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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

EURÓPAI KÖZPONTOT
ÉPÍT A BOSCH MISKOLCON

A német tulajdonú Robert Bosch Power Tool Kft. európai akkumulátor kompetencia-központot hoz létre, és bővíti szerszámgép összeszerelő kapacitását Miskolcon. A beruházás ös�szértéke mintegy 14 milliárd forint – jelentette be kedden, Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

MISKOLCON IS JÁRT A MIKULÁS

Több helyszínen találkozhattak a gyermekek (és persze a
oldal felnőttek) az elmúlt napokban Miskolcon is a Mikulással,
aki mindenhová színes programok kíséretében érkezett.
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„CÉLUNK, HOGY MAGYARORSZÁG
MEGMARADJON MAGYAR ORSZÁGNAK”
Az áprilisi országgyűlési választásokon a Fidesz-K DNP
Miskolcon is kiemelkedő
sikereket ért el, a pártszövetség visszaszerezte a Borsod
2. választókerületi mandátumot az ellenzéktől. A választáson induló Hubay György,
korábbi önkormányzati
képviselő, az önkormányzat
rendészeti bizottságának elnöke, áprilistól immár az országos politikában képviseli
a megyeszékhelyet.

Hubay György – hasonlóan
eddigi szakmai feladataihoz –
most az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti, valamint
nemzetbiztonsági bizottságának a tagja. Miskolcon korábban a nyomortelep felszámolási
program, illetve a nyugdíjasokat
támogató, Salkaházi Sára Program vezetőjeként szerzett magának elismertséget.
– Aktív munkába fogott, hiszen már 10 felszólalása volt,
pedig csak szeptemberben
kezdődött meg a nagyüzem
az Országgyűlésben.
– Igen, a honvédelmi és nemzetbiztonsági bizottság munkája
most előtérbe került. Nem véletlenül. Olyan nemzetközi politikai helyzet van, hogy egy sor
dologban intézkedni kellett. Így
például kiálltam amellett, hogy
a rendvédelmi dolgozók túlmunkájukat pénzben is megválthatják januártól. Habár egy
rendkívül rövid törvényjavaslatról van szó, ami akár technikai
jellegűnek is tűnhet, az mégis kiemelkedő jelentőségű a hazánk
biztonságáért és a belső rend
fenntartásáért napi szinten küzdő rendvédelmi és honvédelmi
dolgozók számára. Köztudott,
hogy Magyarország az elmúlt
évek során komoly erőfeszítése-

ket tett annak érdekében, hogy
meg tudja védeni déli határvidékünket és egyúttal a Schengeni-övezet határait is.
Ezzel tudtuk szavatolni a magyar emberek és részben az európai polgárok biztonságát is.
Mindannyian emlékszünk rá,
hogy néhány évvel ezelőtt, mikor még nem állt rendelkezésre
a mostanihoz hasonló profes�szionális határvédelmi rendszer,
milyen szituációkat kellett eltűrni a vidéki és városi lakosságnak
egyaránt. Az sem mellékes tény,
hogy mindazzal párhuzamosan,
hogy meg tudtuk védeni Magyarország és Európa határait,
a belső biztonság is jelentősen
növekedett, hiszen 2010-hez képest példátlan mértékben csökkent a bűncselekmények száma
Magyarországon. Az adatokat,
ha megnézzük látható, hogy közel a felére csökkent a közterületi
bűncselekmények száma és jelentősen nőtt a nyomozáseredményesség mértéke is. Ezzel
együtt pedig Magyarországot
választották a világ – hangsúlyozom tehát, hogy a világ – 9. legbiztonságosabb országának. Mi
ez, ha nem egyértelmű elismerése a rendőreink és honvédeink
áldozatos munkájának, illetve a
Kormány helyes migrációs politikájának?

– Korábban Miskolccal kapcsolatban is a biztonságot
emelte ki, mint fő célt és eszközt.
– Így van. Kriza Ákos polgármester úrral együtt dolgozunk
azért, hogy Miskolc legyen az
ország legbiztonságosabb városa. Az elmúlt év azért is kiemelkedő, mert minden eddiginél nagyobb összeget, több
mint, egy milliárd forintot költött a város különböző közbiztonsági beruházásokra, intézményi működtetésre. És ez így
lesz a következő esztendőben
is, hiszen megindul a Modern
városok Program keretein belül a kamerarendszer telepítése. Nagyon fontosnak tartom egyébként azt is, hogy a
jövőben a város közbiztonsági programját kiterjesszük választókerületem településeire
is. Már egyeztettem is több önkormányzat vezetőjével. A várost és agglomerációját egységes rendszerben kell szemlélni,
hiszen a városhatár önmagában nem sorompó a renitens,
közösség ellenes magatartást
tanúsító emberek előtt.
– Nem szakadt el a várostól,
legutóbb jelen volt a város
közgyűlésén is. Miként tudja
Miskolc érdekét érvényesíteni
az országos politikában?

Természetes, hogy Miskolc és
a választókerületem érdekét kívánom képviselni, erre a feladatra szegődtem és erre a feladatra
választottak meg az itt élők. Fontosnak tartom a gazdaságfejlesztést, hiszen a munkalehetőség ad
megtartó erőt a városnak. Ezért
is kiemelkedő fontosságú például a Szijjártó Péter miniszter úr
által bejelentett vállalatfejlesztés
az Evosoft cégnél. A gyár bővítéséről szóló bejelentésen jelen voltam Budapesten. Itt elmondtam,
hogy Miskolcra érdemes odafigyelni! És ezt a megállapítást
nem az elfogultság mondatta velem, mint a térség országgyűlési képviselője, hanem a meggyőződés. Ez a fejlesztés is annak a
bizonyítéka, hogy a beruházók
szívesen telepednek meg a városban.
Miskolc ma már az egyik legnagyobb fejlődési potenciállal
rendelkező iparváros hazánkban. Az elmúlt években olyan
vállalkozásbarát környezetet
hoztunk itt létre, amely átalakította Miskolc gazdasági megítélését, vonzóvá tette a várost

a legkülönfélébb ágazatokban
dolgozó cégek számára. Folyamatosan együttműködünk
a gazdasági szereplőkkel és a
Miskolci Egyetemmel, ami az
ország egyik legjobb műszaki
tudásközpontja. Ennek a közös munkának az eredménye,
hogy a korábban létrehozott
ipari parkjaink beteltek, ami
miatt újabb, több mint 1100
hektáros iparterületet biztosítunk az új cégeknek. Ebben kiemelten támogat bennünket a
kormányzat a modern városok
program segítségével. Törekvéseink eredményeként ma már a
legnagyobb hozzáadott értékű
iparágak képviselői vannak jelen Miskolcon. A megtelepülő
cégek pedig az elmúlt időszakban folyamatosan fejlesztik
gyáraikat. Ez történik most az
Evosoft Hungary miskolci vállalatánál is. Miskolcot mind a
két most bemutatott fejlesztési
projekt érinti. A csaknem 4,5
milliárdos informatikai fejlesztés, ami 75 munkahelyet teremt
Miskolcon és Budapesten, és a
700 milliós kapacitásbővítésről

mint ami az embereknek elsőre
beugrik városunk neve hallatán – hangsúlyozta az alpolgármester. A Megyei Jogú Városok
Szövetségének 23 legerősebb,
legnagyobb, gazdaságilag legfejlettebb városai közül Miskolc
az első négyben szerepel. Jövőre még nagyobb hangsúlyt fektetnek majd az imázs építésére. Az Automotive kiállításhoz
hasonlóan, több országos szintű rendezvényre is saját stand-

dal települ majd ki Miskolc, azt
üzenve: érdemes itt dolgozni, és
aki elment, annak érdemes ide
visszatérnie.
Tavaly óta 400 főt vontak be
a város foglalkoztatási programjába, 130-an jutottak álláshoz. 2021-ig több ezer ember bevonása a cél. Lórántné
Orosz Edit, a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője úgy fogalmazott dur-

szóló projekt is, ami pedig 50 új
munkahelyet jelent a miskolci
és szegedi telephelyeken.
– A megtartó erő a munkahely, ugyanakkor a jövő
záloga az, hogy legyen is, aki
dolgozik, eltartja a következő
nemzedékeket.
– Valóban, nagyon fontos
gondolatot említett. Ezt pedig
a kormány és a magyar emberek véleménye szerint nem lehet liberális szemlélettel, azaz
nemzetfeladással csinálni. A
migráció nem lehet megoldás.
Hazánkért megküzdöttek eleink, százezrek adták a vérüket
országunk függetlenségéért. Az
őseinkhez való kötelék sem engedheti, hogy elherdáljuk javainkat, önfeladással másoknak
adjuk oda azt, amit megépítettünk. A családok megvédése,
a családok támogatása, a gyermekvállalás ösztönzése ezért
kulcskérdés. A Nemzeti Konzultáció kérdéseire adott válaszok
ebben segítik a kormányt. A cél
ugyanis nem kevesebb, mint
hogy Magyarország megmaradjon magyar országnak!

„MISKOLC A TE HELYED!”
Bemutatták a város foglalkoztatási imázskampányát
A város Foglalkoztatási Paktum Programjának paktumszervezeti ülésén mutatták be
a napokban Miskolc foglalkoztatási imázskampányát.
A 2021-ig tartó paktum több
ezer embert kíván bevonni a
munka világába.
Mint az ülésen elhangzott,
az új imázskampány Miskolc
megítélését van hivatva javítani, a programban a gazdasági
eredmények bemutatása és az
élhető, fiatalos, kulturált városkép kerül előtérbe.

Az imázs tulajdonképpen a
valóság, némi késéssel. Miskolcon azonban jelenleg az a helyzet, hogy a városban sokkal
jobb a valóság, mint amilyen az
imázsa – hangzott el az ülésen.
Papp-Váry Árpád, branding
szakértő szerint Miskolc gazdasági eredményeit gyakran alulértékelik, holott ez egy fiatalos,
minőségi munkahelyeket kínáló, gazdag kulturális élettel rendelkező város.
Ezt mutatja a város új logója is, valamint a szlogen, mely
szerint „Miskolc a te helyed!”
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Papp-Váry Árpád kiemelte, ahhoz, hogy a foglalkoztatási mutatók tovább javuljanak, a város
megítélésén is változtatni kell.
– A valósághoz kell közelíteni az imázst. Miskolcot kicsit
újra kell pozícionálni, felkelteni a figyelmet a város iránt.
A Miskolccal kapcsolatos ismeretszintet olyan értelemben kell növelni és mozgósítani, hogy ide akarjanak jönni
az emberek dolgozni, élni és
lakni. Ezért indul a foglalkoztatási imázskampány – a foglalkoztatási paktum részeként
–, amely a remények szerint
újrapozícionálja Miskolcot és
eloszlatja a sztereotípiákat –
hangoztatta a szakértő.
Pfliegler Péter, alpolgármester az ülésen kifejtette, az Automotive Hungary kiállításon
kérdőíveket töltettek ki a látogatókkal, melyben egyebek
mellett arra voltak kíváncsiak,
mi jut először az eszükbe Miskolcról. – Miskolc már nem az,

ván 6500 olyan ember van az
adatbázisukban, akik elvileg
humán erőforrás tartaléknak
tekinthetők. A foglalkoztatási
paktumok arra vállalkoznak,
hogy a hátrányos helyzetűek
reintegrációja révén, egyre bővítsék a humánerőforrás tartalékot – fejtette ki.
Miskolcon jelenleg 140 projekt fut, a zöld és okos koncepciótól, a sporton át, a turizmusig
és az utak fejlesztéséig.
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„A VÁLLALAT MISKOLCI LETELEPEDÉSE
EGY SIKERTÖRTÉNET”
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A Bosch 14 milliárd forintos beruházást indít Miskolcon
A német tulajdonú Robert
Bosch Power Tool Kft. európai akkumulátor kompetencia-központot hoz létre és
bővíti szerszámgép összeszerelő kapacitását Miskolcon. A beruházás összértéke mintegy 14 milliárd
forint – jelentette be kedden,
Budapesten Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter.
Fükő László, a Robert Bosch
Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. ügyvezető igazgatója a külgazdasági és külügyminisztériumban
tartott
sajtótájékoztatón elmondta, új
gyártócsarnokot építenek a miskolci elektromos kéziszerszámgyára számára. A vállalat nagyobb területen folytatja majd a
termelést, az átszervezés további növekedési lehetőséget jelent.
A vállalat nagyjából 13,9 milliárd forint összértékű beruházást
hajt végre, a projekthez a magyar
állam, mintegy 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járul hozzá.
Az új, 20 ezer négyzetméteres
csarnok 1200 dolgozónak biztosít majd munkaterületet, ők egy
bérelt épületből költöznek át. Az
új egységben gyártják majd a vezeték nélküli elektromos szerszámokat, valamint az ezekhez
tartozó, illetve ipari felhasználásra készített akkumulátorokat.
Az új épületben az irodák mel-

eredményeznek. Büszkeséggel
tölt el, hogy Miskolc hozzájárulhat ehhez fogalmazott – Fükő
László.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a
Bosch-csoport miskolci letelepedése egy sikertörténet, ami, mint
láthatjuk, folytatódik. A mostani fejlesztéssel nemcsak Miskolc,
de hazánk gazdasági pozíciói is
tovább erősödnek az e-mobilitás
terén, a cég egyre több munkatársat foglalkoztat.
lett kantint, laborokat, valamint
100 új parkolóhelyet is kialakítanak. A csarnok építése már elkezdődött és várhatóan 2019 végén fejeződik be.
Európai kompetenciaközpont Miskolcon
A miskolci kéziszerszámgyár
kiemelkedő technológiai infrastruktúrája, a speciális szaktudás és magas gyártási volumen
alapján a Bosch csoport elektromos kéziszerszám üzletágának
európai akkumulátor-gyártási
kompetencia-központjává vált.
A gyárban nem csupán elektromos kéziszerszámokhoz, hanem
elektromos meghajtású kerékpárokhoz (eBike) is készülnek
akkumulátorok. – Ilyen kompetencia-központok globálisan
csak stratégiai jelentőségű telephelyeken találhatók, amik hos�szú távú fenntarthatóságot és
nemzetközi versenyképességet

Szijjártó: „A jövőben is elég
sűrűn fogunk találkozni”
Szijjártó Péter szerint a város vezetői, képviselői büszkék
lehetnek arra a teljesítményre,
amit Miskolc az elmúlt években nyújtott. Egy nagyvállalat
most újra bizalmával tüntette
ki a várost és a miskolciakat,
ez is bizonyítja, hogy a befektetés-ösztönzésbe fektetett munka mindig megtérül. – A magyar gazdaság sikerének egyik
kulcsa, hogy mennyire tudjuk még szorosabbra fűzni az
együttműködést a modern német gyárak között. A visegrádi
országok és Németország kereskedelmi forgalma tavaly mintegy 60 százalékkal volt magasabb, mint a francia-német
kereskedelmi forgalom. Az európai versenyképesség jövőjéről
beszélve tehát elmondhatjuk, a
fókusz Közép-Európába tolódik el, s hazánk ebben eddig is

komoly szerepet játszott – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: a német-magyar gazdasági
kapcsolatok egyik zászlóshajója a Bosch-csoport, amely az
egyik legnagyobb foglalkoztatóvá vált Magyarországon.

Szijjártó Péter a miskolci gyárat Európa egyik leginnovatívabb gépgyártó vállalatának nevezte, amely ma már a kontinens
legnagyobb kéziszerszámgyára.
Versenyképességét bizonyítja,
hogy az előállított termékek közel 80 százalékát exportálják a
nemzetközi piacokra.

– A Bosch számos beruházást
jelentett be az elmúlt időszakban Magyarországon és tárgyalunk jó néhány jövőbeli befektetésről is. Ezen esetekben mindig
erőteljes regionális versenyben
nyerjük el a beruházásokat. A
döntő érv mellettünk, az alacsony adók és a jó infrastruktúra
mellett a magyar munkavállalók
szorgalma és szakértelme – húzta alá Szijjártó Péter.
A miniszter gratulált Miskolcnak a szisztematikus és
eredményes beruházás-ösztönzéshez, melynek eredményeként a Boschnak most már
Miskolcon van a legnagyobb
kéziszerszámgyára. Emellett
nem múlik el úgy hónap, hogy
be ne jelentenének valamilyen jelentős beruházást Miskolc vonatkozásában. – Nem
ez volt az utolsó alkalom, hogy
a miskolci polgármestert és
az országgyűlési képviselőket
idehívtuk egy beruházás bejelentésére. A jövőben is elég sűrűn fogunk találkozni - hangsúlyozta a külgazdasági és
külügyminiszter.

Újabb bejelentések
várhatók
Kriza Ákos polgármester beszédében kiemelte: a városban
évekkel ezelőtt még nagy probléma volt a munkahelyteremtés.
Ma már a minőségi munkahelyek számának növelése a cél
Miskolcon, s a Bosch kompetenciaközpontja ilyeneket hoz
létre, termékeik a világ élvonalába tartoznak. A minisztérium, a Bosch és a város, közösen, összefogva élénkíti a város
gazdaságát, hónapról hónapra
újabb fejlesztéseket jelenthetnek be. Miskolcon az elmúlt
években több beruházás történt, s még jó néhány ilyen van
tervben. – Talán nem árulok
el nagy titkot, ha elmondom:
az újabb bejelentések az elektromobilitáshoz kapcsolódnak
majd, amely a legkorszerűbb
gazdaságfejlesztési irányvonal
a világban – hangsúlyozta Kriza Ákos, hozzátéve: több vasat
is tartanak a tűzben, a közeljövőben reményeik szerint újabb
beruházási bejelentéseket tehetnek majd.

„EGYRE JAVUL A TÉRSÉGÜNK VERSENYKÉPESSÉGE”
Idén is megkoszorúzták a
kamara életében meghatározó személyiségek sírjait,
emléktábláját, majd hagyományosan küldöttgyűlést
tartottak Miskolcon, a kamara napján a Népkerti Vigadóban, a térség gazdasági
életének képviselői
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszöntőjében kiemelte:
1896-ban adták át a miskolci
kereskedők és iparosok adományaiból megépült Erzsébet
téri központjukat, amely ma a
Miskolci Akadémiai Bizottság
otthona. Az elődök a kamara napjává nyilvánították a jeles alkalmat. 1994-ben szintén
ezen a napon, november 29-én
alakult meg a borsodi kamara.
Nőtt a térség gazdasági
szerepe az országban
Demeter Ervin kormánymegbízott köszöntőjében arról
szólt: nincs változás, nyugalom,
békesség, kiszámíthatóság van
a gazdaságban és a társadalomban is, ami komoly érték. A megyében működő gazdasági társaságok árbevétele több mint
8 százalékkal nőtt, az export
pedig több mint 16 százalékkal bővült, ami a versenyképesség javulását jelenti. Az adózás
előtti és utáni bevételekben 7080 százalékos emelkedést értek
el a megye vállalkozásai, így

nem meglepő, hogy a térség ma
már egyre komolyabb szerepet
vállal az ország gazdasági növekedésében.
Emelkedő bérek, csökkenő munkanélküliség
Kriza Ákos polgármester kiemelte: Miskolc lépésről lépésre haladt felfelé az ország nagyvárosainak versenyképességi
ranglistáján. – Ösztönöztük az
évtizedek óta stabilan itt működő cégek versenyképességét,
és új, kiszámítható partnernek
bizonyuló
nagyvállalatokat
csábítottunk ide. Miskolc olyan
várossá vált, ahol a vállalkozói
környezet javulásának köszönhetően, folyamatosan csökkent
a munkanélküliség, emelkedtek a bérek, nőnek az adóbevételek, a cégek pedig perspektívát látnak a letelepüléshez
– hangsúlyozta.
Miskolc polgármestere arról is szólt: korszerűen képzett,
az újdonságokra nyitott, a vállalkozásokhoz alkalmazkodni
tudó munkavállalói réteg megteremtésére van szükség. Ez a
cégek részéről jelentkező igény,
amit igyekeznek teljesíteni. A
szakképzés megújítása lett tehát a város gazdasági fejlődésének alapja, ebben kiemelten
élvezik a magyar kormány támogatását is: első körben 6,5
milliárd forintot fordíthat Miskolc a cél elérésére.

A BOKIK komoly
gazdasági erőt jelent
A küldöttgyűlés kiemelt témája a magyar gazdaság jövőképe volt, erről tartott előadást Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) elnöke. Mint elmondta, a munkáltatók ma már egyre nehezebben találnak munkavállalókat, és Borsodban is
nagy kérdés, hogyan lehet itt
tartani a munkaerőt. – 2015ben bemutattunk egy bérfelzárkóztató javaslatot a munkaerő megtartása és az Európához
való felzárkózás jegyében. Magasabb bérek kellenek, véleményünk szerint nem lehet megkerülni a minimálbér-emelést,
és a kétszámjegyű, 10-15 százalék körüli béremelést, ha tényleges reálbér-emelkedést akarunk – mutatott rá az MKIK
elnöke. Bihall Tamás ugyancsak olyan tényezőnek nevezte
a munkaerőhiányt, amely aka-

A kamara napján, Miskolcon
dályozza a sikeres vállalati működést, majd arról szólt, hogy a
BOKIK komoly gazdasági erőt
jelent, a gazdaságfejlesztésben
és a képzésben is komoly feladatai vannak.
Díjátadás
A Szentpáli Ösztöndíjat idén
Sepsi Máté, a Miskolci Egyetem

Műszaki Anyagtudományi Karának mesterhallgatója kapta
meg. A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara 16 évvel ezelőtt
indította el a Magyar Kézműves Remek pályázatot. Az ez évi
négy nyertes borsodi pályázó
– Bogdán Erzsébet sárospataki
hímző népi iparművész, Debreczeni Sándor miskolci késes
népi iparművész, Merényi József miskolci faműves, valamint
Kovács J. Attila miskolci cipészmester, aki megkapta a remekek remeke elismerést – oklevelet vehetett át Parragh Lászlótól
és Bihall Tamástól.
Aranykoszorús mester címet vehetett át Sobotic Miklós
autószerelő mester és Nagy Károly kőműves mester. A kamara
kiemelkedő gazdálkodó szervezete díjat a Fraisa Hungária

Kft. (Varknal György ügyvezető
igazgató), a Bihari és Társai Kft.
(Bihari András ügyvezető igazgató), Szabó Imre egyéni vállalkozó, valamint a Plósz és Társa
Bt. (Plósz János ügyvezető igazgató) vehette át.
2018-ban A gazdaság szolgálatáért kitüntetésben részesült Varga Béla, a BorsodChem
Zrt. HR- és kommunikációs
egységet vezető elnökhelyettese, Deutsch Miklós, a Deutsch
és Társa Kft. ügyvezetője, Horváth Tamás, a Tom-Hair Kft.
ügyvezetője, valamint Grábics
Ágnes, a Központi Statisztikai
Hivatal szakmai főtanácsadója.
A BOKIK tanulóképzés terén
kiemelkedő gazdálkodó szervezete kitüntetésben részesült
a Szalézi Művek Kft (Seres Ottó
cégvezető).
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Kijavított lépcső,
újraaszfaltozott járda

Felszállott a páva
a Szent István téri
LED-falon is

VÁLASZTÓKÖRZETI FEJLESZTÉSEK
Újabb fejlesztések valósultak meg
Eperjesi Erika önkormányzati
képviselő körzetében, ezekről csütörtökön számolt be lapunknak a
politikus.
Mint helyszíni tájékoztatóján elmondta, a Derkovits utca 46–52.
szám közötti lépcsősor rekonstrukciós munkáit a Városgazda Kft. végezte, képviselői keretéből közel 1,6 millió forintot
költött erre.
– Az itt élők nyáron jelezték felém, hogy balesetveszélyessé
vált a lépcsősor – hangoztatta Eperjesi Erika. – Sok idős ember is lakik a környéken, mindenképpen szerettem volna megelőzni, hogy valami komolyabb baj történjen. Azt hiszem, éppen ideje volt kijavítani a letöredezett lépcsőfokokat – mondta
el az önkormányzati képviselő, aki egy másik beruházásáról is
tájékoztatott.
Mint mondta, szintén a választókörzetében, a Lévay utcában, a 11–19. szám között, bő 150 méteren újíttatott fel egy
járdaszakaszt. A teljes rekonstrukció során új aszfaltréteget
kapott a járda, de a szegélyköveket is lecserélték a nyár folyamán. Ez a beruházás mintegy 7 millió forintba került.
Az önkormányzati képviselőt a jövő évi terveiről is kérdeztük. Eperjesi Erika ezekről egyelőre annyit árult el, hogy felül akarja vizsgáltatni a körzetben található játszótereket, ezek
közül többet fel fog majd újítani. Emellett még az idén kihelyeznek majd az egyik Testvérvárosok utcai játszótérre egy ún.
fészekhintát, ami több mint egymillió forintba került.

SZURKOLJUNK ÉS SZAVAZZUNK KÖZÖSEN
A SZINVAVÖLGYIEKRE!

Nagy megmérettetésekre készülnek a Szinvavölgyi Néptáncműhely tagjai a Fölszállott a páva versenyen. A miskolciak
szereplését a Szent István téri LED-falon is nyomon követhetjük – szurkoljunk és szavazzunk együtt az újabb sikerükért!
Maródi Attilát, a Szinvavölgyi Néptáncműhely művészeti vezetőjét két próba között értük el telefonon, Budapesten.
Mint mondta, már az is óriási megtiszteltetés számukra, hogy mind az együttest, mind a szólótáncosaikat visszahívták a Döntők Döntőjébe. Ehhez persze
kellett az a kiemelkedő teljesítmény, amit
a korábbi Pávák során nyújtottak.
– Tényleg a maximumot hozza ki ez
a Páva a táncegyüttesekből, a zenészekből. Mindenki a legmaximálisabban felkészült; a megjelenés, a koreográfiák, a
műhelymunka valóban nagyon kiemelkedő mindenkinél – hangoztatta Maródi
Attila, kiemelve, hogy a táncegyüttesnél
eddig is nagyon erős volt a kötődés, nagyon jó a közösség, de ez a feladat még
jobban összekovácsolta őket.

Miskolci Termelői Nap
Advent harmadik vasárnapján

„Ezüstvasárnap” címmel kerül megrendezésre az év
utolsó termelői napja, amelyen az egész Erzsébet teret
karácsonyi hangulat fogja betölteni. Mind az árusok,
mind pedig a programok tekintetében elkezdődhet a
ráhangolódás a szent ünnepre. Karácsonyi dísz, zserbó,
méz, bor és mézeskalács – csak egy pár termék az óriási
kínálatból, amely közül december 16-án válogathatnak
a belvárosban. Aki azonban csak szeretné beszerezni
kedvenc termelőjétől a megszokott portékákat,
természetesen azt is megteheti.

Kellemes kikapcsolódásban
lehet részük a családoknak,
hiszen az ünnep közeledtével
az együttlét a legfontosabb.
A nézelődés mellett remek
programokkal várnak. 11 órától a Classic Brass Quintet ad
adventi koncertet, vendégük
Nahaj Péter, a Sky Fanatic zenekar énekese, aki népszerű
karácsonyi dalokkal fogja szórakoztatni a kilátogatókat. A
Fügedi Márta Népművészeti
Egyesülettel együtt készülődhetnek az ünnepekre a kicsik
és a nagyok egyaránt. Kézműves foglalkozáson hozzáértő
kezek segítségével készíthetnek saját karácsonyfadíszt, angyalkát és ünnepi dekorációt.
A Baptista Szeretetszolgálat standjánál karácsonyi
adományokat várnak a rászoruló gyermekek részére
az „I love cipősdoboz” akció
keretein belül. Minden adományozónak kedveskednek
egy kis meglepetéssel.

FELÚJÍTÁS MIATT LEZÁRTÁK A KISS ERNŐ UTCÁRA VEZETŐ GYALOGHIDAT
December 5-étől, szerdától a Miskolci Városgazda NKft. munkatársai hídfelújítási munkát végeznek a Gyula utca végén lévő, Kiss Ernő útra vezető gyaloghídon. A felújítás a tervek
szerint december 11-ig tart, addig a hidat teljes szélességében lezárják. A Győri kapu irányából a Kiss Ernő úton lévő áruházak, valamint a 21-es autóbusz megállója a közelben lévő
Gálffy Ignác utcai közúti hídon továbbra is megközelíthető.

– A Fölszállott a páva egy fantasztikusan működő, élő néphagyomány, a
legmagasabb minőségben. Ahogyan
működik az egész szervezés, lebonyolítás, ahogy hozzánk áll a stáb, mind nagyon felemelő érzés! Mindenki nagyon
jót akar, odafigyelnek ránk – hangoztatta a művészeti vezető.
– A kellő izgalom is megvan, ami nyilván motiválja a táncosokat. Egy nagy kihívást jelentő táncot hoztunk a középdöntőbe, ami elsőre talán nem tűnik túl
bonyolultnak, de tele van olyan formai
elemekkel, emelésekkel, amelyek óriási feladatot jelentenek a táncosoknak –
fogalmazott Maródi Attila, hozzátéve: a
csapat nagyon lelkes, odafigyelnek egymásra. Sok egyetemista van köztük, akik
számára kezdődik a vizsgaidőszak, má-

sok dolgoznak, akár több műszakban is
– mégis itt vannak és csinálják.
– Talán nem túlzás azt állítani, hogy
Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye is nagyon büszke lehet arra, hogy
ilyen csapata van. Nagyon szeretnénk
bejutni a döntőbe, ahol a kedvencünket,
a nyárádmagyarósi táncot mutatnánk
be – nyilatkozta Maródi Attila.
Az időpontok:
– 2018. december 7. 19.30–21.40 Duna
Tv (a Szinvavölgyi Néptáncműhely a
középdöntőben)
– 2018. december 14. 19.30–21.40 Duna
Tv (Maródi Eszter és Maródi Levente
a középdöntőben)
– 2018. december 21. 19.30–21.30. Duna
Tv (Döntő)

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívő Szó című műsorában december
9-én, 17 órai kezdettel a hejőcsabai római katolikus
templomból közvetítenek szentmisét, felvételről. A
szentmisét bemutatja: Sedon László plébános.
December 8-án, a szombat esti szentmise után lesz a
III. Miskolci Adventi Fesztivál hangversenye. Karnagy:
Sándor Zoltán. Vasárnap,
9-én, 18 órától tartják ezüstmiséjüket a minorita templomban Bogdan Adamczyk
és Pawel Cebula lengyel minoriták, akiket 25 éve itt
szenteltek pappá. A KÉSZ
miskolci csoportja december 13-án, csütörtökön, 17
órától tartja évi rendes közgyűlését a mindszenti plébánia millenniumi termében.
A szervezet általános éves
beszámolóját
Alakszainé
dr. Oláh Annamária elnök
tartja. Gazdasági helyzetéről
Dudás Lászlóné gazdasági
munkatárs számol be. Ezen
a napon 17.45 órától rendezik meg a szokásos adventi
teadélutánt, amelyen Juhász
Ferenc atya, a mindszenti
templom plébánosa adven-

ti elmélkedést vezet. Közreműködnek a Kossuth Lajos
Evangélikus Gimnázium diákjai. December 14–15–16án adventi lelkigyakorlatos
beszédeket tart Keresztfalvi
Péter bencés szerzetes a jezsuita templomban, pénteken és szombaton 18, vasárnap pedig 11.30 órakor.
A Keresztény Pedagógiai
Műhely első előadása, mintegy száz pedagógus részvételével megtörtént az elmúlt
héten. A következő alkalom
december 12-én szerdán,
17 órakor lesz a millenniumi teremben. Mikolai Vince
főesperes a keresztény emberképről tart előadást. A
mindszenti templomban az
adventi lelkigyakorlat hagyományosan december 14–
15–16-án az esti szentmisén
lesz. A lelkigyakorlatot dr.
Berkes László újdiósgyőri
plébános tartja, a keresz-

tény család témakörében.
Közel hároméves átalakulási folyamat után a generális
elöljárók döntése alapján a
Gdanski tartománnyal közös vezetés alá került a magyar és az erdélyi minorita
tartomány. A magyar ajkú
közösség vezetésével Pawel
Cebula testvért bízták meg.
E döntés alapján megszűnt
Kalna Zsolt tartományfőnöki szolgálata. Személyes kérésére az elöljárók kéthónapos
betegszabadságra bocsátották. Kérését szem előtt tartva Ternyák Csaba egri érsek
felmentette Kalna Zsolt atyát
plébánosi megbízatása alól,
és megbízta Szalkai Zoltán
József minoritát a miskolci Nagyboldogasszony plébánia plébánosi teendőinek
ellátásával. Pénteken, 14-én,
19 órakor a minorita templomban tartják a Fazekas utcai általános iskola adventi
koncertjét. Ugyanitt szombaton, 15-én tartják 18 órától a
bányászmisét, melyet Juhász
Ferenc mindszenti plébános
mutat be.
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MEGGYÚJTOTTÁK AZ ELSŐ GYERTYÁT
MISKOLC ADVENTI KOSZORÚJÁN

Idén a családok évét hirdette meg a kormány. A Szent
István téri adventi koszorú
gyertyáinak meggyújtásakor
Miskolc a családokat is ünnepli, a négy gyertyagyújtás
ünnepsége az Anya, az Apa,
a Gyermek és a Család fogalma köré épül. Az első gyertyát Pfliegler Péter alpolgármester gyújtotta meg, múlt
vasárnap délután.

– Jó érzés itt állni és elmondani önöknek adventtel, karácsonnyal kapcsolatos gondolataimat. Jó érzés látni, milyen
sok ember gyűlik itt össze évről
évre, hogy együtt, közösen várja
Szent karácsony estéjét. 2018 éve
ünnepeljük Jézus Krisztus megszületésének a napját karácsonykor, és ez egy csodálatos dolog.
Elhozta számunkra a megváltást, a hitet, a hit erejét, ezt ünnepeljük ilyenkor – fogalmazott
Pfliegler Péter.
– Vannak, akik úgy gondolják, hogy a mai világ már nem
alkalmas ilyen ünnepekre. Azt

mondom, a mai világ is alkalmas arra, hogy adventkor, karácsony táján kicsit megálljunk,
visszagondoljunk az elmúlt évre,
és arra is, mit kellett volna esetleg másképp csinálnunk. Ez
szükséges ahhoz, hogy egy kicsit jobbak tudjunk lenni a következő évben. Akarjunk szülőként, rokonként, barátként,
szomszédként, emberként jót
tenni másokkal. Egy jó szó, egy
udvarias gesztus, egy apró odaköszönés, egy aprócska ajándék
hatalmas erővel tud bírni – szerintem ezt mindnyájan így gondoljuk. Akinek adunk, az ebből
fel tud töltődni, akár egy egész
évre, akár jövő karácsonyig. De
nekünk, magunknak ugyanúgy
erőt ad ez a jóság. Jóságra pedig
szükség van a világon – emelte
ki az alpolgármester.
– Vegyünk példát szüleinktől, édesanyánk szeretete és
megbocsátó nevelése a legjobb
minták közül való. Az a gyermek, aki előtt egy jó szülői, egy
anyai, apai, nagyszülői, akár
dédszülői példa van, mind
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egyenes, becsületes, családot,
várost, hazát építő ember lesz.
A sok-sok ember pedig létrehoz egy olyan közösséget, egy
olyan társadalmat, amely mindig és mindig egy jobb jövőt
alkot. Biztos vagyok benne,
hogy itt Miskolcon és Magyarországon is egy ilyen jobb jövőt

építünk magunknak, de leginkább gyermekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak.

Másoknak is segítséget ajánlva, ott, ahol a segítségre szükség van. A hit ereje, a meg�-

gyulladó gyertya lángja adjon
mindnyájunk számára további kitartást, erőt, egészséget,
szeretetet, összetartást és nem
csak advent, illetve karácsony
táján. Ezekkel a gondolatokkal
kívánok vágyakozással teli készülődést és nagyon boldog, áldott, szeretetteljes karácsonyt
minden miskolcinak – zárta
szavait Pfliegler Péter, majd

KARÁCSONY VAN…

Nehéz szavakat találni, melyekkel igazán ki tudnánk fejezni érzéseinket. De talán most nem is szavak kellenek, hanem csodálkozás. Nézzük,
ami egykor Betlehemben történt és rácsodálkozunk Istenre, aki kicsinek és gyengének mutatkozik. Egy gyermek, akitől nem
félünk, hanem féltjük. Karácsony éjjelén valamennyien kicsit ismét gyermekké válunk.
Éppen erre az önfeledt gyermeklélekre van
szükségünk ebben a rohanó világban, amikor talán úgy hisszük, oly sok minden „iszonyatosan fontos”. Ezen az éjszakán semmi
sem „iszonyatosan fontos”, kivéve Aki megszületett. A Szeretet elsodró erejét semmi sem

SALKAHÁZI
KARÁCSONY
MŰVÉSZETEK HÁZA
2018. DECEMBER 19.
SZERDA 15.00
ÜNNEPI MŰSOR
A MISKOLCI NEMZETI
SZÍNHÁZ MŰVÉSZEITŐL
HUBAY GYÖRGY

programigazgató

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetséges. Jegyek készlet erejéig átvehetők személyi igazolvány és m
 iskolci lakcímkártya bemutatásával a Művészetek Házában (Rákóczi utca 5.) az alábbi időpontban: 2018. december 10., 11., 12. (hétfő, kedd,
szerda) 9.00-14.00. Egy s zemélynek legfeljebb 2 jegyet tudunk biztosítani, de a személyi azonosságot a második jegy esetében is ugyanúgy igazolni kell!

képes megállítani. Ez a szeretet ott fekszik a
gyermek alakjában, a betlehemi jászolban.
Miénk ez a szeretet. Hagyjuk, hogy sodorjon
bennünket Isten irántunk való szeretete.
Érdekes megfigyelni, hogy karácsony éjjelén senki sem beszél nehézségeiről. Mária
nem panaszkodik, pedig lenne miért, hogy
ilyen körülmények között kell világra hoznia gyermekét. József sem panaszkodik, jóllehet megalázottan áll tehetetlenségében,
mert nem képes rongyos istállónál többet
nyújtani születendő gyermekének. A pász-

meggyújtotta az első gyertyát
Miskolc adventi koszorúján.
Az ünnepség részeként az
éneklő fenyőn a Fráter Kórus és
a Frater Schola Viridis adta elő
karácsonyi műsorát. Az ünnepi műsorban közreműködött a
Fráter György Katolikus Gimnázium és a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola.

torok sem panaszkodnak, pedig
biztosan éhesek és vacognak a hidegtől. Karácsony nem a panaszkodás pillanata.
És hol van a mi szerepünk mindebben?
Merjünk Mária lenni vagy József, aki karjába veszi a gyermeket? Igen, merjünk! Krisztushordozók leszünk, és ez a legszebb küldetés! De ha nem merünk, legyünk legalább
pásztorok, akik világgá kiáltják az örömhírt, hogy fény gyulladt az éjszakában, és
megszületett a Szeretet.
Áldott, boldog karácsonyt kívánok!
PÁSZTOR DÁNIEL R. LELKÉSZ
PÜSPÖKHELYETTES
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ÉVÉRTÉKELŐ, DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG A MIHŐ-NÉL
December 6-án, csütörtökön tartotta a MIHŐ Kft.
hagyományos, évértékelő rendezvényét. A rendezvényen
Nyíri László ügyvezető igazgató értékelte az elmúlt esztendő
eseményeit, majd elismeréseket adtak át.
Nyíri László a MIHŐ fejlesztéseiről, beruházásairól szólva
kiemelte, ezek nagymértékben hozzájárulnak az emberek
komfortérzetéhez,
életminőségének javulásához.
– A miskolci távhőszolgá ltatás
színvonala folyamatosan
emelkedik,
kijelenthetjük,
hogy
érvényesül a szolgáltatás biztonsága. A mögöttünk hagyott év
jó eredményeket hozott ezen
a téren is, csekély a reklamációk száma. Leginkább erre
lehetünk büszkék – hangsúlyozta Nyíri László. – Szeretnénk persze növelni a szolgáltatási kört. Nagymértékben
hozzájárul a levegő tisztaságához is a távfűtés térnyerése,
több szempontból hasznos, ha
a belváros nem szigetszerűen
működő fűtési rendszerekkel, hanem modern, egységes
távhőszolgáltatási rendszerrel
működik. Ugyanakkor minél
több az ügyfél, annál alacsonyabbak a szolgáltatási költségek is. – tette hozzá. Nyíri
László külön kiemelte azo-

kat az eredményeket, amelyeket a megújuló energiaforrások szolgáltatásba történő

a geotermikus energia tekintetében 50–60 százalék körüli az arány a szolgáltatásban
– mutatott rá az alpolgármester, hozzátéve: mind a BOKIK megújuló székházának,
vagy a Lévay gimnáziumnak
a geotermikus energiára csatlakoztatása egyaránt
büszkeségre ad okot.
Mint az évértékelőn
elhangzott, jövőre
a Miskolci Nemzeti
Színház is rácsatlakozik a környezetbarát miskolci távhőre.
A MIHŐ ügyfélszolgálati főelőadója kiemelte, tapasztalataik szerint az ügyfelek bíznak
bennük, tájékoztatásukban,

bevonása területén értek el,
s hangsúlyozta: a zöld energia Miskolc egyik hívó szava,
a MIHŐ is sok mindent letett
ezen a téren az asztalra.
Pfliegler Péter alpolgármester ehhez kapcsolódva
elmondta, Green és Smart,
azaz zöld és okos várost építenek. Miskolcon ma már a
bekerülő hőenergia 60 százalékát zöldenergiából állítják elő, így a MIHŐ tökéletesen illeszkedik ezekhez az
elvekhez. – A MIHŐ nagyon
sok miskolci családnak biztosítja a lakás melegét. Nagyon
büszkék vagyunk arra, hogy
mind a megújuló, mind pedig

A díjazottak listája

Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. A MIHŐ idén
másodszor delegálta munkatársait a TávHősök Viadalára,
az évértékelőn a teljes csapatot jutalmazták. Ennek egyik
tagja, Vajtó Bertalan távfűtési operátor érdeklődésünkre
elmondta, a színvonalas versenyen mindig a vezető távhőcégek munkatársai vettek
részt. – Sok dolgot tanultunk

Hirdetés

egymástól, új technológiákkal
ismerkedhettünk meg. Olyanokkal is, amelyeket mi napi
szinten még nem használunk,
de reméljük, hogy rövid időn
belül bekerül a mi vállalatunk
rendszerébe is – tette hozzá.
Kollárné Molnár Ildikó 1987től dolgozik a távhőszolgáltatás területén, munkáját most a
„Miskolc Város Távhőszolgáltatásáért” Díjjal ismerték el.

Jövőre még jobb minőség,
magasabb színvonal

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Világszínvonalú konyhánkban minőségi és finom ételeket
főzünk és ennek a színvonalát emeljük jövőre – nyilatkozta
Bucskó Ibolya Andrea, a Miskolci Közintézmény-működtető Központ igazgatója azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat várhatóan növeli az előírt nyersanyagnormát a
miskolci közétkeztetésben. Ezt a központi előírások
teszik lehetővé, illetve a kormányrendelet által
megállapított normához kell igazítani a helyi
rendeletben meghatározott egy főre jutó étkezési nyersanyag mennyiségét.

3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. szám
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
Fax: 46/501-755 l E-mail: ugyfel@miho.hu l www.miho.hu

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NYITVATARTÁS:
8.00-15.30
8.00-12.00
8.00–15.30
8.00–12.00

2018. december 24, hétfő:
2018. december 25, 26 (karácsony):
2018. december 27, csütörtök:

– Miskolc Város Távhőszolgáltatásáért Díj: Kollárné Molnár Ildikó ügyfélszolgálati főelőadó; Gintner József hőközponti főgépész; Tőzsér János központi fűtésszerelő.
– Ügyvezetői igazgatói dicséretben részesültek a TávHősök Viadala résztvevői: Macsok Zsolt központi fűtésszerelő; Tőzsér János központi fűtésszerelő; Simon Tamás
központi fűtésszerelő; Vajtó Bertalan távfűtési operátor.
– Ügyvezetői igazgatói dicséretben részesültek az egri szerelőverseny lebonyolításában végzett tevékenységükért:
Dulai István karbantartási üzemvezető; Gintner József hőközponti főgépész; Lénárt József hőközponti gépész.
–
Ügyvezetői igazgatói dicséretben részesült 45 éves
munkaviszonyáért Nyiczky Tamás lakatos, kiemelkedő
teljesítményéért Oláh Péter műszerész.

Közétkeztetés
A Miskolc Holding Zrt. tagvállalata

2018. november 30, péntek:
2018. december 1, szombat:
2018. december 14, péntek
2018. december 15, szombat:

kialakult egyfajta bizalmi légkör. A társaság legrégebbi dolgozóinak munkáját is megköszönték.

zárva
zárva
8.00-20.00

2018. december 28, péntek:
2018. december 31, hétfő:
2019. január 1, kedd:
Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását
megelőző negyedórában már nem lehetséges.
A többi munkanapon a megszokott nyitvatartási rend érvényes.

zárva
zárva
zárva

Mint ismeretes, Miskolcon
működik az ország egyik legnagyobb és egyben legkorszerűbb technológiával felszerelt
közétkeztetési feladatot ellátó
konyhája a Miskolci SZC Diósgyőri-Vasgyári Szakképző
Iskola és Kollégium épületkomplexumában. A szuperkonyha nem csak korszerű,
de nagyon sok miskolcinak
ad naponta kiváló meleg ételt,
hiszen összesen 101 tálalási
ponton mintegy 8 ezer fő ellátását biztosítja. „A konyhafelújítás volt az elmúlt időszak
fő feladata, a beruházás 370
millió forintba került, a felújítás során 16 darab 500 literes üstöt építettek be, a kony-

hán dolgozó
mintegy 35
ember a legkorsz er űbb
eszközökön
végezheti a
munkáját-mondta el lapunknak
Bucskó Ibolya Andrea. „Most a további minőségi javításra helyezzük a
hangsúlyt. Azzal, hogy az
önkormányzat emeli a nyersanyagnormát, még jobb, minőségi alapanyagokból készült ételeket tudunk az
asztalra tenni jövőre.”
A nyersanyagnorma Miskolcon 2015-től nem változott, ez azt is jelenti, hogy
azóta nem emelkedett a közétkeztetés térítési díja, a
magasabb költséget rendre
átvállalta az önkormányzat – tette hozzá a MKMK
igazgatója. A nyersanyagnorma emelésére vonatkozó
rendeletmódosítást ugyanakkor nem csak a közpon-

ti előirányzat, hanem az
infláció és a nyersanyag
árak emelkedése is indokolja. A térítési díjak változása a nyersanyag norma változásával van arányban, a
térítési díjak 2010-től csak
a jogszabályi követelmények miatt változtak, eddig
nem emelkedtek. Egyébként
mindezzel együtt is jóval
alatta lesz mindkét esetben (norma, térítési díj átlaga) az országos átlagnál,
és az önkormányzat viseli
a többletköltséget. Nálunk
az országos átlagnak körülbelül a felébe került eddig is
az étkeztetés, a megyei jogú
városok közül a sor végén
álltunk és ez a jövőben sem
nagyon változik majd. A cél
ugyanis továbbra is az, hogy
kisebb teher háruljon az itt
élőkre, ugyanakkor megfelelő és minőségi étel kerüljön mindenki asztalára
– mondta az MKMK igazgatója.
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Tisztelt Ügyfeleink!
A MIVÍZ Kft. ezúton szeretné köszönetét kifejezni az egész éves,
sikeres együttműködésükért. Köszönjük a közös munkát és a nekünk szentelt bizalmat.

Minden kedves ügyfelünknek
áldott, békés karácsonyt
és sikerekben gazdag újévet kívánunk.
A karácsonyi ünnepeket megelőző időszakban a munkanapok
áthelyezése miatt változik a MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálat nyitvatartása:

2018. november 30., péntek: 8:00–15:30
2018. december 1., szombat: 8:00–12:00
2018. december 15., szombat: 8:00–12:00
2018. december 24., hétfő: zárva
2018. december 25., 26. (karácsony): zárva
2018. december 27., csütörtök: 8:00–20:00
2018. december 28., péntek: 8:00–12:00
2018. december 31., hétfő: zárva
2019. január 1., kedd: zárva
Bükki forrásból

Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását megelőző negyedórában már
nem lehetséges. A többi munkanapon a megszokott nyitvatartási rend érvényes.
MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálati iroda – Miskolc, Szemere B. u. 5.
Telefon: 06-46/519-366; 06-46/519-388, e-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu

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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A megyei kórház történetének kezdete az 1955-ös év második felére datálódik, ekkor derült ki ugyanis, hogy a Honvéd-, a Vasgyári- és az Erzsébet Kórház nem tudja ellátni a
200 ezer főt meghaladó Miskolc város betegellátási szükségletét, nem beszélve a megye egészének kiemelt betegellátási feladatairól. A rendelkezésre álló 52 kataszteri hold
tág teret biztosított a képzelőerőnek, a szükséges kiszolgáló
épületek megépítéséhez. Hat tömbépület – a katonaság számára korábban – elkészült már, ezeket kellett gyors ütemben átalakítani, lépésről lépésre az egészségügy feltételeinek
megfelelően.

1958. december 15-én 139
egészségügyi dolgozó, közöttük 24 orvos, a megbízott
igazgató dr. Kende István vezetésével „megszállta” az átadott és részben átalakított
épületek egy részét, ellátva az
első években évi 13-14 ezer
beteget. Öt alapító osztály fogadta a pácienseket: belgyógyászati, sebészeti, szülészeti-nőgyógyászati osztály, a
gyermekgyógyászati ellátást
biztosító osztály kis ágyszámmal és a fül-orr-gégészeti osztály. A patológiai és laboratóriumi háttér 1962-től osztállyá
szerveződött. A következő 10
évben nagyléptekkel indult el
az egészségügyi intézmény a
fejlődés útján. Kialakították
a koraszülött osztályt és létrehozták – 1961-ben – a traumatológiai és bőrgyógyászati
osztályokat. Amit napjainkban csak „idegépületnek” neveznek, ott az ideggyógyászati
ellátás mellett, előbb részlegként, majd osztályként idegsebészeti egység alakult, amely
bizonyítva
szükségességét
1965. február 5-én el is végezte
az első nagyműtétet. Az 1960as években 1700 ágyon, évente
25-30 ezer fekvő beteget kezelt
az intézmény.
A megyei kórház második
évtizedében a fejlesztések, fejlődések mellett megkezdődtek

az integrációk. Új sugárterápiás épületben önálló onkoradiológiai és sugárterápiás osztály kezdte meg működését.

A szakmai színvonalat jelzi,
hogy 1973-ban az urológiai
és nephrológiai osztály az országban másodikként, de sikerében elsőként vesetranszplantációkat végzett. Dr. Velkey
László korát lényegesen megelőző koncepciózus szemlélettel, máig korszerűnek tekinthető szerkezettel megálmodta
a Gyermekegészségügyi Központ épületét, amelyet 1976ban át is adták a kis betegeknek. Az 1977-ben kezdődött
első összevonás – a menedzsmentet is meglepve – 8 telephelyessé alakította át a kórházat, de hála a nem csituló
átalakítási járványnak, 1989ben ismét „egytelephelyessé”
redukálódott az intézmény.
Átmenetileg tehát az ország

legnagyobb kórháza lett a
Borsod megyei, és ezt követően is mindig dobogós helyen
szerepelt.
A dolgozók megtartásához
szükséges komfortfokozatot
növelve, orvos-nővérszállót
létesítettek, könyvtárat alakítottak ki. Az 1970-es évek végén, 2.486 ágyon, évente 46-48
ezer beteget láttak el. A 80-as
éveket a visszafogott fejleszté-

sek, de konszolidált működés
jellemezte. 1988-ban történtek
minőségi fejlődések, elsősorban a röntgendiagnosztika területén, forradalmi minőségi
ugrást jelentett a CT és a DSA
készülék beszerzése, az ultrahang diagnosztika napi gyakorlattá válása.
A tevékenység elismeréseként a Gyermekegészségügyi
Központ egy részét a Hajnal Imre Egészségtudományi
Egyetem II. számú Gyermekgyógyászati Tanszékké minősítette. Az 1990-es években a
mennyiségi változások minőségi változásokba csaptak át.
Az úgynevezett ágyláb törvény elsősorban a vidéki kórházak ágy- és szakdolgozói
létszámát csökkentette, több-

ször egy-egy kórházprofilt
veszélyeztetve. Két egyetemi
tanár, 6 egyetemi docens, 18
kandidátus dolgozott 1991ben az intézményben. A szakdolgozók 94 százaléka szakképesítéssel rendelkezett. A
367 orvosból 259 rendelkezett egy, vagy több szakvizsgával. Mindezek jó példája,
hogy angiológiai, majd érsebészeti osztály alakult. A csípő- és térdízületi protézis műtétek mindennapossá váltak
és technikájuk, valamint a felhasznált anyagok minősége
fejlődött.
Felismerve a STROKE jelentőségét – és kiképezve
az annak kezelésére alkalmas személyzetet – 1992-ben
STROKE Ellátási Központtá vált a II. ideg-toxikológiai
osztály. Az 1995-ös év újabb
technikai ugrást jelentett a
radiológiai diagnosztikában.
Üzembe helyezték az MRI
készüléket, emellett csontvelő-transzplantációs részleget
indítottak a GYEK-ben.
Közben a pénzügyi korlátok ellenére, előbb a sebészeti
majd a belgyógyászati épület

teljes rekonstrukcióját elvégezték. A 2000-es években a
kórház fejlődése új impulzusokat kapott, például gyermek

roszkópos műtéti repertoár
bővült, köszönhetően a rendkívül rátermett és fejlődésre
mindig kész orvosgárdának.

sürgősségi osztály létesült.
2001-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetem oktatókórházává vált az intézmény
és szerződést kötött a Miskolci
Egyetemmel.
A szakmai társadalom értékelte az erőfeszítéseket, így
a kórház Gyermekégési Centrummá vált, a traumatológiai
osztály pedig megkapta az AO
Nemzetközi Kutató Fejlesztési Intézet Referencia Osztályának címét. A szegényes
műszerpark ellenére a lapo-

Onkológiai vonatkozásban
pozitív fejleményként létrejött
a Központi Szűrőcentrum. A
Sugárterápiás Centrumban pedig a modern sugárterápia első
lépcsőjeként lineáris gyorsító
kezdte meg működését. A napi
általános betegellátási igény
mellett a Gyermekegészségügyi Központban megtörtént
a 100. csontvelő-transzplantáció. A 2004-es év utolsó napjaiban az I. belgyógyászati – kardiológiai osztály elvégezte az
első haemodinamikai beavatkozást az újonnan átadott Haemodinamikai Központban.
2007-ben újabb nagyteljesítményű lineáris gyorsító és CT
szimulátor üzembe helyezésével több éven keresztül az Országos Onkológiai Intézet után
Miskolcon történt a legtöbb
sugárkezelés, de bővült az onkológiai ellátás minden aspektusa, növekedett az onkológiához fűzhető studyk száma és
minősége.
(FOLYTATJUK)

Közlekedési hírek
Mikulás
az Adventi Villamoson
A Tiszai pályaudvarról
08:40-kor és 10:00-kor induló
adventi villamoson a jegyellenőri tevékenységet a Mikulás
és segítője, a krampusz látja
el, akik ünnepi hangulatról és
ajándékokról is gondoskodnak.
Élőzene
December 9-én, bronzvasárnap élőzenével örvendeztetni az utazóközönséget az
MVK Zrt. a Tiszai pályaudvarról 14:40-kor és 16:00-kor
induló adventi villamoson.
A szerelvényre az szállhat fel,
aki érvényes jeggyel, bérlettel,

illetve utazásra jogosító okmánnyal rendelkezik. Jöjjenek
és utazzanak ekkor is Miskolc
adventi villamosával!
Változik a 31-es
autóbusz menetrendje
A 31-es autóbusz menetrendjét szeptember 24-én az MVK
Zrt. a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon zajló vasúti pályafelújítás idejéig az IC vonatok megváltozott érkezési és
indulási idejéhez igazította, ez
az ideiglenes menetrend december 8-ig van érvényben.
December 9-én, hétfőtől a 31es autóbusz ismét a 2018. szeptember 1-jén meghirdetett menetrend szerint közlekedik.

12 Egészségügy
Múltat, jövőt és összefogást is jelképez
Emléktáblát avattak a napokban a megyei központi
kórház régi gégészeti-tömbjének épületénél, amely az
előző évtizedekben nemcsak a gyógyításnak, hanem
az egészségügyet szolgáló
szakemberek oktatásának is
helyt adott.
1959-től csaknem 30 éven
át az egészségügyi szakiskola
kollégiuma működött itt, 87től 95-ig a miskolci egészségtudományi képzés – egészségügyi főiskola – otthona volt,
majd a fül-orr-gégészeti illetve szemészeti osztály kapott
helyet az épületben.
Kiss-Tóth Emőke, a Miskolci
Egyetem Egészségügyi Karának dékánja úgy fogalmazott:
az emléktábla avatásával a jövőbe is tekintünk. Az Egészségügyi Kart ma már országszerte elismerik, a képzésekre

négy-, ötszörös a túljelentkezés, a hallgatók létszáma folyamatosan nő, megközelíti az
ezret. Az egészségügyi munkaerőhiányt a kormányzat is
felismerte, kiemelten támogatnak több képzést.
Torma András, a Miskolci Egyetem rektora köszöntőjében elmondta: az Egészségügyi Kar ma már szerves
része az egyetemnek és egyre
népszerűbb.
Révész János, a kórház főigazgatója kifejtette: a felújítás előtt álló épület jelképezi
azt is, hogy az intézménynek
két nagyon fontos feladata van: az egyik a betegellátás, a másik pedig az oktatás,
amiben szintén kiemelkedő szerepet játszik a kórház.
Örömteli, hogy egy emléktáblával ennyiféle kötődést
és lehetőséget tudunk kifejezni – mondta.

Miskolci Napló

„ELŐREMUTATÓ PÉLDÁKAT KELL
LETENNÜNK AZ ASZTALRA”
Jubileumi ünnepség a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórházban

Megemlékezést és nyilvános
összdolgozói értekezletet
tartottak a napokban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház fennállásának
60. évfordulója alkalmából.
Az ünnepségen és az azt követő sajtótájékoztatón szó esett
a kórház múltjáról, jelenéről
és jövőjéről. Mint ismert, 2017
áprilisában alakult át a régió
egészségügyi ellátása és hat
tagkórház együttműködésével
létrejött Miskolcon Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi ellátó-intézménye. Révész János, a megyei központi
kórház főigazgatója beszédében az összevonás kapcsán kiemelte: a pozitívumok messze

AZ ÉLETEM EZ A KÓRHÁZ

Állok a kórházi udvar sötétjében, biciklimre támaszkodok.
A frissen lehullott hó, mint egy
óriási lepedő borítja be a parkot.
Sok a varjú: foltok a lepedőn.
Egy hangos látogatói csoport
zajára felröppennek és megtisztul a lepedő, hófehéren takarja
be a kórházat: eddigi életem 36
évének helyszínét.
60 év! Mi minden történt en�nyi idő alatt? Szinte itt születtem. Akkor még csak egy épületből állt az egykori laktanya
város, amelyből kórház lett a
város szélén. Az életemet és
ikertestvérem életét Velkey Professzor mentette meg.
Emlékszem, negyedikben eltörtem a csuklómat, a főépület
“SZTK”-jában láttak el. Feltűnt, hogy Molnár főorvos volt
a röngen orvos és Molnár volt a
sebész főorvos neve is. A biztosító 200 forintot fizetett nekem:
de boldog voltam! A sérvemet
Felházi Csöpi operálta, nem értettem, de nem mertem megkérdezni a nevét.
Sokáig ezután nem volt közöm a kórházhoz, csak tudtam,
hogy van egy nagy intézmény a
Katowicze lakóteleppel, az ABCvel szemben, a városi könyvtár és a nővérszálló közelében.
Mindenkit felkavaró hír volt a
nővér-gyilkosság, a Labanc Anna-ügy. A középiskola után nem
vettek fel az egyetemre, a kórházban kellett dolgoznom. Édesapám - évtizedekig körzeti orvos
Sajószentpéteren - vitt el a Szentpéteri kapui kórházba (mert mi
csak így hívtuk) és kérte meg az
igazgatót, Molnár Györgyöt, aki
éppen akkor váltotta Szabó Istvánt, hogy dolgozhassak egy évet

ott a kórházban. Érdekes, ma
már munkaerőhiányról beszélünk, akkor az 1800 Ft-os bérért
is több tíz ember pályázott. Nem
kulcslyukon át ismertem meg a
megyei kórház világát, nyitott
ajtókon és ablakokon keresztül.
Mogorva, hatalmas intézmény
lett ekkorra már a kórház. Később tudtam meg, hogy akkor
már 3000 ágyas volt és nagyon
sok szakmával rendelkezett. Az
az egy év, a régi nagy öregek megismerésének ideje volt. Földvári
Főorvos, Prónay Gábor, Tass
Gyula, Török Tanár Úr, Herczeg
László, Csató Péter, mind-mind
számomra elérhetetlen magasságokban dolgozó emberek, tudósok voltak.
Én a kórház hátsó udvarában
ismerkedtem az egészségüggyel.
Földesiné Sárika, Tasnádi „Professzor Úr”, aki a műtős munka
rejtelmeire megtanított, Vilma
műtősnő, Jankovics Misi az elegáns sebész és sokan mások alakították életemet. A nővérkék,
fiatalok, kedvesek.
Sokszor visszajártam, megszerettem a kórházat, orvosként
a baleseti sebészet új főorvosa
rémisztett meg, Bárány István
volt a tanárom. A kórház is fejlődött, “E“ szárnyat építettek a

sebészethez. A belgyógyászatot
rekonstruálták és Megyei Vezető Kórház lett.
Az az örök rivalizálás az Erzsébet, a Vasgyári, valamint a
Megyei Kórház között…
Hatalmas méretű, de nem
klinikai tudású volt az intézmény, minőségi változás kellett. Láttam Katona Zoltán,
Mészáros János és Sótonyi Gábor erőfeszítéséit ennek érdekében. Velkey Professzor révén a
GYEK a kórház zászlós hajója
lett. Egyetemi Oktató Kórház
lettünk. Úgy éreztem, nekem is
részt kell venni ebben a munkában. Orvosigazgató lettem,
megtanultam mindent, amit lehetett és közben megismertem
a kórháznak nemcsak a hátsó
udvarát, nemcsak a konyhát, a
mosodát, a kórbonctant, a gazdasági nővérek világát, hanem
az egész intézményt.
Főigazgató lettem, jött az új
világ, az informatika és a technológiai váltás korszaka, Európai Unió, pályázati lehetőségek.
Mondhatnánk, jókor voltam jó
helyen. Ez igaz, de ezt a lehetőséget ki is kellett tudni használni és élni kellett vele. Mennyit
kilincseltem, hányszor megalázkodtam. Hatalmas terveket

túlsúlyban vannak ebben az
esetben, hiszen egy olyan központ jött létre, amely mind az
aktív, mind a krónikus ellátás
területén, szinte a teljes palettán ellátást tud nyújtani a betegeknek. – Bízom abban, hogy
egy minimális átstrukturálással egy rendkívül hatékony és
harmonikusan működő ellátást tudunk majd nyújtani a
betegeknek – hangoztatta.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő támogatásáról
biztosította a kórház vezetését, megfogalmazása szerint
számos új és hosszú távú elképzelést vázolt fel az intézmény. – Az a legfontosabb,
hogy az ellátás a lehető legjobb legyen, és stabilan, biztonságosan, kiszámíthatóan

szőttünk. Ebben az időben már
az osztályvezetői garnitúra második, harmadik generációja
cserélődött ki. Megpróbáltunk
együtt, velük egy 21. századi
kórházat építeni! A Csillagpont
kórházat.
Csillagpont Kórház! Soha
nem felejthető projekt.
Most itt állok előtte, ebben a
hóval borított parkban. Modern
épület helikopter leszállóval,
csőpostával, automatizált laborral, CT-kkel, MR-ekkel, értő
szakemberekkel, kollégákkal,
barátaimmal.
Az ország második legnagyobb kórháza, megkerülhetetlen intézmény. Természetesen
mindig voltak ellenlábasok, a
terveket meg nem értők, fanyalgók, de hol nincsenek? A nővérek, szakdolgozók között mindig
barátokat és megértő segítőket
találtam. Ismét a nővérszállóra
és a lakótelepre gondolok. Egészen másként néz ki most a lakótelep, megújult. A nővérszálló
üres, hányszor szöktem be oda
az ablakon...
Modern, európai a Csillagpont Kórház, az enyém is. Rádióval, stranddal, egészségmegőrző központtal, óvodával (ilyenek
máshol nincsenek), gyógyulásban reménykedő betegekkel,
sok-sok baráttal. Minden sikerének örülök. Bánt, ha bántják.
Késő van, bekapcsolom a biciklim lámpáját, felülök rá, vis�szanézek. Köszönök, de nem távozok, csak búcsúzom a 60 éves
megyei kórháztól.
Barátaim! Vigyázzatok rá!
DR. CSIBA GÁBOR
2000-2017 KÖZÖTT
FŐIGAZGATÓ FŐORVOS

működjön a kórház – hangoztatta a politikus.
Gondos Miklós, a fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó
Központ főigazgatója rámutatott: a régió élen jár az integrációs folyamatban, jól és szépen
dolgoznak a kórházak. Külön
kiemelte, Miskolcon már arra
is tudnak koncentrálni, hogy
mire kell felkészülni a következő 5-10 évben. – Előremutató példákat kell letennünk
az asztalra arra vonatkozóan, hogyan lehet egy kórházat
fenntarthatóan működtetni,
irányítani. Nagyon fontos lesz
a térségi ellátás megszervezése. Reményeik szerint 2025-re
olyan ellátórendszer fog működni hazánkban, amivel mindenki elégedett lesz, fenntart-

ható lesz az egészségügy. Az
elmúlt 60 év jó példa volt, a következő évtizedekre pedig jól
fel kell készülni. Az irány jó,
gratulálok a kórház vezetésének – tette hozzá.
Fábián Károly, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára kihangsúlyozta, hogy az
Emmi maximálisan támogatja
a vidék és a főváros egészségügyi ellátását. Kiemelte, hogy
először vidéken indultak meg
a nagy beruházások. Mint elmondta, 500 milliárd forint
értékű fejlesztésű programot
indítottak 2010-től, melynek
keretében közel 80 kórházat,
mentőállomásokat, szakrendelőket újítottak fel.

Műsor és ajándékcsomag
a kis betegeknek
Mikuláscsomagokkal és Mikulás-napi műsorral kedveskedtek szerdán a kis betegeknek a Miskolci Gráciák
Egyesület jóvoltából a B.-A.-Z.
Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központjában.
Tóth István, az intézmény
orvosigazgató-helyettese kiemelte, mennyire jó, szívet
melengető érzés ajándékot
adni, örömet, meglepetést szerezni másoknak, különösen,
ha kicsikről van szó. – Ebben
a kórházban olyan gyerekek
fekszenek, akik életük talán
legnagyobb küzdelmét vívják.
A test és a lélek egészsége ös�szefügg, az ajándék pedig segíthet a lélek ápolásában, az
öröm plusz energiákat szabadíthat fel – hangoztatta.
– Nagyon sokat halljuk a
szlogent: „Jónak lenni, jó!”,
ami nagyon szép gondolat,
s nem lehet elégszer hang-

súlyozni – ezt Kissné Gonda Erika, a Miskolci Gráciák
Egyesület tagja mondta el, aki
szerint az egyesület kiemelt
célja, hogy a gyerekeknek, elesetteknek segítsen. – Fontos,
hogy azok a gyerekek is kapjanak mikuláscsomagot, akik
nem tudják kitenni a csizmájukat az ablakba – tette hozzá.
Fehér Annamária, főorvos
köszönetet mondott a Gráciáknak, mint fogalmazott, az
élet értelme a gyermek: legfontosabb a gyermekek öröme, boldogsága. – Azok, akik
itt vannak a kórházban, kiszolgáltatottnak érzik magukat, és sokkal érzékenyebbek,
mint egészséges társaik, hiszen ők a négy fal közé vannak
zárva, ezért különösen fontos
törődni velük.
A sajtótájékoztatót követően
szétosztották a mikuláscsomagokat, a Csodamalom Bábszínház pedig Mikulás-napi
műsorral csempészett vidámságot a GYEK falai közé.
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Miskolci Napló – A város lapja

A „MAGYAR ZSIDÓ ÖRÖKSÉG ÚTJA KELETMAGYARORSZÁGON”
A helyi zsidó közösség a város vezetésével közösen ünnepelte
a Hanuka második napját Miskolcon, ahol bemutatták a Magyar Zsidó Örökség Útja Kelet-Magyarországon című, több
helyszínből álló, mintegy 1,4 milliárdos turisztikai projektet. Ennek keretében kialakítanak a Kazinczy utcai zsinagóga mellett egy látogatóközpontot, valamint egy 25 férőhelyes
zarándokszállást is.

A gyertyagyújtást megelőző
sajtótájékoztatón a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (MAZSIHISZ) elnöke
elmondta, hogy az 1,4 milliárd
forintos uniós forrásból megvalósuló beruházásból olyan
hosszú távon is fenntartható
idegenforgalmi szolgáltatások
létrehozása a cél, amik megőrzik és bemutatják az észak-keleti
régió zsidóságának háború előtti
kulturális, vallási és történelmi
örökségét. Heisler András hozzátette, a pályázók szándéka az
volt, hogy a szolgáltatások kialakítása és üzemeltetése növelje a
környék idegenforgalmát, munHirdetés

kahelyet biztosítson az itt élők
számára – tehát hozzájáruljon a
térség társadalmi és gazdasági
fejlődéséhez.
A magyar kormány támogatásával induló turisztikai projekt öt, kelet-magyarországi
helyszínen valósul meg: Miskolcon kiállítóközpontot alakítanak ki a működő zsidó közösség
együttműködésével,
Makón egyebek mellett felújítják a zsinagógát, Nyírtasson
zarándokközpontot
hoznak
létre, Nagykállón emlékhelyet
a csodarabbinak, Sátoraljaújhelyen pedig többek között kiállítóközpont jön létre.

– A világ minden tájáról, de elsősorban Izraelből és az Egyesült
Államokból, valamint Kanadából várhatóak külföldi zarándokturisták a projekt helyszínein
– ismertette Heisler András. –
Ugyanakkor célunk, hogy Miskolcon és Sátoraljaújhelyen megteremtsük annak lehetőségét,
hogy azok osztálykirándulások
helyszínéül is szolgálhassanak. A
21. századi öntudatos zsidó élethez hozzátartozik a múlt megismerése, megértése és emlékének
ápolása is. A projektben a konzorcium partnere volt Magyarország Kormánya is, melynek
támogatása nélkül nem valósulhatnának meg a beruházások.
A MAZSIHISZ elnöke az
ünnepről szólva végül úgy fogalmazott, „Hanuka csodája –
miszerint 8 napig égett a Szentélyben az egy napra elegendő
olaj – ma is azt tanítja nekünk,
hogy múltunk és hagyománya-

ink megőrzése kötelességünk,
de a jelenben kell élnünk, itt kell
álmodnunk és azért kell tennünk, hogy itt és most minél teljesebb életet éljünk.”
Török Miklós projektvezető
ismertette, minden készen áll
arra, hogy a beruházások kora
tavasszal az eredeti ütemterv-

nek megfelelően elinduljanak.
Hozzátette, a munkák végeredményeként egy olyan átfogó és
komplex zarándokút jöhet létre, amely a különleges építészeti megoldások mellett a térség
örökségvédelmi, kulturális és
turisztikai szempontjait is figyelembe veszi.
Toronyi Zsuzsanna, a Magyar
Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója tájékoztatást adott a látogatóközpont keretében megvalósuló kiállításokról, kiemelve
a helyi a csodarabbik életét, szerepét.
Kiss János alpolgármester kiemelte, a város örömmel fogadja a kormány támogatásával induló turisztikai projektet, amely
egy újabb elemmel teszi gazdagabbá Miskolc belvárosát. –
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Miskolc számára gyarapodást,
épülést és a kulturális élet fellendülését hozták a történelmi
egyházak, melyekkel a város hagyományosan gyümölcsöző és
szerves kapcsolatban áll évszázadok óta. A zsidó örökség bemutatásával egyszerre emlékezünk a múltra, változtatjuk meg
a jelent és építjük a jövőt Miskolcon. Olyan turisztikai tartalék rejtezik ebben a projektben,
amely reményeink szerint támogatni fogja a dinamikusan fejlődő miskolci turizmus további
bővülését – hangoztatta.
A projekt részleteinek ismertetése után Heisler András, a
MAZSIHISZ elnöke és Kiss János közösen gyújtott gyertyát
Hanuka második napja alkalmából.
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„MISKOLC OLYAN VÁROS, AMELY TÁMOGATJA,
LELKESÍTI ÉS ÖSZTÖNZI A SPORTOLÓIT”
SPORTOLÓKAT ÉS EDZŐKET DÍJAZTAK
Miskolc kiváló sportolóinak
és edzőinek munkáját, teljesítményét ismerte el a város
önkormányzata hétfőn, a
Művészetek Házában megtartott Sport Gála díjátadó
ünnepségen, ahol ezúttal
241 sportoló és 55 edző vehetett át kitüntetést.

Kiss János, Miskolc város alpolgármestere köszöntőjében
úgy fogalmazott: akik most itt
ülnek, Miskolc hírnevét öregbíttették a sikereikkel, nemcsak az országban, hanem a
világban is. – Önök és mi egy
csapatban játszunk, ezt a csapatot pedig úgy hívják: Miskolc városa – hangoztatta.
Mint az alpolgármester fogalmazott, Miskolc olyan város, amely támogatja, lelkesíti
és ösztönzi a sportolóit. Folyamatosan azon dolgoznak,
hogy a kiemelkedő sportteljesítmények eléréséhez szükséges feltételek rendelkezésre
álljanak. – A Gyarmati Dezső
Sportiskola a legkülönbözőbb
sportágakban vesz fel tehetséges diákokat. Felújítottuk
a Diósgyőri Tanuszodát. Az
egyetemi sporttelepen megépítettük a Miskolci Atlétikai

Centrumot. Megnyílt a második jégpálya a Jégcsarnok
mellett. Az ifjúsági sporttelepen futópályát alakítottunk
ki. Megújult a Miskolc Városi
Szabadidőközpont – sorolta.
Versenymedence épült a
Miskolctapolcai
Strandon.
Új stadion és akadémia épült
Diósgyőrben. Megújult az

MVSC sporttelep. Az úszók és
a vízilabdázók a közeljövőben
birtokba vehetik a Selyemréti Strand újjáépített úszómedencéjét – folytatta a városi
sportinfrastruktúra-fejlesztéseket Kiss János, kiemelve,

Várják a leendő első
osztályosokat

hogy a fejlesztések összértéke
mintegy 17 milliárd forintra
rúg.
A minőségi munkához tehát minőségi sportlétesítmények állnak rendelkezésre. Miskolc így felállhat arra
a képzeletbeli dobogóra is,
ahol az olyan elismeréseket
adják át, mint az országos és
nemzetközi versenyek megrendezésének a joga. Miskolc
számos ilyen ragyogó „érem”
birtokosa, a gyűjtemény azonban még korántsem teljes:
nevezetes európai versenynek lesz helyszíne városunk:
2024-ben Miskolcon rendezik
meg az Európai Egyetemi Játékokat. – Óriási lehetőség ez
a magyar egyetemi sport és
Miskolc számára. Városunkra
példaként tekinthetnek más

con és Debrecenben – tette
hozzá az alpolgármester.
– Ugyanakkor „Miskolc

európai egyetemi városok, hiszen létszámát tekintve minden idők legnagyobb, közel 6
ezer fő részvételére számító,
Magyarországon megrendezett nemzetközi multisport
eseményt rendezünk Miskol-

csapata” Önökkel, sikeres
sportolókkal együtt felelős
azért, hogy azokat is a sportos életre ösztönözzük, akik
a sportot nem tekintik szenvedélyüknek vagy hivatásuknak. A sport tanítja meg az

mérő feladataiba. Kötetlen
beszélgetés keretében ismerkedhetnek a köznevelési típusú sportiskolai programmal, találkozhatnak a
leendő első osztályos tanítókkal, az iskola vezetőivel,
valamint a testnevelő tanárokkal, edzőkkel. Helyszín: az iskola tornacsarnoka (Miskolc, Mátyás király
u. 21.)

– részletezte. – Kiemelt cél,
hogy sikeres legyen a sportélet a városban, akár a versenysportot, az utánpótlás nevelést, az amatőr versenyzést,
a szabadidős és a diáksportot nézzük. Mindez együtt és
összességében szolgálja azt,
hogy sportvárossá váljunk –
hangsúlyozta az alpolgármester, megköszönve az eddigi
türelmes, kitartó munkát, és
további eredményekben gazdag mindennapokat kívánva
a sportolóknak és edzőiknek.
Ifjúsági, junior és felnőtt
kategóriában az országos bajnokokat, illetve világ- és Európa-bajnokságon első hat
helyezést elért sportolókat díjazták. Elismerést vehettek át a
Sportági Szakszövetség diák
olimpiai győztesei, valamint
az I. osztályú felnőtt bajnokságban dobogós, a nemzetközi porondon is bizonyított csapatok is: összesen 241 sportoló
és 55 edző. (A kitüntetettek
részletes listája a www.minap.
hu honlapon olvasható)

HÍREK, EREDMÉNYEK
Ezüstérmes sportiskolások

NYÍLT SPORTNAP
2018. december 15-én
(szombat) 9.00 órai kezdettel nyílt sportnap lesz a
Gyarmati Dezső Sport Általános Iskolában. Szeretettel
várják a leendő első osztályos gyermekeket és szüleiket. Az érdeklődő óvodások
részt vehetnek egy sportbemutatón, kipróbálhatják a
tornaszereket, belekóstolhatnak a fizikai képesség-

embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre:
az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes
alárendelésére, a kitartásra, a
tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre,
és mindenekelőtt a fair play,
a nemes küzdelem szabályaira” – idézte Kiss János Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas
magyar orvost, biokémikust,
akiről kevesen tudják, hogy
lovagolt, teniszezett, úszott,
vitorlázórepülő vizsgát tett és
az országban az elsők között
sajátította el az autó- és motorvezetést.
A sport olyan erényekkel
ruházza fel az embert, amely
egész életére útmutatást ad.
Egészséges versenyszellemre nevel, erősíti az akaratot, a
küzdőszellemet, a kitartást, az
eltökéltséget, ami arra sarkall,
hogy a jók között a legjobbak
legyünk. Ezekre az erényekre
pedig mindenkinek, „Miskolc
csapatának” is szüksége van

Meghívásos labdarúgó tornát rendeztek december 2-án Hajdúnánáson az U7
korosztály képviselői számára. A Miskolci Sportiskola Bódi Béla által felkészített
fiataljai öt mérkőzésből négyet megnyertek, csupán a döntőben szenvedtek vereséget, így nyolc együttes közül az előkelő

második helyet szerezték meg. Végeredmény: 1. Loki Focisuli Debrecen; 2. Miskolci Sportiskola; 3. Mezei FC Berettyóújfalu; 4. KBSC.
Az éremtáblázat élén
Mórahalom adott otthont december
2-án a Diák „C” korosztályos judo országos bajnokságnak. Az MVSC-MVSI Gecsei László, Nagy Sándor és Gazda Miklós
által felkészített sportolói hat érmet nyertek, mellyel az éremtáblázat első helyén végeztek, csakúgy, mint korábban a Diák „A”
és „B” korosztályban. Eredmények: Fiúk:
27 kg: 5. Papp Levente, …7. Nagy Raul;
33 kg: 3. Fejes Norbert; 36 kg: 1. Göndör
Kristóf, 2. Gábor Attila; 39 kg: 5. Gál Zsigmond, …7. Kürti Roland; 50 kg: 5. Pálin-

kás Domonkos; 55 kg: 5. Bálint Zsombor;
+ 55 kg: 1. Szekeres Ábel. Leányok: 33 kg:
3. Takács Eszter; + 45 kg: 3. Tóth Hanga.
MEAFC- Miskolc:
búcsú a Hepp-kupától
A férfi kosárlabda Hepp-kupa keretében a legjobb 8 közé jutás volt a tétje
a MEAFC-Miskolc - Nyíregyháza Blue
Sharks mérkőzésnek, melyet november
30-án, pénteken este játszottak le a csapatok. A Miskolci Egyetem körcsarnokában
a tavalyi ezüstérmes nyírségiek végig kézben tartották a meccset a sérüléstől, betegségtől hátráltatott házigazdák ellenében,
akiknek ezúttal sajnos csak a gratulálás
maradt. (MEAFC-Miskolc - Nyíregyháza
Blue Sharks 70-93)
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DVTK: ELKEZDŐDÖTT A PÁRBESZÉD
A SZURKOLÓK ÉS A KLUBTULAJDONOSOK KÖZÖTT
A DFC Kft mai taggyűlése előtt vállaltuk, hogy a Diósgyőr-szurkolók, illetve
egyesületük javaslatait önkormányzatunk, és a Miskolc Holding Zrt. nevében
képviselni fogjuk tulajdonosi körben is. Örömünkre szolgál, hogy a DSZK
Egyesület javaslatai közül kettőt – a belvárosi jegyértékesítés lehetőségét, illetve
az iskolás csoportok meccslátogatásának ügyét a taggyűlés el is fogadta – írja
szerdai közleményében Kiss János alpolgármester.
– A másik kettőt, a klub gazdasági és
szakmai döntéseinek átláthatóságát biztosító, az önkormányzat által felajánlott
2 százalékos szurkolói tulajdonlás ügyét
és a jegyáraknak a csapat teljesítményéhez kötött felvetését sajnos, a többségi tulajdonos nem szavazta meg. A
többségi tulajdonos újabb tőkeemelési javaslatával kapcsolatban a taggyűlésen elmondtuk, hogy ez idáig, a klub
jelenlegi gazdasági helyzetét előidéző
döntéseket csak és kizárólag a Borsod-

sport Invest Kft. képviselői, a kisebbségi tulajdonos megkérdezése nélkül
hozták meg. Mindezek ellenére városunk, illetve a Miskolc Holding Zrt. az
országban példa nélküli módon a klubfejlesztés és labdarúgó akadémia kialakítása érdekében 2013-ban, 2014-ben és
2017-ben összesen 564 millió Ft-tal vett
részt a futballklub stabilitását biztosító
tőkeemelésekben. Ezen tőkeemelési folyamattal összefüggésben több ingatlan
átruházása is megtörtént.

Nyolc év alatt összességében 1,45
Mrd Ft-ot, átlagosan évi 181 millió Ft-ot juttattunk a klubnak. Hazánkban tehát, összehasonlítva más
városokkal, a diósgyőri labdarúgás
önkormányzati támogatása hosszú
esztendők óta kiemelkedő, kiszámítható és garantált. Mindezek alapján
mondtunk ma határozott nemet, a
többségi tulajdonos újabb tőkeemelési javaslatára. Ugyanakkor remén�nyel tölt el bennünket a csapatnak az
utóbbi időben a bajnokságban felmutatott teljesítménye, továbbá a szurkolók és a DFC Kft tulajdonosai között, egyebek mellett javaslataink
következményeképpen elindult párbeszéd – zárja közleményét Kiss János.

Hirdetés

Mikulás kupa
és adományátadás
A fogyatékossággal élők világnapja alkalmából rendezték meg nemrégiben a Mikulás Kupa úszóversenyt a
megyei kórház gyermekrehabilitációs osztályán. A rendezvényt a Miskolci Vízilabda Klub is támogatta, a csapat
pályaelválasztó köteleket ajánlott fel az osztály számára, az
Auchan Magyarország Kft.
pedig gyümölcsökkel, Mikulás csomaggal támogatta a
versenyt. Bachner András, az
MVLC elnöke, technikai vezetője elmondta, lehetőségükhöz mérten minden évben

próbálnak támogatni egy-egy
intézményt, idén a GYEK rehabilitációs osztályára esett a
választásuk. – Számomra és a
klub számára is nagy boldogság, ha segíthetünk, látjuk azt
az emberfeletti munkát, amit
itt végeznek ezekkel a gyerekekkel – nyilatkozta Bachner
András.
Zahuczky Katalin osztályvezető főorvos elmondta, a
versenyen résztvevő gyerekek
között vannak olyanok, akik
csecsemőkoruk óta járnak ide
HRG-re, azaz hydroterápiás
rehabilitációs gimnasztikára.

HÍREK, EREDMÉNYEK
Labdarúgás
Nem született döntés december 1-jén, az OTP Bank
Liga 16. fordulójában az egyaránt a kiesés ellen menekülő
Haladás és Diósgyőr csatájában. Az első játékrészben nem
esett gól, majd a fordulás után
Florent Hasani góljával a Diósgyőré lett az előny. A hazaiak gyorsan egyenlítettek, és ezt
követően hiába játszott mindkét csapat győzelemre, maradt a döntetlen állás. (Szombathelyi Haladás – Diósgyőri
VTK 1-1). December 5-én, a
Magyar Kupa 8. fordulójában
Tatabányán játszott a DVTK
a Budaörs ellen, amely egy fél
idő alatt négygólos előnyre tett
szert. A második félidőben
a DVTK megpróbált felzárkózni, de az igyekezet kevésnek bizonyult. (Budaörsi SC
– Diósgyőri VTK 5-3 (4-0)) A
DVTK ezzel kiesett a Magyar
Kupából.
Női kosárlabda
Az Európa Kupa csoportjának 5. fordulójában az

Aluinvent DVTK december
5-én este, hazai környezetben magabiztosan győzte le
a francia Nantes Rezé együttesét. – Nagyon komolyan
vettük ez a mérkőzést, végig
száz százalékon próbáltunk
égni és a lehető legnagyobb
különbséget kialakítani, hiszen az még fontos lehet a
végelszámolásnál. Gratulálok a csapatomnak, mindenki szépen hozzátette a magáét – értékelt Cziczás László
vezetőedző.
Jégkorong
Újabb győzelmet aratott december 2-án a DVTK Jegesmedvék csapata a Tipsport
Liga 29. fordulójában, miután
a szezonban már harmadszor
bizonyult jobbnak a HC Nové
Zámky együttesénél. A két
csapat vasárnapi találkozóján
Pance és Magosi is duplázni
tudott, rajtuk kívül pedig Vas
és Milam talált az érsekújváriak kapujába. (DVTK Jegesmedvék – HC Nové Zámky 6-2
(2-0, 2-1, 2-1))
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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
Kis-Londoni társasági kiskutyák
eladók. Lakásban-szabadban egyaránt tartható. Szebb lesz a karácsony egy hűséges társsal. Ár: 30
ezer Ft. Telefon: 20/411-2526.
KARATE
GÖRÖMBÖLYÖN
2018. 09. 17-től minden hétfőn és
csütörtökön 18 órától a Görömbölyi Művelődési Házban. Négy
éves kortól, kezdőket és hala-

dókat egyaránt várunk. 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.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók
(műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezmén�nyel, teljeskörű árnyékolástechni-

kával. 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.
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.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes:
2018. 12. 08-tól 2018. 12. 14-ig
Persil mosókapszula, 15 db-os, 60 Ft/db
899 Ft
Axe izzadásgátló roll, férfi, 50 ml, 6980 Ft/l
349 Ft
Malizzia gyermek tusf + sampon
299 Ft
300 ml, 996 Ft/l
Surf mosógél, 4,9 l (color), 449 Ft/l
2199 Ft
Dove krémtusfürdő, 250 ml,
599 Ft
(füge+narancsvirág) 2396 Ft/l
Axe tusfürdő, 250 ml, 2076 Ft/l
519 Ft
Old Spice ajándék csomag
(after shave, deo, tusfürdő)
2199 Ft
Denim ajándék csomag
1999 Ft
(after shave, deo, tusfürdő)
Dove női ajándékcsomag (deo, tusfürdő)
1699 Ft
BU női ajándékcsomag (deo, tusfürdő)
949 Ft
STR8 ajándékcsomag (deo, tusfürdő)
1199 Ft
499 Ft
Porcelán kínáló tányér 26 cm (mintás)
Karácsonyi vászonterítő 140 cm széles
1599 Ft/fm
Bevont, rácsos, konyhai, fürdőszobai
tárolópolcok érkeztek.

Termelői
MÉZ, VIRÁGPOR, PROPOLISZ,
amit a méhész házhoz visz!

Rendelés:

06-20/375-1544

Szállítás 2 kg méz felett
ingyenes.
Árlista:

loveymeheszet.hu
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„Találjunk módot, hogy lelkileg
is készüljünk az ünnepre”

Téli kellékek
3

Wolf Kati az adventi várakozásról
Múlt szombaton Wolf Kati lépett fel az Advent Miskolc színpadán, a Szent István téren. Az
énekesnővel az ünnepvárásról
beszélgettünk a koncert előtt.
– Mennyire lesz pörgős az adventi időszakod?
– Az adventi időszak, egyáltalán a december nekem szerencsére munka, fellépés szempontjából mindig nagyon sűrű.
Minden évben ilyenkor év végén rendezzük meg az éves
nagykoncertemet, es rengeteg
adventi, évzáró rendezvényen
énekelek. Azért a lányaim miatt
fontosnak tartom, hogy ne csak
beessünk a karácsonyfa alá. Találunk módot, hogy lelkileg is
készüljünk, akár mézeskalácssütéssel, vagy a lakás díszítésével
a karácsonyra.
– Vannak családi, ünnepi tradícióitok?
– Az utóbbi években nem
kész adventi koszorút veszünk,
hanem mi készítjük és mindig

csodaszép lesz. Teljesen más
a hangulata, ha tudod, hogy a
gyerekek készítették nagy lelkesedéssel.
– Lesz lehetőséged a feltöltődésre, csendes visszavonulásra?
– A feltöltődés nálam majd a
január lesz, illetve a két ünnep
között sem nagyon lépek fel, az
már egy nyugisabb időszak szokott lenni.

– Adventi nagykoncertet adsz
a Mátyás templomban és a Debreceni Nagytemplomban is.
– A tavalyi év végi koncertemen a saját zenekarom mellett
egy nagykórus színesítette a
műsort, nagyon élveztem velük
a közös munkát, idén is csatlakoznak az adventi koncerthez.
Most kamarakórus lesz, illetve
a Virtuózok vonószenekarral is
bővülünk. Lesznek saját dalok,
de klasszikus karácsonyi szerzemények is, például az édesapámé.
– Évek óta együtt működsz az
Ökumenikus Segélyszervezettel,
részt veszel a szeretet.éhség kampányban is.
– Annak idején mikor ismert
énekesnő lettem, szerettem
volna egy hiteles, jó ügy mellé
állni, így kezdődött az önkéntes munkám a segélyszervezettel. Azóta fontos része lett az

életemnek, feltöltődöm, amikor látom, hogy igazán van értelme, segíteni. Adni nagyon jó
dolog.
– Közeledik az év vége, ilyenkor sokan számot vetünk, átgondoljuk, értékeljük a mögöttünk
álló évet. Neked hogy sikerült a
2018?
– Nehéz év volt, elvesztettem
hozzám közel álló embereket,
remélem, a következő év kön�nyebb lesz.
– Milyen tervekkel, célokkal
futsz neki a 2019-nek?
– Ilyenkor a nagykoncert
előtt mindig megfogadom,
hogy következő évben nem
rendezek ilyet, de mire véget
ér az év, túl vagyok rajta és jól
sikerült, akkor persze már tervezgetni kezdem a következőt.
Vannak koncert és dal ötleteim, hogy ebből mi valósul meg,
majd eldönti a sors…

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

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!

Ünnepi készülődés, Mikulás-járás Miskolcon
Mikulás-ünnep a Művészetek Házában

Érkezik az adventi villamos

zett a Mikulás
Miskolci adventi terére is megérke

A Diósgyőri várnál is kigyulladt az első gyertya

on
Rangos látogatók az adventi villamos

