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SZIJJÁRTÓ: „A VILÁGGAZDASÁG
ÚJ KORSZAK KAPUJÁBAN ÁLL”
Miskolci beruházást jelentettek be
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban
Összesen 125, ebből Miskolcon
közel félszáz új, magas hozzáadott értékkel bíró munkahelyet teremt két projektjével az
Evosoft Hungary Kft. – jelentették be csütörtökön Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.
Petényi István, a német tulajdonú Evosoft Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, cégüknél egy-egy kutatásfejlesztési
és munkahely-teremtési projekt
indul hamarosan. Az Evosoft
hazánk vezető szoftverháza, a
németországi Siemens AG egyik
legfontosabb stratégiai partnere és a hazai informatikai piac
meghatározó szereplője. 1995
óta foglalkoznak szoftverfejlesztéssel. Olyan területeken teszik
ezt, mint az ipari automatizálás
technika, vagy a hajtástechnika.
A cég a Siemens részére a legfejlettebb szoftvermegoldásokat
nyújtja, mintegy 1600 nagyon
képzett informatikai szakembert foglalkoztat. A vállalat a
legutóbbi, 2017. október 1-től
2018. szeptember végéig tartó
pénzügyi évében 25 milliárd
forint árbevételt ért el, adózás
utáni nyeresége 2 milliárd forint volt.
Most két beruházásra nyertek
támogatást, melyekkel a kutatás-fejlesztést segítik és a munkaerő növelését. Az automatizált ipari termelés informatikai
hátterének kiépítését célul kitűző kutatás-fejlesztési projekt
mellett bővítik szoftverfejlesztő
központjuk kapacitását, mellyel
Miskolcon, Budapesten és Szegeden összesen 125 új munkahelyet teremtenek.

Hubay György: „Miskolcra érdemes odafigyelni”
Az első projektet több mint
4 milliárd forintból – ebben 1,1
milliárd forint az állami támogatás – a fővárosban és Miskolcon valósítják meg, 75 új, magas
szaktudást igénylő munkahelyet
létrehozva. A másik projektben
Miskolc mellett Szeged is érintett. Itt 700 millió forintból –
ebből 307 milliós az állami támogatás – 50 új munkahelyet
teremtenek, 32-t Miskolcon.
Hubay György országgyűlési
képviselő kiemelte, a mostani
beruházás is ékesen bizonyítja,
hogy „Miskolcra érdemes odafigyelni” és hogy a beruházók
szívesen telepednek meg városunkban. A borsodi megyeszékhely ma már az egyik legnagyobb fejlődési potenciállal

rendelkező iparváros, az elmúlt
8 évben a megyei jogú városok
között az első 4 közé küzdötte
fel magát a gazdasági versenyképesség terén. Miskolc – ami
a régió gazdasági, tudományos,
oktatási, fejlesztési és kulturális
központja – az országos átlagnál nagyobb ütemben fejlődik.
Ez a politikus meglátása szerint a miskolciak közös sikere.
Hozzátette: a városvezetés fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükség volt a
kormányzat erkölcsi és anyagi
támogatására is.
Hubay György rámutatott
arra is, hogy a város az elmúlt
években olyan vállalkozásbarát környezetet hozott létre,
amely javította Miskolc gazdasági megítélését, vonzóvá tette a
várost a cégek számára. Folyamatos az együttműködés a gazdasági szereplőkkel és a Miskolci Egyetemmel, az ország egyik
legjobb műszaki felsőoktatási
intézményével.
A közös munka eredménye az
is – hangsúlyozta –, hogy az ipari parkjaink beteltek, újabb, több
mint 1000 hektáros iparterületet
biztosítanak tehát a cégek számára. A Modern városok Program keretében ebben kiemelten
támogatja Miskolcot a kormány.

Szijjártó Péter: „A beruházások összértéke 5,2 milliárd forint”
Az Evosoftot méltatva végül
elmondta: a cég magasan képzett mérnökinformatikusok legjobbjai számára nyújt munkát,
biztos megélhetést. Szorosan

nyékbeli munkavállalók számára. Már most mintegy 160
munkatársuk van, akik nagyon
jól érzik magukat a cégnél. Magasan képzett szakemberekkel

Petényi István: „Az Evosoft
hazánk vezető szoftverháza”
együttműködnek az egyetemmel, ami fontos utánpótlásbázisát jelenti a cég számára.
Pfliegler Péter alpolgármester
a város képviseletében érdeklődésünkre elmondta, azért tartja
kiemelten fontosnak az Evosoft
fejlesztéseit, mert újabb, magas
hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek Miskolc és kör-

dolgozik a cég, ami 100 százalékban exportra dolgozik.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, a világ fejlődése új sebességi
fokozatba kapcsolt, a világgazdaság új korszak kapujában áll,
minden iparágban a digitális
technológiák jelentik a siker legfontosabb előfeltételét. A siker
kulcsa meglátása szerint abban
áll, hogy az államok és a vállalatok milyen gyorsan és milyen
hatékonysággal tudnak átállni a
digitális korszakra. Hozzátette,
Magyarország a digitális befektetések számára a lehető legjobb
feltételeket kínálja; Európában
nálunk kell fizetni a legalacsonyabb adókat, a vállalatok az így
megspórolt összegeket a fizeté-

sekre fordítsák. A magasan képzett mérnököket márpedig jól
meg kell fizetni, fűzte hozzá.
A miniszter szólt arról is, hogy
hazánk ma már nemcsak egy
keresett termelési helyszín, hanem erőteljesen jelen van azon
vállalatok térképén is, amelyek
fejlesztési-kutatási kapacitásokat
kívánnak létrehozni. Tavaly Magyarország már a 7. legvonzóbb
befektetési központ volt egy felmérés szerint a világban, amikor
magas hozzáadott értékű beruházásokról van szó.
Ismertette, az Evosoft munkatársainak több mint 90 százaléka magasan képzett informatikai mérnök. 1600-an dolgoznak
náluk, most a beruházások nyomán újabb 125 új munkahelyet
teremtenek a két projekttel, magasan képzett fejlesztőmérnökök számára. A két beruházás
összértéke 5,2 milliárd forint. A
kormány 1,41 milliárd forintos
vissza nem térítendő támogatást
biztosít a két beruházáshoz.
A külgazdasági és külügyminiszter végül kiemelte: Németország és hazánk gazdasági együttműködését kicsit most
még szorosabbra fűzi. A németek az elsőszámú kereskedelmi
partnereink továbbra is, az idei
első 8 hónapban a kereskedelmi forgalom újabb 6 százalékkal
bővült, majdnem elérte a 20 milliárd eurót.
KUJAN ISTVÁN

Szeretné jobban megismerni Magyarországot

MISKOLCRA LÁTOGATOTT
DÁNIA NAGYKÖVETE

Udvariassági, bemutatkozó látogatáson fogadta nemrégiben Dánia nagykövetét a miskolci
városházán Kiss János alpolgármester. Kirsten Geelan szeretné jobban megismerni Magyarországot, ezért minden megyébe ellátogat, hogy felvegye a kapcsolatot a megyei jogú
városok vezetésével, oktatási intézményeivel, kiemelkedő szervezeteivel és vezető üzleti
partnereivel. E projekt egyik állomásaként érkezett Miskolcra.

Kirsten Geelan első alkalommal látogatott Miskolcra, de a
régióban korábban már járt.
Kiss János a megbeszélés során rövid áttekintést adott a
nagykövetnek a város jelenlegi
helyzetéről. Kiemelte, Miskolc
jelenleg egy prosperáló város, ami nem kizárólag anyagi értelemben értendő, és biztos alapot nyújt a fenntartható
fejlődéshez. 2010 óta több ezer
munkahely jött létre a városban, a munkanélküliség 12%ról 5%-ra esett, a közfoglalkoztatásban résztvevők száma is
folyamatosan csökken.
Mint elhangzott, Miskolc
hagyományosan erős mű-

szaki alapokon álló város, ezt
felismerve választották befektetésük helyszínéül az itt
letelepedett cégek. Látványos,
egyedülálló, turisták által ked-
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velt helyszínek találhatók a város területén, ezek vonzerejének növelése céljából jelentős
fejlesztéseket valósított meg az
önkormányzat. Az is szóba ke-

rült, hogy a tapolcai strandfürdő és a Diósgyőri vár fejlesztése
új szakaszához érkezett, s hogy
Miskolc a zöld és okos város
elveinek figyelembevételével
szervezi például a tömegközlekedését is.
A kultúráról és sportról
szólva az alpolgármester kiemelte, ezek szintén nagyon
fontos területek. A Miskolci Nemzeti Színház az ország
leglátogatottabb vidéki színháza, az Operafesztivál és a
CineFest Nemzetközi Filmfesztivál külföldön is ismertséget, elismertséget szerzett
a városnak. A sportot infrastrukturálisan is fejleszti az
önkormányzat: többek között
új stadion épült és hamarosan
kezdődik a vízilabda csarnok
építése. Kiss János ismertette a
Foglalkoztatási Paktum jelentőségét is.

A nagykövet kérdésére – mi
foglalkoztatja az embereket leginkább a városban – az alpolgármester elmondta, elsősorban az, hogyan lehetne Miskolc
gazdasági növekedését gyorsítani, további minőségi munkahelyeket létrehozni. A fiatalok
tekintetében, az elmúlt két évben megszűnt az elvándorlás,
de előtte ez több mint két évtizeden át komoly problémát
jelentett – ezt két év alatt nem
lehet ledolgozni. Az egyetem

fejlődésének kulcsszerepe van a
jövő építésében. Már ott kialakulhat a tudat. hogy ez egy sikeres város, ösztönözheti a fiatalokat, hogy helyben keressenek
állást, itt építsék a jövőjüket.
Kirsten Geelan, nagykövet
miskolci tartózkodása során
találkozott civil szervezetek
képviselőivel, s ellátogatott a
Miskolci Egyetemre is, ahol
megnyitotta a Boldog dánok c.
kiállítást. A dán modell címmel előadást is tartott.
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MOZI KLUB A SALKAHÁZI SÁRA
PROGRAMBAN
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Idén még más meglepetésekkel is várják
a szépkorúakat
Ezúttal Salkaházi Moziba várták a miskolci szépkorúakat
hét elején három napon át –
november 5-én, 6-án és 7-én, a
Művészetek Házába.
A Salkaházi Sára Programban új elemnek számít, hogy
filmvetítéseket szerveznek a
szépkorúaknak a Művészetek
Házában. A programelemet
tavaly szervezték meg először
és nagy érdeklődés kísérte.
Hétfőn a Csinibaba, kedden
az Egészséges erotika, szerdán
pedig a Csárdáskirálynő című
filmeket vetítették a nyugdíjasoknak. A Salkaházi program vezetői mindig igyekez-

nek felmérni, milyen igényeik
vannak a nyugdíjasoknak, milyen programokon szeretné-

nek részt venni. A Salkaházi
Mozi klub is azért jött létre,
mert nagy igényt tapasztaltak a régi, kedvelt magyar filmeket vetítésére. Minderről
Hubay György országg yűlési
képviselő, a Salkaházi Program vezetője beszélt, aki szerdán személyesen köszöntötte
a szépkorúakat a Művészetek
Házában. Mint mondta, moziprogram-sorozatban idén
három vetítés volt, amelynek az utolsó előadásához érkeztünk. A programsorozat
azonban folytatódik: november 28-án a Miskolci Nemzeti Színházban, a Cirkuszhercegnőt láthatják a Salkaházi

nyugdíjasok,
decemberben
pedig – éppúgy, mint tavaly –
idén is lesz Salkaházi Sára Karácsony, illetve előszilveszteri

SZENT FLÓRIÁN TÉR ÉS EMLÉKMÉCSES
MISKOLCON Az áldozatos és önfeláldozó szolgálat előtt tisztelegnek

Megemlékezéssel és tiszteletadással egybekötött téravató ünnepséget tartottak nemrégiben a miskolci tűzoltóság épülete
előtt. A Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről elnevezett tér, valamint az elhunyt tűzoltók emlékéül állított egyedi, tűzcsapból kialakított mécses az áldozatos és önfeláldozó
szolgálat előtt tiszteleg.
– Örömmel tettünk eleget a
kérésnek, hogy a 2018-ban megalakulásának 145. évfordulóját ünneplő miskolci tűzoltóság
előtti teret a tűzoltók védőszentjéről Szent Flórián térnek nevezzük el – idézte fel Miskolc
város közgyűlésének döntését
köszöntőjében Kiss János alpolgármester. Beszédében kiemelte: az elmúlt közel másfél év-

század alatt nemcsak a miskolci
tímárlegények bizonyítottak,
akik a várostörténeti iratok szerint az 1843-as nagy tűzvészben
minden erejükkel küzdöttek a
lángok ellen, de később az 1873ban megalakult Önkéntes Tűzoltó Egylet is, akik az 1878-as
nagy árvízi mentésben kivételes
áldozatot hoztak Miskolc város
lakosságáért és biztonságáért.

– Az új tér és az itt felállított
emlékhely a tűzoltók kihívásokkal teli szolgálatteljesítését
szimbolizálja és kegyelettel emlékezik meg az elhunyt bajtársakról. A tér ugyan kicsi, de a
történelmi múlt rendkívüli eseményekkel teli, a mindennapi
munka, jobban mondva szolgálat pedig óriási. Büszkeséggel
mondhatjuk, hogy a miskolci
tűzoltók a város biztonságáért
teljesített társadalmi szerepvállalása és közössége példaértékű.
Az értékrend és a mögötte rejlő
áldozathozatal pedig minden
tekintetben elismerésre méltó –
hangsúlyozta Kiss János a Szent

Flórián tér avatásán. Egy tűzcsapból kialakított egyedi emlékhelyet is felavattak a tűzoltóság épületének bejárata mellett.
Dócs Róbert, a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője arról szólt, hogy a tisztelet, a hála és a köszönet hozta
most ide az ünneplőket. – Tisztelet azok előtt a tűzoltók előtt,
akik hosszú éveken át gyakorolták hivatásukat és vagy közben,
vagy pedig már munkájukat
befejezve, nyugalomba vonulva
haltak meg. Hála az elődöknek
azokért az utakért, amiket kitapostak nekünk, utódoknak. És
köszönet azoknak, akik segítettek bennünket az emlékezésre
– mondta Dócs Róbert az emlékezés virágainak elhelyezése
előtt.
Miskolc város koszorúját Kovácsné Budai Mária önkormányzati képviselő és Kiss János
alpolgármester helyezte el. A kegyelet és a megemlékezés koszorúit helyezte el az emlékhelyen
Lipták Attila, a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Dócs Róbert, a
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője is.

műsor a Generali Arénában
egy ismert előadóval.
– A jelenlegi városvezetés öt
évvel ezelőtt álmodta meg a Sal-

kaházi Sára Programot, hogy
meghálálja a nyugdíjasoknak
mindazt, amit évtizedeken át a
városért tettek. Azt tapasztalom,
hogy nagyon pozitívak a vis�szajelzések a programokat illetően. Folyamatosan igyekszünk
növelni ezek számát, ezért döntöttünk például úgy, hogy a mozi-klubban idén három vetítés
lesz a tavalyi kettőhöz képest.
Jövőre ugyanígy folytatjuk, reményeink szerint újabb ötletekkel, programokkal. Mindenkit
idejében értesítünk az eseményekről és ha valakinek esetleg
javaslata van, szívesen vesszük,
igyekszünk eleget tenni ezeknek
a kéréseknek – zárta szavait Hubay György.

Negyven éve
hagyomány
A Miskolci Törvényszék immár 40 éve minden esztendőben vendégül látja a nyugállományba vonult bírákat
és igazságügyi alkalmazottakat a részükre szervezett
nyugdíjas találkozón, melyet
idén is megtartottak a törvényszék nemrég felavatott
Juhász Andor dísztermében.
Több mit 110 nyugdíjas fogadta el a meghívást, őket Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke köszöntötte.

gi múltba, Krajnyák István a
Szerencsi Járásbíróság bírája
pedig zenés műsorával gazdagította a délutánt. Nagy szeretettel fogadta a hallgatóság a
törvényszékről készített kisfilmet és az edelényi bíróságtör-

– Hivatásunk gyakorlása során nagy elődeink példaként
szolgálnak. Az egykori kollégáktól tanult hivatástudat, a
bírói munka iránt tanúsított
tisztelet a jelen kor csodálatos szellemi öröksége, mely
nagyban hozzájárul a Miskolci Törvényszék országos viszonylatban is kimagasló sikereihez – fogalmazott Répássy
Árpád.
A rendezvényen a bíróság
dolgozói színes programokkal
kedveskedtek a nyugdíjasoknak: Rózsa Tibor, a Miskolci
Járásbíróság bírája történeti
kitekintőjében repítette vis�sza a hallgatóságot a bírósá-

téneti vándorkiállítás anyagának bemutatását is
A meghívottak ajándékot
vehettek át a törvényszék elnökétől, majd megemlékeztek azokról a nyugdíjas kollégákról, akik idén augusztus
23-án az Igazságügyi Minisztériumban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje; illetve a
Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetésben részesültek. A
délután hátralévő részében a
Miskolci Törvényszék dolgozói vendégül látták egykori
munkatársaikat, jó hangulatú beszélgetésekben idézték fel
a közös emlékeiket, az együtt
megélt élményeiket.
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Belpolitikai körkép (5. rész)

Itt a lé(t) a tét…!
A hazai választói szokások, politikai hagyományok nem nagyon kedveznek a kis pártoknak. A magyar választók olyan
politikai erőkre szeretnek szavazni amelyek esetében többé-kevésbé úgy érezhetik, hogy szavazatuk nem veszik el,
hanem így vagy úgy hasznosulni fog. Mindez pedig a tipikus
„róka fogta csuka” esete (ha nem szavaznak rá, nem erősödhet meg, ha viszont nem erős, nem szavaznak rá) ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a kisebb pártok előretörését, s
azt is, hogy érdemben beleszólhassanak a közéletbe.
Marad tehát számukra a
karrierpolitizálás, illetve a
hangoskodás, bizonyos ügyek
mentén. Ez sem lebecsülendő,
(az állami támogatás meg főleg) de erről majd később.
A nagyobb pártok indikátorai
Ezekkel a hazai politikai
paletta peremén vegetáló kisebb-nagyobb formációkkal
csak azért érdemes foglalkozni, mert a túlélés egészen sajátos formáját találták fel. Apró
kis holdakként, makacsul
egyes nagyobb bolygók (politikai erők) vonzáskörében próbálnak keringeni – s mindezt
úgy, hogy közben egy percre
sem szűnnek meg hangoztatni
a függetlenségüket, önállóságukat. Mivel azonban többségében ezekről a nagyobb bolygókról szakadtak le – így vagy
úgy – a maguk módján régóta
azok egyfajta indikátoraiként
is működnek.
Ha a jelenlegi kis pártok
helyzetével, szerepével akarunk foglalkozni, megint vis�sza kell mennünk a rendszerváltozásig, amikor gombamód
szaporodni kezdtek a kisebb-nagyobb politikai csoportok. Ezek akkor három
nagyobb csoportba voltak sorolhatók. Voltak a történelmi
pártok (kisgazdák, szociáldemokraták, kereszténydemokraták) amelyeket gyökereik,
értékrendjük miatt az MSZMP roppant veszélyesnek tartott, és idejekorán elkezdett
leszalámizni – például beépített ügynökökkel és más,
KGB-akadémián tanult módszerekkel. Aztán rengeteg
olyan szélhámos formáció is
létrejött, amely csupán a pénz,
a támogatások miatt próbálkozott. S hát voltak olyan politikai erők is, amelyeket az
állampárti titkosszolgálat hozott létre, kifejezetten az igazi
rendszerváltó ellenzék gyengítésére.
Megfordult a helyzet
Magyarországon a rendszerváltozáskor, és azt követően csupán az MSZP rendelkezett megörökölt, működő és
beágyazott szervezeti struktúrával, amely – bár magán
viselte a szovjet idők merev,
hierarchikus rugalmatlanságát
– működőképes volt és sokáig
komoly helyzeti előnyt biztosított a számára. Az akkor politikai térfél balliberális oldalát az MSZP (a mellé rendelt
SZDSZ-el) ebből adódóan jó
ideig teljesen uralni tudta, a
másik térfélen pedig számos

jobb vagy jobbközép politikai
alakulatnak kellett osztoznia,
ami nyilván nem sok sikerrel
kecsegtette őket.
Mára ez a helyzet pontosan
a visszájára fordult. Magyarországon jelenleg egyetlen
modern, nyugati értelemben
véve is professzionális politikai erő működik, ez pedig a
Fidesz, amely a szövetségesei

ben nem újdonság, hogy a „bizonytalanok megszólításáról”,
az elmúlt választások tanuláságait alapul véve, csak a síkamatőrök beszélnek.)
Egyre kisebb torta, sokfelé szeletelve
A Párbeszéd, a nemrégiben
megszűnt Együtt, az LMP, a
Magyar Liberális Párt, a DK, az
MSZP, a Momentum – mind
ugyanazt a mozgósítható balliberális tábort cincálta, cincálja,
s ezt csak megkönnyíti, hogy a
balliberális szavazók többsége
olyan nagy különbséget nem
is nagyon lát ezen pártok esetében. (Lásd: átszavazási hajlandóság) Ha megkérdeznénk
tíz ellenzéki szavazót, szerin-

A Kétfarkú Kutya egy ideje a saját (két) farkát kergeti
vel zártan és fegyelmezetten
uralja a jobbközép térfelet.
Ami ugyanis professzionális,
az mindig hatékony – és ez az,
amit a szanaszét bóklászó, kényelmeskedően dilettáns politikai ellenfelek képtelenek
elfogadni, illetve a helyén kezelni.
Most ugyanis a zsugorodó
balliberális térfél az, amelyen
számos kisebb-nagyobb formációnak kell osztoznia, és
mivel pontosan látják, hogy a
zárt és elkötelezett Fidesz-táborból nem tudnak szavazókat
átcsábítani, így tulajdonképpen egymás ellen hadakoznak,
egymás szavazóira vadásznak. Minden akciójuk, minden megszólalásuk – legyen az
bármily harsányan kormányellenes, valójában egyáltalán
nem a Fideszről szól, hanem
egymás ellenzéki szavazóinak
az elszívásáról. Arról, hogy
ezek bennük és csakis bennük
lássák az igazi „kormányváltó”
erőt, s ők legyenek „A” vezető ellenzéki párt. (Különöseb-

te mi az a hatalmas eltérés a
fent említett pártok programja,
ideológiája között, amiért ő az
egyikkel vagy a másikkal szimpatizál – valószínűleg tízből tíz
nem tudná ezt megmondani.
(Az elemzők körében az sem
különösebb titok, hogy ma
már ugyanezt a tábort forgácsolja a Jobbik is – csak a televíziós műsorokban ezt árnyal-

A Párbeszéd (akkor PM –
Párbeszéd Magyarországért)
tagjai annak idején az LMPben kezdték, azért ugrottak
ki onnan, mert az LMP akkori vezetése nem volt hajlandó szövetségre lépni a Gyurcsány egykori emberei, Bajnai
Gordon és Szigetvári Viktor
által fémjelzett Együtt-el. Ők
viszont hajlandóak voltak,
így lett az új szövetség neve
Együtt-PM, amit egy idő után
már kb. mindenki egy pártnak
gondolt. Aztán a siralmas kudarcok után Bajnai külföldre
el, az Együtt külön, a PM pedig – immár Párbeszéd-ként
– a 2018-as választások előtt
a liberálisokkal együtt rátekeredett az MSZP-re, így be is
kerültek páran a parlamentbe. Kicsit marakodtak a pártfinanszírozás körül, a liberálisok megsértődtek, de Burány
és Mellár segéderőkkel aztán
mégis lett valami vicces frakciója a valójában alig-alig mérhető Párbeszédnek. (Bár azóta sem egyszerű eldönteni,
ki kinek a kicsodája ott). Az
Együtt a választásokon a „füt�työs” Juhász Péterrel együtt elszállt (amekkora „űr” maradt
utánuk, az kb. jelzi, hogy eddig sem volt rájuk valami nagy
szükség), és elszállt a Momentum is, amit viszont az agres�szív balliberális értelmiségi és
média-holdudvar egyszerűen nem hajlandó tudomásul
venni. A „NOlimpia” aláírásgyűjtés sikere óta minden módon űznék, nyomnák, hajtanák
őket előre, mint nagyon fiatal, nagyon lendületes, nagyon
progresszív és nagyon „minden” ifjonti erőt – amit Fekete-Győrék láthatóan a hátuk

„Jobb felől üt, nekem fütyöl…” Az Együtt elszállt
tabban illik megfogalmazni,
hogy valamennyire izgalmas
legyen a dramaturgia.)

A Párbeszéd miniszterelnök-jelöltet kölcsönzött az MSZPnek. Az MSZP frakciót a Párbeszédnek

közepére kívánnak, viszont ebben a fázisban nincs számukra
kiszállás, ha valóban politikai
párttá akarnak válni. Nagyon
előretörni vélhetően soha nem
fognak (talán nem is nagyon
akarnak). Az, hogy valaminek
a „tagadásával” tűntek fel (NOlimpia), mással pedig igazából
nem nagyon, Magyarországon
nem szokott különösebb politikai sikereket előrevetíteni.
A jövő évi választások átszabhatják az ellenzéket
Aztán ott van az aprók között a Kétfarkú Kutya Párt is
(valós támogatottságuk jóval
nagyobb lehet, mint a Párbeszédé) akiknek a gegjeiben

csak az nem ismeri fel a Farkasházy-team stílusát, akinek
még nem volt dolga ezzel a
műfajjal. Ha pedig Farkasházy, akkor nyilván őket sem nagyon lehet a jobboldalra sorolni. A gúny és az irónia nagyon
hatásos fegyver tud lenni a politikában is (röhögni mindenki szeret) nyilván ezért kezdték el őket menedzselni. Aztán
azonban a háttérben fokozatosan rájöhettek, hogy ahol

len állapotában is sokkal több
köze van az igazi, klasszikus
baloldalhoz, mint bármelyik
más pártnak azon a térfélen.
Az, hogy annak idején, a rendszerváltáskor – a közkeletű
pesti mondás szerint – ők kapták Marxot, az MSZP meg vitte a Tőkét – nagyjából a politikai sorsukat is meghatározta.
Pénz nélkül a vörösöknél sem
megy, ráadásul ők nem azt a
69-es gyökerű, utcai balhék-

Egy kis munkáspárti retro
az ellenzék általánosságban
olyan szánalmasan működik,
mint Magyarországon, ott egy
Kétfarkú Kutya-féle viccpárt
tulajdonképpen a saját politikai oldalának a karikatúrája.
(Vö: „az egész magyar ellenzék
egy vicc”) Színfoltnak viszont
jók, csakúgy, mint a bevallottan és következetesen kádárista Munkáspárt, amelynek
egyes tagjai tán még ma is elindulnának megostromolni a
Téli Palotát, ha az Auróra cirkáló ágyúlövése megadná erre
a jelet. Sokan úgy kezelik őket,
mint valami történelmi rezervátumot, amelynek a tevékenysége maga az időutazás
- tény és való viszont, hogy a
Munkáspárt programjának je-

kal, anarchistákkal tarkított
„modern” szélsőbalt képviselik, mint a nyugati marxisták,
hanem azt a retro-szovjetet,
amelynek már igazából szövetségesei sem nagyon vannak. Viszont ha továbbra sem
adják fel, még az sem elképzelhetetlen, hogy végül ők profitálnak majd abból a balliberális apokalipszisből, amely a
hazai és egyre több külföldi
ország esetében is tapasztalható. Egy nagy, jobboldali győzelem a jövő májusi EP, és aztán
az őszi önkormányzati választásokon tovább polarizálhatja
az amúgy és szétszabdalt ellenzéki oldalt, s ez ma még beláthatatlan mozgásokat eredményezhet.

Momentum – az aláírásgyűjtések robotosa
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MISKOLCI MEGEMLÉKEZÉSEK, KOSZORÚZÁSOK A NEMZETI GYÁSZNAPON

„Ez a forradalom tette lehetővé
a rendszerváltást”
November 4-ét a magyar
kormány hivatalosan 2013ban nyilvánította nemzeti gyásznappá. 1956-ban
a szovjet csapatok ezen a
napon indítottak átfogó támadást a forradalom és szabadságharc leverésére. Múlt
vasárnap Miskolcon is az
áldozatokra emlékeztek és
tisztelegtek a hősök előtt.

Az ünnepi megemlékezés
Oláh Miklós emléktáblájánál
kezdődött. Az 1957 áprilisában
koholt vádak alapján kivégzett
21 éves fiatalember áldozatának emlékét egykori lakóháza
falán, a Tárkányi utca 5. szám
alatt 2013 óta őrzi emléktábla.
Pfliegler Péter, Miskolc város
alpolgármestere az emléktáblánál úgy fogalmazott, szent
kötelességünk ’56-ról és november 4-ről megemlékezni. –
Ez a forradalom tette lehetővé
1989-90-ben a rendszerváltást
– hangsúlyozta.
„Az ártatlanul kivégzett miskolci fiú a forradalom egyik
legfiatalabb mártírja volt. 1957
első napjaiban vitték el szülei
házából, majd alig pár hónap
múlva kivégezték a Fazekas utcai börtönben” – olvasható az
emléktáblán.
Oláh Miklós nemzetőrnek
állt, október 27-én társaival
együtt megakadályozta, hogy
a tömeg megverjen egy ávós-

nak tartott férfit. December
10-én részt vett a Tizeshonvéd utcai laktanya előtt tartott
békés tüntetésen. Tárgyalni
akartak Oprendek Sándor pa-

rancsnokkal, de fegyverrel kiszorították őket az udvarról,
amikor eldördült egy lövés,
ami halálosan megsebesítette
az őrnagyot. Oláh Miklósnál
és egy társánál pisztoly volt,
de ők – elmondásuk szerint –
csak a levegőbe lőttek. A vizsgálat nem terjedt ki arra, hogy
volt-e másnál is pisztoly, így
Oláh Miklóst letartóztatták,
elítélték, majd 1957. április 12én kivégezték. Mindenki, aki
ismerte, tudta, hogy ártatlan,
hősnek tartották. A rendszer-

váltás után rehabilitálták, az
ítéletet semmissé tették.
A megemlékezés a Hősök
temetőjében folytatódott, ahol
az emlékezés koszorúját he-

lyezték el az ’56-os Emlékműnél, a mártírok – Soltész József,
Jakab András, Hullár Gábor,
Bartha Béla, Kolozsi István és
Varga Péter – sírjainál, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
áldozatok emléktáblájánál, valamint Klibán András, a POFOSZ volt megyei elnökének
emléktáblájánál.
A Miskolci Statáriális Bíróság
1956 decembere és 1958 márciusa között 10 alkalommal szabott ki halálos ítéletet. A halálra
ítélt, majd kivégzett forradalmá-

rokat legtöbbször titokban, jeltelen sírokba temették el, sokszor a közvetlen hozzátartozók
tudta nélkül. 2002 októberében
készült el az 56-os parcella a lyukas zászlós emlékművel és tíz
éve, 2004 októberétől áll a 46, a
megyében kivégzett, vagy a harcokban elesett mártírok nevét
őrző emléktábla. Ezt követően
ökumenikus istentiszteletre várták a megemlékezőket a Deszka
templomba, amelyen közreműködött a marosvásárhelyi Kilyén
Ilka színművész is.

1956. október 23-án békés tüntetéssel kezdődő fegyveres felkelés, forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra, valamint a szovjet megszállás
ellen. A népfelkelés a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok beavatkozása után fegyveres szabadságharccá változott.
1956. november 4-én, négy nappal azután, hogy a Nagy Imre vezette magyar kormány kinyilvánította Magyarország semlegességét és felmondta a Varsói Szerződést, a szovjet katonai invázió
megpecsételte a magyarok sorsát. A szovjet beavatkozásról már
október 31-én döntöttek Moszkvában, ettől kezdve folyamatosan érkeztek szovjet csapatok Magyarországra. November 4-én
hajnali 4 óra 15 perckor a szovjet hadsereg általános támadást
indított Budapest, a nagyobb városok és a fontosabb katonai létesítmények ellen. A főváros védői – nemzetőrök, rendőrök és
kisebb-nagyobb honvédegységek – felvették a harcot.
Reggel 5 óra 5 perckor az ungvári rádió által sugárzott közleményben Apró Antal, Kádár János, Kossa István és Münnich Ferenc volt miniszterek, akik november elsején a Szovjetunióba távoztak, bejelentették, hogy minden kapcsolatot megszakítottak
a Nagy Imre-kormánnyal, egyben kezdeményezték a Magyar
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását Kádár
János vezetésével. Az áldozatok száma november 4-én a fővárosban 135 fő volt. A KSH 1957. januári jelentése szerint az októberi 23. és január 16. közötti események embervesztesége országos viszonylatban 2652 halott (Budapesten 2045) volt és 19
226 személy (Budapesten 16 700) sebesült meg. A forradalom
leverését követő megtorlásban az 56-os intézet szerint 229 főt
végeztek ki. 1958-ban bírósági ítélet nyomán életükkel fizettek
az 1956-os események vezető személyiségei: Nagy Imre, Maléter
Pál, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Szilágyi József.

MEGÁLDOTTÁK A SZENT ANNA TEMETŐ RAVATALOZÓJÁT
A Szent Anna temető kápolnájában minden évben
ünnepi szentmisét tartanak
mindenszentek és halottak
napjának ünnepén. A mostani alkalom annyiban volt
más az eddigiektől, hogy a
szentmisét követően megáldották a nyárra elkészült
ravatalozót.
Mint arról már beszámoltunk, fedett ravatalozót és

egy több száz fülkés urnafalat építettek a Szent Anna
temetőben. A közel 20 millió
forintos beruházás széleskörű összefogás eredménye
volt – nyilatkozta nyár elején
Szarvas Péter címzetes apát,
esperes, plébános, aki most
ünnepélyesen
megáldotta az építményt. A plébános
érdeklődésünkre elmondta,
több évvel ezelőtt felmerült
már, hogy bővítik az urna-

helyek számát és hogy építeni kellene egy fedett ravatalozót, ahová az eső, hó, tűző
napsütés elől behúzódhatnak a hívek a temetések alkalmával.
– Nekünk egy kis kápolnánk volt eddig, ide zsúfolódtunk be. Úgy gondoljuk,
méltó és igazságos volt az
építkezés, most már kegyeleti szempontból is megfelelőek a körülmények – hangoz-

tatta a plébános, hozzátéve:
az építkezésről szóló döntést
az egyházközség tagjaival
hozták meg, ő pedig koordinálta a feladatokat. A fedett ravatalozó belső és külső falai valamivel több mint

300 urnafülkét tartalmaznak.
A beruházás közel 20 millió
forintba került, a hívek adományaiból, az egyházközség, valamint önkormányzati
képviselők támogatásával készült el.
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ADVENT MISKOLC:
KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK,
ÉNEKLŐ KARÁCSONYFA
Hat hét van még hátra
karácsonyig, de advent
első vasárnapja már csak
három hét, így az Advent
Miskolc rendezvénysorozata célegyenesbe ért. A város adventi terén idén a közösségeké lesz a főszerep,
sok más mellett kórusversennyel, valamint a tavaly
oly’ nagy sikernek örvendő
gyermekfoglalkoztatóval
színesítve.
Miskolc Polgármesteri
Hivatala –
összefogva
a Magyar
Vöröskereszt megyei szervezetével
– idén a közösségek adventjére várja a gyermekeket, diákokat, valamint
a cégek, vállalatok, multik,
vagyis a munkahelyek és az
intézmények csapatait. A várakozás időszakában mindenkinek élményt nyújtanak
a város adventi rendezvényei.
Megelevenedik Miskolc
karácsonyfája – az országban
elsőként!
Az Éneklő Fenyő a város karácsonyfájaként várja
a munkahelyi közösségeket.

Az Éneklő Fenyő hét méter
magas karácsonyfa-színpad
lesz, ahol a csapattagok közösen énekelhetnek, és ötletes
koreográfiákkal mutathatják
meg egyéniségüket az ország
első, életre keltett karácsonyfájának díszeiként. A szereplés igazi közösségi élményt
ad majd, amit a program
szervezői megörökítenek, így

a csapatok kézzelfogható emlékekkel térhetnek haza.
A kórusverseny résztvevői
is ezen az igazán különleges
helyszínen mérhetik össze a
tudásukat, a miskolciak pedig szem- és fültanúi lehetnek a közösségi élménynek.
Az Advent Miskolc az óvodásokhoz és az általános iskolásokhoz is szeretné közelebb

hozni a karácsonyi várakozás
közösségi élményét: a Szent
István téren már november
27-étől gyermekfoglalkoztatóval várják őket (a korábban
meghirdetett időpontok közül van még pár szabad hely).
Szeretet Sütigyár, Szeretetdoboz
A Szeretet Sütigyárban is
közösségek készítik majd a
mézeskalács süteményeket, az ország
legnagyobb
Szeretetdoboza pedig
idén is várja az ajánd é k o kat, hogy
azok a Vörö s ke re s z t
szakértő közreműködésével
eljuthassanak azokhoz a családokhoz, amelyeknek sokat jelent a segítség.
A város adventi koszorúján idén is hétről-hétre meg�gyújtják majd a gyertyákat,
este pedig koncertek várják
a közönséget, a közösségeket.
A programokról hamarosan
részletesen beszámolunk a
Miskolc Televízióban, a minap.hu oldalon és a Miskolci
Napló oldalain.

In memoriam

Elhunyt Juhász József,
a Miskolci Egyetem
tiszteletbeli doktora
Alig három héttel 91. születésnapja előtt elhunyt Juhász József prof. emeritus,
a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora.
Juhász professzor, több
mint hatvan éven át, 1957től előbb meghívott előadóként, majd részfoglalkozású
oktatóként, 1976-tól főállású

professzorként volt a Bányamérnöki Kar egyik meghatározó oktatója, professzora.
Még Sopronban kezdte meg
a bányász hallgatók oktatását
a hidrogeológia és a mérnökgeológia tudományterületeken. Kezdeményezője volt
a hidrogeológus képzés és
a környezetmérnök képzés
indításának előbb posztgraduális, később graduális keretek között is. Oktatóként,
tudósként mérnökgenerációkat oktatott, nevelt, mindig

kiemelve az elméleti tudás
és a gyakorlati alkalmazások
szoros egységét, példát mutatva tanítványainak, munkatársainak egyaránt. Halála nagy veszteség a családja
mellet a mérnöktársadalom,
a Miskolci Egyetem, a Műszaki Földtudományi Kar és
nem utolsó sorban a szakmai
tudományos élet számára.
Emlékét tisztelettel megőrizzük. Temetéséről később intézkednek .
BÜKKI VÍZ KÖZALAPÍTVÁNY

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
November 11-én, vasárnap, 17.00 órai kezdettel, a
Miskolc Televízió HívőSzó

című műsorában a Szent
Imre templomból közvetítenek szentmisét, felvételről.
Bemutatja:
Berkes
László kanonok, plébános.
Kalna Zsolt minorita tartományfőnök és plébános november és december
hónapban egészségi
állapota miatt szabadságon lesz, ez idő
alatt Bogdan Adamczyk lengyel minorita atya segít ki a minorita templomban,

ahol 11-én, vasárnap 15 órakor a Fráter György Katolikus
Gimnázium diákjainak szentmiséje lesz. Az újdiósgyőri
Szent Imre templom búcsúját 11-én, vasárnap tartják. A
11 órakor kezdődő ünnepi
szentmisét és szentbeszédet
Berkes László kanonok, plébános tartja. A Kolping-akadémia következő előadására
12-én, hétfőn, 18.30 órai kezdettel kerül sor a Szent Anna
Kolping-házban. Dobos Gábor előadásának címe: Mátyás
király szerepe a maga korában és üzenete a mai világnak.

MENETREND, PARKOLÁS,
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
NYITVATARTÁSA
November 10-én, szombaton is munkanapot tartunk,
most hétvégén dolgozzuk be
a múlt hét pénteki november
2-át. Mutatjuk a nyitvatartásokat, illetve hogy hogyan parkolhatunk a Városgazda parkolóiban.
November 10-én, szombaton – a munkanap áthelyezése
miatt – az MVK autóbuszai és
villamosai pénteki menetrend
szerint közlekednek.
Ügyfélszolgálatok
Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodája (Városház tér
8.) november 10-én, szombaton 8:00-12:00-ig lesz nyitva.
A Miskolc Holding Zrt.,
MIHŐ Kft. és MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálati irodája (Szemere
u. 5.) november 10-én, szom-

baton 08:00-tól 12:00-ig várja
ügyfeleit.
A Miskolci Városgazda Parkolási ügyfélszolgálati irodája
(Széchenyi I. utca. 20.) november 10-én, szombaton is 8:00tól 12:00 óráig tart nyitva.
Fürdők, Állatkert
A Miskolctapolcai Strandfürdő november 10-én, szombaton hétköznapi nyitvatartás
szerint, a Szaunavilág 11:00-tól
21:00-ig, a Fittness részleg pedig 7:00-tól 21:00 óráig vehető
igénybe.
A Miskolctapolca Barlangfürdő és Szauna Park a hos�szú hétvégén és az áthelyezett
munkanapon egyaránt 9:00tól 20:00 óráig látogatható.
A Selyemréti Strandfürdő november 1-jén felújítási
munkák és új, 50 méteres me-

dence építési munkálatai miatt
bezárt, várható nyitás 2019. tavaszán.
A Miskolci Állatkert és Kultúrpark a téli nyitvatartás szerint, 9:00-tól és 17:00 óráig
várja látogatóit, pénztárzárás
16 órakor.
Parkolás
Munkanap áthelyezés miatt
november 10-én, szombaton
a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében
lévő fizetős várakozási területeken munkanap szerint 8:00tól 18:00 óráig áll fenn díjfizetési kötelezettség.
Piacok
November 10-én, szombaton a megszokott nyitvatartás szerint üzemelnek a városi
fenntartású piacok.

KÖZLEKEDÉSI HÍREK
Egy nappal tovább marad ideiglenes helyén a
11-es busz megállója
November 5-én, hétfőtől
a 11-es autóbusz Sellő utca
megállóhelyét
aszfaltozás
miatt 50 méterrel arrébb helyezték a Pintes utca felé. A
munkálatok egy nappal tovább tartanak a tervezettnél,
így november 11-én, vasárnap kerül vissza a megálló az
eredeti helyére.

Buszmegálló áthelyezés
a Szinvaparknál
November 12-én, hétfőn
8:00 órától november 22-én,
csütörtök 16:00 óráig a Szinvapark
bevásárlóközpont
előtti és a szemközti oldalon
lévő buszmegállót 20 méterrel a Szinva patak irányába
áthelyezik. Az ideiglenes változás a 3A-s, a 24-es, a 32-es,
a 280-as és a 45-ös járatokat
érinti.

DVTK –DVSC: utazás
szurkolói jeggyel, bérlettel
2018. november 10-én,
szombaton 12:30 és 18:30
óra között a DVTK – DVSC
mérkőzés napján ismét térítésmentesen utazhatnak az
1-es autóbuszon és az 1-es
villamoson az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel
rendelkező diósgyőri drukkerek. Hajrá Diósgyőr!
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KONFLIKTUSKEZELÉS A BÍRÓSÁGON KÍVÜL

Nemzetközi konferencia
a Miskolci Egyetemen
A mediáció fontosságáról
rendeztek konferenciát csütörtökön, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
karán. A nemzetközi rendezvény egyik célja az országok közötti tapasztalatcsere
volt ezen a területen.
A mediáció a konfliktuskezelésnek egy olyan formája,
ahol mediátor – tehát egy harmadik, „semleges” személy támogatja a konfliktusban álló
feleket, kérdéseivel, közvetítésével segíti őket a konfliktus
feloldásában. Az úgynevezett
„compliance” célja ugyanakkor

az, hogy segítse az adott céget
vagy annak dolgozóját abban,
hogy minél hatékonyabban és
konfliktusoktól mentesen működjön egy szervezet.
– Nagyon fontos hozadéka
ennek a napnak, hogy országokat átívelően tudunk szakembereket egy asztalhoz ültetni. Ez mindannyiunk számára
egyfajta híd szerepet jelent és
elősegíti a tapasztalatcserét, a
tudás megosztását. Legalább
ennyire fontos, hogy ezek a
szakértők a joghallgatókkal is
találkozzanak, hiszen a jövendő jogászok nemzedékét képezzük – hangsúlyozta a kon-

ferencia jelentőségéről szólva
Csemáné Váradi Erika, a Miskolci Egyetem docense. – Azt
gondolom, van még mit tanulnunk a külföldi szakemberektől. Vendégeink a saját
szakterületükön – akár a gazdasági élet konfliktusainak
mediációval történő feloldása, akár pedig a szabályoknak
való megfelelőség támogatása
tekintetében – különösen nagy
szakmai tekintélynek örvendenek Európában. Olyan tapasztalatokat, gyakorlatokat
és megoldásokat oszthatnak
meg velünk – mind a gyakorlati szakemberekkel, mind pe-

dig a joghallgatókkal – amely
a jövőre nézve mindannyiunk számára példamutató lehet – tette hozzá. A „Mediáció
és gazdasági konfliktusok – A

mediátor szerepe a compliance intézkedéseknél” elnevezésű
konferencia a kar Őszi Akadémia elnevezésű komplex nemzetközi szakmai programjá-

nak folytatása, az Igazságügyi
Minisztérium a jogászképzés
színvonalának emelését célzó
programjai keretében valósult
meg.

RENDET TESZNEK A HÚSZEMELETESBEN

A város apartmanházakat
alakít ki munkavállalóknak

„SZABAD A PÁLYA”

Tizenkilencedik alkalommal szervezett a héten
kétnapos pályaválasztási
kiállítást a megyei kormányhivatal, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a
helyes pálya-, és szakmaválasztásra. A "Szabad a
pálya" elnevezésű rendezvényen ezúttal 79 kiállító
mutatkozott be a sportcsarnokban.
Mint az ünnepélyes megnyitón elhangzott, Miskolc
város vezetése elkötelezett
az olyan gazdaságfejlesztési programok iránt, amelyek
az itt élők hosszú távú boldogulását segítik. A város oktatásért felelős polgármesteri
biztosa, Sallai László szerint
az oktatásfejlesztést is ennek
a szolgálatába kell állítani.
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke arról szólt, hogy a gazdaságnak XXI. századi, valódi tudással rendelkező

szakmunkásokra van szüksége. Hozzátette: az átjárhatóság a mai szakképzés egyik
legnagyobb előnye. A magyar
oktatásügy a teljes nyitottság
felé halad, nem zártak a pályák, átjárhatóak az iskolák.
Ha valaki szakmát választ az
nem az élete végéig tart: bárkiből lehet mérnök, és a mérnökből is lehet szakmunkás,
szakember – tehát ez egy folyamatos mozgást jelent.
Az álláskeresőké csökken,
a foglalkoztatottak száma pedig nő, ám Borsodban még
mindig 35 ezer álláskereső
van. A megyei kormányhivatal számára ezért is fontos, hogy a végzős diákok
helyesen válasszanak pályát.

Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője
úgy fogalmazott, látják, hogy
a cégek keresik a szakképzett
munkaerőt, még itt Borsodban is, ahol közismerten nagyobb az álláskeresők száma,
mint az ország más részében.
– Itt még mindig van humán
erőforrás-tartalék, de ez jelentősen szűkül – tette hozzá.
A „Szabad a pálya” kiállításon idén is több ezer diáknak
mutattak irányt a pályaválasztáshoz. Az iskolák mellett
helyi cégek is kitelepültek,
melyek gyakorlati oktatóhelyet biztosítanak a fiataloknak.

A miskolci közgyűlés
döntése értelmében 117
modern apartmanházat
alakítanak ki a Szentpéteri
kapu húszemeletes toronyházban, munkavállalók
számára. A későbbiekben
újabb 150 apartmanház felújítását tervezik - ezt már a
belvárosban.

vezésében nem hoznak létre.
Minőségi, modern apartmanházakat kívánnak létesíteni
annak érdekében, hogy a Miskolcon már jelenlévő cégek
kulcsemberei, illetve az idecsábítandó vállalatok munkavállalói részére modern,
minőségi lakhatást tudjanak

biztosítani. A húszemeletes
toronyháznál, az apartmanok kialakításához szükséges
az épület teljes felújítása, ehhez igyekeznek kormányzati
forrásokat szerezni. Mindez
fontos szerepet fog betölteni a
város iparterületeinek fejlesztésében, bővítésében.

Mint a napirend vitájánál
elhangzott, az ipari parkok
fejlődése, a cégek betelepülése szükségessé tette, hogy
szállást, lakást tudjanak biztosítani a munkavállalóknak az északi iparterület közelében. Logikus lépés tehát,
hogy a Szentpéteri kapui,
húszemeletes épületet ilyen
célú apartmanházzá alakítsák.
Az ingatlannál jelenleg kb.
80 százalékos tulajdonrésszel
rendelkezik a város, elkészült
az értékbecslés, a tervek az
asztalon vannak, több mint
száz lakásos szálló apartmanház alakítható itt ki, mérnökök, munkások számára.
A város van olyan gazdasági helyzetben, hogy forrásaiból
meg tudja vásárolni a fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészt is. A közbiztonság szempontjából is fontos a tervezett
átalakítás, ez lényegesen javulni
fog a húszemeletesben és környékén, ha a munkavállalók és
családtagjaik költöznek ide.
Miskolc elkötelezett abban
a tekintetben, hogy tömeges
munkásszállást a város szer-

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Miskolc
önkormányzatának közgyűlése 2018. november 15-én (csütörtökön)
7.00 órai kezdettel közmeg
hallgatást tart a város polgármesteri
hivatalának
(3525 Miskolc, Hunyadi utca
2. szám) közgyűlési termében.
A közmeghallgatáson a város polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői
közérdekű ügyben szólal-

hatnak fel. Egyedi hatósági
ügyekben nem adható szó.
A közmeghallgatás előtt
Alakszai Zoltán jegyzőhöz a
kérés, javaslat írásban is eljuttatható (3525 Miskolc, Városház tér 8.). A közmeghallgatásra jelentkezni személyesen
a Miskolc, Városház tér 8.
szám alatt, az önkormányzati
ügyintézők irodájában (Jogi
és Igazgatási Főosztály, Önkormányzati Igazgatási Osz-

tály, I. udvar II. emelet 2032.
iroda) lehet ügyfélfogadási
időben, 2018. november 14én 17:30 óráig lehet.
A közmeghallgatás napján, 2018. november 15-én
7:00 óráig, a közmeghallgatás
megkezdéséig, a helyszínen
jelentkezni a felszólalási jegy
kitöltésével van lehetőség. A
meghallgatás a felszólalási jegyek beérkezési sorrendjében
történik.
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A DVTK mindannyiunké
– szavaztak a szurkolók!
A rendezvényen a hétköznapi időpont ellenére csaknem
száz DVTK szurkoló jelent
meg, idősebbek és fiatalabbak
egyaránt. A helyszínen lehetőség volt a csatlakozáshoz szükséges adatlap kitöltésére, - amivel elég sokan éltek is - már a
kezdés előtt, ennek a piros
színű adatlapnak az egyik felét
felnyújtva lehetett a napirendi
pontokról szavazni.
A napirendi pontok ismertetése után gyorsan el is kezdődhetett az érdemi rész, először a DSZK-ról esett pár szó,

ni, a későbbiekben saját weboldala is lesz az egyesületnek.
Az egyesület új tagjai 6 hónap
után válnak majd teljes jogú
taggá, a tagdíj havonta 500 Ft
lesz, amiből egy klubhelyiséget
bérel az egyesület. Ezt a tagok
használhatják, illetve a működéssel kapcsolatos költségeket
is ebből fedezik. Az egyesület tisztségviselői társadalmi
munkában végzik a tevékenységüket. A tagok minden évben jogosultak lesznek egy ingyenes, limitált darabszámú
szurkolói ajándékra, ez az első
évben egy szurkolói sál lesz.
Az egyesület bemutatása után
következett a bérlet- és jegyárak
kérdése - ez két külön napirendi
pont lett volna, de a nagy átfedés
miatt érdemes volt egyben kezelni őket. Elhangzott pár javaslat azzal kapcsolatban is, hogy a

röviden bemutatták a megjelent alapító tagokat, az egyesület céljait, lehetőségeit. Mint
kiderült, nagyon sok szurkolót
érdekel a csatlakozás lehetősége, ezzel kapcsolatban egyelőre
az egyesulet.dszk@gmail.com
email címen, illetve a Diósgyőr
Szurkolók Közössége facebook
oldalán
(https://www.facebook.com/diosgyor.szurkolok.
kozossege/) lehet érdeklőd-

csapat szereplése és a jegyárak
nincsenek összhangban, s hogy
milyen módon lehetne ezt kezelni. Szó esett a családi bérletről és jegyről, nyugdíjas szektor
létrehozásáról, valamint arról
is, hogy bizonyos életkor alatt
a gyerekek ingyen bemehessenek a DVTK hazai mérkőzéseire. Néhány bérletes szurkoló
nehezményezte, hogy a klub részéről nem foglalkoznak velük

Jól sikerült a Diósgyőr Szurkolók Közössége - Egyesület
(DSZK) ankéttal összekötött, nyílt elnökségi ülése
csütörtökön délután – számolt be az amigeleken.hu
szurkolói portál.

Felcsúton is
kikapott a DVTK
Ismét nem tudott nyerni múlt szombaton a Diósgyőr, de
a becsületgól legalább meglett. A labdarúgó NB I 13. fordulójában, Felcsúton ezúttal a Puskás Akadémia aratott
2–1-es győzelmet a DVTK ellen.
Az első negyedóra unalmas mezőnyjátéka után a diósgyőriek váltak aktívabbá,
de igazán komoly veszélyt
nem jelentettek a hazai kapura. A Puskás a kapuja elé húzódott és gyors kontratámadásokból próbált helyzeteket
kialakítani, kevés sikerrel.

A második félidőben lüktetőbbé vált a találkozó, felváltva
forogtak veszélyben a kapuk.
A DVTK Tajti Mátyás ziccerénél, a felcsútiak Urblík József
fejesénél jártak közel a gólhoz.
A 79. percben egy sarokrú-

gást követően megszerezte a
vezetést a Puskás Akadémia:
Josip Knezevic beadását Hegedűs János fejjel megcsúsztatta, Bacana Arabuli pedig
néhány lépésről a kapuba belsőzött. Nem kellett sokat várni a válaszra: a 81-percben
Bacsa Patrik lefejelt egy labdát, Tajti pedig bravúros
félfordulatból
a kapu jobb
oldalába lőtt.
Ezzel azonban nem volt
még vége: a
88. percben
Hegedűs, 30
méterről, szabadrúgásból
bombázott Antal Botond
kapujába, beállítva a 2-1-es
végeredményt. A felcsútiak otthon tartották a három
pontot, a DVTK, mindössze
hat ponttal továbbra is utolsó előtti a tabellán.

azóta, hogy megvették a bérletet, korábban legalább kaptak egy saját kis névtáblát még
a régi stadionban. A megjelentek egyetértettek abban, hogy
az egyesület nyújtson be javaslatot a klub újonnan kinevezett
marketing és kommunikációs
igazgatójának ezzel a témakörrel kapcsolatban.
A következő napirendi pont
arról szólt, hogy lehetőség szerint minél több borsod megyei
iskolás csoportot (felnőtt kísérőkkel) lásson vendégül a klub
egy-egy hazai mérkőzésen, így
erősítve a régióhoz kötődő fiatalokban a klub szeretetét. Az
eredeti javaslat egy 30 fős csoportról szólt, de aztán a felszólalók hatására ez legalább 30
főre változott, a megvalósítás
pontos részletei még kidolgozásra várnak.
Az 5. napirendi pont a
DVTK felnőtt férfi labdarúgóinak teljesítménye volt, illetve
a kérdés, hogy ezzel a szurkolók tudnak-e kezdeni valamit.
Abban nagy egyetértés volt,
hogy a jelenlegi szereplés a Diósgyőrhöz méltatlan, többen
kemény, határozott fellépést
követeltek. Az idősebb szurkolók felelevenítették, hogy régen
bizony az öltözőbe is bementek Csáki Jóska báék és úgy
ösztönözték a játékosokat jobb
szereplésre. Természetesen ma
már más idők járnak, ezért a
szervezett csoportok által javasolt bojkott került szóba, mint
első lehetőség. Tekintettel arra,
hogy a Debrecen elleni mérkőzésre már sokan megvették a
jegyet, szabadnapot vettek ki,
ezért a legjobb megoldásnak
az tűnt, hogy a mérkőzés első
10 percében mindenki a lelátó
alatt lesz, majd utána közösen
elfoglalják a szurkolók a helye-

iket. Erről a szervezett csoportok facebook oldala már közzé
is tette a felhívást. A rengeteg
új, sokszor nem is Miskolcon
szereplő szakosztállyal kapcsolatban is érkezett szurkolói kritika, egyrészt a hagyományos
diósgyőri
szakosztályokra
(birkózás, súlyemelés, természetjárás) hívták fel a figyelmet, hogy érdemes lenne velük komolyabban foglalkozni,
másrészt arra, hogy jó dolog a
sok sportág, de előbb a legnépszerűbbet, a férfi labdarúgást
kellene rendbe tenni.
A sokak által várt 2 százalékos tulajdonrésszel kapcsolatos
napirendi ponttal összefüggő
kérdések a következők voltak:
többen arra voltak kíváncsiak,
milyen módon lehet ezt megvalósítani, másrészt pedig arra
is, hogy ez milyen jogokat ad
és milyen kötelezettségeket ró
az egyesületre. Itt volt némi bizonytalanság, hiszen rengeteg
jogi buktató lehet, amiket előre nem lehet tudni, de összességében szinte mindenki úgy
gondolta, hogy ezt a lehetőséget érdemes kihasználni. Így
egyből értesülhetnek a szurkolók olyan döntésekről, amelyek
esetleg összeegyeztethetetlenek
egy DVTK szurkoló értékrendjével és időben fel lehet hívni

az illetékesek figyelmét, hogy
gondolják át újra az adott döntést. A másik nyomós érv a klub
pénzügyeivel kapcsolatos volt:
a költségvetés nagyságrendje
nem indokolja az elmúlt évek
kiábrándító szereplését (itt természetesen a felnőtt férfi labdarúgókról van szó). Ha az egyesület képviselőjének rálátása
lesz arra, hogy milyen kiadásai
vannak a klubnak, mennyi jut
ténylegesen a felnőtt férfi labdarúgócsapat szerepeltetésére,
akkor - az üzleti titkokat tiszteletben tartva - tájékoztatni tudja erről a szurkolótársakat, így
kevesebb spekuláció és pletyka
lát majd napvilágot. Mivel a 2
százalékos felajánlás a kisebbségi tulajdonos (azaz Miskolc
város) részéről érkezett, a másik 2 százalékkal kapcsolatban

az egyesület egyeztetést fog
kezdeményezni a klubbal, azaz
a többségi tulajdonossal. Erre
szintén ellenszavazat nélkül adták áldásukat a helyszínen levő
szurkolók. Az ezzel kapcsolatos
fejleményekről a DSZK facebook oldala és a DVTK szurkolói oldalak (amigeleken.hu,
1910.hu) rendszeresen be fognak számolni.
A rendezvény végére az
egyéb kérdések maradtak. Elhangzott például, hogy a jövőben rendszeresen lesznek
ilyen összejövetelek, ahol már
nemcsak a szurkolók, hanem a
két tulajdonos (vagy az ő képviselőik), illetve a játékosok és
szakmai stáb tagjai is megjelenhetnek és a helyszínen reagálhatnak a különböző felvetésekre.

HÍREK, EREDMÉNYEK
Jégkorong
Remek hangulatú mérkőzésen kétgólos hátrányból
fordítva győzött a DVTK Jegesmedvék a HK Poprad ellen november 2-án. A vendégek az első harmad végén
szerezték két góljukat, majd a
második játékrészben Szirányi szépített. Az egyenlítő találatot Milam szerezte
9 perccel a rendes játékidő
vége előtt, a győzelmet jelentő gólt pedig Magosi Bálint
lőtte a hosszabbítás utolsó

percében. (Tipsport Liga, 19.
forduló: DVTK Jegesmedvék

- HK Poprad 3-2 h.u.) November 4-én izgalmas mér-

kőzésen szenvedett kétgólos
vereséget a DVTK Jegesmedvék a Tipsport Liga címvédője otthonában. A HC ‘05
Banská Bystrica az első harmad közepén két gólt szerzett, majd a második játékrészben Kulmala szépített. A
Jegesmedvék mindent megtettek az egyenlítés érdekében, de újabb gólt Kabáč
szerzett a hajrában. (HC ‘05
Banská Bystrica - DVTK Jegesmedvék 3-1)

vember 7-én a tavalyi döntős
Reyer Venezia vendégeként
lépett pályára az Aluinvent
DVTK a Női Kosárlabda Európa Kupa, G. csoportjának 3.
fordulójában. Az olaszok jobban bírták a tempót, és végül
magabiztosan nyerték meg a
találkozót, de a Diósgyőr továbbjutása továbbra is a saját kezében van. - Az volt a
két csapat között a különbség, hogy míg a Venezia 40
percen keresztül tudta hozni
a formáját, addig mi 25 percig tudtuk velük tartani a lépést. Azt azért ne felejtsük el,

hogy ez a csapat lényegében
az Euroligára készült. Nagyon
büszke vagyok a játékosaimra, mindenki odatette magát,

és emelt fővel jöhetett le a pályáról – értékelt Cziczás László vezetőedző. (Reyer Venezia
- Aluinvent DVTK 92-75)

Női kosárlabda
A CMB CARGO UNI Győr
vendége volt november 4-én
délután az Aluinvent DVTK
a bajnokság 6. fordulójában.
Nagyszerű csapatmunkájának köszönhetően teljesen
megérdemelten, végig vezetve, nagyon higgadtan és koncentrálva nyerték meg a mérkőzést a diósgyőri lányok.
Chanel Mokango 27 pontot
dobott, emellett leszedett 11
lepattanót, míg Medgyessy
Dóra 19 pontjával és nyolc
gólpasszával járult hozzá a
bravúros győzelemhez. (Győr
- Aluinvent DVTK 74-79) No-
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„AKI NEM ISMERI A TÖRTÉNELMET,
ARRA ÍTÉLTETIK, HOGY ÚJRA ÁTÉLJE AZT”
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„Málenkij robot" – táblát állíttattak az elhurcoltak emlékére Diósgyőrben
A második világháború végén, a Vörös Hadsereg által elfoglalt magyar területeken a szovjet
katonák sokszor az utcákon fogdostak össze, s hurcoltak el a Szovjetunióba kényszermunkára – „málenkij robotra” – ártatlan civileket. Ez a „kis munka” sokaknak hosszú évekig tartó
fogolytábort, embertelen bánásmódot, nem egy esetben a halált jelentette. 1945. január 23án Diósgyőrből több mint 400 embert hurcoltak el. Nekik állít emléket a Vár utcai emléktábla, amit 1995-ben állítottak, s azóta évente megkoszorúznak.

1944. december 22-én a Vörös Hadsereg 0060. számú parancsa rendelkezett arról, hogy
mozgósítsák, vagyis „málenkij
robotra” hurcolják a munkaképes, német származású fiatalokat. A szovjet parancsnokság
utasítására a diósgyőri elöljáróság is összeállította a német
származásúak névjegyzékét.
Sztaskó János, a MOKAN-komité helyi vezetője azonban elégedetlen volt a listával, ezért a
nyilvántartó lapokat magához
véve új jegyzéket készített. A
MOKAN-komité (Magyarországi Kommunisták Antináci
Komitéja) akkoriban jelentős
befolyással bírt a miskolci közéletben, tagjai karhatalmi feladatokat is elláttak.
Az összeírtak számát Ivanov
szovjet kapitány kevesellte, s
új lista összeállítását követelte.
A névjegyzék végül elkészült,
azonban számos olyan személy is szerepelt rajta, aki nem
volt német származású. A diós-

győrieket az ún. tapolcai moziba hívták össze, ahol a lista
alapján többeket azonnal lefogtak. Akik nem jelentek meg a
gyűlésen, a MOKAN fegyveresei keresték fel otthonukban
és hurcolták el. Végül 433 diósgyőrit hurcoltak el, férfiakat,
nőket vegyesen. Közöttük sokan nem voltak német származásúak, az újonnan megalakuló
pártok és a nemzeti bizottság
is tiltakozásukat fejezték ki az
elhurcolásuk miatt. A szovjet
parancsnokság azonban hajthatatlan volt. A letartóztatottakat a Zsolcai kapui rendőrkapitányság épületébe vitték, majd
vonaton különböző (pl. parkamonai) lágerekbe hurcolták,
kényszermunkára. Az itthon
maradt családtagok mindent
elkövettek szabadon bocsátásuk érdekében, politikai igazolásokat szereztek be számukra,
de nem sokszor sikerült célt érniük. Az elhurcoltak többnyire két-három éves rabság után

Hirdetés

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes:
2018. 11. 10-tól 2018. 11. 16-ig
Palette Creme color hajfesték

699 Ft

Ajax általános felmosó, 1l

549 Ft

Colgate fogkefe

149 Ft

Domestos fertőtlenítő (sárga, kék)
750 ml, 478 Ft/l

359 Ft

Axe tusfürdő, 250 ml, 2076 Ft/l

519 Ft

Fa Deo 150 ml, férfi, női, 3326 Ft/l

499 Ft

Safeguard foly. szappan, 225 ml, 1328 Ft/l

299 Ft

Szavó penészeltávolító, 500 ml, 2098 Ft/l

1049 Ft

Air Wick freshmatic készülék, ut.,
250 ml, 3996 Ft/l

999 Ft

Silan öblítő, 1800 ml, 555 Ft/l

999 Ft

Quanto textil öblítő, 2 l, 390 Ft/l

779 Ft

Lenor öblítő, duo pack, 2x1360 ml

1399 Ft

Cif folyékony súroló, 500 ml, 998 Ft/l

499 Ft

Baby nedves törlőkendő, 70 lapos

199 Ft

térhettek haza, sokan azonban
az embertelen körülmények, a
rossz ellátási és higiéniai állapotok miatt életüket vesztették.
Az áldozatok számának megállapítása ma
még nem lehetséges, az
erre irányuló
kutatások jelenleg is tartanak – mondta
el Kis József, a
Borsod-Abaúj-Z emplén
Megyei Levéltár igazgatója,
a téma kutatója.
A
történet
1994ben folytatódott, amikor
C hlumctzky
Ferenc orvos
a MIÉP egyik
miskolci ülésén javaslatot
tett egy emléktábla elkészíttetésére, az elhurcoltak
emlékére. Meghatározták az
avatás időpontját is: 1995. január 29-e – az események után fél
évszázaddal és néhány nappal.
Azóta évente megemlékezéseket tartanak az emléktáblánál.
Az ünnepségek fő szervezője
ma a Vitézi Rend Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Törzskapitánysága.

Miklós Árpád, Laczkó Lászlóné és Vincze Zoltán
Miklós Árpád, a MIÉP
akkori megyei elnöke
emlékeztetett, aki nem
ismeri a történelmet, azzal újra előfordulhat
ugyanaz
a
gyalázat, mint
elődeivel. – A
múltban gyökerezik a jövendő, amiért harcolni kell, de
ha a múltunkat nem ismerjük,
a jövő is homályos. Ezért tartottuk fontosnak, hogy emléket
állítsunk a múltnak – hangsúlyozta Miklós Árpád, elmesélve,
hogyan kezdtek neki az tábla elkészíttetésének. – Chlumetzky
Ferenc adott egy névsort, hogy
kikhez lehetne fordulni információkért. Közöttük voltak

például a Siegel család leszármazottjai, Binder Zoltán és Árvay Zoltánné, akik maguk is
megtapasztalhatták az elhurcolást. Felkutatásukban Laczkó
Lászlóné, a Független Kisgazda
Párt megyei elnöke és Vincze
Zoltán, a párt városi elnöke volt
segítségemre. Abban az időben
Koppányi György volt a MIÉP
miskolci elnöke, ő is sokat segített. Miután összegyűlt a pénz,
egy miskolci kőfaragó vállalta
az elkészítést. A márványtáb-

lát így az ötvenéves évfordulóra fel is tudtuk avatni – emlékezett vissza Miklós Árpád. Mint
mondta, éveken át hamis történelmet tanítottak az iskolában. – Mikor kukoricafosztásra mentünk, akkor meséltek az
öregek, akiknek már nem volt
félni valójuk. Sokan azért nem
mertek mesélni a gulágon történtekről, mert megfenyegették
őket, hogy ha elmondják valakinek, újra elszakítják őket családjuktól – tette hozzá.

A tábla szövege a következő: „1945. január 23-án éjszaka,
a MOKAN KOMITE közreműködésével összeszedett diósgyőri lakosokat, ezen az úton hajtották „MALENKIJ ROBOTRA” a SZOVJETUNIÓBA. Emlékezzünk rájuk.
MAGYAR IGAZSÁG és ÉLET PÁRTJA
FÜGGETLEN KISGAZDA PÁRT
1995. január 29.”
Pár évvel később egy másik táblát is felavattak az első
alatt, ami harmincegy nevet tartalmaz a következő felirattal: „A GULÁGOKON MEGHALTAK”.

10 Hirdetés
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Ügyfélszolgálati irodáinkban az alábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyeket intézheti:
l bejelentés,

l változás bejelentés,
l szerződéskötés,

l szerződésmódosítás,

l általános információk: gyűjtési napok, lomtalanítás, hulladékudvar igénybevétel,
l szelektív hulladékgyűjtő zsák igénylés.

Elérhetőségeink:
Telefon: 06 21 3500 111 l weboldal: www.bmhnonprofit.hu
l e-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu l levelezési cím: 3510 Miskolc, pf. 583
Miskolci ügyfélszolgálat l 3527 Miskolc, József Attila utca 53.
l hétfő: 8.00–16.00, kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–20.00, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–16.00
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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

Apróhirdetés
Kárpittisztítás! Minden típusú bútorkárpit
helyszíni tisztítása gyors száradási idővel. Ülőgarnitúrák, ágyak, kanapék, székek, és mindennemű kárpitozott felület azonnali tisztítása
garanciával. Tel.: 70/320-3483, www.tisztitomiskolc.hu.
Holt-Tisza parton hétvégi ház eladó, berendezéssel. Víz, villany, csónak, csónakmotor,
gondozott kert, termő gyümölcsfák, kerti gépek és szerszámok. Irány ár: 2,6 MFt. Telefon:
30/531-3633.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Fttól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezmén�nyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax:
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: www.
aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc,
Bükk áruház I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig,
szo: 9–12 óráig.
Ingyenes kezdő és haladó számítógépes
tanfolyam indul hétköznap délután Miskolcon!
Felső korhatár 65 év. Információ, és jelentkezés
a 06-46/742-485-ös telefonszámon. Hétfőtől
péntekig 10.00-18.00 óráig. Pannon Educatio
Kft. E-001594/2017.

Akciós angol és német nyelvtanfolyam indul,
60 x 45 perces képzés, most csak 45 ezer Ft. Az
órákat hétköznap délután Miskolcon tartjuk.
Információ, és jelentkezés a 06-46/742-485-ös
telefonszámon. Hétfőtől péntekig 10,00-18,00
óráig. Pannon Educatio Kft. E-001594/2017.
KARATE GÖRÖMBÖLYÖN 2018. 09. 17-től
minden hétfőn és csütörtökön 18 órától a
Görömbölyi Művelődési Házban. Négy éves
kortól, kezdőket és haladókat egyaránt várunk.
Tel.: 06-20/460-6775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot és
korábban ács mellett dolgozó segédmunkást
keresek Miskolc és környékére, nem csak tetőn végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-6775.
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HAPPY HALLOWEEN!

„Szállunk a nyárból”

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ
FELVÉTELE

„Szállunk a Nyárból, űzve szállunk / Valahol az Őszben megállunk”. Ady sorait idézik a sárguló fák, a fakuló nappali fények
Miskolcon is. Visszavonhatatlanul itt az ősz, a nagy séták, csendes merengések, hangulatos kirándulások ideje, amikor a természet még utoljára megmutatja színeit, mielőtt téli álomba szenderülne.

Jeles őszi napok
3

Múlt szombaton este zárt a Happy Halloween programsorozat az Avalon Parkban, melynek keretében egy héten át változatos kalandokat, látnivalókat kínáltak a résztvevőknek. Csokit vagy csalunk címmel kötelező csínytevéses feladatokat kellett megoldani
„fantáziaállomásokon”, majd elfelejtett kincsek nyomába eredhettek a kíváncsi gyerekek. Ezúttal is rendezett tökfaragó versenyt a
Rádió M, majd DJ Feketetündér meseslágereire táncolhattak a Szellemdiszkó résztvevői. Az állandó programok között volt rajzverseny, arcfestés és csillámtetoválás, emellett jelmezt is bérelhettek a helyszínen a kicsik és nagyok.
FOTÓ: VÉGH CSABA
Maga alá gyűrte
a kerékpárt a villamos
a Malomszögnél

FORRÓ NYOMON

Villamosbaleset történt hétfőn reggel a Tizeshonvéd és a Malomszög utcák kereszteződésében. Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre
elmondta, elsődleges információik szerint egy kerékpáros ütközött
össze egy menetrend szerint közlekedő villamossal a helyszínen, a
villamos maga alá gyűrte a kerékpárt. A kerékpáros könnyű sérüléseket szenvedett.
Kigyulladt egy óvoda Rudolftelepen
Óvoda kazánházában keletkezett tűz Rudolftelepen, a Népkert
utcában november 6-án, kedden - közölte a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók
kiérkezése előtt minden gyermek és nevelő távozott az intézményből. A tüzet, amely a padlástérre is átterjedt, az egységek rövid időn
belül megfékezték és eloltották. Az eset során senki sem sérült meg,
a gyermekeket és az óvodai dolgozókat ideiglenesen a helyi művelődési házban helyezték el.
Több mint hatszázezer forintot csaltak ki
Csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egy 70 és
egy 45 éves helyi nővel továbbá 55 éves férfi társukkal szemben.
A gyanúsítottak 2018 júliusától október végéig négy alkalommal,
több mint hatszázezer forintot csaltak ki egy 69 éves, kazincbarcikai nőtől. A sértettet egy álrendőr, egy úgynevezett „nyomozói
előadó” hívta fel, hogy vele szemben eljárást indított a hatóság. Azt
állították, az ügy megszüntethető, ha befizeti az eddigi eljárás költségeit, amit négy alkalommal különböző összeghatárokig a megtévesztetett sértett teljesített is.

Kalapáccsal támadt
az apjára
Kalapáccsal támadt apjára egy 17 éves fiatal Miskolcon és életveszélyesen
megsebesítette. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség vádat emelt ellene – közölte a vádhatóság szerdán. A tájékoztatás szerint a vádlott Miskolcon, egy bérházi lakásban édesapjával lakott
együtt, iskolába nem járt, nem dolgozott, viszont több éve rendszeresen fogyasztott kábítószert és nyugtató gyógyszereket, emiatt az
édesapjával való viszonya megromlott, gyakran veszekedtek. Egy
ilyen veszekedés után kalapáccsal legalább tíz alkalommal fejen
ütötte az édesapját. Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottal
szemben fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés
büntetést és közügyektől eltiltás mellékbüntetést indítványozott.
Leégett egy családi ház Tardon
Kigyulladt egy családi ház szobája Tardon, a Béke úton november 3-án. A tűz három helyiséget érintett és jelentős mértékben
megrongálta a tetőszerkezetet is. A lángokat a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók elfojtották, azonban az ingatlan lakhatatlanná vált. A
lakók elhelyezésében hozzátartozóik nyújtottak segítséget. A tűzben senki sem sérült meg.

A Tiszain garázdálkodott – keresik a rendőrök
A Miskolci Rendőrkapitányság vasúti rendőrőrse a lakosság segítségét kéri egy rongálás elkövetőjének az azonosításához. A tettes két
buszmegállót is megrongált kővel. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az eddig még ismeretlen férfi augusztus 4-én éjfél előtt
Miskolcon,
a
Kandó Kálmán
téren található
buszmegálló két
üvegtábláját is
betörte kővel. Az
esettel kapcsolatban szükségessé
vált a fényképen
látható férfi személyazonosságának megállapítása.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány jeles
őszi nap neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt,
egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2018. november 28-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail
címre. A helyes megfejtéseket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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) Ne adjon rögtön választ egy fontos kérdésre, jobban jár, ha meggondolja a lépéseit. Ne akarja
az időt húzni, de egy kis gondolkodási haladékot nyugodtan
kérhet, hogy átlássa, mi lenne a legbölcsebb megoldás.

Rák (június 22 - július 22) EEgyesével kell most végiggondolnia a lépéseit, fel kell mérnie, mi az, ami nem tűr halasztást, és
mi az, ami nélkül még bírja egy darabig. Ez persze nem jelenti
azt, hogy bármelyik tervéről le kellene mondania.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) A hétvége sem telik
teljesen nyugodtan, sok teendője akad, ezeket azonban elég
fontosnak érzi ahhoz, hogy kicsit most a pihenésből is feláldozzon értük. A családi programokat viszont ne hagyja veszni.

Bak (december 22 - január 20) Nem érzi magát különösebben jól a bőrében, de ez az állapot csak átmeneti. Ne hagyja,
hogy a rossz kedve eluralkodjon, mozogjon egy kicsit, menjen
el kocogni, majd vegyen egy fürdőt, és jobb lesz a kedve.

Bika (április 21 - május 20) Valaki kicsinyes trükkökkel próbálja csőbe húzni, de átlát a szitán, és ellenlépéseket tesz.
Könnyen lehet, hogy sikerül majd úgy forgatnia a lapokat, hogy
az illető végül a maga által ásott verembe essen bele.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Jól esik, hogy valaki a
környezetében a segítségére siet, amikor ki sem látszik a munkából, és megoldja, hogy ne csússzon el teljesen a feladataival.
Ezt a szívességet azonban valamikor vissza kell fizetnie.

Skorpió (október 24 - november 22) Csak arra van szüksége,
hogy a szerettei körében töltsön most egy kis időt, feltöltődjön
energiával, és visszanyerje a magabiztosságát, ami ismét annyi
pluszt ad majd, hogy könnyedén átugorja az akadályokat.

Vízöntő (január 21 - február 19) Attól tart, hogy olyan vágyakat kerget, amelyeket a jelenlegi helyzetében nem érhet el,
fél, hogy túl sok energiát vesztegetett el arra, hogy rossz helyen
keresse az örömforrásokat. Soha nem késő változtatni.

Ikrek (május 21 - június 21) Itt az ideje pihenni egy kicsit, és a
teste is azt jelzi, hogy szüksége van a pihenőre. Ne hajtsa tovább
a szervezetét, mert a dolog megbosszulhatja magát, és ha most
nem pihen, később sokkal hosszabb szünet jöhet.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Most nem érdekli semmi és senki, mindegy, ki milyen problémával keresi, úgy érzi, egy
nap pihenő Önnek is kijár. Ha sikerül kicsit feltöltődnie, már estére
jobb kedve lehet, és besegít valakinek, aki erre kéri.

Nyilas (november 23 - december 21) Úgy érzi, szinte levegőt venni sincs ideje, és belátja, hogy ez az állapot sokáig így
nem maradhat. Gondolja át, ki vagy mi az, ami miatt folyton
időhiányban szenved, és tűzoltás helyett a baj forrását orvosolja.

Halak (február 20 - március 20) Olyan információ birtokába jut, ami nagy hatalmat, de nagy felelősséget is jelent. Önön
múlik, hogyan használja ezt az eszközt. Mindig tartsa szem
előtt, hogy ne kockáztasson többet, mint amennyit nyerhet.

