesztenyés 
bejglik sülnek szépen sorban, 
az Avalon Ristorante cuk-
rászműhelyében. – Készítünk 
klasszikus bejglit és van egy 
házi specialitásunk is, aminek 
a titkát sajnos nem árulha-

tom el – mondta nevetve Nagy 
Csaba. A klasszikus bejglin-
ket ugyanúgy készítjük, mint 
otthon a nagymamák, édes-
anyák. Annyi a különbség, 
hogy a cukorszirupot mi nem 
vízzel, hanem tejjel készítjük. 

Ettől még finomabb, 
selymesebb, kelle-
mesebb lesz a tölte-
lék – tette hozzá.

Ki a tojásfehérjé-
re, ki a tojássárgájá-
ra esküszik – Csaba 
mind a kettőre! El-
mondása szerint elő-
ször tojássárgájával 
kell megkenni az el-
készült süteményt, s 
amikor megszáradt, 

akkor jöhet tojásfehérje. Ettől 
lesz szép, márványos a külseje. 
– A készítéshez azt javaslom, 
vágjunk ketté egy műanyag 
tasakot, ezen nyújtsuk ki a 
tésztát. Ennek a segítségével 
könnyedén fel is tudjuk majd 
tekerni a bejglit, „se túl szoro-
san, se túl lazán” – hangzik az 
instrukció. 

Csaba a napokban érkezett 
haza Luxemburgból, ahol 50 
nemzet legjobb szakácsa-
ival és cukrászaival mér-
te össze tudását, a Culinary 
World Cup versenyen. Be-
került a nemzeti válogatott-
ba, a hidegkonyhás részen 

a tányérdesszertekért felelt. 
Hat különböző tányérdesz-
szertet kellett elkészítenie a 
novemberi versenyen. Mint 
mondta, Spanyolországban 
volt tanulni egy évig, miután 
megszerezte a cukrász képe-
sítést, de soha nem akart ott 
élni, mielőbb haza akart jön-
ni. Januárban Barcelonába 
megy egy újabb tanfolyam-
ra, februárban pedig lesz egy 
másik versenye a válogatott-
nak Olaszországban. Ha itt 
jól szerepelnek, mehetnek 
tovább Szentpétervárra, a vi-
lágbajnokságra.

Muntyán Bernadett 

A miskolci konyhaművészet csillagai (10. rész)

Bejgli-tippek karácsonyra

Kocsma a múzeumban? 
Miskolcon, a Papszeri Kiál-
lítási Épületben ez is lehet-
séges! Képek, reklámfilmek 
a ’40-es évekből, sörösüve-
gek és söralátétek, amerre 
a szem ellát, egy, a kiállítás 
berkein belül működő kocs-
ma – mindez december 5. és 
március 31. között Miskolcon 
az „Ez sör! – A sernevelőtől a 
sörgyárig” vándorkiállításon.

A tárlat a magyarországi 
sörgyártás történetét hivatott 

bemutatni a honfoglalástól 
napjainkig. Átfogó képet ad 
a sörgyártás alapanyagairól 
és folyamatáról, bemutatja a 
sörfogyasztás körülménye-
it, szokásait, valamint annak 
változását. A vándorkiállítást 
a Herman Ottó Múzeum egy 
speciális miskolci kocsmabel-
sővel egészítette ki.

Tóth Arnold múzeumigaz-
gató a megnyitón elmondta, 
nem előzmények nélküli ez 
a vándorkiállítás, a Magyar 

Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeummal régi és 
gyümölcsöző a kapcsolatuk. 
– Tapasztalatból tudjuk, hogy 
mindig olyan 
témákat hoz-
nak, amelyek 
érthetőek, sze-
rethetőek. A 
téma sem előz-
mények nélkü-
li, hiszen Mis-
kolcot a sörös 
szakma egy-
fajta bázisnak, 

bástyának tekinti. Ez a város 
volt a helyszíne nagyon soká-
ig a kisüzemi sörfőzdék talál-
kozójának, ami sörkonferen-
ciát is jelentett. – A papszeri 
épület egyik termében sör-
verseny is volt egykor. 

„Ez sör! – A sernevelőtől a sörgyárig” 
Vándorkiállítás a sörgyártás történetéről 



Közélet Miskolci Napló8

Hirdetés

A Miskolc Televízió Hí-
vőSzó című műsorában 
december 16-án, 17 órai 
kezdettel a Szent Anna ró-
mai katolikus templomból 
közvetítenek szentmisét.  
Bemutatja: Szarvas Péter 
esperes. 

December 18-án, kedden 
felnőtt fiataloknak későesti 
bűnbánati alkalmat kínálnak 
a Mindszenti-templomban. 
Az esti szentmise után éjjel 
fél 11-ig gyónási és beszélge-
tési lehetőséget biztosítanak, 
nyolc pap részvételével. Köz-
ben énekek, szabad imádsá-
gok, bűnbánati gondolatok 
hangzanak el, a Mindszent 
Karizma közösség és a Szent 

Ferenc Kisnővérei segítségé-
vel. 22-én és 23-án 15 órától 
lesz gyóntatási ügyelet a Mi-
norita-templomban és 23-án, 
vasárnap a Miskolci Gráci-
ák szervezésében 13 órakor 
ebbe a templomba érkezik a 
betlehemi láng, majd a rövid 
szertartás után a Hősök terén 
osztják szét a lángot. Ezen a 
napon 16 órától lesz a kará-

csonyi fáklyás felvonulás az 
Avastetői buszvégállomástól 
az új református templomig. 
Útközben megállnak a jezsui-
ta templomnál is.

Adventi koncertjére várja 
az érdeklődőket az evangéli-
kus Luther Kórus december 
16-án, vasárnap délután 16 
órától a Belvárosi evangélikus 
templomba. A belépés ingye-

nes. A Csendes éj mellett több 
Ave Maria is felcsendül majd, 
az egyik Kecskés Zsófia gyö-
nyörű énekhangján. Az es-
tet több hangszer is színesíti, 
így lesz hegedű, amin Kalo-
csai Ágnes játszik, és zongora, 
amin Kígyóssyné Komoróczi 
Zsuzsa kíséri majd a kórust. 
A koncert karnagya Halmai-
né Ujvári Mária.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK December 15-én, szomba-
ton az MVK autóbuszai és vil-
lamosai pénteki menetrend 
szerint közlekednek. A közön-
ségszolgálati iroda szombaton 
08:00-13:30 óra között, a bér-
letpénztárak az alábbi nyitva-
tartás szerint állnak az uta-
sok rendelkezésére: a Tiszai 
pályaudvaron: 06:00-21:00; 
a Búza téren: 06:00-19:00; az 
Újgyőri főtéren: 07:00-19:00; 
az Avas városközpontban és 
Felső-Majláthon: 07:00-14:00.

A Miskolci Egyetem vizsga-
időszaka több járat menetrend-
jét érinti. A 22-es és az ME jel-
zésű járatok nem közlekednek, 
munkanapokon a 2-es jára-
tok nem érintik az egyetemen 
lévő megállókat, a munkana-
pokon Miskolctapolcáról a 
19:35-kor, 19:50-kor, 20:05-kor 
és 20:20-kor induló 20-as jára-
tok, illetve szombati napokon a 
(menetrendkönyvben bekere-
tezett) 20-as járatok nem érin-
tik Egyetemváros végállomást.

Közlekedési hírek

Bartha György  önkormányzati képviselő lakossá-
gi fogadóórát tart 2018. december 18-án (kedden), 
17.30 órától a Könyves Kálmán Általános Iskolá-
ban (Könyves Kálmán u. 2. sz.).

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt (2018. december 24-26.),  

valamint 2018. december 31-én és 2019. január 1-jén változatlanul, a megszokott ürítési rend szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján  
legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Ügyfélszolgálatok ünnepi nyitvatartása:
2018. december 15., szombat: ZÁRVA

2018. december 24–26., hétfő-szerda: ZÁRVA

2018. december 27–28., csütörtök-péntek: NYITVA

2018. december 31., hétfő: ZÁRVA

2019. január 1., kedd: ZÁRVA

Hulladékudvarok ünnepi nyitvatartása:

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat. 
A 2019. évre vonatkozó hulladéknaptárak hamarosan feltöltésre kerülnek.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a BMH Nonprofit Kft.

Hulladékudvar 2018. 12. 15. 2018.12. 24–26. 2018. 12. 27–28. 2018. 12. 29. 2018. 12. 31.–
2019. 01. 01

Miskolc I. 08:00 – 16:00

ZÁRVA

08:00 – 18:00 08:00 – 16:00

ZÁRVA
Miskolc II. 08:00 – 16:00 08:00 – 18:00 08:00 – 16:00
Miskolc III. 08:00 – 16:00 08:00 – 18:00 08:00 – 16:00

Nyékládháza 08:00 – 16:00 ZÁRVA ZÁRVA



Hagyományos gálavacsoráju-
kon idén is megöntözték bor-
ral a lillafüredi fenyőfát a jó 
termés reményében az István 
Nádor Borlovagrend tagjai. 
A bál bevételéből a daganatos 
beteg gyermekek gyógyítását 
támogatják.

A gálavacsora a jótékonyság-
ról is szól: az adományokból be-
folyt összeget minden évben jó-
tékony célra fordítja az István 
Nádor Borlovagrend. Czupper 
András elnök tájékoztatása sze-
rint, elsősorban a Gyermeke-
gészségügyi Központ (GYEK) 
rákkal küzdő kis betegeit segí-
tik. Ezen felül idén is támogatják 

egy világtalan kis barátjukat, aki 
a borrendnek is a tagja. A jóté-
konysági bálon befolyt összeget 

a GYEK eszközök beszerzésére, 
a gyógyítás fejlesztésére költheti 
majd.

Az eseményre összegyűlt 
borlovagrendek harmonikaszó-
val vonultak fenyőfájukhoz. Lil-
lafüreden hagyomány, hogy ad-
vent idején borral locsolják meg 
a fa tövét. A Teremtőt pedig ké-
rik, hogy bőséges termést adjon.

A locsolás után pedig forralt 
borral, apró falatkákkal indult a 
gálavacsora – olyan borlovagok 
társaságában, mint például Pa-
taky Attila, az Edda frontembe-
re, aki elmondása szerint maga 
is rendszeres borivó és nagyon 
szereti a jó társaságot. 

– Azért jó itt lenni, mert ér-
zem, hogy itt egyforma rezgésű 
emberek vannak – fogalmazott 

a miskolci rock-
legenda. – Olyan 
barátokkal talál-
kozhatok itt, akik 
szeretik az éle-
tet, szeretik a bor 
ízét, a szerelmük 
csókját. Az ilye-
nek csak jó em-
berek lehetnek, és 
itt tényleg olyan 
vidám emberek 
vannak, akik tisz-
ta lélekkel érkez-
tek ide. Mindenki 
úgy jött, hogy ma 

este jól fogja magát érezni. Ebből 
csak egy fergeteges buli kereked-
het! – tette hozzá Pataky Attila. 

Meg is lett a fergeteges buli, 
ez később a Palotaszálló pati-
nás falai között folytatódott, 
ahol minden évben borlovago-
kat is avatnak. Az számíthat rá, 
hogy befogadják a borlovagok, 
aki szereti és ismeri is a jó boro-
kat, emellett ajánlást is kap. Az-
tán már csak az eskü van hátra, 
és persze a méteres borosüveggel 
való lovaggá ütés. A felavatott 
jelölt neve bekerül a hatalmas 
kódexbe és oklevél is tanúsítja, 
hogy borlovag lett. 

Idén kollégánk is beállhatott 
az István Nádor rend borlovag-
jai közé. Szladics István, a MI-

KOM Nonprofit Kft. marketing 
munkatársa óriási megtisztelte-
tésként élte meg, hogy borlovag-
gá ütötték.

– Nagyon közel áll hozzám, 
amit a borlovagrend képvisel: a 

minőségi magyar borok terjesz-
tése, a borturizmus, a jótékony-
kodás. Úgy érzem és gondolom, 
hogy ebben a csapatban magam 
is hozzá fogok tudni tenni vala-
mit ehhez – mondta el.

Borlovagokat avatott az István Nádor Borlovagrend 
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„OLYAN BARÁTOKKAL TALÁLKOZHATOK ITT, 
AKIK SZERETIK AZ ÉLETET, A BOR ÍZÉT” 

Lélekhangoló adventi jó-
tékonysági estet rendeztek 
szombaton a Művészetek 
Házában. A jegybevételből 
összegyűlt összeget a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványnak 
ajánlották fel.

Már hagyománnyá vált Mis-
kolcon „lelket hangolni” ad-
vent idején, Böjte Csaba test-
vérrel és a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány székelyhídi Gyer-
mek Jézus otthonában nevel-
kedő gyermekeivel. Decem-
ber második szombat estéjén 
immár tizedik alkalommal 
rendezték meg Miskolcon a 
„Jónak lenni jó„ jótékonysági 
gálaestet, ahol a miskolciak a 
jegyek megvásárlásával köz-
vetlenül támogathatják a gyer-
mekeket.

„Nem azért kell jónak lenni, 
mert megérdemli a világ, vagy 
mert az emberek rászolgáltak 
a velük vállaló szolidaritásra, 
hanem azért, mert jó dolog jó-

nak lenni és szolidaritást vál-
lalni másokkal. Jó dolog a ke-
nyeret ketté törni és szeretettel 
megosztani azokkal, akiknek 
nincs…” – a rendezvény Böjte 
Csaba atya gondolataival vette 
kezdetét. Elmélkedésében Böj-
te Csaba a minket körülvevő 
bőségről beszélt, hangsúlyoz-
va a gyönyörködés, örvendezés 
fontosságát.

– A Jóisten megterítette ezt 
a mi közös nagy asztalunkat. 
Milyen jó, hogy ennyiféle fi-
nomság van! Tudok-e én gyö-

nyörködni Isten túlcsorduló 
szeretetében? Nagyon fontos 
lenne, hogy a világunkban 
megtalálható bőséget látva az 
ember tudjon örvendeni, hálát 
adni, szívünk teljen el öröm-
mel. Lássuk szépnek a mi drá-
ga szülőföldünket! Nagyon 
fontos, hogy tudjunk meg-
állni, tudjunk gyönyörköd-
ni az elért eredményeinkben, 
munkánkban. De egymást is 
kellene, hogy szeressük, egy-
másban is kellene, hogy gyö-
nyörködjünk – hangsúlyozta 
az atya.

A gálán a kárpátaljai Nap-
sugár Hagyományőrző Gyer-
mekcsoport és a Kokas banda 
adott karácsonyváró műsort, a 
Reményi Ede Kamarazenekar 
közreműködésével. 

A jegybevételből összegyűlt 
egy millió forintot az est végén 
Rápóti-Fekete Mónika, a ren-
dezvény főszervezője, a Borso-
di Magyar Közösségek Szövet-
sége Mente Egyesület elnöke 
adta át Böjte Csabának.

„FONTOS, HOGY AZ EMBER  
TUDJON ÖRVENDENI, HÁLÁT ADNI”

25 évvel ezelőtt szentel-
ték pappá Cebula Pawel és 
Adamczyk Bogdan lengyel 
minoritákat. Ezüstmiséjüket 
vasárnap tartották a miskolci 
Nagyboldogasszony minorita 
templomban.

A szertartás előtt Cebula 
Pawel, minorita szerzetes, a ma-
gyarországi és erdélyi minorita 
rend elöljárója, az egri Páduai 
Szent Antal templom plébánosa, 
lapunknak elmondta, hogy a 25 
évvel ezelőtti mise után szintén 
adott interjút. Akkor megkér-
dezték tőle, hogy meddig ma-
radnak hazánkban? Azt felelte, 
„ameddig kell”.

– Az élet úgy hozta, hogy 2007 
decemberéig szolgáltam Ma-
gyarországon, utána az elöljá-
rók másképp döntöttek, és én az 
Egyesült Államokba kerültem. 
Két évig new yorki katolikus 
lelkész voltam, minden vasár-
nap magyarul miséztem. Ott, az 
óceánon túli magyarok között 
lettem igazán magyar, 2011-ben 
kértem is magyar állampolgár-
ságot. Varsóban tettem le az es-
küt. Nagyon büszke vagyok erre 
– tette hozzá.

Isten kegyelméből most újra 
Miskolcon vannak Bogdan 

atyával, hogy erősítsék a magyar 
minorita szerzetesi közösséget. 
– Sokan felnőttek közben, akik 
akkor szülők voltak, ma már 
nagyszülők és persze mi is öreg-
szünk. Önmagában az is cso-
da, hogy a minorita rend létezik 
Magyarországon és Miskolcon, 
valamint Erdélyben. Ugyan-
akkor nem véletlen: azt jelenti, 
hogy Isten valamit akar tőlünk. 
Azt akarja, hogy megmarad-
junk. A jövőnk persze attól is 
függ, mennyire törekszünk segí-
teni egymást abban, hogy felfe-
dezzük Isten akaratát és teljesít-
sük azt – hangsúlyozta.

Hangsúlyozta: kell az után-
pótlás, ez a tapasztalat Ameri-

kában és Európában is. – Fon-
tos, hogy ne legyünk meddők, 
hogy Isten adjon nekünk lelki 
gyermekeket. Nyugat-Európá-
ban sokan eltávolodtak, sőt el-
lene vannak a kereszténységnek. 
Akik Magyarországra jönnek, 
azt látják, hogy itt megmaradt a 
régi, normális világ. Nekünk fej-
lesztenünk kell a hitet, és el kell 
mélyítenünk az emberekben – 
fogalmazott Cebula Pawel. 

A szentmisén hálát adtak Ce-
bula Pawelért és Adamczyk Bog-
danért, hogy újra együtt szol-
gálhatnak Magyarországon, és 
megköszönték nekik, hogy 25 
éves papságuk hűségben, szere-
tetben, Istent szolgálva telt el.

„Hálát érzünk ezért a csodáért”

Jótékonysági est Böjte atyával a MüHában 
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A Hanuka utolsó gyertyáját 
is meggyújtották vasárnap 
délután a Centrum előtti 
téren. Köves Slomó veze-
tő rabbi ünnepi beszédében 
úgy fogalmazott: a fény meg 
tudja mutatni egymásnak és 
saját magunknak is, mennyi 
minden összeköt bennünket.

Az Egységes Magyarorszá-
gi Izraelita Hitközség (EMIH) 
több mint 20 éve rendezi meg 
hanukai gyertyagyújtását a fő-
városi Nyugati téren. Idén – im-
már második alkalommal – a 
fővároson kívül Debrecenben és 
Miskolcon, illetve most először 
Szentendrén is közös hanukai 
ünneplésre várták az érdeklő-
dőket.

Miskolcon vasárnap délután 
a Centrum előtti téren tartották 
a rendezvényt, amelyen a várost 
Menyhárt Szabolcs, a polgár-
mesteri hivatal alpolgármesteri 
kabinetvezetője képviselte.

Hanuka a fény ünnepe. Az 
elnevezés a jeruzsálemi Szen-
tély visszafoglalására és felava-
tására utal, amely akkor történt 
meg, amikor a Makkabeusok 
győzelmet arattak a szír-görög 
megszállók felett. Ekkor történt 
az a csoda, hogy az egy napra 
elegendő szent olaj nyolc na-
pig égett a templomban. Ennek 

emlékére gyújtanak a zsidók 
8 napon át gyertyát, minden 
nap eggyel többet – mondta el 

az EMIH vezető rabbija. Köves 
Slomó úgy fogalmazott: ünnep-
nek számít itt lenni Miskolcon 
ma este.

– Itt mindig közvetlenek az 
emberek, boldogan állnak meg, 
hogy együtt ünnepeljenek ve-
lünk – fogalmazott. – Fontos, 
hogy mindig emlékezzünk rá, 
micsoda ereje van a fénynek. 
A sötétség nem arról szól, hogy 
valamiben hiányt szenvedünk, 
hanem arról, hogy egyszerűen 
nem látjuk, ami van. A sötétség 
átvitt értelemben azt is jelenti, 
hogy mindannyiunknak sok 
jó van a szívében. Jót akarunk, 
de sokszor hiányzik a fény, ami 
meg tudja mutatni egymás-
nak és saját magunknak, hogy 
mennyi minden összeköt ben-
nünket.

Az, hogy ma másodszor va-
gyunk itt, kifejezi a fény erejét 

– folytatta a vezető rabbi. Kife-
jezi azt, hogy egy kis ünneplés-
sel, örömmel hogyan lehet egy-

más kezét megfogni, hogyan 
lehet egymáshoz közeledni. És 
hogyan lehetünk mindannyian 
büszkék a saját hagyománya-
inkra, ünnepeinkre.

Fuchs Yehoshua, a miskolci 
hitközség rabbija ünnepi beszé-
dében arról szólt, hogy az első 
gyertya meggyújtásakor az az-
napi csodákért legyünk hálásak 
az Istennek. A második napon 
pedig az előző napi csodákért is 
hálát kell adunk, és így tovább. 
– Nem szabad tehát megfeled-
keznünk a tegnap jótéteménye-
iről sem – hangoztatta, hozzáté-
ve: a tavalyi közös ünneplést is 
köszöni a miskolciaknak.

Az ünnepi beszédeket kö-
vetően ünnepi áldást mond-
tak a gyertyákra, és meggyúj-

tották a hanuka gyertyáit. A 
gyertyagyújtáson szabadtéri 
élő koncertet adott a budapes-
ti Sabbathsong Klezmer Band. 

A zene és tánc mellett friss ha-
nukai fánkokkal, kóser finom-
ságokkal várták a szervezők az 
érdeklődőket.

MEGÉLNI A FÉNYT ÉS A CSODÁKAT  
– GYERTYAGYÚJTÁS A FÉNY ÜNNEPÉN MISKOLCON

2008-ban az integráció 
eredményeként: a Vasgyá-
ri kórház traumatológiai 
osztálya az intézményhez 
került, ezáltal Borsod-Aba-
új-Zemplén, illetve Heves 
megye traumatológiai ellá-
tását is beleértve, regioná-
lis, magas szintű munkát, 
idegsebészeti ellátást tu-
dott a megyei kórház biz-
tosítani.

Az integráció 2009-ben is 
feladatot adott. 2013-ban meg-
kezdődött a „Csillagpont Kór-
ház” birtokba vétele, a JÁFEK 
épületének felújítása, 64 szele-
tes CT készülék, korszerű DSA 
és egy három Teslas MRI ké-
szülék telepítése.

A molekuláris patológiai 
vizsgálatok és a SPECT CT be-
szerzés az onkológiai ellátást 
szolgálta. A kórház története 
folytatódik, 2014-2018-ig már a 
jelent mutatja: az úgynevezett 
„Csillagpont Kórház” pályázat 
következményeként és a továb-
bi integráció bevezetéseként, 
ez az időszak újabb szerkeze-
ti és tevékenységi módosítást 
eredményezett. A sürgősségi 
betegellátó osztály 2014-ben 
a Miskolci Semmelweis Ignác 
Egészségügyi Központból, más 
néven a MISEK-ből a megyei 
kórházba került át. A szakmai 
harmonizáció igénye miatt, az 
SBO mellett a sebészet, mell-
kas-sebészet, urológia, szemé-

szet szintén az intézményhez 
integrálódott. A felnőtt reha-
bilitációs tevékenység viszont 
a megyei kórházban meg-
szűnt. Emellett a Gyermekon-
kohaematológiai és Csont-
velőtranszplantációs Osztály 
az Európai Csontvelőtranszp-
lantációs Társaság regisztrált 
tagja lett. A központi műtőka-
pacitás 25 általános és 1 szepti-
kus műtőt jelent. A legjelentő-
sebb változás az onkosebészeti 
épület létrehozása (közönsége-
sen általános sebészet), amelyet 
a „második sóhajok hídjával” 
(műtősfiúk fohásza) összekö-
töttek a régi sebészeti épület-
ben lévő műtőtraktussal. A 
döntő változás dátuma: 2017. 
április 1-je. Mezőkövesd és 
Szikszó város kórháza mellett 
Miskolc valamennyi kórházá-
nak összevonása megtörtént. 
Ehhez néhány számadat: 2016-
ban az ágyszám 1542, ellátott 

fekvőbetegek száma: 68 869 fő, 
ellátott járó betegek száma: 1 
069 761 fő.

Az intézmény főigazgatója 
2018. szeptember 17-től dr. Ré-
vész János. A kórház „hajója” a 
60 év alatt zátonyok, sokszor 
viharos körülmények között 
is előrehaladt, néha változó se-
bességgel. A kórház jelenlegi 
gazdasági – szerkezeti és épí-
tészeti helyzete ígéretes jövőt 
biztosít. A kórházi „hajó” nem 
biztos révbe igyekszik – bár 
van révésze – hanem távolab-
bi célokat (kikötőket) is maga 
elé tűzhet, hiszen a 60 év alatt 
bebizonyította, hogy alapja 
szilárd, felépítménye megbíz-
ható, vezetése eltökélt. Át tud-
ta venni a megyében működő 
kórházak feladatainak jelentős 
részét, kiállta a többlettevé-
kenység okozta megpróbálta-
tást is. 

(VÉGE)

1958-2018: hat évtized  
a gyógyítás szolgálatában (2. rész)

A szociális gondoskodásban, 
a városban élők életkörülmé-
nyeinek javításában Miskolc 
mindig is élen járt. Ennek is 
köszönhető, hogy az I. világ-
háború idején Miskolc lénye-
gében önfenntartó volt. 

A megváltozott politikai és 
gazdasági helyzetre a város 
gyorsan reagált. Létrehoztak 
tejüzemet, húsüzemet, kenyér-
gyárat. A kertészetek is a vá-
ros szükségleteinek ellátására 
dolgoztak. A hadirokkantak, 
hadiárvák és hadiözvegyek, a 
nincstelenek számára három 
népkonyhát és három gyerme-
kotthont működtettek. Létre-
hozták a Városi Közélelmezési 
Vállalatot, így a legszűkösebb 
években sem volt éhezés, sőt 
Bécsből, Grazból osztrák gyer-
mekeket hoztak Miskolcra, 
hogy megerősödjenek, rossz 
szóval élve „felhizlalják” őket. 
A sikeres népjóléti modell az 

akkori polgármestert, Nagy 
Ferencet 1917-ben megyei főis-
pánná, majd budapesti Orszá-
gos Közélelmezési Hivatal el-
nökévé, 1918-október 31-én, 
pedig a Károlyi-kormány tárca 
nélküli közélelmezési minisz-
terévé emelte. Miskolcon ez a 
szociális modell a világháború 
után természetesen megszűnt, 
de a gondoskodó város esz-
ményképe megmaradt. 

1929-ben Magyarországon 
először itt vezették be az isko-
lákban tanuló, tanköteles sze-
gény gyermekek számára az 
ingyen étkezést. E nagysza-
bású szociális terv élharcosai 
Plank Miklós, városi tanácsnok 
és Kolumbán Lajos, királyi tan-
felügyelő voltak.  A kezdemé-
nyezést tovább nemesítette az a 
tény, hogy az akcióra városi fe-
dezet hiányában magánkezde-
ményezésként került sor. Plank 
Miklós tárgyalásokat folytatott 
a miskolci iskolák igazgatóival 

és a szülőkkel, hogy ha az intéz-
ményekben tanuló módosabb 
gyermekek, kicsit magasabb 
áron kapnák az ellátást, ak-
kor a különbözetből a szegény 
gyermekek étkezése is megold-
ható lenne. A kezdeményezés-
hez először a református iskola 
csatlakozott, majd később más 
felekezeti iskolák és állami nép-
iskolák is bekapcsolódtak. A 
jobb módú szülők tömegesen 
álltak a kezdeményezés mellé 
és vállalták a többletdíj fizeté-
sét. Az akció sikeréről Kolum-
bán Lajos, királyi tanfelügyelő 
1929 márciusában számolt be 
Miskolc város és Borsod-Gö-
mör vármegye közigazgatási 
bizottsága előtt. 

A bizottság tagjai ígéretet 
tettek, hogy a közeljövőben 
megtalálják a módját, a váro-
si támogatásának. Közben a 
Magyar Katolikus Háziasz-
szonyok Országos Szövetsé-
gének miskolci egylete elérte 
a kultuszminiszternél, hogy a 
különböző középfokú iskolák-
ba járó nem miskolci, hanem 
bejáró gyermekek hazajutását 
felügyelje, gondozás alá vegye. 
Természetesen – mivel a diák 
mindig diák volt –, ennek csak 
egy része volt az esetleg bajba 
jutottak segítése, javarészt az 
állomáson az „illedelmes visel-
kedés” fenntartása volt a cél.        

SOMORJAI LEHEL 
TÖRTÉNÉSZ

Sikeres népjóléti modell Miskolcon 
az I. világháború idején



Rekordösszegért került az 
Avalon Park tulajdonába nem-
régiben Fekete István „Tüske-
vár” című regényének eredeti, 
tintával írt kézirata a Múzeum 
Antikvárium 33. árverésén. A 
magyar kultúra egyik gyöny-
szeme, amelynek eredetileg 
„Matula iskolája” volt a címe, 
az író unokaöccsének jóvoltá-
ból került kalapács alá, a mis-
kolctapolcai családi- és szóra-
koztató központ 21 és félmillió 
forintért vásárolta meg. 

A szerző hagyatékát gondozó 
szépkorú családtag az ősregényt 
többek között azzal a szándék-
kal bocsátotta aukcióra, hogy a 
befolyt összegből támogassa az 
SOS-Gyermekfalvakat és az ala-
pítványokon keresztül a leuké-
miás, valamint a szegény sorsú 

gyerekeket. “Mivel én is voltam 
árva gyerek, beteg gyerek és sze-
gény gyerek is.” – vallotta Fekete 
István, az író azonos nevet viselő 
rokona.

– Nagyon boldogok vagyunk, 
hogy jó helyre kerül ennek a szép 
relikviának az ellenértéke. Az 
árverés elején tudtuk meg, hogy 
az összeg egy részét jótékony cél-
ra fordítja majd az eladó, többek 
között ezért is tartottuk ki végig 
a licitet – nyilatkozta Tóth Esz-
ter Anna, az Avalon Park kom-
munikációs és marketing igaz-
gatója.

Az Avalon Park ugyanolyan 
nagy becsben fogja tartani a 
408 oldalas, hibátlan állapotban 
lévő kéziratot, mint ahogyan azt 
maga Fekete István is tette az-
zal, hogy sajátkezűleg kötötte be 
és haláláig őrizte. Hamarosan 

ugyanis a már meglévő szabad-
téri játszópark mellé megépül 
Miskolctapolcán, a Park terüle-
tén, a szerző legendás műveire 
tematizált, tudásalapú élmény-
központ és játszóház. Ebben 
az új gyermek- és kiskamasz 
komplexumban lesz kiállítva a 
közkedvelt ifjúsági természet-
rajzi kordokumentum, amelyen 
generációk nőttek és nőnek fel 
a mai napig, hiszen ott szerepel 
most is az általános iskolások 
egyik első kötelező olvasmányai 
között.

– Szerintünk egy ilyen létesít-
ményben – ahol évente 250 000 
ember fordul meg – méltó helyen 
lesz majd, a hétfőn birtokunkba 
került ereklye, melyet gyönyö-
rű körülmények között állítunk 
ki. Elkötelezett hívei vagyunk 
annak, hogy a 21. században, a 
kütyük és a televízió világában, 
kimozdítsuk a gyerekeket a ka-
napéról, ha már az olvasás élmé-
nyét olyannyira nehéz megsze-
rettetni a mai korosztállyal. Az 
összes magyar gyerek számára 
akár családostól szállóvendég-
ként, akár az osztállyal egy ta-
nulmányi kirándulás keretében 
látogat el hozzánk, természete-
sen határon innen és túl, nyitva 
áll majd a Tüskevár játszópark 
kapuja.

Egy olyan interaktív gyer-
mek-látogatóközpontot szeret-
nénk létrehozni, ahol a diákok 
a saját élményeiken keresztül, 

egy izgalmas kaland során mé-
lyülhetnek el az író vadregényes 
világában, felfedezve annak rej-
telmes titkait és mai napig is 
helytálló életbölcsességeit. Fe-
kete István munkái – a teljes-
ség igénye nélkül – a Tüskevár, 
Vuk, Bogáncs, Kele, Lutra és a 
Téli berek, mind közös kulturá-
lis örökségünk, amelyek mélyen 
bevésődtek emlékezetünkben 
és kedves gyerekkori élménye-
ket idéznek fel bennünk. Szeret-
nénk, ha a mai fiatalok nem csu-
pán kötelességből „letudnák” 
ezeket a könyveket, hanem meg-
találnák a nagyszüleik ifjúságá-
nak korában íródott művekkel 
a kapcsolatot és meglátnák ben-
nük az értékeket. Szerintünk öt-
letes és kreatív, de trendi meg-
oldásokkal és természetesen a 
játék élményével közelebb tud-
juk hozni hozzájuk a múlt kin-
cseit, hogy nekik is igazi termő 
táptalajt, az élethez iránytűt és 
gyökereket nyújtsanak felnőtt-
korukban. Reményeink szerint 

így játszva, tanulva öröklődik 
majd generációról generációra 
Fekete István szellemi hagyatéka 
és Matula iskolája. – tette hozzá 
Tóth Eszter Anna.

Fekete István legnépszerűbb, 
legendássá vált regénye kétségte-
lenül a Tüskevár. Az író 1956. jú-
nius 29-én kezdte írni, 1957-ben 
jelent meg. A regény kéziratát a 
Miniszterelnökség Örökségvé-
delmi Hatósági Főosztálya vé-
detté nyilvánította.

A kéziratot Fekete István is 
nagy becsben tartotta, való-
színűleg ő maga, saját kezűleg 
kötötte be. A szöveg az író javí-
tásaival, teljesen tökéletes álla-
potban és hiánytalanul került 
árverésre. A licit kétmillió fo-
rintról indult, végül a kikiál-
tási ár tízszereséért, több mint 
21 millió forintért kelt el Matu-
la bácsi Tutajos és Bütyök tör-
ténetének eredeti, tintával írt 
kézirata.
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AZ AVALON VETTE MEG  
A TÜSKEVÁR KÉZIRATÁT 

Harmincmillió forintos adományt 
adott át hétfőn a Hell cégcsoport 
a megyei központi kórháznak. Az 
összegből a Gyermek Onkohaema-
tológiai és Csontvelő Transzplan-
tációs Osztály újul meg.

Novemberben a Terra Altrix Ala-
pítvány adománygyűjtésbe kez-
dett a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház Gyermek Onkoha-
ematológiai és Csontvelő Transzp-
lantációs Osztály eszközeinek meg-
újítására. A kórtermek, az ágyak, és 
egyéb berendezések elavultak, az 
osztályon lévő beteg gyerekeknek 
azonban megfelelő környezetre van 
szükségük ahhoz, hogy a kezelésük 
eredményes legyen, ezért égetően 
fontossá vált, hogy felújításba kezd-
jenek.

A miskolci székhelyű Hell cégcso-
port is az adományozók sorába lé-
pett, jelentős összeggel támogatva a 
projektet. Az adományt jelképesen 
hétfőn adták át a kórház vezetőjének.

Révész János, a kórház főigazgatója 
elmondta: a Hell cégcsoportnál nagy 
hagyományai vannak a kórház tá-
mogatásának, és más vállalatoktól is 
rendszeresen érkezik támogatás. - Ez 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy szá-
mítunk erre, de mindenképpen fon-
tos fokmérője és jelzője a társadalmi 
elkötelezettségnek – hangsúlyozta a 
főigazgató.

Révész János kiemelte: a GYEK 
menedzsmentje rendkívül jó mun-
kát végez, a kórházon belül ez az a 
szervezeti egység, amely élen jár az 
adománygyűjtésben. Ebben az évben 
a beérkezett adományok összértéke 
meghaladja az 50 millió forintot. 

– Fontos hangsúlyozni, hogy a 
központ vezetőjét a menedzsment 
nem hagyja magára. Mi is igyek-
szünk minden lehetőséget megte-
remteni annak érdekében, hogy a 
Gyermek Egészségügyi Központot 
fejleszteni tudjuk. Részben pályázati, 
részben pedig saját forrásokból járu-
lunk hozzá, hogy megújuljon az épü-
let, modernizálódjon a gép- és esz-
közpark – tette hozzá.  

Simon Réka, a Gyermek Onkoha-
ematológiai és Csontvelő Transzp-
lantációs Osztály főorvosa elmond-
ta, az adományt a műszerezettség 
fejlesztésére fordítják majd. Tizenkét 
kórterembe terveznek új monitoro-
kat felszerelni, emellett mintegy 30-

30 perfúzoros és infúziós pumpát is 
vásárolnak majd. – Az osztály egyik 
oldala már megújult, most a másik 
oldal felújítása következik. Koráb-
ban kicserélték a külső nyílászáró-
kat, a padlót, két méteres magassá-
gig felcsempézték a kórtermeket. Az 
adományból új bútorokat, új éjjeli 
szekrényeket, ágyakat is beszerzünk 
– tette hozzá a főorvos.

Tóth Eszter Anna, a Hell Energy 
PR igazgatója érdeklődésünkre úgy 
fogalmazott: két szempont vezérel-
te a céget, amikor az adományozás 
mellett döntöttek. A Hell Energy 
életében nagyon fontos szerepet ját-
szik a társadalmi felelősségvállalás, 
s a tulajdonosok nagyon erős lokál-
patrióta szemlélettel bírnak. Az ösz-
szes komoly beruházásukat a térség-
ben valósították meg és a továbbiak 

is mindenképp Miskolcon illetve a 
környékén lesznek. A tulajdonosok 
hisznek a régióban és abban is, hogy 

érdemes itt fejleszteni. Az adomá-
nyozással szeretnének más vállalko-
zások számára is jó példát mutatni.

– A kórházzal többéves kapcsola-
tunk van, különösen ezzel az osztály-
lyal, ahova most is adományoztunk. 
Simon Réka osztályán tavaly is vol-
tunk, akkor játékokat hoztunk a gye-
rekeknek. Nemrégiben újra itt jár-
tunk, akkor egy beteg kisfiú apukája 
hívott el minket az Avalon Mikulás-
sal és Amerika kapitánnyal együtt. 
Személyesen tapasztaltuk meg azo-
kat a mindennapi problémákat, ami-
vel az osztálynak szembe kell néznie, 
és úgy éreztük, kötelességünk segí-
teni. Azzal hogy mi egy jelentős ösz-
szeggel segítettünk, talán másokat is 
ösztönözni tudunk arra, hogy segít-
senek, a saját lehetőségeikhez mérten 
– hangsúlyozta Tóth Eszter Anna.

FONTOS A JÓ PÉLDA
Harmincmilliós adomány a megyei kórháznak

JÁTSZÓPARK ÉPÜL MISKOLCTAPOLCÁN FEKETE ISTVÁN HŐSEIVEL
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A Fuss Érte! kampány ré-
szeként mintegy 180-an 
futottak együtt vasárnap 
délután, a Csanyikban. A 
csanyiki kondipark megva-
lósulásáért indított kam-
pány ezzel még nem ért 
véget: a futónagykövetek 
egészen márciusig kam-
pányolnak. Március 16-án 
tartják a kampány záróren-
dezvényét, egy futó és túra 
rendezvénnyel.

Az adománygyűjtő kam-
pányban 17 futónagykövet 
vesz részt. A nagykövetek 
– köztük Hollósy András, a 
DVTK „hangja” – több hóna-
pon keresztül próbálják fel-
hívni a figyelmet, a közösségi 
kondipark támogatására.

A kampány részeként de-
cember 9-én ismét sok mis-
kolci sportbarát fogott össze, 
hogy tehetségéhez mérten 
támogassa a nemes ügyet, 
újra együtt futottak a csa-
nyiki kondipark megvaló-
sulásáért. Az akciót a Di-
ósgyőri Tájékozódási Futó 
Club szervezte, a rendez-

vény céljai között szerepelt, 
az adománygyűjtés mellett a 
futás, az egészséges életmód 
népszerűsítése is. 

Mint arról már hírt ad-
tunk, az észak-magyaror-
szági régió egyik legnagyobb 
szabadtéri kondiparkja épül-
het meg jövőre a Csanyikban. 
A tervek szerint minimum 
60, maximum 140 négyzet-
méteres területen alakítanák 
ki az edzőparkot. A megva-
lósításhoz támogatókra van 
szükség, ezért egy adomány-
gyűjtő kampány indult. A jó 
ügy mögött 17 futónagykövet 
áll, akik egy hónapig a spor-
tolás fontosságát hirdetik és 
felhívják a figyelmet a közös-
ségi edzőparkra.

A CSANYIKI KONDI- 
PARKÉRT FUTOTTAK 

Fontos győzelmeket arattak a kosaras lányok 

A labdarúgó NB I 17. fordulójában a kiesés elől menekü-
lő csapatok csatáján a Diósgyőr múlt szombaton majdnem 
egy egész félidőt játszhatott emberelőnyben a Kisvárdával 
szemben, ám ezt nem tudta kihasználni.

A diósgyőri stadionban, 
mintegy 2500 néző előtt ját-
szott találkozón nem sokáig 
váratták a nézőket a csapatok. 
A szervezetten játszó DVTK, 
mintegy véletlenül, már a 14. 
percben megszerezte a veze-

tést, Juhár Martin góljával. 
A közel 40 méterről, nem túl 
nagy erővel kapura küldött 
szabadrúgás megpattant egy 
lábon, becsapta a másik irány-
ba mozduló kisvárdai kapust, 
aki már hiába próbált kor-

rigálni, a labda becsorgott a 
hálóba. (1-0). A vendégeknek 
mintegy húsz perc elteltével 
sikerült egyenlíteniük: Sassá 
12 méterről megküldött fejese 
a felső lécről a gólvonal mögé 
pattant, a bíró megadta a ta-
lálatot. (1-1) A második félidő 
elején hatalmas esélyt kapott 
a DVTK a győzelemre, miu-
tán az 50. percben a kisvárdai 
Lukjancsukot kiállította a já-

tékvezető. A Diósgyőr azon-
ban nem tudott élni az ember-
előnnyel, nem tudták feltörni 
a betömörülő kisvárdai vé-
delmet. A hazai közönség a 
mérkőzés vége felé már egyre 
hangosabban fejezte ki nem-
tetszését, ettől a mérkőzés-
től győzelmet vártak és erre 
minden esélye meg is volt a 
DVTK-nak. (Diósgyőri VTK - 
Kisvárda Master Good 1-1) 

Csóka Nándornak köszön-
hetően miskolci aranyérme-
se is van a december 7-én, 
Budapesten, a Gerevich Ala-
dár Nemzeti Sportcsarnok-
ban megrendezett 2018-as 
Felnőtt Ökölvívó Magyar 
Bajnokságnak. Az M1 Fit-

ness-Miskolc színeiben Siro-
ki Norbert és Váradi Gábor 
által felkészített sportoló az 
56 kg-os súlycsoport finá-
léjában, az 1. menetben dön-
tő fölénnyel, kiütéssel dia-
dalmaskodott, megszerezve 
ezzel a bajnoki címet.

Csóka Nándor felnőtt 
magyar bajnok!

Emberelőnyben sem bírt a DVTK a Kisvárdával

FOGJUNK ÖSSZE KÁRPÁTALJÁÉRT!
Hét csapat, mintegy félszáz 
fiatal vett részt és sportolt múlt 
szombaton azon a jótékony-
sági kispályás labdarúgótor-
nán, amelyet immár hatodik 
alkalommal rendezett meg a 
Fidelitas miskolci csoportja a 
megújult Szabó Lőrinc Általá-
nos Iskola tornatermében.

Molnár Péter önkormányzati 
képviselő, a város Köznevelési, 
Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sport Bizottságának elnöke 
a rendezvény megnyitóján el-
mondta: a mecénás alapból tá-
mogatják a rendezvényt, mert 
nagyon örülnek minden olyan 
kezdeményezésnek, amely spor-
tolásra buzdítja a fiatalokat. 

– A rendezvénynek persze van 
egy másik nemes célja is: a Fi-
delitas gyűjtési akciót szervezett 
a kárpátaljai magyar fiatalok 
megsegítésére. Az önkormány-
zat és személy szerint én ezért is 

támogattuk a tornát – hangsú-
lyozta Molnár Péter.

A bizottsági elnök hozzátet-
te, örvendetes, hogy Miskolcon 
egyre több olyan rendezvény, 
verseny van, amely lehetőséget 
teremt a sportolásra, az egész-
séges testmozgásra. Az önkor-
mányzat pedig mindig szívesen 

támogatja ezeket a programo-
kat.

A tornán értékes sporteszkö-
zökkel – mezekkel, sportszárak-
kal, kapus-felszerelésekkel, lab-
dákkal – díjazták az első három 
helyezett csapatokat. 

Az adventi időszakban a Fi-
delitas „Fogjunk össze Kárpátal-

jáért” címmel pénzadományokat 
gyűjt külhoni magyar fiatalok 
számára. Ennek kapcsán a tor-
nára nevező csapatok részére is 
meghirdették a gyűjtést, ugyan-
is fontosnak tartják, hogy Mis-
kolcon is szolidárisak legyenek a 
határon túl élő magyar testvére-
inkkel.

Egészséges testmozgás, jótékonysági focitorna

December 9-én délután az 
Aluinvent DVTK a Szekszárd 
csapatát fogadta a bajnokság 
9. fordulójában és elsősorban 
a második negyedben muta-
tott elsöprő játékának köszön-
hetően magabiztos, tízpontos 
győzelmet aratott ellenfele fe-
lett.  (Női Kosárlabda NB I. 
A-csoport 9. forduló: Aluinvent 
DVTK – Atomerőmű KSC 

Szekszárd 83-73 (14-12, 24-10, 
20-22, 25-29) Cziczás László 
edző értékelése szerint nagy 
taktikai csata folyt a pályán, 
végig magas színvonalon ját-
szottak a csapatok. Mindkét 
oldalon volt egy-egy fontos hi-
ányzó, a vendégeknél Gereben 
Lívia, míg a diósgyőrieknél 
Katona Szidónia. A DVTK-s 
lányok nem játszottak olyan 

jól, mint ahogy tudnak, ezért 
is értékes ez a győzelem. Most 
jó pozícióban vannak, de nem 
állnak meg, hanem mennek 
tovább az úton, amelynek még 
mindig csak az elején járnak. 
December 12-én, az Európa 
Kupa csoportkörének 6. for-
dulójában hazai környezetben 
az olasz Reyer Veneziát fogad-
ta az Aluinvent DVTK csapa-

ta, és hihetetlen izgalmak után 
63-61-re diadalmaskodott el-
lenfele felett. – Nagyon nagy 
győzelmet arattunk úgy, hogy 
a szezon leggyengébb játékát 
nyújtottuk. Mégis nagy elis-
merés illeti a lányokat, hogy 
bár az ellenfelünk szívósan 
küzdött, mi mégis újra és újra 
előnyhöz jutottunk. Hála ezért 
Majának is, aki egyre jobban 
játszik, csapatkapitányhoz 
méltóan. Még egyszer hang-
súlyozom, örülök annak, hogy 
ennyire gyenge játékkal meg 
tudtuk verni a bitang erős Ve-
lencét. Ennek a továbbjutáson 
túl az a pozitív hozadéka, hogy 
január elején nem kell játsza-
nunk az Európa Kupában és 
nyugodtan tudunk készülni 
a nagyon fontos zalaegersze-
gi bajnokira – értékelt Cziczás 
László a mérkőzést követően a 
klub honlapjának. 

Sorozatban hatodik mér-
kőzését is megnyerte a 
DVTK Jegesmedvék csapata, 
miután december 9-én, a 31. 
fordulóban, nagy csatában, 
kapott gól nélkül győzte le a 
Tipsport Liga címvédőjét.

A múlt vasárnapi találkozó 
egyetlen gólját Rasmus Kul-
mala szerezte a második har-
madban. (DVTK Jegesmedvék 
– HC'05 Banská Bystrica 1-0) 

– Küzdelmes mérkőzés 
volt a mai, kemény fizikai 
hokival. Hétről hétre tanu-
lunk az olyan élcsapatoktól, 

mint amilyen a mai ellenfe-
lünk, amely agresszívan ját-
szik és remekül korcsolyá-

zik. Ma ismét nagyszerű volt 
a kapusteljesítményünk és 
az emberhátrányos védeke-

zésünk – értékelt a mérkő-
zés után Glen Hanlon veze-
tőedző.

GYŐZELEM A CÍMVÉDŐ ELLEN



2018. december 15. | 50. hét | XV. évfolyam 50. szám
Miskolci Napló – A város lapja Város 15

VÁLTSA MEG IDŐBEN  
2019-ES PARKOLÓBÉRLETÉT!
HOL?

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

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

MILYEN BÉRLET, MEDDIG ÉRVÉNYES?

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

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

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

2018. december 
11–21.

2018. december 
27–28.

2019. január  
2–11.

2019. január 
12–19.

Parkolási divízió 
ügyfélszolgálat,

Széchenyi I. utca 20.

Bankkártya,  
készpénzfizetés  

lehetséges!

Hétfő, kedd,  
csütörtök:

08–16
Szerda:
08–18

Péntek:
08–12

Csütörtök:
08–16

Péntek:
08–12

Hétfő-péntek:
08–17

Szerda:
08–18

Szombat:
08–13

Hétfő-péntek:
08–17

Szerda:
08–18

Szombat:
08–13

Miskolci  
Városgazda  

központi telephely 
 Győri kapu 48-50.

Csak készpénzfizetés!

Nincs bérletárusítás Nincs bérletárusítás

Hétfő-csütörtök:
08–16 

Péntek:
08–12

Hétfő-csütörtök:
08–16

Péntek:
08–12

Hirdetés

2018. december 11-től megvásárolhatók a 2019-es parko-
ló-bérletek a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. parko-
lási ügyfélszolgálatán (Széchenyi I. utca 20., a Miskolci 
Nemzeti Színházzal szemben).

A 2018. évi zöld, sárga, 
kék zónás, valamint Kom-
binált bérletek 2019. január 
10-ig érvényesek. Az általá-
nosan használt, magánsze-
mélyek illetve cégek által 
is megvásárolható, a város 
különböző zónáira vonat-
kozó 2018. évi zöld, sárga, 
kék zónás, valamint kom-
binált bérletek is 2019. ja-
nuár 10-ig használhatók. 
A kedvezményes lakossá-
gi bérlet, amely lakcímhez 

váltható, illetve az intézmé-
nyi bérlet, amely a bölcső-
dékhez, óvodákhoz, általá-
nos- vagy középiskolákhoz 
legközelebb eső parkolók-
ban használható, 2019. ja-
nuár 20-ig érvényes.

2019. január 2-ától az ügy-
félszolgálatán kívül a Győri 
kapu 48-50. szám alatt – a 
Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. telephelyén – is 
lehetőség lesz bérletvásár-
lásra.

A Mikulásgyár – országos 
jótékonysági adomány-
gyűjtő program – novem-
ber 30. és december 21. 
között várja az adományo-
kat. 

A miskolci városháza ügy-
félszolgálatán elhelyezett 
gyűjtőpontban (Miskolc, 
Városház tér 8.) elsősorban 
tartós élelmiszereket, tisztí-

tó- és tisztálkodási szereket, 
jó minőségű használt ruhát, 
játékot, könyveket várnak. 
De bármit szívesen fogad-
nak, ami használható lehet 
mások számára. Az adomá-
nyokat elég egy dobozba, 
szatyorba tenni, a csomago-
lásról és a szortírozásról a 
Vöröskereszt gondoskodik 
majd.  A dobozra elég annyit 
írni: Mikulásgyár.

Parkoló-bérletek 
árusítása

MIKULÁSGYÁR  
MISKOLCON IS 

Több évtizedes hagyományt követve, negyvenegy járműveze-
tőt díjazott szerdán a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Azok a 
villamos- és buszvezetők kaptak elismerést, akik hét, tizennégy, 
huszonegy és huszonnyolc éve közlekednek balesetmentesen.

Miskolcon egy nap alatt 
csaknem harmincezer kilo-
métert teljesítenek az autóbu-
szok és villamosok a teljes há-
lózaton- Az MVK járművei, 
járművezetői így két nap alatt 
akkora távolságot tesznek meg, 
mintha megkerülnék a Föl-
det. A balesetmentes közleke-
désért járó elismerés hétéven-
ként kapható, egy ilyen ciklus 
alatt átlagosan kettőszázötven 

kilométert teljesít egy jármű-
vezető. – Tehát a huszonnyolc 
év járművezetői tapasztalat-
tal rendelkező kollégánk már 
egymillió kilométer leveze-
tésén van túl – balesetmente-
sen – mondta el köszöntőjében 
Singlár Zsolt, az MVK Zrt, ve-
zérigazgatója az ünnepségen. 
Kiemelte, nagyon fontos, hogy 
mind az újonnan belépő kol-
légákat, mind pedig a már év-

tizedek óta itt dolgozókat mo-
tiválják ezzel a díjjal, amelyel 
egyszeri anyagi juttatás is jár. 
– Nagyon büszkék vagyunk 
rájuk és így is megköszönjük 
kiváló munkájukat – hangoz-
tatta a vezérigazgató.

A cég annak érdekében, 
hogy segítse a balesetmentes 
közlekedést, szorosan együtt-
működik a Miskolc Városi 
Rendőrkapitánysággal. A jár-
művezetői oktatás keretében 
kiemelten foglalkoznak a bal-
eset-megelőzéssel, a preventív 
vezetéssel, valamint a kockáza-
tok csökkentésével.

Emellett számos olyan in-
tézkedés is történt, amely nö-
veli Miskolcon a közlekedés-
ben részt vevők biztonságát. 
Ilyen például a gömbsüveggel 
védett villamos-pálya, a fo-
lyamatosan megújuló és bő-
vülő, villamos érkezésére fi-
gyelmeztető jelzések, vagy az 
úgynevezett holttér-tükör. 
Singlár Zsolt az ünnepségen 
bejelentette, hogy jövőre Mis-
kolc rendezi meg az Országos 
Járművezetői Versenyt. (A dí-
jazottak névsora részletesen a 
www.minap.hu portálon ol-
vasható.)

BALESETMENTES JÁRMŰ- 
VEZETŐKET KÖSZÖNTÖTTEK

KÉPZÉSEK A MISKOLCI FELNŐTTKÉPZŐ KÖZPONTBAN
Engedély: E-000110/2014

OKJ képzés hatósági vizsgával
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány megjelöléssel) Nyilvántartási szám:
(Targoncavezető szakmairány)     E-000110/2014/A003
(Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány)  E-000110/2014/A002
(Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány) E-000110/2014/A004
(Útépítő- és karbantartógép kezelő szakmairány)  E-000110/2014/A005
(Alapozás-, közmű- és fenntartási gép kezelő)   E-000110/2014/A015
(Építésianyag-előkészítő gép kezelője)    E-000110/2014/A016
(Energiaátalakító-berendezés kezelője)    E-000110/2014/A017

Egyéb OKJ és más jellegű képzésekről információt a www.miskolcifelnottkepzo.hu honlapon találnak

Ingyenes Informatika képzés 16-65 közötti korosztálynak; 
Pedagógusoknak kredit pontot ér

Első lépések a digitális világba – IKER1 szintű képzés E-000110/2014/D004
Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER2 szintű képzés E-000110/2014/D005

2019. január 8 és 2019. január 14-én induló képzésre várjuk a jelentkezőket

Egyéb hatósági Képzések
Gépkezelő hatósági vizsga

Tűzvédelmi szakvizsga

Járművezető képzések:
„C” „D” és kombinált „CE” kategóriában

Jelentkezni minden képzésünkre folyamatosan lehet:
személyesen ügyfélfogadási időben 8-16 óra között, a

Miskolci Felnőttképző Központ Kft. irodájában: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.
E-mail-ben az info@miskolcifelnottkepzo.hu címen

További információ: +36/46/781-918

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.
adószám: 22198107-2-05

engedélyszám: E-000110/2014
www.miskolcifelnottkepzo.hu
info@miskolcifelnottkepzo.hu

Telefon: 46/781-918
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– Milyen gyakran kell mellékmérőt cserélni?
– Minden vízmérő órát (ha nem hibásodik meg) 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

– Mellékmérő cserét követően bejelentést 
hogyan tehet?

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

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

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

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

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

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

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

végzésre?
A vízórák beépítése után a gyártó az óraszer-

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

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

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

–  mérőhelyhez való közvetlen hozzáférés nem 
biztosított.

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

Ezen felül a felhasználókat terheli a mérőhelyek 
átalakításának költsége is: 

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

Ezeket az átalakításokat javasoljuk előzetesen 
szakemberrel elvégeztetni!

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

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

Bükki forrásból

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 
MELLÉKVÍZMÉRŐ-CSERÉRŐL 

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

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

Minden kedves ügyfelünknek  
áldott, békés karácsonyt  

és sikerekben gazdag újévet kívánunk.
 

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

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

2018. december 15., szombat:   8:00–12:00

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

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

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

 
Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását megelőző negyedórában már  

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

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

Bükki forrásból
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POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria

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

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

Az akció érvényes: 
2018. 12. 15-től 2018. 12. 21-ig 

Tide mosópor, 1,5 kg,  
   (színes ruhához), 666 Ft/kg 999 Ft

Persil mosókapszula, 15 db-os, 60 Ft/db 899 Ft

Axe izzadásgátló roll, férfi, 50 ml, 6980 Ft/l 349 Ft

Surf mosógél, 4,9 l, (color), 449 Ft/l 2199 Ft

Old Spice ajándékcsomag  
   (after shave, deo, tusfürdő) 2199 Ft

Denim ajándékcsomag  
   (after shave, deo, tusfürdő) 1999 Ft

Dove női ajándékcsomag (deo, tusfürdő) 1699 Ft

BU női ajándékcsomag (deo,tusfürdő) 949 Ft

STR8 ajándékcsomag (deo, tusfürdő) 1199 Ft

Porcelán kínáló tányér, 26 cm (mintás) 499 Ft 
Karácsonyi mintás porcelán sütis tányér 249 Ft

Karácsonyi mintás porcelán bögre 249 Ft

Karácsonyi mintás székpárna, 33x33 cm 610 Ft

Karácsonyi csomagolópapír, 200x70 cm 249 Ft

Apróhirdetés
Kis-Londoni társasági kiskutyák 
eladók. Lakásban-szabadban egy-
aránt tartható. Szebb lesz a kará-
csony egy hűséges társsal. Ár: 30 
ezer Ft. Telefon: 20/411-2526.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 
2018. 09. 17-től minden hétfőn és 
csütörtökön 18 órától a Göröm-
bölyi Művelődési Házban. Négy 
éves kortól, kezdőket és hala-

dókat egyaránt várunk. Tel.: 06-
20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni 
tudó ácsot és korábban ács mel-
lett dolgozó segédmunkást ke-
resek Miskolc és környékére, nem 
csak tetőn végzendő munkákra. 
Tel.: 06-20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázs-
kapuk cseréje óriási kedvezmény-
nyel, teljeskörű árnyékolástechni-

kával. Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Kárpittisztítás! Minden típu-
sú bútorkárpit helyszíni tisztítá-
sa gyors száradási idővel. Ülőgar-
nitúrák, ágyak, kanapék, székek, 
és mindennemű kárpitozott felü-
let azonnali tisztítása garanciával. 
Tel.: 70/320-3483, www.tisztito-
miskolc.hu.
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Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kér-
jük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-17 
óra között.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Idén is megnyílt az „Angyalkert” a civil szervezetek 
karácsonyfáinak kültéri tárlata november 29-én, a vá-
rosháza udvarán. Kiss János alpolgármester köszön-
tőjében úgy fogalmazott: a 33 karácsonyfa, amely az 
udvaron áll, az örömet, az ünneplést szimbolizálja. Kö-
szönetet azért a munkáért, amit a miskolci civil szer-
vezetek 2018-ban is letettek az asztalra a kulturális, 
szociális, tudományos területeken, valamint a sportélet szervezésében. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és 
Társadalmi Konzultáció Főosztályának főosztályvezetője kihangsúlyozta: örvendetes és példaértékű, hogy ennyire színes Mis-
kolcon a civil szervezetek világa, hogy ilyen sok területen segítenek, tevékenykednek.                            FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ 

Téli kellékek
4

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. 

Baleset a tapolcai el-
ágazásnál

Komoly baleset történt vasárnap dél körül Miskolcon, a tapolcai 
elágazásnál. Több mentő, rendőrautó érkezett a helyszínre, nagy volt 
a forgalmi torlódás. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság érdeklődésünkre annyit közölt, hogy elsődleges infor-
mációik szerint két személyautó ütközött össze a helyszínen, nem 
sokkal déli 12 óra után. A balesetben személyi sérülés is történt, a 
helyszínre riasztották a mentőket. 

Bántalmaztak egy nővért egy miskolci kórházban
A miskolci rendőrök előállítottak egy 66 éves miskolci nőt, vala-

mint 14 éves leány unokáját, mivel bántalmaztak és életveszélyesen 
megfenyegettek egy nővért egy miskolci kórházban. Az eset decem-
ber 8-án, 19 óra körül történt, a gyanúsítottak munkavégzése közben 
fenyegették meg a nővért azzal, hogy megölik, illetve az idősebbik nő 
meg is ütötte az ápolónőt. A Miskolci Rendőrkapitányságra előállí-
tott nőt és unokáját a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, elle-
nük közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást.

Rablás a temetőben
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-

tat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság M. László 26 éves 
helyi lakossal és ez idáig ismeretlen társával szemben. A rablók de-
cember 10-én dél körül az egyik miskolci temetőben pénzt kértek 
buszjegyre egy nőtől, aki ezer forintot adott át nekik. Ezek után erő-
szakkal elvették a táskáját, amiben közel 30 ezer forint készpénz, 

pénztárca és személyes ira-
tok voltak. A bejelentést kö-
vetően a járőrök azonnal a 
helyszínre mentek, ahol az 
egyik rablót még a helyszí-

nen elfogták, míg társát jelenleg is keresik.

Többen megsérültek a Besenyői utcában 
A rendőrség tájékoztatása 

szerint többen megsérültek 
abban a balesetben, amely de-
cember 8-án dél körül történt 
Miskolcon, a Besenyői utcá-
ban. Úgy tudjuk, két autó ka-
rambolozott eddig még isme-
retlen okból, az ütközésben 
egy ember súlyosan, egy pedig 
könnyebben sérült. 

Kigyulladt egy szolárium Miskolc belvárosában
Tűz ütött ki egy szoláriumként üzemeltetett épületben december 

11-én reggel Miskolc belvárosában, a Hunyadi János és Dayka Gábor 
utca sarkán, egy szoláriumként működtetett épületben. A helyszínre 
a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két vízsugárral 
oltották el a lángokat, majd megkezdték az épület átszellőztetését és 
átvizsgálását.  Elsődleges információink szerint az eset során senki 
nem sérült meg.

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

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Gyorsan telik majd a hét, pe-
dig rengeteg dolgot eltervezett, és fél, hogy nem lesz elég ideje 
mindezt megvalósítani. Hagyjon egy kis időt a pihenésre is, va-

lamikor muszáj regenerálódni, enélkül a munka sem megy.

Bika (április 21 - május 20) Olyan helyen járhat, ahol tudja, 
hogy nem látják szívesen, de most ezen az ösvényen kell ma-
radnia, ha el akarja érni azt, amire vágyik. Ha sok támogatásra 

nem is számíthat, az elszántságát tiszteletben tartják.

Ikrek (május 21 - június 21) Nem tud pihenni, valami nem 
hagyja nyugodni, pedig könnyen lehet, hogy olyasmiről van 
szó, amivel kapcsolatban most nem sokat tehet. Fordítsa az időt 

arra, hogy energiát gyűjt, hamarosan szüksége lesz rá.

Rák (június 22 - július 22) Úgy érzi, végre nyugalmat talált, 
olyan biztos ponton érzi magát, ahol nem sok minden miatt kell 
aggódnia. Ne feledje azonban, hogy ha nem kockáztat, nem is 

nyerhet. Gondolja át, elegendő-e az, amije van.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Vannak dolgok, amelyek 
akkor is ott vannak, ha nem akar róluk tudomást venni. Jobb 
szembenézni a tényekkel, ha nagyon nem tetszenek, változtas-

son rajtuk, ha pedig ez nem megy, jobb megszokni őket.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Gyorsan kell reagálnia 
valamire, és ez a sietség egyáltalán nem tetszik Önnek. Úgy érzi, 
nem tud olyan átgondolt döntéseket hozni, mint amilyeneket 

szokott. Az adrenalin segíthet, hogy gyorsabban járjon az agya.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) A jövőbe néz, és ott 
keresi a reményt, vigasztalást, ez azonban nem sokat segít, ha 
a jelenben nem találja meg a boldogságát. Keressen olyan ka-

paszkodókat, amelyek most is képesek örömmel eltölteni.

Skorpió (október 24 - november 22) Valaki olyasmit mond-
hat vagy tehet, amivel megbántja, és ezt egyáltalán nem várta 
volna tőle. Lehet, hogy jobb, ha egy kicsit visszavonul, és hagyja 

az illetőnek, hogy magától keresse fel a bocsánatkérésével.

Nyilas (november 23 - december 21) Bármennyire igyek-
szik, úgy érzi, valaki egy lépéssel Ön előtt jár. Ez azonban nem 
feltétlenül baj, kihasználhatja a helyzet előnyeit. Merítsen ihle-

tet az ő tapasztalataiból, és hamarosan előállhat a saját terveivel.

Bak (december 22 - január 20) Olyan helyzetbe kell bele-
lépnie, amit kicsit kényelmetlennek találhat, de a kezdeti ag-
godalmairól kiderülhet, hogy alaptalanok voltak. Ha pedig fel-

vette a ritmust, kiderülhet, hogy még illik is Önhöz a szerep.

Vízöntő (január 21 - február 19) Már csak néhány lépés vá-
laszthatja el a céljaidtól, de úgy érzi, most fogyott el az ereje. 
Pedig ha most meghátrál, azt is elveszítheti, amiért eddig dol-

gozott, és amit már elért. Ne adja fel, ez a tét most igazán megéri.

Halak (február 20 - március 20) Hazugságon kaphat valakit, 
de az illető még akkor is tagad, amikor szembesíti a valósággal. 
Nem bánja, mert nem az a célja, hogy mások előtt megalázza, 

Önnek az is elég, hogy tudja, nem bízhat meg benne.

FORRÓ NYOMON

Idén is megtartották az immár hagyományosnak számító 
karácsonyfa-állítást a Vologda-lakótelepen. A fenyőre kerü-
lő, hangulatos díszeket a Brunszvik Teréz Tagóvoda apróságai 
készítették. Kovácsné Budai Mária, a terület önkormányza-
ti képviselője elmondta, minden évben megszervezi a kará-
csonyfa-állítást, és rendszeresen támogatja is az óvodát. Az 
apróságok most sem maradtak ajándék nélkül, idén, az alka-
lomhoz illően szaloncukrot kaptak segítő munkájukért cse-
rébe. 

Ünnepi készülődés

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS   

FELVÉTELE

ANGYALKERT
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