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Miskolc önkormányzata naperőművet épített a Bogáncs utcai hulladéklerakó területén, az így megtermelt villamosenergiával hét önkormányzati
intézményt látnak el. Ezek éves szinten akár 25-30 millió forintot is spórolhatnak és csökken a károsanyag-kibocsátásuk is.
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KRIZA ÁKOS POLGÁRMESTER:
LUFI A TÚLÓRABALHÉ!
Munkavállalóink még a korábbi, 250 órás túlórakeret lehetőségét sem használták ki. Sem a munkaadók, sem a munkavállalók oldaláról semmiféle igény nem fogalmazódott
meg a munkaszerződések módosítására a túlórák növelése
érdekében. Így intézményeinknél minden maradt a régiben – írta közleményében január 21-én Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.
Mint fogalmazott, az ellenzéki pártok egyik politikai akciója lett az utóbbi hetekben,
hogy az önkormányzatokban
rendkívüli közgyűléseket kezdeményeznek annak érdekében, hogy ne alkalmazzák az
országgyűlés által meghozott új
túlóratörvényt az önkormányzatoknál és a tulajdonukban
lévő társaságoknál.
– Miskolcon 2019. január
7-én indítványozta az ellenzék
rendkívüli közgyűlés összehívását a témában, amelynek
időpontját január 22-re tűztük
ki. Az elmúlt időszakban megvizsgáltattam, hogy mennyire
aktuális a túlórakérdés Miskolc
önkormányzatánál és tagvállalatainál.
Semmiféle igény nem fogalmazódott meg a munkaszerződések módosítására
– A tények a következők –
hangoztatta Kriza Ákos. – 2018ban Miskolc önkormányzata gazdasági társaságainak a
Munka Törvénykönyve hatálya alatt dolgozó 2924 munka-

vállalója közül mintegy 1770
munkavállaló volt érintett túl
órával. Az átlagos, egy főre eső
túlórák száma éves szinten 105
óra/fő. A legmagasabb, átlagos,
egy főre eső túlórák száma 193
óra/fő volt. Ez pedig Miskolc
közbiztonsága érdekében a Mirend-Sec Kft. vonatkozásában
áll fent. – Vagyis munkavállalóink még a korábbi, 250 órás
túlórakeret lehetőségét sem
használták ki – hangsúlyozta a
polgármester.
– Ugyanakkor túlóra elszámolás jogcímen a 2018-as évben mintegy 400 millió forintot
vihettek haza csoport szinten
dolgozóink, sok esetben igencsak jelentősen gyarapítva ezzel
a családi kasszát. A fenti adatok
ismeretében sem a munkaadók,
sem a munkavállalók oldaláról
semmiféle igény nem fogalmazódott meg a munkaszerződések módosítására a túlórák
növelése érdekében. Így intézményeinknél minden maradt
a régiben. A túlórát ezek után
is mind a munkaadók, mind a
munkavállalók plusz pénzke-

Jakab Péter, Simon Gábor, Varga László, Nagy-Korsa Judit

reseti forrásként kezelik, ahogy
az elmúlt években tették – zárta
közleményét Kriza Ákos.
Rendkívüli közgyűlés –
hoppon maradt az ellenzék
Rendkívüli városi közgyűlés
összehívását kezdeményezték
tehát január 22-én Miskolcon
ellenzéki képviselők. Előterjesztésükben arra tettek javaslatot, hogy a száz százalékban
önkormányzati tulajdonban
lévő gazdasági társaságoknál
ne vezessék be a túlóraszám és
a munkaidőkeret emelését, il-

Fotó: Minap archív
megtiltaná a városi cégeknél
a 400 órás túlórakeret bevezetését, teljes mértékben életszerűtlen és indokolatlan, kizáró-

ellenértékeként – hangoztatta
az alpolgármester.
Az ellenzéki előterjesztést
nem vette napirendre a grémium, a szavazást követően Kiss
János bezárta az ülést, a kormánypárti politikusok elhagyták a termet. Több ellenzéki
aktivista is jelen volt, akik ellenzéki politikusokkal együtt,
hangos kiabálással fejezték ki
nemtetszésüket.
Ellenzéki sajtótájékoztató
A rendkívüli közgyűlést követően ellenzéki önkormányzati és országgyűlési képviselők – Badány Lajos (Jobbik),

hogy ebben a fontos kérdésben
nem tudtak véleményt cserélni. Álláspontjuk szerint a helyi munkaerő-problémát azzal
kell kezelni, hogy közelítik a
bérszínvonalat az európaihoz,
illetve hazatérésre ösztönzik a
már külföldre távozott magyar
munkavállalókat. Nagy-Korsa Judit szerint a visegrádi országokban 500 euró fölött van
a minimálbér, hazánkban 462.
Simon Gábor úgy fogalmazott,
azt szeretnék, ha a miskolciak
túlóra nélkül is többet keresnének. Ha igaz, hogy a 250 túl
órakeretet sem lépték át, akkor
semmi nem akadályozta volna

letve hasonló intézkedést javasolnak a Miskolcon bejegyzett,
itt működő gazdasági társaságok esetében is. Azt is javasolták, hogy a közgyűlés forduljon a helyi kormánypárti
országgyűlési képviselőkhöz:
kérjék a törvény hatályon kívül helyezését. A rendkívüli
közgyűlést Kiss János alpolgármester vezette le, tájékoztatása
szerint Kriza Ákos polgármester betegsége miatt volt kénytelen távol maradni.
Kiss János: az előterjesztés
kizárólag a politikai
hangulatkeltést szolgálja
Visszaidézve Miskolc polgármesterének előző napi
nyilatkozatát, Kiss János úgy
fogalmazott: – Jól láthatjuk,
hogy az előterjesztés, ami

A grémium nem vette napirendre az ellenzéki előterjesztést
lag a politikai hangulatkeltés
céljait szolgálja. Közben teljesen megfeledkezik arról a
tényről, hogy 2018-ban mintegy 400 millió forintot fizettek ki a ledolgozott túlórák

Nagy-Korsa Judit (DK), Simon Gábor (MSZP), Jakab
Péter (Jobbik) és Varga László (MSZP) – sajtótájékoztatót
tartottak a városháza aulájában, sajnálatosnak nevezve,

meg a vitát, nyugodtan megszavazhatták volna az előterjesztést, vállalhatták volna a
vitát a kormánypártiak – fogalmazott az MSZP miskolci
frakcióvezetője.

Fidesz-KDNP: A miskolciak minőségi munkahelyeket és minőségi
béreket várnak politikusaiktól, nem műbalhékat!
A Fidesz-KDNP miskolci
képviselőcsoportjának az a
határozott véleménye, hogy
a rendkívüli közgyűlés kezdeményezése az ellenzéknek
a politikai figyelemfelhívás,
a műbalhé csinálás tipikus
esete volt – nyilatkozta a
közgyűlést követően Soós
Attila, a Fidesz miskolci
frakciójának vezetője.
Mint mondta, Kriza Ákos,
városunk polgármestere, a napokban tényekkel támasztotta
alá, hogy az új túlóratörvény
semmilyen szinten nem sérti
a miskolci önkormányzat gazdasági társaságainak munkavállalóit, hiszen 2018-ban
Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata gazdasági
társaságainál, a Munka Tör-

vénykönyve hatálya alatt dolgozók estében az átlagos, egy
főre eső túlórák száma éves
szinten mindössze 105 óra/
fő volt – A legmagasabb átlagos egy főre eső túlórák száma pedig 193 óra/főt tett ki.
Vagyis munkavállalóink még
a korábbi 250 órás túlórakeret lehetőségét sem használták ki. Ugyanakkor túlóra elszámolás jogcímen, 2018-ban,
mintegy 400 millió forintot
vihettek haza csoport szinten
dolgozóink, jelentősen gyarapítva ezzel a családi kasszát –
emlékeztetett Soós Attila, kiemelve, hogy Miskolcon tehát
az új túlóratörvény nem ügy
és nem okozott semmilyen feszültséget.
– Mindezek alapján, a Fidesz-KDNP frakciója a rend-
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kívüli közgyűlésen nem támogatta, napirendre sem vette
az ellenzéki pártoknak azt a
kezdeményezését, amely javaslatuk a vonatkozó törvény

helyi alkalmazását akadályozta volna. A Fidesz-KDNP miskolci képviselőcsoportjának
az a határozott véleménye,
hogy a rendkívüli közgyűlés

kezdeményezése az ellenzéknek a politikai figyelemfelhívás, a műbalhé csinálás tipikus esete volt – tette hozzá a
kormánypárti politikus.

– A Fidesz-KDNP városvezetés nyolc esztendeje alatt, közel 15 százalékról, 5 százalék alá
esett a regisztrált munkanélküliek száma: 2019-re a küszöbére érkeztünk annak a kornak,
amikor elmondhatjuk, hogy aki
akar, az dolgozhat is Miskolcon!
Két év alatt önkormányzatunk
alkalmazásában, illetve a város
gazdasági társaságainál dolgozók bérét pedig jóval az országos átlagot meghaladó mértékben, átlagosan, mintegy 35
százalékkal emeltük.
Szerintünk ezek a valódi
közérdeklődésre számot tartó közös ügyeink és törekvéseink! A miskolciak minőségi
munkahelyeket és minőségi
béreket várnak politikusaiktól, nem műbalhékat! – zárta
szavait Soós Attila.
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Több tízmilliót spórolhatnak az intézmények
Miskolc önkormányzata –
az országban példaértékű
módon – 1 megawatt kapacitású naperőművet épített a
Bogáncs utcai hulladéklerakó területén, az így megtermelt villamosenergiával hét
önkormányzati intézményt
látnak el, amelyek éves szinten
akár 25-30 millió forintot is
spórolhatnak és csökken a ká
rosanyag-kibocsátásuk is.
Csak hogy érzékeltessük a
beruházás nagyságát, leírunk
néhány érdekességet a projektzáró eseményre kiadott
brossúrából: a Bogáncs utcai
naperőmű egyidőben leadott
teljesítményével
körülbelül
2 ezer kilométer hosszúságú
LED-füzért lehetne kivilágítani. Vagy éppen a teljes termelését felhasználva egy év alatt
100 millió mobiltelefont tudnánk feltölteni.

Ennél persze jóval ésszerűbb
és fontosabb célokra használja
fel a nap energiáját Miskolc önkormányzata. Mint a csütörtöki zárórendezvény alkalmával
Vécsi György energetikáért és
közműszolgáltatásokért felelős
polgármesteri biztos elmondta,
a naperőmű hét önkormányzati intézményt, ingatlant – a
Miskolci Vízmű Szennyvíztelepét, a Művészetek Házát, az
Ady művelődési házat, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárat, a színházat, az
Őszi Napsugár Otthont, valamint a polgármesteri hivatalt –
látja el villamosenergiával.
– Az intézmények jelentős,
éves szinten 25-30 millió forintos megtakarítást könyvelhetnek majd el a naperőműnek
köszönhetően, hiszen a jövőben
nem kell fizetniük a villamosenergiáért, csak a használatért –
emelte ki a polgármesteri biz-

tos, rámutatva egyúttal arra is,
hogy a város ismét egy példaértékű projektet valósított meg: a
miskolci az első önkormányzat,
ami ilyen méretű naperőművet
épített, amivel az intézményei
energiafogyasztását csökkenti.
– Bízunk abban, hogy jó példával járunk elől a többi megyei
jogú város számára.
Vécsi György ismertette továbbá, hogy a korszerű
naperőmű 15 év múlva is 90
százalék feletti névleges teljesítményre lesz képes. A város egyik fontos célkitűzése,
hogy 2030-ra a városi intézmények 100 százalékban helyben termelt energiát használjanak. A város a Bogáncs utcai
naperőművel egy újabb lépést
tett e cél elérése felé.
Pfliegler Péter alpolgármestertől megtudhattuk azt
is, hogy a beruházás eredményeként éves szinten mintegy

1000 tonnával csökken a város
a széndioxid-kibocsátása, ami
fontos célkitűzés a „Green City”
mozgalomhoz 2011-ben csatlakozott miskolci önkormányzat
számára.
– Az elmúlt években Miskolc
sokat tett azért, hogy jobb, élhetőbb, tisztább környezetet
biztosítson az itt élők számára
– húzta alá az alpolgármester. –
Ma már 32 ezer miskolci lakás
távfűtését nagyobb részt meg-

újuló, geotermikus energiával
biztosítjuk; új CNG buszok
és új villamosflotta biztosítja a környezetbarát közösségi
közlekedést; és több intézményénél is telepített már az önkormányzat háztartási méretű
napelemes kiserőműveket –
hogy csak néhányat említsünk
az elmúlt évek példaértékű fejlesztéseiből.
Pfliegler Péter hozzátette:
Miskolcon jelenleg 140 projekt

fut az önkormányzat, a magyar
kormány és az Európai Unió
társfinanszírozásával. – Célunk, hogy minél több zöld és
okos megoldást alkalmazzunk,
hogy minél több ilyen projektünk legyen.
A Bogáncs utcai naperőmű
406 darab beton alaptestből,
58 tartószerkezetből, összesen
3480 monokristályos napelempanelből áll, amelyek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak magas cellahőmérséklet és rossz
fényviszonyok esetén is. Kiépítették továbbá az irányítástechnikai, védelmi, távközlési és automatikai rendszert is, ami az
erőmű felügyelet nélküli folyamatos üzemeltetését biztosítja.
A projekt 100 százalékos támogatással, az Európai Unió
és a Magyar Állam hozzájárulásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás összege bruttó 770 708
906 forint.

Felavatta új gyártócsarnokát Miskolcon a GS Yuasa
Elkészült az elektromos autókhoz tartozó lítiumionos akkumulátorokat gyártó, high-tech japán cég, a GS Yuasa
miskolci üzemcsarnoka, ezzel lezárult az építkezés első
fázisa. A csütörtöki átadás alkalmával elhangzott, az év
második felében induló termeléshez hamarosan elkezdik a
szükséges munkaerő felvételét.
A high-tech japán cég 8600
négyzetméteres üzemcsarnoka a 304-es főút Miskolcról kivezető szakaszánál található.
Az innovatív technológiájáról
ismert GS Yuasa 2018-ban jelentette be, hogy közel 9 milliárd forintból Miskolc déli
ipari parkjában építi fel első
európai gyárát. A cég tavaly
ünnepelte fennállása 100. évfordulóját, az alapítók úttörők
voltak, hiszen ők fejlesztették
ki az első akkumulátorokat
Japánban. Ma már világszerte használják a termékeiket,
17 országban, 37 telephelyen,

megközelítőleg 15 ezer embert
foglalkoztatnak.
A kiotói cég magyarországi leányvállalatát, a miskolci
székhelyű GS Yuasa Magyarország Kft.-t 2017. október 30án jegyezték be. A beruházást
bejelentő tavaly januári sajtótájékoztatón elhangzott, azért
esett Miskolcra a választás,
mert a város nagyon jól kiépített infrastruktúrával rendelkezik és magasan képzett
szakembereket tudnak itt alkalmazni. Ugyanakkor az is
fontos volt a vállalat számára,
hogy Miskolc a hétköznapok-

Innovatív japán beruházás
ban is környezetbarát megoldásokra törekszik.
A miskolci üzemcsarnok
alapkövét tavaly márciusban
rakták le. Takamura Hiroshi, a
GS Yuasa Hungary Kft. ügyvezetője a csarnok mostani

átadásánál érdeklődésünkre elmondta, a japán vállalat
tovább bővíthető, a miskolci
gyár az első ilyen Japánon kívüli üzemük. Hozzátette, az
első ütemben megépült üzemcsarnokot később jelentősen
bővíteni szeretnék. A tervek
szerint a tömeggyártás az év
második felében elkezdődik,
év végére pedig a szállítás is
megkezdődhet a világ minden
tájára. A cég ügyvezetője hozzátette, már elkezdték a toborzást. A cég szoros együttműködést tervez a Miskolci
Egyetemmel és a helyi iskolákkal, hogy minél több tehetséges és jól képzett dolgozóval
tudják bővíteni a csapatukat.
Pfliegler Péter alpolgármester arról szólt, hogy az első fázisban több mint félszáz munkavállalót
foglalkoztatnak
majd. – Úgy gondolom, ez a
fejlesztés jól beleillik a miskolci zöld és okos beruházások

sorába. Egyrészt azért, mert
a déli ipari parkban geotermikus energiát használnak a
csarnokok fűtéséhez, másrészt
pedig azért, mert a cég innovatív technológiát telepít a városba, ami illeszkedik Miskolc
környezetbarát és smart törekvéseihez. Az itt készülő lítiumionos akkumulátorok globális szinten is hozzájárulnak
a széndioxid-kibocsátás mérsékléséhez – ebben Miskolc
eddig is élen járt a Magyarországon. Az is fontos számunkra, hogy a cég munkatársai

magasan képzettek, tudásukat
részben a város oktatási intézményeiben sajátították el, de a
GS Yuasa továbbképzéseket is
tart számukra – emelte ki az
alpolgármester.
Az üzemátadó ünnepségen
a kivitelező Tsuchiya Hungary
Kft. ügyvezető igazgatója, Kunikazu Yamamoto jelképesen
átadta az üzem kulcsát Takamura Hiroshinak. A miskolci beruházást a magyar kormány 465 millió forint vissza
nem térítendő támogatással
segíti.
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FELROBBANTOTTA AZ INTERNETET A HERMAN GIMNÁZIUM VIDEÓJA!

We are the World – pár nap alatt félmillió
megtekintés
A Miskolci Herman Ottó
Gimnázium nemrégiben
debütált We are the World
feldolgozása hihetetlen
gyorsasággal söpört végig
az interneten, és elképesztő népszerűségre tett szert.
A klipet pár nap alatt több
mint félmillióan látták a
Youtube-on.
Az ötlet, hogy dolgozzák
fel Michael Jackson kultikussá vált világslágerét, Kiss
Zoltántól, a Herman Ottó
Gimnázium magyar szakos
pedagógusától származik, ő
volt a forgatás ötletgazdája és
a klip rendezője is. Régi nagy
kedvence a We are the World
és örömmel tapasztalta, hogy
a mostani generációt épp an�nyira megérinti a dal, mint őt
gyermekkorában. Korábban
egy kolléganője már felvetette, hogy előadhatnák a számot
a tanulóknak, ebből azonban
akkor nem lett semmi. Tavaly decemberben viszont elkészült a We are the World
hermanos feldolgozása, az iskola udvarán pedig felvették a
hozzá tartozó klipet is. A produkcióban az iskola minden
évfolyamából közreműködnek diákok, a tantestület tagjai
közül heten énekelnek szólórészt a dalban. A feldolgozásban minden hang hermanos
diák vagy tanár hangja és két
kivétellel minden szereplő a
saját hangján énekel.

– Arra voltam kíváncsi, működik-e ez az összefogás-érzés
ma itt, a Herman Ottó Gimnáziumban. Hogy össze tudjuk-e
fogni ezt a nyolcszáz diákot, a
sok pedagógust. Fel tudunk-e
együtt mutatni valami olyat,
ami maradandó, értékes és
még a léleknek is szól egy picit – mondta el Kiss Zoltán,
amikor a feldolgozás hátteréről
kérdeztük. Ekkora hirtelen jött
népszerűségre, és ennyi pozitív
visszajelzésre, médiavisszhangra viszont ö sem számított, a
feldolgozás elkészítését sem az
motiválta, hogy több százezres
nézettséget érjenek el.
– Ez a visszhang és érdeklődés borzasztó nagy hitet
ad nekünk, pedagógusoknak.

zösséget is épít, emberi kapcsolatokat mélyít el – nyilatkozta a tanár.

Annak ellenére, hogy rengeteg kihívással járt a forgatás, láthatóan nagyon megér-

Látjuk, hogy az embereket
még érdeklik azok az értékek,
amelyek nem csak tárgyi dolgok, és nem feltétlenül csak
papíron kimutathatóak. Az
iskola sem csak tárgyi tudást
közvetít, hanem lelket és kö-

te a befektetett munka. Mint
megtudtuk, a sikerhez kellett
egy nagyon jó hangtechnikus
is – egy lelkes szülő, aki több
mint hetven verziót készített a feldolgozáshoz. Ugyancsak kellett egy operatőri

gárda, akikkel már korábban
más iskolai produkciókban is
együttműködtek. – És persze

vagyunk rá – hangsúlyozta
Kiss Zoltán.
A klip azzal kezdődik, hogy
egy kisfiú egy hideg téli napon
énekelni kezdi Michael Jackson és Lionel Richi világhírű
dalát a miskolci gimnázium
udvarán. A kisfiú – Lányvári
Áron, a videó egyik főszereplője – érdeklődésünkre elmondta: nagyon élvezte a forgatást,
örült, hogy részt vehetett rajta.
Külön örömére szolgált, hogy

sünkhöz – itt végzett diákok,
szülők, mindazok, akik valamilyen módon kötődnek az
iskolához. Ekkora médiafigyelemre azonban nem számítottunk.
Örülünk a kedves visszajelzéseknek, amelyek az iskolai
közösséget méltatják, mindez
nagyon jól esik, és az is, hogy
a jelek szerint sikerült eljuttatni az emberekhez azt az üzenetet, amit szerettünk volna. Azt

kellenek az ilyen őrületesen jó
hangú gyerekek is, akik itt az
iskolában vannak, mernek és
tudnak mutatni magukból valamit. Ez a videoklip egy abszolút csapatmunka minőségi
eredménye, nagyon büszkék

a többieken is látta, mennyire
lelkesen énekelnek.
A médiafigyelem Madarász
Pétert, a gimnázium igazgatóját is meglepte. – Arra számítottam, hogy sokan gratulálni
fognak az újabb megjelené-

akartuk, hogy tanárok, diákok,
legkisebbektől legnagyobbakig
együtt énekeljenek és együtt
alkossunk valamit, aminek értéke és üzenete van – zárta
gondolatait az intézmény vezetője.

Kiss Zoltán és Lányvári Áron

„AZ EU CIVILJEINEK EGYÜTTES EREJE”
– CIVIL AKADÉMIA MISKOLCON
Alexandr Iszajevics Szolzsenyicin, Nobel díjasként
immáron a szabad világban,
Londonban 1976-ban tartott előadásában így fogalmazott: „A legveszélyesebb, hogy
a Nyugat elvesztette veszélyérzetét, még azt sem veszi észre,
honnan érkezik viharsebesen a
fenyegetés, a bolygó más helyére képzelik, és arrafelé szegezik
csenevész tegezük nyilait. A legveszélyesebb, hogy a Nyugatban
már nincs akarat, hogy megvédje önmagát. Mi, elnyomott
oroszok és elnyomott kelet-európaiak fájdalommal szemléljük Európa katasztrofális
meggyengülését. Szenvedésünk
tapasztalatát kínáljuk, szeretnénk, ha elfogadnák, ne kelljen
olyan mérhetetlen árat fizetni
halállal, rabsággal, mint amire
mi kényszerültünk. A Nyugat
társadalma azonban elveti a figyelmeztető szavakat”.
Döbbenetes, hogy ezek a
szavak napjainkban is érvényesek. Sőt, 1976-ban Szolzsenyicin még megbocsátóan
fogalmaz: elvesztette veszély
érzetét Európa – mondja -,
mintha csak figyelmetlenségről, véletlenről lenne szó. Azóta tudjuk, hogy tudatosan
rombolták erejét, kultúráját,
identitását, amely végül oda

vezetett, hogy, szintén Szolzsenyicinnel élve: „a XX. század ……összes fő bűntettét
az isteni magaslatokat nélkülöző emberi tudat gyarlóságai határozták meg.” És most,
Európa urai éppen annak a
vallásnak követői előtt tárják
szélesre Európa kapuit, amely
egyeduralomra tör, amint a
kommunizmus és a fasizmus
is tette.
Az ellenálló képesség tudatos gyöngítésére vonatkozó
tervekről az az Oriana Fallaci – aki keresztény ateistának
vallva magát, rendületlenül
kiállt és harcolt a szó nemes
értelmében a keresztény Európáért – lebbentette fel a
fátylat, amely tervek az 1970es évekre már határozatokban nyertek legitimációt, és

amelyek „előkészítik a szabad
mozgásteret az arab munkások számára, akik Európába
érkeznek majd, valamint biztosítják számukra az alapvető, az adott nemzet polgárait megillető jogokat”. Ő idéz
a Strasbourgi Határozatból:

„szükséges biztosítani a bevándorlók és családjaik számára a megfelelő lehetőséget
vallásuk és az arab kultúrájuk
gyakorlásához”. Ezután „szükséges megteremteni a sajtó és
a média egyéb ágazatai által a
kedvező klímát a bevándorlók
és családjaik számára”.
Összegezve: „Az olyan elidegeníthetetlen jogok mellett,
amilyen a vallásuk és a szokásaik gyakorlása, valamint a
származási országukkal való
szoros kapcsolat, az a jog is
megilleti őket, hogy behozzák
a kultúrájukat Európába, vagyis hirdethetik és terjeszthetik.”
Ezt tervezték 1974-ben, mára
Nyugat-Európa szinte elveszett, a stratégák jól dolgoztak.
Pedig voltak, akik felhívták a

MEGHÍVÓ

A Civil Összefogás Fórum Klub Miskolc, együttműködve
az ÉLETFA Társadalom- és
Környezetkultúra Alapítvánnyal,
az ÉLETMŰTÁRS Művészeti és Civilitikai Egyesülettel,
az ÉLTETŐ LÉLEK Alapítvánnyal,
a Versbarátok Körével valamint
az 1956-os Vitézi Lovagrend Baráti Társasággal,
tisztelettel meghívja

2019. JANUÁR 31-ÉN 17.30 ÓRÁRA
Miskolcon a Tudomány és Technika Házába (Görgey A. u. 5)
Témánk a SORSKÉRDÉSEK sorozatban:
AZ EU CIVILJEINEK EGYÜTTES EREJE
Vendégeink: Csizmadia László a CÖF_CÖKA elnöke,
ifj. Lomniczi Zoltán alkotmányjogász, a CÖF szóvivője,
Zétényi Zsolt ügyvéd, Szabó Anett médiaszakember.
Közreműködik: Hortai Rita előadó (Versbarátok Köre)
veszélyre a figyelmet. Az európai társadalmak azonban a
kényelembe süppedve nem törődtek a figyelmeztetéssel.
Következésképpen, most
már a 24. órában vagyunk.
Európa politikus-elitje az égető sorskérdés, például a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentése helyett,
az identitásunkat adó keresztény/zsidó kultúra megőrzése
helyett a minden más vallást
elvető iszlám követőinek betelepítésén serénykedik. Ennek a politikának a feladását
csak egy Európa-szintű civil

együttműködés kényszerítheti ki. A CÖF által kezdeményezett
együttműködés
megvalósulni látszik, a Civil
Együttműködési Tanácsban
elért eredményekről és tervekről számolnak be vendégeink, 2019. január 31-én 17,30
órakor a Tudomány és Technika Házában.
A rendezvény nem sajtónyilvános. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni az alábbi linken
lehet: https://goo.gl/forms/
LloKhfU183vHwzFG3
DR. LENGYEL ATTILA
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Átadták a 2018-as Múzsa-díjat

„ÉN ITT AKAROK NYERNI, NEKEM
EZ A HAZAI PÁLYA”
Aranyosi Péter humorista vehette át szombat este a
tizenhetedik Múzsa-díjat, a
Miskolci Nemzeti Színházban tartott díjátadó gálán.
A lokálpatrióta elismerést
minden évben, a magyar
kultúra napjához kapcsolódva adják át a kuratórium
által már novemberben kiválasztott művésznek.

A Múzsa Díj Alapítvány kuratóriuma 2018-ban a Dumaszínház tagja, a Showder Klub állandó fellépője, a
Karinthy-gyűrűvel
elismert
művész, Aranyosi Péter mellett tette le voksát. A Miskolcot
imádó és estjein a városról is
sokat mesélő humorista elérzékenyülve fogadta a hírt.
A gálán Pfliegler Péter, Miskolc város alpolgármestere
úgy fogalmazott, egy település
akkor tud sikeresen fejlődni,
ha a város vezetésének elkötelezettsége párosul az adott
településen élő polgárok és
vállalkozások támogatásával

és lelkesedésével. Ennek sikeres példája a 2015-ben Pro
Urbe díjjal kitüntetett Miskolci Múzsa Díj Alapítvány.
„Hangulat, jövőkép és imázs”
– olyan területek, amelyek elengedhetetlenek az itt lakók jó
életminőségéhez és az ide látogatók kellemes időtöltéséhez.
Ugyanakkor olyan feladatok
is vannak, amelyekhez a Ka-

rinthy-gyűrűvel elismert Aranyosi Péter eddigi munkássága
során jelentősen hozzájárult hangoztatta az alpolgármester.
Mint ismert, a Múzsa Díjat
minden évben olyan személynek, vagy intézménynek ítélik
oda, aki, vagy amely jó hírét viszi a városnak, előadói, alkotói
munkája nyomán. – Ebben a
munkában pedig a humor legalább olyan hatékony eszköznek bizonyul, mint egy jól felépített imázskampány. Fontos,
hogy környezetünkben olyan
emberekkel vegyük magunkat körül, akik jó példával járnak előttünk, akikre fel tudunk

ROSSZ VERSEK
EGY JÓ FILMBEN

Egy fiatal magyar alkotó
második filmjét vetítették
le a Művészetek Háza Béke
Art mozitermében kedden
délután, a magyar kultúra napja alkalmából. Reisz
Gábor legújabb, Rossz versek című filmjét választották idén a szervezők.
Minden évben megemlékeznek a magyar kultúra
napjáról a Cine-Mis Nonprofit Kft. mozitermeiben.
Bíró Tibor ügyvezető elmondta, már hagyomány náluk, hogy magyar filmet vetítenek ilyenkor. – Idén azért
választottuk Reisz Gábor második filmjét, mert december
27-én volt a bemutatója, tehát

friss, új film,
ráadásul nagy
sikere volt. Ez
a tehetséges,
fiatal rendező
első filmjével,
a Van valami
furcsa és megmagyarázhatatlan
című
művével Zukor Adolf-díjat nyert a 2014-es CineFesten. Számunkra természetes,
hogy a magyar kultúra napján a magyar filmművészetet
helyezzük előtérbe. Ezzel is
fel szeretnénk hívni a figyelmet, milyen nagyszerű alkotások születnek ma és születtek korábban is. Tavaly a
Körhinta felújított változatát
vetítettük a nézőknek, a régi,
kultikussá vált klasszikust –
hangoztatta Bíró Tibor.
A most vetített film alcíme: A szerelem viccesen tud
agyonnyomni!A magánéleti
problémák feldolgozása mellett, szubjektív képet kapunk
a filmben Magyarország jelenéről is.

nézni, akik értékeiken, céljaikon, aktív részvételükön keresztül előremozdítják, jobbá
teszik a világot akár a családban, akár kisebb-nagyobb közösségekben, így egy városban
is - emelte ki Pfliegler Péter.
– Kiváló érzés ilyen társaságban lenni és öröm tudni, hogy
egyre több ilyen személyiség
munkálkodik
városunkban.
Városunk gazdasága, a kultúra,
a turizmus egyaránt gyorsan és
tetten érhető módon fejlődik.
Ahhoz, hogy ezen az úton tovább haladhassunk, próbáljunk
meg minél többen múzsák lenni. - Aranyosi Péter azt mond-

ja: „köszönöm neked, Miskolc”,
mi azt válaszolhatjuk neki: „köszönjük neked, Péter” - zárta
szavait az alpolgármester.
Mint ismert, a miskolci
Múzsa-díjat a Miskolci Szinvanet Zrt. azzal a céllal alapította, hogy a miskolci kulturális, művészeti élet maradandó
értékeit megőrizze az utókor
számára – erről Torma András
szólt, aki a Miskolci Egyetem
rektoraként jelenleg a Múzsa
Díj Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztét tölti be. Kifejtette: az alapító okirat azt is
kimondja, hogy azok számára
kell ezt a díjat odaítélni, akik
Miskolc város jó hírnevét országosan és külföldön is jelentősen növelik alkotásaikkal,
munkáságukkal.
A rektor úgy fogalmazott,
az alapítvány és a kuratórium
munkáját nem eléggé ismeri a
közvélemény, ezért úgy döntöttek, hogy ezen változtatni
kell. – Idomulnunk kell a megváltozott világhoz, körülményekhez – hangoztatta. Év köz-

ben is jelen kell lenni a város
művészeti, kulturális életében,
például Múzsa-díj pódiumot
fognak szervezni és működtetni. – A folyamatos jelenlétet
erősítenünk kell egy Múzsa-díj
Facebook-profil megalkotásá-

és szeretete, mély lokálpatrióta
elkötelezettség jellemezte. – Pályája során soha nem mulasztja el hangoztatni miskolciságát
– húzta alá. Zárásként Aranyosi Péter önéletrajzából idézett:
„Lehet bárhol jó a fellépésem, de

val és működtetésével is, valamint a gálaműsor megújításával – fűzte hozzá.
Torma András arról is szólt,
hogy Aranyosi Péter munkásságát mindig Miskolc város és Borsod-Abaúj-Zemplén megye kulturális életének ápolása, tisztelete

Miskolc mindig is más lesz a számomra: én itt akarok nyerni, nekem ez a hazai pálya”.
A 2018-as Múzsa-díjat Torma
András és Pfliegler Péter adták
át Aranyosi Péternek, aki a tőle
megszokott humorral köszönte
meg Miskolc elismerését.

A magyar kultúra napja 2019
Wass Albert levelei, versei, írásai alapján összeállított Irodalmi műsort láthattak, hallhattak
a magyar kultúra napja alkalmából a miskolci
nézők Rékasi Károly színművész tolmácsolásában kedden, a Művészetek Házában.

WASS ALBERT
ÖRÖKSÉGÉRŐL
MISKOLCON

A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük január
22-én, annak emlékére, hogy
– a kézirat tanúsága szerint –
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések évről évre alkalmat

adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.
A központi, városi ünnepségen idén Rékasi Károly bu-

dapesti színművész Wass
Albert: Szerelmem, Erdély
című önálló előadóestjét láthatta a miskolci közönség, a
Művészetek Házában. A műsor anyagát - Wass Albert levelei, versei, írásai alapján Koltay Gábor állította össze,
Tóth Zoltán zenei szerkesztő
közreműködésével. Az előadás a második világégés után
imádott Erdélyéből menekülni kényszerülő, életének
nagyobbik felét emigrációban élő író lelki és szellemi vívódásait, a megkapaszkodással járó gyötrelmeket
igyekezett bemutatni.

A Szeleczky Zitához írott
leveleiből az derül ki, hogy a
maga korában rendkívül ismert és az emigrációban is
közkedvelt színésznő nagy
népszerűsítője volt Wass Albert verseinek. A megidézett
levélrészleteket a műsorban
az író ismert versei és a különböző prózai műveiből vett
idézetek egészítették ki. Az
előadóest eszköztára további
tartalmi és szcenikai elemekkel is kiegészült, szerepet kapott benne a háttérvetítés, és
az elhangzott szövegek hangulatához illő, zenei aláfestés
is.
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Finom falatok, ínycsiklandó borok a Görömbölyi
Forralt Bor és Tepertő Napon
Különleges és ínycsiklandó
forralt borok, ízletes tepertő
és pompás disznótoros várta
idén is a látogatókat az immár kilencedik Görömbölyi
Forralt Bor és Tepertő Napon. Persze a színpadi programok sem maradhattak el,
így igazán kellemesen szórakozhatott a több száz vendég
szombaton!

Czakó Zoltánné csapatával Karancslapujtőről érkezett Görömbölyre. Érdeklődésünkre elmondta, a kezdetek
óta részt vesznek az eseményen, nagy szeretettel jönnek.
– A barátaink rendezik, ők is el
szoktak hozzánk jönni a Park
Partynkra. Járjuk az országot,
fesztiválokon, főzőversenyeken veszünk részt, rengeteg
barátságot kötünk ilyenkor. A
vendégeinket hagyományos

módon készült forralt borral,
tepertővel vártuk. Jövőre is itt
leszünk! – tette hozzá.
A Görömbölyi Művelődési
Ház előtti tér teljesen megtelt
árusokkal, a finom falatokra és
kellemes kikapcsolódásra vágyó miskolciak pedig százával
érkeztek a városrészbe. Igaz,
hogy picit csípős volt az időjárás, de legalább nem esett eső,
hó, napsütésben lehetett korzózni a standok között. És hát
egyébként is: aki fázott, az finom forralt borokkal és pálinkákkal, a gyerekek pedig forró
teával űzhették el a hideget.
Déli 12 órakor, a harangszó után idén is megtartották a görömbölyi ökumenikus
Vince-napi vesszőszentelést.
Kovács András, a szervező
Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntőjében örömének

adott hangot, hogy a rendezvény kezdi kinőni a teret. Az
advent hangulatát szeretnék
átvezetni a farsangra programjukkal, apropót pedig két fontos esemény ad, amikre ezekben a napokban emlékezünk:
egyrészt január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, másrészt Vince napja kö-

rül van „a vessző pálfordulása”,
ilyenkor indul meg a természet.
Az egyesület szeretne egy
hagyományt is meghonosítani: a tavalyi Becherovka Miskolci Farsangon megtartott
jótékony pálinkázásból befolyt adományt olyan helyre
juttatják el, ahol nagy szükség
van rá. A nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református
Gyermekotthonra esett idén a
választás.

AVALON GASZTROKALANDOK

Céklás citrusos cikória saláta
avokádóval és ricottával
A január hónap a fogadalmaké. Hányszor hallottuk
már vagy mondtuk magunk is, hogy „ebben az
évben majd többet pihenek,
jobban figyelek másokra,
elkezdek sportolni, egészségesen táplálkozni”. Szepesi Gábor, az Avalon Park
kreatív séfje az utóbbi ígéret
megvalósításában szeretne
egy kis segítséget adni.

Sokan úgy gondolják, a
téli hónapokban nem lehet
igazán vitamindúsan egészségesen táplálkozni, pedig
rengeteg változatos alapanyaggal
találkozhatunk
ilyenkor is a piacokon. A hideg beköszöntével érdemes
a vitamin bevitelre odafigyelni, mert ezt a szervezetünk meghálálja. Kevésbé
leszünk betegek, fáradékonyak, lehangoltak. Sokan
nem is gondolnák, hogy a
táplálkozás mennyire befolyásolja a hangulatukat.
De mit is érdemes ilyenkor
keresni? Tudom jól, hogy
a szupermarketekben lévő
hatalmas fényes piros eprek
ilyenkor nagyon csábítóak
tudnak lenni, és talán joggal
gondolják azt, hogy ha en�nyire drága valami, akkor
biztosan finom és egészséges is. Sajnos ez nem így van.
Az epret hagyjuk meg tavasz
végére, nyár elejére. Ilyenkor
lényegesen olcsóbb és finomabb is. Télen az almát, bur-

gonyát, céklát, cikóriát,
csicsókát, édeskáposztát,
fekete retket, kelkáposztát, körtét, paszternákot,
zellergumót érdemes keresni. A felsorolásból is
látszik, hogy főleg a gumós és gyökér zöldségek dominálnak ilyenkor.
Ezek tele vannak vitaminnal és rostanyaggal.
Rendkívül változatosan elkészíthetőek, finomak, és
izgalmasak. Persze import
árukban is lehet gondolkodni. Ilyenkor jöhetnek az
igazi C-vitamin bombák a
citrusok. Mandarin, citrom,
narancs, grapefruit. Míg
Mallorcán éltem imádtam,
hogy ilyenkor bárhová néztem mindenhonnan a friss
citrusok köszöntek vissza, és
persze teljesen más élmény,
amikor egy valóban kezeletlen narancsot magad szedsz
le a fáról. Az ilyen gyümölcs
sokkal finomabb, mint amit
a boltban lehet kapni. Ezeken kívül érdemes még a banánt, lichit, avokádót, mangót, ananászt, gránátalmát és
az édesköményt is keresni.
És hogy mit is érdemes készíteni ezekből? Az én tippem egy céklás citrusos cikória saláta avokádóval és
ricottával. Hozzávalók: 1 db
cikória, ½ db grapefruit, 1
db narancs, ½ db avokádó, 1
db sárga cékla, 1 db lila cékla, 3 ek dióolaj, 3 ek extraszűz
olíva olaj, 1 ek balzsamecet,

10 dkg ricotta, 5 dkg pirított
mandula bél.
A jól megmosott céklákat
felcikkezem majd egy sütő
tepsiben összekeverem az olívaolajjal. A sárga és a lila céklákat próbáljuk elkülönítve
sütni, ha összekeverjük, csak
lilát fogunk kapni. Körülbelül 180°C-on 20 perc alatt el
is készül. Míg sül a céklánk
a többi alapanyagot is előkészíthetjük. A grapefruitot és a
narancsot megpucoljuk, majd
eltávolítjuk a külső fehér keserű részt, cikkekre szedjük a
gyümölcsöket. Az avokádót
megpucoljuk, vékony szeletekre vágjuk. A cikóriát megmossuk, leveleire szedjük. Az
előkészített
alapanyagokat
egy szép tálra összekeverve
gusztusosan kitálaljuk, majd
a megsült céklákat is elosztjuk rajta. Végül meglocsoljuk a balzsamecet és dióolaj
elegyével. A ricottát a tetejére morzsoljuk és megszórjuk
a pirított mandulabéllel. Egy
igazi téli vitaminbomba. Jó étvágyat kívánunk!
SZEPESI GÁBOR

Szőnyi Kinga, a jótékonykodásban társszervező Magyar
Asszonyok Érdekszövetségének
elnöke elmondta, a tavalyi miskolci farsangon és egy budapesti programon gyűjtöttek az árvaház megsegítésére. – Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy ne csak
hazánkra, hanem nagyobb hazánkra, a Kárpát-medencei
magyarokra is odafigyeljünk.
Nagy örömmel csatlakoztunk
tehát a jótékonysági programhoz – mondta.

A befolyt mintegy másfélmillió forintot jelképesen átadták a kárpátaljai intézmény
képviselőinek. Megtudhattuk,
hogy az összeget nyílászárók
cseréjére fogják fordítani a
70 leánygyermeknek otthont
adó intézményben.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, a rendezvény
fővédnöke gratulált a szerve-

zéshez. Megnyitó beszédében
úgy fogalmazott, hogy a közösségre gondolva szervezik
meg a programot, tisztelve a
hagyományokat, ami a mai
világban nagyon fontos. Méltatta azt a gondolatot, hogy
a kárpátaljai magyarokra is
gondoltak és most egy árvaházat segítenek pénzadománnyal.

Miskolcon ilyen is van: büfét
csináltak a Vasgyárban a régi
Ikarusból!
Különleges helyisége lesz
a Vasgyárban található
BisztrÓgyárnak. Akik arrafelé jártak az utóbbi időben,
már láthatták az épületek
mellett „várakozó” buszt.
Csik Mária tulajdonos egy
éve vette meg az MVK Zrt.
egyik kiszuperált Ikaruszát,
amit nemsokára megnyitnak az egyedi hangulatra
vágyó vendégek előtt, mint
étkezőhelyiséget.

Két éve működött a Vasgyárban a BisztrÓgyár étkezde, amikor a tulajdonosok úgy
döntöttek, bővíteni kellene a
kis vendéglátóhelyet. – Egy
nagyobb teraszon gondolkodtunk, hiszen volt már egy tizenkét férőhelyes teraszunk a
hat benti férőhely mellett. Aztán hallottunk arról, hogy az
MVK Zrt. eladja a már nem
használt buszait. Akkor azt
gondoltuk, hogy ebben a környezetben ez egy nagyon különleges látványosság lenne

– mondta el Csik Mária, aki
szerint ez a megoldás költségesebb ugyan, de érdekesebbé
teszi a helyet. – A busz ülései
jó állapotban voltak, ezek tehát
megmaradhatnak székekként.
Közéjük asztalokat teszünk,
így remélhetőleg már tavasztól akár nyolcfős társaságok is
leülhetnek nálunk, összességében pedig akár huszonöt-harminc embert is vendégül láthatunk - tette hozzá.
A terasz padlóját megemelték, hogy egy szintben legyen
a buszéval. A pozdorjára műfű
került, boltíveket alakítanak ki
a busz és a terasz között, a vezetőfülkét viszont úgy hagyják, ahogyan azt évtizedeken

keresztül használták a buszvezetők. – Hétvégéken most még
zárva vagyunk, mert a hétköznapi menüztetés a fő profilunk,
de szeretnénk, ha hamarosan
egy-egy születésnapi zsúrra is
sort keríthetnénk, ahol a gyerekek várakozás közben kipróbálhatnák a vezetőülést.
Meghagyjuk a busz eredeti világítását is, hogy megmaradjon az eredeti hangulata.
Szeretnénk, ha a hely minden
része pozitív életérzést sugározna – hangoztatta a tulajdonos, aki azt tervezi, a busz
ablakaiba olyan fóliákat tesz,
amelyeken vidám, együtt étkező családokat jelenítenek
meg. Kívülről a busz kerekeit tányérra emlékeztető díszítéssel szeretné eltakarni,
melyek mellé kés-villa kerül
majd.
Csík Mária elmondása szerint a környéken dolgozók
szeretik a főztjüket, törzsvendégeik vannak, naponta körülbelül ötven főt szolgálnak
ki menüjükkel. Járnak hozzájuk a környékbeli üzemekből,
a Factoryból és a MISEK Diósgyőri Rendelőintézetből is.
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JÓTÉKONYSÁGI EST

Tízmilliós műszerparkot
vásárolhattak a kórház számára
Több mint tízmillió forint
értékben tudtak műszert
beszerezni a megyei központi kórház fül-orr-gégészeti
osztálya számára a Miskolci Nemzeti Színházban,
megrendezett jótékonysági
gálaest bevételéből. Színművészek, zenészek, több cég és
a Magyar Rákellenes Liga is
a jó ügy mellé állt.
Mint arról mi is hírt adtunk,
a megye kórház fül-orr-gégészeti és fej-, nyaksebészeti
osztálya múlt év októberében
jótékonysági gálaestet szervezett a Miskolci Nemzeti Színházban. A befolyt összegből - a
Magyar Rákellenes Liga segítségével – műszereket szereztek
be. A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes műszerátadásra szerdán került sor.
Révész János főigazgató a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a megyei központi kórház a térségnek egy domináns

egészségügyi szolgáltatója. Az
egészségügyi invazív beavatkozásoknak - ebben a térségben - megközelítőleg 80 százaléka ebben az intézményben
történik. A cél az, hogy ne csak
mennyiségben tudják ellátni a
betegeket, hanem ez minőségi betegellátás is legyen. Ennek két feltétele van. Egyik a
magas szintű szaktudás; ez a
fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti osztályon maximálisan
adott. A másik a korszerű technológia, erre pedig maximálisan törekszik az intézmény.
Mint mondta, ebben az évben a kórházon belül mintegy
kétmilliárd forint értékben valósul meg műszaki, valamint
technológiai fejlesztés. Ezek
részben építészeti beruházások, részben gép-, műszerbeszerzések lesznek majd. Külön öröm, hogy a társadalmi
nyitottság a kórház felé egyre
nagyobb és az adományozási
kedv is igen megnőtt, különö-

sen az elmúlt évben. Év végére
az adományok összege (anyagi támogatás, gép-, műszerbeszerzés) megközelítette a 100
milliós nagyságrendet. Az adományozási kedv növelhető azzal is, hogy a kórház egy külön
keretet létrehozva kiegészíti
a beérkező támogatásokat, ha
az érintett osztályoknak – műszerek, eszközök tekintetében
- erre szüksége van. Mindezek
mellett az egészségügyi intézmény egy társadalmi platform
is. A kórház a támogatók segítségét azáltal is elismeri, hogy
létrehozott egy támogatói társaságot. Ebbe a körbe szeretnének minden adományozót
meghívni „együttgondolkodásra, együttműködésre”.
Pfliegler Péter alpolgármester kiemelte a társadalmi szerepvállalás jelentőségét. Mint
mondta, örömmel tapasztalta,
hogy városunkban egyre több
olyan hazai és nemzetközi cég
működik, amely szívén vise-

li ezt. – Nem ez az első eset,
hogy olyan készülékeket van
szerencsénk átadni, amelyeket
a miskolciak és a környékbeliek adományaiból szereztek
be. Ezek lehetővé teszik, hogy
az eddig is jól ellátott kórház
tovább korszerű berendezésekkel gyarapodjon. Megkön�nyítik a műtéti beavatkozás
következményeit, lerövidítik
a műtéti és a felépülési időt,
enyhítik a fájdalmakat, amiket a betegnek el kell viselniük. Mindennek óriási jelentősége van – hangoztatta Pfiegler
Péter.
Karosi Tamás, a fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti
osztály osztályvezető főorvosa
kiemelte: az osztály a legmagasabb III/b regionális akkreditációval rendelkező országos intézet. Az éves fekvőbeteg
forgalom 4500, csaknem 2900
altatásos műtétet végeznek,
amelyek 50 százaléka onkológiai beavatkozás. Fontosnak
tartják a társadalmi szerepvállalást, a kapcsolattartást a város és a régió gazdasági szereplőivel. Az osztályon az elmúlt 5
évben számos új műtéti típust
vezettek be, innovációs tevékenységük folyamatos. Mindig
új irányokat keresnek, amelyek
a daganatos betegek gyógyulását még jobban elősegítik,
kórházi benntartózkodásukat

„AZ IGAZSÁGRA ÉS CSAKIS AZ IGAZSÁGRA TÖREKEDJ”

lerövidítik, csökkentik a fájdalmat. „Úgy gondolom, hogy az
iskolateremtés terén is élen járunk, hiszen osztályunk orvosi kara a kezdeti 5-ről 23 főre
bővült, tevékenységünk felöleli
a fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti, illetve a dentoalveoláris sebészeti ellátás teljes palettáját” – tette hozzá.
Megjegyezte: gyógyító és tudományos munkájukat mind a
hazai, mind a nemzetközi szakmai testületek figyelemmel kí-

ló. évtizedes együttműködést
méltatta. Köszönet minden
adományozónak. Harmincnégyen voltak, akik jöttek és segítettek a hívó szóra. Háromezer
forinttól ötmilliós adományig
terjedt a skála, így sikerült ezt
a szép összeget összegyűjteni
és több komoly berendezést
megvásárolni – emelte ki. Radnai Erika, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze arról
szólt, hogy a jövőben is számíthatnak rájuk, a színház va-

sérik, és elismerik. A jelenlegi
eszközbeszerzéssel hatalmas
előrelépést tettek a 21. századi
szakmaiság elérése érdekében.
Rozványi Balázs, a Magyar
Rákellenes Liga elnöke a B.A.-Z. Megyei Központi Kórház
és a szervezetük között fennál-

lamennyi művésze támogatója
a nemes kezdeményezéseknek.
Pfliegler Péter, Rozványi Balázs és Radnai Erika valamen�nyien jelentősen hozzájárultak
az osztály támogatásához, elsőként ők vehették át a támogatók társasága plakettet.

Hirdetés

Ökumenikus imahét Miskolcon is
A Miskolc Televízió Hívő
Szó című műsorában január 27-én, 17 órai kezdettel
a Belvárosi evangélikus
templomból közvetítik az
ökumenikus imahét záró alkalmát felvételről, Ternyák
Csaba egri érsek, Orosz Atanáz görögkatolikus püspök,
Csomós József református
püspök valamint a városi
papság részvételével.
A keresztények egységéért
rendezik meg január 20. és 27.
között az ökumenikus imahe-

tet, melynek miskolci nyitó istentiszteletét vasárnap délután
tartották, a Deszkatemplomban. Az imahét anyagát az indonéz keresztények állították
össze, központi igéje így hangzik: „Az igazságra és csakis az
igazságra törekedj…”.
A miskolci nyitó istentiszteleten Kovács József, római
katolikus káplán olvasta fel Isten igéjét és Sándor Frigyes,
evangélikus esperes hirdetett
igét. – Ha szétnézünk a világban, globálisan ugyanazokkal
a problémákkal találkozunk,

Egyházi hírek, események
Január 28-án, hétfőn, Kelemen Didák boldoggáavatásáért mutatják be a szentmisét
18 órakor a minorita templomban. 31-én újévi barokk
orgonakoncert lesz a Mindszenti templomban, ahol 17
órai kezdettel Sztahura Ágnes
orgonajátékát hallhatják.
Az eucharisztikus kongresszus előkészületeként az
Egerben elkezdett imaalkalom-sorozat mintájára minden hónap utolsó csütörtökén

Miskolc egyik templomában gyűlnek össze a hívek és
a papság közös szentmisére,
tanításra és szentségimádásra. Január utolsó csütörtökén, 31-én 17 órakor a Minorita-templomban kezdődik,
február utolsó csütörtökén a
Mindszenti templomban folytatódik, és így tovább, a Szent
Anna, az újdiósgyőri, a diósgyőri és a jezsuita templomban lesz havonta az eucharisztikus alkalom.

mint Indonéziában. Az óceánokban három Európa nagyságú hulladék úszik, tudjuk, ha
így haladunk, ez a világ tönkre
fog menni. Nem lenne egyszerűbb megóvni világunkat, mint
arra törekedni, hogy esetleg a
Marson tudjunk majd tovább
élni? – tette fel a kérdést. Mint
fogalmazott, a baj bennünk, a
természetünkben van. Számtalan esetben tudjuk, mi lenne
a helyes, mégsem azt cselekedjük. A keresztények az imahé-

ten a világ minden táján azért
gyűlnek össze, hogy imádkozva
növekedjenek az egységben. A
Krisztus-hívők egységéért tartott 2019-es ökumenikus imahetet az indonéz keresztények
készítették elő. Indonézia 265
millió lakosának kb. 86 százaléka muszlim, a világ legnagyobb
muszlim lélekszámú országa. A
népesség mintegy 10 százaléka
tartozik a különböző hagyományokat követő keresztény közösségekhez.

Környezetbarát és gazdaságos
távfűtés Miskolcon
Vigyázzunk Miskolc levegőjére és spóroljunk együtt még
több energiát!
Ha nagyobb a levegő páratartalma, jobb a hőérzetünk.
Ezáltal kevesebb energia is elegendő ahhoz, hogy meleg
legyen a lakásban.
MIHŐ Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által Ökocimkével elismert szolgáltató.

Jövő vasárnap, február 3-án 15 órakor a Fráter
György Katolikus Gimná-

zium számára mutatnak be
szentmisét a minorita templomban.

Környezetbarát energia
a jövőnkért!
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Avasi fásítás az újszülöttek tiszteletére

IFJÚ RENDŐRÖK BÚCSÚZTAK
Kibocsátó ünnepség a Rendészeti Szakgimnáziumban
Kibocsátó ünnepséggel vettek
búcsút a napokban a Miskolci
Rendészeti Szakgimnáziumtól egy újabb évfolyam végzős
hallgatói – ők másfél év alatt
sajátították el a rendőr tiszthelyettesi szakmai ismereteket.

Régi hagyományt folytatva,
idén is facsemetéket ültetnek
az újszülöttek tiszteletére az
Avas III. ütemében. Eddig
55 gyermek szülei jelezték
vissza, hogy élni kívánnak a
lehetőséggel.
Nyolc évvel ezelőtt jött az
ötlet, hogy a körzetemben született gyerekek tiszteletére emlékfákat ültessünk – mondta
el Fodor Zoltán, a terület önkormányzati képviselője. Az
első alkalommal elültetett fák,
és a „tulajdonosaik” már betöltötték a hetedik életévüket.
Sajnos mindig vannak, akik
kitörik, megrongálják ezeket
a fákat. A természet is tizedeli őket, egyes példányok nem
bírják a nagy hőséget, és kiszáradnak. – Természetesen
ezeket évről évre pótolom,
viszont amíg az új fák „be
nem állnak”, azaz meg nem
erősödnek ezek a problémák
mindig fennállnak. Azzal is
próbálok segíteni, hogy vizet
biztosítok, a jelenlegi hét újszülött-parkból hat locsolha-

tó. Idén szeretném kiépíteni a
locsolási lehetőséget a hetedik
parkhoz is – tette hozzá a képviselő.
Fodor Zoltán kiemelte, az
idei nyolcadik parkban azon
gyermekek fái lesznek elültetve, akik 2018 január 1. és 2018
december 31. között születtek. Persze vannak, akik menet közben elköltöztek illetve olyanok is, akik év közben
költöztek a körzetbe. – Nos,
tartozzon bármelyik csoportba is a szülő illetve a kisgyereke, ha igényli, mindenképpen kap fát. Egyetlen gyereket
illetve a szüleit sem utasítok
el. Idén a mai adatok szerint
55 fát fogunk a szülőkkel közösen elültetni a gyermekeik
tiszteletére. A részletekről a
szülőket levélben, illetve a sajtón keresztül értesítem majd.
Minden kisgyermeknek és
a szüleiknek is jó egészséget,
sok boldogságot kívánok. Nőjenek fel egészségben, legyen
sok öröme bennük édesanyjuknak, édesapjuknak – zárta
szavait a képviselő.

A tanulók 2018. szeptember
3-án már ünnepélyes esküt tettek, azóta próbaidős rendőrként
végezték iskolai tanulmányaikat
és teljesítették területi szakmai
gyakorlatukat. Negyvennégyen
sikeresen levizsgáztak, a fiatalok
nemrégiben a kibocsátó ünnepséggel vettek búcsút iskolájuktól.
A 2017/2019-es évfolyamon
másfél és kétéves képzési időben tanulnak diákok. – A mostani kibocsátó ünnepségünk
speciális, ilyen eddig még nem
volt – hangsúlyozta Lövei László
rendőr ezredes, a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium oktatási igazgatóhelyettese. – Negyvennégy tanuló fejezte most be
a tanulmányait, ők másféléves
képzésben szerezhették meg a

rendőr szakképesítést. Ezek a
tanulók korábban civil középiskolában tanultak négy évig,
ahol rendészeti ágazati érettségit tettek. Ez jogosította fel őket
arra, hogy az egyébként kétéves
rendőrtiszt-helyettes képzést egy
félévvel lerövidítsék, így másfél év után kibocsáthattuk őket.
Mellettük álltak azok a társaik, akikkel együtt másfél évvel
ezelőtt megkezdték a tanulmányaikat, de ők még egy félévet
tanulnak, s kétéves képzés után
végeznek – hangsúlyozta Lövei
László.

Kiemelte, az intézmény rendőrtiszt-helyettesi képzésében
van egy olyan tartalom, amit a
civil középiskolákban négy évig
oktatnak. A rendészeti ágazati
érettségivel a tanulók ott bizonyítják, hogy ezt a tudásanyagot elsajátították, de így is jóval
intenzívebb képzést kell teljesíteniük a rendészeti szakgimnáziumban, mint a társaiknak. Másfél év alatt kell elsajátítaniuk azt,
amit a többieknek két év alatt.
Hozzátette, az országban
több mint száz olyan középiskola van, ahol ilyen típusú

képzés folyik. Ezekben az intézményekben különböző tanárok, különböző módon oktatják ezeket a tantárgyakat, azok
a tanulók, akik ide jöttek, kilenc-tíz középiskolából verbuválódtak össze, kilenc-tízféleképpen tanulták, sajátították el
a tananyagot. – Az első félévben
különösen nagy figyelmet kell
tehát arra fordítanunk, hogy
azonos tudásszintre hozzuk
a különböző diákokat – hangoztatta a Miskolci Rendészeti
Szakgimnázium oktatási igazgatóhelyettese.
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Lendítse fel ÜZLETÉT!
Hirdesse Ön is termékét, szolgáltatását szórólapon, juttassa el
újságját, kiadványait kézbesítői
hálózatunkon keresztül Miskolcon
és környékén.
Heti, havi rendszerességű
terjesztés, mindenki számára elérhető

akár már nettó 1 Ft/db/
alkalom áron!

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2019. 01. 26-tól 2019. 02. 01-ig

Első alkalomra
30% kedvezményt
adunk!

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com,
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

Bonux mosógél, 2,275 l, 571 Ft/l		
Cif mosogató, 500 ml, 798 Ft/l 		
Dove szappan, 100 g, 1990 Ft/kg		
Johnsons tusfürdő, 250 ml, 1036 Ft/l		
Safeguard foly. szappan, 225 ml, 1196 Ft/l 		
STR8 after shave, 100 ml, 11 990 Ft/l 		
Tide mosópor, 1,5 kg (színes ruhához), 666 Ft/kg		
Persil mosókapszula, 1 5db-os, 60 Ft/db		
Pur mosogató, 900 ml, 554 Ft/l		
Bref WC-tisztító gél, 700 ml, 570 Ft/l		
Coccolino textil öblítő, 1680 ml, 1800 ml		
Ultra Szavó penész lemosó pump., 500 ml, 2098 Ft/l
Munkatársakat keresünk, lehet nyugdíjas részmunkaidős is.

1299 Ft
399 Ft
199 Ft
259 Ft
269 Ft
1199 Ft
999 Ft
899 Ft
499 Ft
399 Ft
1099 Ft
1049 Ft
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HÍREK, EREDMÉNYEK
Női kosárlabda
Január 19-én, a bajnokság alapszakaszának 14. fordulójában az NKE-Csata
vendége volt az Aluinvent

DVTK és nagyon koncentrált játékkal 64-76 arányú,
bravúros győzelmet aratott a
fővárosban.

Jégkorong

Nem sikerült pontot szereznie január 18-án, Kassán
a DVTK Jegesmedvéknek. A
mérkőzés első harmadában
nem esett gól, majd a második játékrészben hazai oldalról
Dudáš és Ignatushkin, vendég
oldalról pedig Kulmala volt
eredményes. A folytatásban
Glen Hanlon csapata mindent
megtett az egyenlítésért, de a
hajrában egy üres kapus góllal
Kafka beállította a 3-1-es végeredményt.
Két nappal később, nagyot
küzdve arattak bravúros győzelmet Nyitrán a Macik, a
Tipsport Liga 45. fordulójában.
A találkozó első gólját a hazaiak szerezték, majd Žiga Pance
az 51. percben egyenlített, ezért
a hosszabbításra maradt a döntés. A ráadásban Szirányi Bence talált Šimboch kapujába, így

fontos két ponttal gazdagodott
a miskolci együttes. (HK Nitra
– DVTK Jegesmedvék 1-2 h.u.)
Január 22-én, a jégkorong Magyar Kupa bronzmérkőzésén az FTC-Telekom mindhárom játékrészt
egy góllal megnyerte, így
megszerezte a bronzérmet a
DVTK Jegesmedvék otthonában. (DVTK Jegesmedvék
– FTC-Telekom 0-3)
A DVTK Jegesmedvék és
a Kazincbarcikai Ördögök
SE közötti kapcsolat új szintre lépett, a felek együttműködési megállapodásban rögzítették, hogy a jövőben még
szorosabbra fűzik a szakmai
együttműködést – számolt
be a szerdai sajtótájékoztatón
Egri István és Szatmári Gergő, a Kazincbarcikai Ördögök
alelnöke (felső képünkön).
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VILÁGBAJNOK LETT A MISKOLCI
JÉGVIRÁG KORCSOLYA KLUB!
A világ legjobbjai között,
Ausztriában léptek a jégre a miskolci Jégvirágok, az
elmúlt hétvégén. A miskolci korcsolyázók ezúttal az
utánpótlás-csapatok világbajnokságán mutatkoztak be
Salzburgban.
A Mozart Kupa elnevezésű
megmérettetésen nem adták
alább: a dobogó legfelső fokára állhatott fel a miskolci csapat! Miskolcon több évtizede
működik már sikerrel a Jégvirág Korcsolya Klub, amely
– bízvást mondhatjuk – a magyar szinkronkorcsolya egyik
fellegvárává tette Miskolcot.
A kis csapatot Huszár Diána
edzi, akinek a neve bizonyára

ismerősen cseng a sportág kedvelői számára, hiszen szinkronkorcsolyázóként tízszeres
magyar bajnok volt. Vezető-

edzőként most a jövő reménységeinek segít, mégpedig egy
olyan sportágban, ahol a sikerhez, az eredmények eléréséhez

nagyon komoly kritériumoknak kell megfelelni.
Mint elmondta, folyamatosan figyelni kell, hiszen kétévente változnak a sportág szabályai. Produkciójuk – mellyel
megnyerték a világbajnokságot
– rendkívül összetett, számos
látványos elemmel. – Ez ugyebár szinkronkorcsolya, tehát
csapatban dolgoznak a gyerekek, összekapaszkodva. Együtt
készültünk erre a komoly versenyre is, amely a szezon első
megmérettetése volt – nyilatkozta Huszár Diána. A Mozart
Kupa Európa egyik legjelentősebb szinkronkorcsolya-versenye, amit az esemény honlapján
élőben is követhettek az érdeklődők. (Fotó: Rogosz Péter)

Nyolc érem floorball diákolimpia
országos döntőjéről
A Kispályás Floorball Diákolimpia Országos Döntőjében
12 borsodi, ebből 10 miskolci
csapat képviselte megyénket.
A január 19-20-án, Kazincbarcikán megrendezett
fináléban a Vörösmarty Általános Iskola 2 aranyérmet,
a Herman Ottó Gimnázi-

um pedig egy-egy aranyat
és ezüstöt harcolt ki. Kijár
a dicséret a végső győztes
Szent Imre Általános iskola,
valamint a második, illetve
harmadik helyet kiérdemlő
Földes Ferenc Gimnázium,
Diósgyőri Gimnázium és a
Pollack Mihály Általános Iskola együtteseinek is.
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Energiamegtakarítási tanácsok a MIHŐ-től
üR
 övid ideig szellőztessen, ak-

kor is teljesen nyitott ablakokkal, így a lakás nem hűl át, de a
levegő felfrissül!

üÜ
 gyeljen arra, hogy a radiátor

Energiamegtakarítási tanácsok a MIHŐ-től

elé ne kerüljön függöny, bútor,
mert azok felfogják a fűtőtest
melegét!

ü Miskolcon jelenleg mintegy 11 000 lakás fűtése szabályozható radiátorszelepekkel.

üP
 árologtasson a lakásban, mert

üH
 a a radiátorszelep segítségével 1 Celsius fokkal csökkenti lakása hőmérsékletét,

jobb a hőérzet, ha magasabb
a levegő páratartalma. Ezáltal
kevesebb energia is elegendő
ugyanazon hőérzet eléréséhez!

mintegy 6% hőenergiát és ugyanennyi hődíjat takarít meg!

üA
 mennyiben nem tartózkodik otthon, csökkentse a hőmérsékletet a fűtésszabályozó-

val!

üA
 lakáson belül zárja be a he-

lyiségek ajtaját, így a szobában tartja a meleget. A konyhában és az előszobában elegendő alacsonyabb hőmérséklet is.

ü Figyeljen a melegvíz-fogyasztásra. Ha teheti, ne folyóvízben mosogasson!
üK
 ádfürdő helyett inkább zuhanyozzon. Aki a napi fürdést választja, átlagban kétszáz

liter vizet fogyaszt. Ehhez képest, aki zuhanyozik, 100 liter vízből is kijöhet. Sok
kicsi sokra megy: 1 m3 meleg víz (1000 liter) megtakarításával közel 1000 forintot
spórolhat!

üA
 csaptelepeket (mosogatót, zuhanyzót) tartsa mindig jó műszaki állapotban, szün-

tesse meg a csöpögéssel járó veszteséget. Egy csöpögő csapból akár százhúsz liter víz
is elfolyhat naponta. Amennyiben ez melegvíz, akkor az elfolyt víz után még felmelegítési díjat is fizet a fogyasztó.

üA
 szellőztetés megkezdése előtt zárja el a radiátorszelepeket. Ellenkező esetben a

hideg levegő beáramlik a lakásba, a radiátorszelep kinyit, és így a szellőztetés ideje
alatt az utcát fűti!

üA
 z éjszakai alvás alacsonyabb hőmérsékletű szobában egészségesebb. A radiátorsze-

lepek használatával csökkenthető a szoba hőmérséklete!

üK
 önnyen előfordulhat az is, hogy az ablak hézagain szigetelési elégtelenség miatt be-

áramló hideg levegő kényszeríti nyitásra a szelepet, amely többletfogyasztást eredményezhet. A termosztatikus szelepfej csak akkor zárja le a szelepet, ha a beállított
értéknél magasabb a helyiség hőmérséklete. Állandóan hideg levegőt érzékelő termosztatikus fej folyamatos nyitásra készteti a szelepet.

üA
 mennyiben a fogyasztó nyitva felejti az ablakot, az állandó hőmérséklet biztosítása

érdekében a termosztatikus szelepek folyamatosan nyitni fognak, azaz a helyiség hőfogyasztása növekszik, amit a költségmegosztó regisztrál.

Tudja? A miskolci távfűtés környezetbarát, kényelmes és gazdaságos. Magyarországon
kb. 650 000 távfűtéses lakás van. Ezen lakások többségéhez a szükséges hőenergiát
még mindig földgázból állítják elő a hőszolgáltatók. A MIHŐ Kft. viszont már 2018-ban is
több mint 50%-ban megújuló energiával fűtötte Miskolc távhős lakásait és intézményeit. Az energiamegtakarítással tovább óvja ön is környezetét és olcsóbb lehet a távfűtése.

Tudja? A miskolci távfűtés környezetbarát, kényelmes és gazdaságos. A legjobb fűtési
hatékonyság elérése érdekében a fűtési idény befejezése után a termosztatikus fejeket
állítsa a legmagasabb, 5-ös állásra, és hagyja így a fűtési idény megkezdéséig. Csak így
lehet a fűtési rendszert leüríteni, feltöltésekor pedig légteleníteni. A fűtési idény megkezdése után a szelepfejeket ismét a kívánt állásba kell állítani.

Környezetbarát energia
a jövőnkért!

Környezetbarát energia
a jövőnkért!
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FELHÍVÁS!
A nemzetiségi önkormányzatunk birtokába került a 3535
Miskolc, Bartók Béla út 90. szám alatti lakóingatlan, amelyen
az épületből tájházat, míg az ingatlanon a hagyományok házát kívánjuk megvalósítani.
A célunk, hogy egyrészt bemutassuk a városunkban élő nemzetiségek korábbi életéhez tartozó egykori használati eszközeiket, tárgyaikat, másrészt, hogy múzeumpedagógus és néprajzos szakemberek megismertessék az érdeklődőknek, az iskolások
számára az itt élő nemzetiségek népszokásait hagyományait népi
mesterségeit.
Ehhez kérjük a város (Diósgyőr) lakóinak segítségét!
Szívesen fogadjuk nagyszüleik, dédszüleik megunt, vagy féltve őrzött egykori használati eszközeit, bútorait, fényképeit,
vallásos tárgyait, amelyeket átvételi ellenében átveszünk, nyilvántartjuk és törekszünk arra, hogy azt be is tudjuk mutatni, megjelölve, hogy melyik családtól kaptuk. Köszönjük felajánlásaikat.
Miskolc, 2019. január.
Dr. Lange László
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Elérhetőségünk: de.minderheit@gmail.com, 20/403-7283

Apróhirdetés
KILIÁN GARÁZS kiadó! Észak-Kilián 10es Posta mögötti garázssoron villanyórával
15m2-es. Könnyű és gyors parkolási lehetőség, főútvonalhoz közel. Érdeklődj most: 0630/232-2431.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Fttól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával.
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528,
web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóte-

rem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyitva:
h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.
Ács-, tetőfedő munkák, gipszkartono
zás, lambériázás, filagóriák, előtetők, kerítések, kerti házak és egyéb famunkák készítése; Velux ablakok beépítése, cseréje; íves
fedések és hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 0620/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot
és korábban ács mellett dolgozó segédmunkást keresek Miskolc és környékére,
nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.:
06-20/460-6775.

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ
MELLÉKVÍZMÉRŐ-CSERÉRŐL
– 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 munka
végzésre?
A vízórák beépítése után a gyártó az óraszer
kezetre 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
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Miskolctapolca múltjától a jelenéig (3. rész)

AZ ÜDÜLŐHELLYÉ VÁLÁS
A Miskolc és a munkácsi
püspökség között 1908-ban
köttetett, 17 pontból álló
szerződés meghozta Tapolcának a várva várt fejlődést.
A szerződésben többek között
szerepelt a jó minőségű tapolcai
ivóvíz biztosítása a város számára, így a város azonnal hozzákezdett a vízmű kiépítéséhez. A
megállapodás részeként a püspökség vállalta, hogy 2000 méteren belül közfürdőt, míg a város új kőbányát nem épít, de az
építkezésekhez szükséges mészkő-anyagot kinyerhette a már
meglévő fejtőből. A megállapodás értelmében ezentúl a várost
illette meg a bérbeadás joga, valamint szó esett még festékmalom működtetéséről, erdőhasználatról és a legeltetési jogról is.
Az 1920-as évek végére,
1930-as évek elejére Miskolctapolca egy megfelelő infrastruktúrával rendelkező üdülőhellyé
nemesült, ami szervesen illeszkedett az akkori városvezetés
politikájába, amely a régió turisztikai központjává akarta
Miskolcot és környékét alakítani (ezen elképzelés mentén valósult meg az 1930-ban átadott
lillafüredi Palotaszálló is).
Az üdülőfalu vonzerejét hivatott bemutatni az 1933-tól megjelenő Tapolcai Fürdőújság is,
amely a korban színes hírekkel

látta el a látogatókat, manapság
pedig fontos forrásai a terület
történetét kutatóknak. Érdekesség, hogy a lapnak az a Sassy Csaba volt a felelős szerkesztője,
akiről már adventi visszaemlékezésünkben szó esett, mint a 10-es
honvéd című tábori lap szerkesztőjéről A fürdőújság egy 1933-as
számában található szezonvégi
összefoglalóból ismerjük meg
a terület aktuális problémáit, a
szerző ezek megoldását a település hivatalos üdülőhellyé nyilvánításától remélte. Erre nem is
kellett sokat várnia sem a cikk
írójának, sem pedig Tapolcának.
Görömbölytapolcát (hivatalosan csak 1950-ben lett Miskolc része a település) ugyanis
1934-ben üdülőhellyé minősítették át, majd látványos beruházások indultak meg. Ekkoriban épültek fel a környék első
villái és panziói, modern értelemben vett vendéglátóhelyei.
Ahogy a korábbi időkben, most
is a hideg- és melegvizes fürdők korszerűsítése volt a középpontban, az egyre növekvő látogatószám figyelembevételével.
A gyógy-, termál-, vagy
barlangfürdő
„Ekkor támadt az a gondolatom, milyen egyszerű és kevésbe kerülő dolog lenne ezt a kis
barlangrendszert fürdővé alakítani.” – Illyés Bertalan.

A régi fürdőépület 1939-es
elbontásával megkezdődött a
termálfürdő korszerűsítése is,
melynek megnyitására két évvel
később került sor. Azonban a tapolcai barlangokat már 1928-tól
vizsgálta az a Pávai Vajna Ferenc,

aki a lillafüredi kútfúrásokat is
végezte. A mérnök ekkor fogalmazta meg, hogy az üregeket
bejárhatóvá kell tenni, mert lehetséges, hogy azok olyan hos�szas rendszert alkotnak, amik
igazi turisztikai attrakciót jelenthetnek, akár szárazon, kirándulóhelyként, akár vízzel megtelve,
fürdőként funkcionálva. Pávai
nem is tévedett, a tapolcai hegyekben megbúvó barlangrendszer – amelyekben 30 ˚C-os víz
folyik – Európa-szerte egyedülálló. A feltárások során több 1618. századi tárgyi leletet is találtak, mint például II. Ulászló
(1490 és 1516 között uralkodott)
ezüst obulusát, I. Lipót 1684-ből
származó tizenöt krajcárosát,
vagy III. Károly 1730-as három
krajcáros pénzérméjét.
A kutatók azonban ennél sokkal nagyobb kincsre is bukkantak egy sziklafal kutatásakor:
egy nyílásból erős sugárban tört
elő egy korábban nem ismert,
31,5 ˚C-os forrás, mely másodpercenként 150 liter vizet adott
(az ekkor 70.000 lelket számláló

Miskolc ivóvíz-szükséglete másodpercenként 120 liter volt).
A beruházás összköltsége végül
mintegy 450.000 pengő volt (a
11 évvel korábban átadott lillafüredi Palotaszálló 3,5 millió
pengőből épült fel, ezt az összeget a kor egyik legnagyobb éves
nyereséggel működő Deichsel
drótkötélgyár 35 (!) év alatt tudta
volna kitermelni), a város pedig
bízott abban, hogy a Barlangfürdő fellendíti az idegenforgalmát.
A fürdőpalota egészen egyedi
építészeti megoldása volt, hogy
az „előcsarnokára 6 méter átmérőjű, s ívszerűen kiképzett üvegtető borult, amely gombnyomásra nyitható és zárható volt”.
Talán még nagyobb érdekesség,
hogy az épület előterében helyet
kapó bútorok azokból a többszáz éves tölgyfa gerendákból és
deszkákból készültek, amelyeket
teljesen ép állapotban bányásztak ki a tapolcai iszapból. Ezek a
gerendák egy korábbi fürdőépület maradványai lehettek.
A fürdő ezt követően is több
rekonstrukción esett át. 1959-

Góré Szabina festőművész kapta
a Mazsaroff-díjat
Tizenegyedik alkalommal
adták át kedden délután
a Herman Ottó Múzeum
Miskolci Galériában a Mazsaroff-díjat. Idén Góré Szabina festőművész kapta az
elismerést – a díjátadón nyitották meg a tavalyi nyertes,
Miklós Gábor grafikusművész kiállítását is.

A díjátadás résztvevőit Kónya Ábel, a Miskolci Galéria
igazgatója köszöntötte, Miklós Gábor grafikusművész

„#SZELFI Etűdök portréra”
című kiállítását Orosz Csaba
képzőművész nyitotta meg.
– Az utóbbi 10 évben legtöbbünk zsebében már ott
lapul egy szerkezet, amely a
mindennapi jelenlét bizonyítást hivatott szolgálni. Mindemellett applikációk hada
segíti, hogy beteljesítsük az

önmaga arcképébe szerelmes
Narcissus történetét. A szelfi
önértékelésünk
növelésére
vagy szinten tartására hiva-

tott önfotó. Az obejktív tükrébe bámuló szerelmes tekintet, melynek tárgya önmaga.
A közösségi média különböző csatornáira posztolt önarckép pedig like-okért esedezve
tekint másokra, és az effekteknek köszönhetően a lehető legideálisabb illúzióra törekszik – hangsúlyozta Orosz
Csaba, a szelfi-történetről
tartott beszédében.
Az idén tizenegyedik alkalommal átadott díjat Mazsaroff Miklós festőművész
özvegye, Nikolaeva Mária
alapította 2008-ban. Célja az,
hogy a Miskolcon vagy a régióban élő, ide szorosan kötődő alkotókat elismerjék, s
az anyagi támogatás mellett

számukra kiállítási lehetőséget biztosítson a galéria. A díjat szakmai kuratórium ítéli
oda minden évben. Nikolaeva
Mária az átadóünnepségen
örömét fejezte ki, hogy a fiatal művészeknek lehetőségük
van a Miskolci Galériában
bemutatni saját alkotásaikat, s
reményét fejezte ki, hogy még
sok más városban is megmutathatják műveiket.
Az ország alkotóművészeinek körében is egyre rangosabb elismerésnek örvendő Mazsaroff-díjat 2019-ben
Góré Szabinának ítélték oda.
A festőművész jelenleg ösztöndíjasként Csehországban
tanul, távollétében húga vette
át a díjat Nikolaeva Máriától.

ben kisebb belső térkialakítás,
majd 1969 és 1970 között, illetve az 1980-as években nagyobb
bővítések, rekonstrukciók következtek. Ekkor alakították ki
a jelenleg is látható dögönyözőt, valamint ekkor tűnt el az
a tavi fürdő, mely a maga kis
fürdőépületével Tapolca egyik
jelképévé vált, ezt egy újabb
ikonikus épület követte, a ma
is látható kagylómedence.

él még az idősebbek emlékezetében, ma már csak képeslapokon,
fotókon csodálhatjuk.
Néhány száz méterrel arrébb
nyílt meg 1923-ban a környék
első strandfürdője, ugyanabban
az évben, mint a ma már szintén
nem látható Anna-szálló. Tíz
évvel később a medencét téglával burkolták, elkerülve ezzel
az eliszaposodást, majd 1937ben – miután a munkácsi püs-

A tavi – és a strandfürdő
A már említett Tavi-fürdőt
1938-ban adták át. Tervezője
az a Szeghalmy Bálint volt, aki
a miskolci Deszkatemplomot is
tervezte, így a két épület közötti
hasonlóság nem véletlen. A fából készült, erdélyi motívumokban gazdag építészeti stílus a kor
szelleméhez illett. A fürdőpavilon belsejében kialakított kör
alakú folyosóról 32 kabin nyílott. Bár a jellegzetes fürdőház
csak 31 évig állt, mégis élénken

pökségtől ezt a területet megvette Miskolc – egy 50 méteres
sportuszodával, és a fürdőzőket
kiszolgáló épületekkel bővült,
utóbbiak szintén Szeghalmy Bálint munkái. A strand fénykorát
az 1980-as években élte, csakúgy,
mint a szomszédos Juno szálló. Ekkor épült meg a szálló és a
strand közötti területen a gyermekstrand, ahová egy fahídon
lehetett átsétálni. (Folytatjuk)
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Hirdetés

Környezetbarát és gazdaságos
távfűtés Miskolcon
Vigyázzunk Miskolc levegőjére, és spóroljunk együtt még
több energiát!
Ha elmegy otthonról és úgy dönt, kiszellőzteti lakását,
először zárja el a radiátorszelepet, várjon 10 percet és
utána nyissa ki az ablakot. Így a szellőztetés ideje alatt
nem „fűti” az utcát.
MIHŐ Kft. a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által Ökocimkével elismert szolgáltató.
Környezetbarát energia
a jövőnkért!
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Miskolci Napló
A hét fotója

„A SZENVEDÉLY ÖRÖK!”

Tartalékosok
Borsod-Abaúj-Zemplén megye háromszázötvenedik önkéntes területvédelmi tartalékosa kötött szerdán szerződést a Magyar Honvédséggel, Miskolcon. Megyénk élen jár az önkéntes
tartalékos katonák számát illetően, a szerződéskötések csak a
miskolci járásban messze meghaladták már az ötvenet. Megyénk háromszázötvenedik önkéntes területvédelmi tartalékosa, az encsi Kércsi Bence, aki nyolc társával együtt írta alá szerződést.

Farsangi szokások
1

A Diósgyőr Szurkolók Közössége – Egyesület és a Fineart Productions kreatív munkatársai fejéből pattant ki az ötlet, hogy készítsenek egy klipet, melyben mindenki számára meg tudják mutatni, mit is érez egy Diósgyőr-szurkoló. Az ötletet hamarosan tettek követték
és múlt ősszel elkezdődött a forgatás. Minden korosztályból jelentkeztek Diósgyőr-szurkolók, hogy segítsenek a jelenetek forgatásánál,
mint statiszták. Fandl Ferenc színművész is közreműködött, így az ő hangján hangzik el a narráció a videó alatt. Az első vetítés a Miskolci Nemzeti Színházban volt a Múzsa Díj átadóünnepségén ahol Aranyosi Péter vehette át a díjat, akiről mindenki tudja, hogy régi
Diósgyőr szurkoló. (A videoklip egyebek mellett megtekinthető a www.minap.hu portálon is.)
Nyolc autó ütközött, négyen életüket vesztették

Súlyos sérüléssel
végződött a baleset
a Macropolisnál
Személyi sérüléses baleset történt január 22-én,
délután Miskolcon, a Szeles utcán, a Macropolis üzletház közelében. Elsődleges információink szerint egy Volkswagen Bora és egy
Chevrolet Matiz személyautó ütközött. A karambol egy lámpás kereszteződésben történt. Varga Rudolf rendőrségi szóvivő érdeklődésünkre elmondta: információik szerint a baleset egyik érintettje súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

FORRÓ NYOMON

Nyolc személyautó ütközött január 21-én reggel öt óra körül az
M3-as autópálya 141-es kilométerénél, Mezőkeresztes térségében, a
Budapest felé vezető sávokban. Az elsődleges adatok szerint hárman
életüket vesztették, legalább hatan megsérültek. A helyszínelés, műszaki mentés idejére teljes útzár volt érvényben. Rendőrségi információink szerint sűrű ködben egy személyautó hátulról nekiütközött
egy kamionnak, majd megpördült és az érkező járműveknek csapódott. A balesetben egy férfi a helyszínen, ketten – egy férfi és egy nő
– a kórházba szállításuk közben haltak meg. Ketten súlyos, négyen
– köztük egy csecsemő – könnyű sérülést szenvedtek, őket a mentők
kórházba vitték. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház kora délután azt közölte: az intézménybe került két életveszélyes
sérült egyike elhunyt. A másik sérültet továbbra is az intenzív osztályon kezelik. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a műszaki
mentést a tiszaújvárosi, a mezőkövesdi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók végezték, a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával. Az egységek az egyik autóból, amely az árokba csapódott,
öt sérültet mentettek ki feszítő-vágó berendezés segítségével. A balesetben több külföldi állampolgár is érintett.
Maga alá temette a ház tetőszerkezete
Emberekre omlott egy elhagyatott ház tetőszerkezete Encsen, a Rákóczi úton – tájékoztatott január 21-én este a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az eddigi információk
szerint az ingatlan padlásterében két személy tartózkodott, közülük
az egyiknek sikerült kijutni a romok alól. A másik embert is kiszabadították a helyi hivatásos tűzoltók, az ő életét azonban már nem
lehetett megmenteni.

Mentő ütközött személyautóval Mezőnyárádnál
Mentő ütközött személyautóval január 21-én dél körül Mezőnyárádnál, a 3-as főút és a Mezőkeresztes felé vezető út kereszteződésében. Úgy tudjuk, a balesetnek egy könnyebb sérültje van, a mentőautó sofőrje. (Fotók: Mezőkövesd Képekben/ minap.hu)

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben
néhány farsangi szokás neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy
e-mailben, legkésőbb 2019. február 20-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők
között könyvjutalmat sorsolunk ki.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

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

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Az apró dolgokban találhat most
örömet, ha hajlandó őket észrevenni. Ezek azok az apróságok,
amelyek az igazi különbséget jelenthetik, és amik képesek
megszépíteni az életet. Használja ki a lehetőségeket.

Rák (június 22 - július 22) Ideje tiszta vizet önteni a pohárba,
mert a túl sok udvariaskodás miatt olyan tények kerülhették el
a figyelmét, vagy olyan dolgokat láthat zavarosan, amelyeket
pedig tisztán kellene látnia megfelelő döntéshez.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Néha olyasmit is meg
kell tennie valaki kedvéért, amit nem szívesen tesz. El kell döntenie, hogy elég fontos-e Önnek a másik fél, vagy inkább tovább lép, és a saját útját járja. Valamelyikről le kell mondania.

Bak (december 22 - január 20) Valami már régóta zavarja,
de eddig nem tette szóvá. Most azonban már nem lehet tovább
halogatni a dolgot, és úgy dönt, feltárja a dolgot a környezete
előtt. Ha megbeszélik, megoldást is találhatnak majd rá.

Bika (április 21 - május 20) Ha nem tudja, mit is kellene tennie, vagy mit várnak Öntől, akkor cselekedjen a legjobb belátása szerint. Járja azt az utat, ami Ön szerint a leghelyesebb, mert
így biztos lehet benne, hogy hű volt önmagához.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Még nem késő a helyére tenni a dolgokat, de akkor mindenképpen cselekednie kell,
nem halogathatja tovább a döntéseit. Ne féljen a következményektől, kezdj inkább idejében a megoldásba.

Skorpió (október 24 - november 22) Sokkal többet kell várnia valamire, mint amennyit szeretne, de a türelem remek tanítómester lehet, ha kellően él vele, és megfelelő szemszögből
nézi a dolgokat. Ne akarja most egyedül megváltani a világot.

Vízöntő (január 21 - február 19) Eléggé el van csúszva valamivel, de a helyzet úgy adódik, hogy haladékot kap, anélkül,
hogy kérnie kellene. Ekkor azonban már ne vesztegesse az időt,
bizonyosodjon meg róla, hogy végére járhat az ügynek.

Ikrek (május 21 - június 21) Látszólag nincs oka az aggodalomra, mégis van valami, ami zavarja. Úgy érzi, a levegőben terjeng egy baljós előjel, de ezt senki nem akarja észrevenni. Nyugalom, nem lesz vészmadár, ha figyelmezteti őket.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egy apró részlet fölött
elsiklik a figyelme, és ez nem csak a környezetét, hanem Önt is
meglepheti, hiszen egyáltalán nem jellemző az ilyesmi. Ne vesztegesse az energiáit az aggodalmaskodásra, tegye a dolgát.

Nyilas (november 23 - december 21) Valaki mintha folyton
Önt akarná bosszantani, de a lelke mélyén tudja, hogy sokkal
komolyabb probléma áll a háttérben. Abban reménykedik,
hogy beavatják a dologba, és segíthet megoldani a helyzetet.

Halak (február 20 - március 20) A dolgok nagy részével végzett, és bár a neheze már Ön mögött van, az apróságok még
kellemetlen meglepetéseket okozhatnak. Készüljön fel rá,
hogy a meccs még nincs lejátszva, dolgoznia kell a sikerért.

