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AZ ÉNEKLŐ FENYŐ LEGSZEBB DÍSZEI
MEGVANNAK AZ I. ADVENTI
KÓRUSVERSENY GYŐZTESEI
Szerda délután már az elődöntők legjobbjai mérték össze tudásukat az Éneklő Fenyőn. A kórusverseny döntőjének dallamai
zengték be a Szent István teret – az általános iskolai kategóriában kettő, a középiskolai kategóriában ugyancsak kettő, felnőtt
kategóriában pedig három kórus mérte össze (ének)tudását.
Mint ismert, idén először, az
Advent Miskolc programkínálata színvonalas kórusversennyel bővült. Mivel a miskolci advent középpontjában a
közösségek állnak, így három
– általános iskolai, középiskolai és felnőtt – kategóriában hirdették meg a versenyt,
amelyre Miskolcról és az egész
megyéből jelentkeztek énekkarok. A versenyzők az Éneklő Fenyőn adták elő produkcióikat: szerda délután már a
legjobbak mérkőzték meg és
kihirdették a kategóriák győzteseit is.
Általános iskolai kategóriában a Fráter Schola Viridis
és a Jólhangzik, a Görömbölyi Általános Iskola kórusa
mérte össze tudását. A zsűri
döntése alapján az első helyezett a Fráter Schola Viridis
énekkara lett. Középiskolai
kategóriában a Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium két kórusa versenyzett az első helyért: a Magis Kórus, és a

Fényi Kamarakórus. A kategória győztese a zsűri döntése alapján, a Fényi Kamarakórus lett.
A felnőtt kategória döntőjébe a Scola Cantorum Miskolciensis, a Szikszói Közmunkások Kórusa, és a
Miskolctapolcai Kerek Kórus énekelte be magát, azonban a szerdai döntőbe csak a
Miskolctapolcai Kerek Kórus
tudott eljönni. A zsűri döntése alapján a miskolctapolcai

kórus nyerte a kategória első
díját, a másik két kórus közül, pedig – visszahallgatva
korábbi produkcióikat –, később döntik el, ki lesz a má-

sodik, illetve a harmadik helyezett.
A zsűri olyan rangos szakértőkből áll, mint Mócz Ferenc, a szervező Zenével az
Ifjú Tehetségekért Alapítvány
kurátora, az Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója, Szászné Pónus Krisztina,
a Miskolci Szimfonikus Zenekar igazgatója, illetve Fehér
János, a Filharmónia Magyarország miskolci régióvezetője.
Az emlékplaketteket Kiss János, Miskolc város alpolgármestere, és a zsűri tagjai adták át.
Az első helyezettek vasárnap délután, a Szent István

SALKAHÁZI KARÁCSONY A MŰVÉSZETEK
HÁZÁBAN
Idén is színes karácsonyi
műsorral kedveskedtek
Miskolc szépkorú polgárainak, a Salkaházi Sára Program keretein belül, szerda
délután a Művészetek Házában.

A Művészetek Háza nézőtere most is zsúfolásig megtelt,
a Miskolci Nemzeti Színház
művészeinek karácsonyi műsora előtt, Kriza Ákos polgármester köszöntötte a szépkorúakat. Néhány nap és itt van
karácsony estéje. – Az az este,
mely a szeretetről és a megbecsülésről szól épp úgy, mint a
Salkaházi Sára Program – fogalmazott beszédében Kriza Ákos. Mint elmondta, ez
a tisztelet és megbecsülés a
munkával töltött évekért jár
a szépkorúaknak. A szeretet,
amellyel egymás felé közeledünk, emeli városunk értékét
és kedveltségét is.

A Salkaházi program arról is szól, hogy értéket mentsünk, értéket vigyünk át a jö-
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vőbe és értéket teremtsünk a
jelenben is. – Meg kell mentenünk azokat az értékeket,
amelyeket Önök egy életen át
megteremtettek és amelyeknek egy része, ismerve a mai
világunkat, lassan veszendőbe
kerülhet – hangoztatta Kriza

Ákos, kiemelve: minderre nagyon jó alkalom a karácsony
estéje, amikor több generáció
ül egymás mellett a fa előtt.
– Szükségünk van arra, hogy
ezek az értékek a jövőben is tovább éljenek – húzta alá Miskolc polgármestere, boldog
karácsonyt kívánva a város
Salkaházi-közösségének. Kriza Ákos ünnepi beszédét követően a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek karácsonyi
műsora következett. A Művészetek Háza színpadán Seres
Ildikót, Varga Andreát, Molnár Istvánt és Kriston Milánt
láthatta az ünneplő közönség.
Az előadások végén ajándékkal is kedveskedett Miskolc
város szépkorú polgárainak
Hubay György országgyűlési
képviselő, a Salkaházi Program vezetője.

téren lépnek majd fel, amikor
az utolsó gyertya is meggyullad Miskolc adventi koszorúján. A nevezésekből befolyt
összeget jótékony célra ajánlják fel, a szervező alapítvány
a koraszülött-újszülöttpatoló-

giai osztályt és dolgozóit, valamint a koraszülöttek és újszülöttek szállítását, mentését
végző Segíts Élni Alapítványt
támogatja majd, műszerekkel,
eszközökkel, oktatási hozzájárulással.

Boldog születésnapot!
Városunkban hagyomán�nyá vált, hogy a városvezetés – kifejezve tiszteletét és
megbecsülését – felköszönti
Miskolc szépkorú polgárait kerek születésnapjukon. Kedden Ágfalvi László
Györgynét köszöntötte
Kriza Ákos polgármester,
századik születésnapja alkalmából.
Ágfalvi László Györgyné
1918. december 18-án született, a ma már Szerbia területén található Palánkán. Amikor férjhez ment, Hatvanban
telepedtek le, ahonnan egy
munkalehetőség miatt jött
Miskolcra, több mint ötven
évvel ezelőtt. Gyermekkórházban kezdett el dolgozni
ápolónőként, innen is ment
nyugdíjba. Egy fia született az
első férjétől, aki katonai szolgálata során, eltűnt a háborúban. Később újra férjhez ment,
ebből a házasságból már nem

született gyermeke. Két unokája és két dédunokája van.
Alapvetően jó egészségnek
örvend, csak a szemeire panaszkodik. – Nem látok már,
főleg közelre nem. Este néha
nézek egy kis tévét, de főleg inkább rádiót hallgatok.
Szeretem a régi zenéket. Azt
azonban nem tudom megmondani, hogy miért éltem
száz évig – mondta mosolyogva Erzsike néni, azt azonban
elárulta, hogy a húga is hos�szú életű volt. Három évvel
ezelőtt halt meg, kilencvenegy
éves korában.
Az ünnepelt azt is elárulta, hivatásából adódóan eleve
odavan a gyerekekért, nagyon
szereti az unokáit, dédunokáit és élete legjobb időszakának
a saját gyermekkorát tartja. A
város ajándékait Kriza Ákos
polgármester adta át az ünnepeltnek, megtiszteltetésnek
nevezve, hogy századik születésnapján köszöntheti őt.
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Ünnepség a
kormányhivatalban
Karácsonyi ünnepséget rendeztek kedden a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
központi épületében. Immár hagyomány, hogy az
eseményen mindig egy-egy
dolgozó mondja el a gondolatait.

Demeter Ervin kormánymegbízott
köszöntőjében
úgy fogalmazott, nagyon sok
munkával telt a 2018-as esztendő a kormányhivatalban.
– A nyáron bekövetkezett
létszámzár különösen nehéz
feladatot rótt a munkatársakra, akik derekasan helytálltak és elvégezték a feladataikat – emelte ki. Demeter
Ervin hozzátette, jönnek az
év végi ünnepek, nemsokára a megérdemelt pihenésé
lesz a főszerep. Mint mondta, a karácsonyi ráhangolódás jegyében, minden évben
hagyományosan karácsonyfát állítanak, összejönnek, és
a kormányhivatal egy dolgo-

zója elmondja a gondolatait.
Egy kis fogadás után pedig
áldott, boldog karácsonyt kívánnak egymásnak. Idén egy
kis műsorral is készültek.
A rendezvényen idén Akácosiné Nagy Ágnes mondott
beszédet, aki negyvenhárom
év munkaviszony után ment
nyugdíjba ebben az évben.
A műsorban fellépett Petrás
Mária Magyar Örökség-díjas népdalénekes, keramikus
művész, Petrás Alina, Kiss
Krisztián és Kerényi Róbert.
Az ünnepség kísérőrendezvényeként Petrás Mária kiállítása is megtekinthető.
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Mobilitási hét:

KÉT KATEGÓRIÁBAN IS
ELISMERTÉK MISKOLCOT

Idén rekordszámú, több mint
260 magyarországi település
csatlakozott az európai közlekedési-környezetvédelmi
kampányához – ebben a népes
mezőnyben ért el nagy sikert
Miskolc önkormányzata.
Negyvenöt önkormányzatot díjaztak az Európai Mobilitási Hét programjainak
szervezéséért a kampányt lezáró konferencián – közölte a
programsorozat magyarországi koordinátora, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Kiemelték: idén

Jó munkával elért közös eredményekért
jutalmat kaptak a dolgozók

rekordszámú, több mint 260
magyarországi település csatlakozott az európai közlekedési-környezetvédelmi kampányához; 205 önkormányzat
autómentes napot is rendezett.
Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkár a
közlemény szerint elmondta,
az innovációs tárca idén a tavalyi összeg dupláját, 140 millió forint vissza nem térítendő
támogatást biztosított a programokra. Megjegyezte: a programsorozat kiemelt célja az Európai Unió tiszta közlekedésről
szóló jövőképének közvetítése,

amely üzenet összhangban áll
az ITM céljaival.
Az ITM három kategóriában
adott át elismeréseket, ebből
kettőben is részesült Miskolc
városa tájékoztatta szerkesztőségünket Pásztor Imre, a miskolci polgármesteri hivatal vállalati és projektkommunikációs
vezetője. – A miskolci önkormányzat kezdettől szervezője
és résztvevője a Mobilitási Hétnek. Nagy Dezső környezetvédelmi referens képviselt minket
a konferencián, rövid előadást
is tartott az ez évben Miskolcon
megvalósult rendezvényről.

Nagy Dezső tájékoztatása
szerint Miskolc kiérdemelte a
„Legjobb szervező önkormányzat” és a „Legjobb helyi szervező” kategória oklevelét – ez
utóbbit ő maga kapta meg Tóth
Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkártól.
Európából és a világ más részeiről összesen 2700 település
csatlakozott a kontinens legnagyobb környezetvédelmi-közlekedési kampányához, köztük
Miskolc is. A résztvevő 50 ország
listáján a programot szervező
önkormányzatok számát tekintve Magyarország a harmadik.

MISKOLC A KATOWICEI
ENSZ-FÓRUMON

Lengyelországi testvérvárosunk, Katowice nyerte el az
ENSZ nagyszabású klímavédelmi konferenciájának
rendezési jogát, amely az
elmúlt két hétben „lázban
tartotta” a jelentős iparváros
lakosságát.

Buszsofőrök, ellenőrök, vízvezeték-szerelők, óvónők,
rendészek, könyvtárosok,
könyvelők, mérnökök.
Hosszú a lista, felsorolni is lehetetlen hányféle szakmában
mennyi szakember dolgozik
Miskolc rendjéért, biztonságáért
és fejlődéséért. Bár sokszor bele
sem gondolunk, de ezek a szakemberek mégiscsak mindennap
jelen vannak az életünkben, tőlük várjuk, hogy pontosan és
biztonságosan közlekedjenek
autóbuszaink és villamosaink,
egészséges és tiszta ivóvizet fogyaszthassunk, meleg legyen a
lakásainkban, gyermekeink jók
kezekben legyenek az óvodákban, mindig legyen valaki, aki
segít a bajban és persze folytathatnánk tovább.

Mint arról a közelmúltban
már többször is hírt adtunk, a
város gazdasági élete a stabilizáció után növekedési korszakba lépett. Rekordokat dönt az
iparűzési adóbevétel, a működő-tőke befektetés, stabil és kiszámítható a költségvetés, folyamatosan nőnek a bérek és
növekszik a munkahelyek száma is. Bizonyossá vált, hogy a
gyarapodás nem ideiglenes. Az
önkormányzat a város egyik
legnagyobb
foglalkoztatója,
csaknem hatezer dolgozója van
részben a városházán, részben
az intézményeiben, cégeiben. Ez
a csaknem hatezer dolgozó a jó
és közös munkájával kivette a
részét abból, hogy Miskolc 2018ban is tartotta a korábbi években már megszokott növekedési
tempót, sőt fokozni is tudta azt.

A városvezetés felmérve az
önkormányzat anyagi lehetőségeit, idén is úgy döntött,
hogy megosztja a sikert és a
megtermelt hasznot mindenkivel, aki közreműködött annak elérésében. Éppen ezért
a városvezetés karácsony alkalmából a fent említett mintegy hatezer szakembernek
átlagosan nettó 70-75 000 Ft
juttatást biztosított, ezzel köszönve meg a kiemelkedő
munkájukat, annak a reményében, hogy mindezzel hozzájárulhat a dolgozói békés
karácsonyi készülődéséhez.
A juttatásokat, amelyek ös�szességükben közel bruttó
600 millió forintra rúgtak, az
önkormányzat és a Miskolc
Holding költségvetése biztosította.

Egyrészről azért, mivel kb.
húszezer látogatót vártak a
széles nemzetközi programra.
Másrészt azért is, mert mind
Lengyelországban, mind pedig különösen Katowicében és
környékén (a Sziléziai Vajdaságban) kiemelt figyelmet kap
a szénbányászat, pontosabban
fogalmazva ennek felmerült
visszaszorítása és más energiahordozóval történő helyettesítése (atomerőművek, megújuló
energiák).
Miskolcot – a megújuló energiák használatában és a zöld és
okos várossá válás terén elért
eredményeink alapján – meghívták a fórumra. Városunkat
Pfliegler Péter alpolgármester

képviselte. Miskolc természetes szövetségeseként a Miskolci
Egyetemről Szűcs Péter, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja is a delegáció tagja volt
és értékes tudásával hozzájárult a városunkat angol nyelven
bemutató előadás sikeréhez.
Miskolcnak a zöld és ezzel (is)
kapcsolatos okos várost építő
számos megvalósult és megvalósuló vagy tervezett projektjei
– különösen a geotermia alkalmazása, de ugyanígy a közösségi közlekedésben vagy a
megújuló energiák terén elért
eredményei – a külföldi szak-

emberek körében is tetszést
arattak. Ezen fejlesztéseknek
köszönhetően Miskolc a széndioxid-kibocsátás terén mintegy 50 000 tonnával kevesebb
mennyiséget juttat a levegőbe.
Az alpolgármester szólt a
hallgatóságnak a klímavédelmi nemzetközi szervezetekben
vállalt tagságainkról is (pl. Polgármesterek Szövetsége, Under2 Koalíció) és az ezekkel
járó, a környezet- és klímavédelem tárgykörébe tartozó kötelezettségvállalásainkról is. Jó
részüket Miskolc már a vállalt
határidők előtt teljesítette, teljesíti. Mind a városvezetés, mind
pedig az egyetem szakemberei
felelős fejlesztésekkel képzelik
el és valósítják meg további terveiket, projektjeiket, amelyek
révén egy tiszta és fenntartható
fejlődésű nagyváros növekedését kívánják biztosítani unokáink számára is.
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A TÖKÉLETES KARÁCSONYI MENÜ TITKA
Avagy a miskolci konyhaművészet csillagai (11. rész)
Mi magyarok szeretünk
„terülj, terülj asztalkámat
varázsolni” az otthonunkba, az ünnepek elmaradhatatlan részei a nagy, közös
étkezések.
Ilyenkor
összeverbuválódik a család apraja-nagyja,
az asztalon pedig
sorakoznak a fogások: előétel, leves,
leveshús,
„második”, desszert, még
egy desszert… aztán ellátogatunk a
rokonokhoz, ahol
kezdjük elölről. Természetesen ez a helyzet karácsonykor is,
sőt, talán ez a leginkább vacsora-centrikus ünnep az összes
közül. Ahhoz, hogy
a lehető legfinomabb
halászlé és töltött káposzta kerüljön az
asztalunkra, ezúttal is Szepesi Gábor,
az Avalon Ristorante kreatív
séfjének segítségét kértük, aki
készséggel osztotta meg velünk
és olvasóinkkal tanácsait, tapasztalatait.
Töltött káposzta:
Többféle módon lehet töltött
káposztát készíteni: ki rizzsel,
ki gerslivel készíti, ki savanyú,
ki pedig kelkáposztába csavar-

ja a gombócokat. Az Avalonban
gerslivel és kétféle gombóccal
készül idén a karácsonyi fogás.
– Bár ez egy olasz étterem, nagyon szeretjük a magyar ételeket és el is készítjük őket, főleg
így karácsonyhoz közeledve –

mondta el Szepesi Gábor. Hozzátette, több menükiajánlásuk
van nagyobb csoportoknak,
karácsonyi rendezvényeknek,
amelyeken megjelenik a töltött káposzta és a halászlé is.
Az Avalonban gerslivel készítik a káposztát és két különböző színű „gombócként” tálalják:
egy szép zöld és egy standard
töltött káposztát kapunk a tá-

nyérunkra. A zöld, azért zöld,
mert kelkáposztalevélbe, a másikat pedig standard savanyú lapuba tekerték. – Nagyon jó alap
és jó alapanyag kell mindenhez,
ezekből lehet igazán finom ételt
készíteni. Amire különösen oda
kell figyelnünk, az
a hús és a rizs/gersli
aránya – részletezte a
séf. Egy jó töltött káposzta esetében fontos, hogy ne legyen
túl sok a gersli, vagy
a rizs. – Számolni
kell azzal is, hogy főzés közben dagadnak
ezek az alapanyagok,
tehát ha már szemre
azt látjuk nyers állapotban, hogy sok a
rizs, akkor valószínű.
hogy miután megfő
majd, még több lesz,
és felborul az arány.
A füstölt hús, kolbász, füstölt szalonna
viszont elengedhetetlen ebbe az ételbe,
mert olyan ízt adnak,
amit semmivel nem lehet pótolni.
Egy apró trükk a séftől
– Néha előfőzöm a rizst, vagy
gerslit, és úgy keverem bele a
húsba, hogy ha nem is teljesen,
de már 80-90 százalékban elkészül. Így gyorsabban kész van a
töltött káposzta, mert csak an�nyi ideig kell főzni, amennyire a

húsnak szüksége van – mintegy
45 perc alatt elkészülhet ilyen
módon az étel. Ha kelkáposztát használunk, arra figyeljünk,
hogy minél tovább főzzük, annál inkább el fog menni a színe.
Tehát ha egy előfőzött rizzsel
keverjük be a húst, akkor hamarabb le tudjuk venni és szebb
marad a színe a kelkáposztának.
Halászlé:
Itt az a legfontosabb, hogy
megfelelő minőségű legyen a
hal, az alapba keszeg vagy kárász, tehát jó minőségű apró hal
kerüljön. Az Avalonban, belepasszírozzák a halhúst a halászlébe, máshol másképp készítik.
Viszont, ha passzírozzuk, akkor
valóban nagyon fontos, hogy
megfelelő minőségű halalap le-

gyen. Szepesi Gábortól azt is
megtudtuk, errefelé leginkább
a pontyot kedvelik az emberek.
Ennél a halnál nagyon fontos,
hogy ne vegyünk túl nagy, tehát
4-5 kilós halakat, mert azok már
el vannak zsírosodva, nem kifogástalan az ízük, a minőségük.
Körülbelül 2 kilós pontyok azok,
amelyek a halászléhez leginkább
megfelelnek. Amiből még nagyon finom hallé készíthető, az
a harcsa, azon belül is a folyami
harcsa.
Egy apró trükk a séftől
– A halászléhez jó bőséges
hagymás lecsóalapot készítsünk,
az elején. Nagyon fontos, hogy
ne használjunk halászlé-kockát,
ami tele van mindenféle E-betűs dologgal, aminek az Avalon szakácsai nagy ellenharco-

sai. Inkább rakjunk bele picivel
több halat és ízesítésnek csak sót,
fekete borsot, csípős paprikát
használjunk. Egy jó lecsóalappal
kell indítani, rá a hal, ezt elkezdjük főzni, majd felengedjük és
piros paprikát bele.
– Közkedvelt a korhely halászlé is, ami attól korhely, hogy tejföllel, citrommal, babérlevéllel és
egy nagyon kevés mustárral készül. Ez úgy az igazi, ha ezek már
eleve bele vannak főzve a levesbe
és nem utólag adjuk hozzá, tálaláskor.
Reméljük, minden miskolci konyhában szorgoskodó háziasszonynak tudtunk hasznos
tanácsokkal szolgálni a karácsonyi menüt illetően. Boldog karácsonyt és jó étvágyat kívánunk
az egész családnak.
MUNTYÁN BERNADETT

Ön, hogy ünnepel? Miskolciakat kérdeztünk a karácsonyról
Major Lászlóné, 69 éves nyugdíjas:
Ma már a gyerekekről szól a karácsonyom, nekik
vásárolgatok ajándékokat. Van két
lányom és három unokám: öt-, nyolcés tizenhárom éves. Persze a felnőtteknek is készítek süteményeket, megkérdezek mindenkit, hogy mit kér és
kedve szerint sütök, a kicsiktől pedig
rajzokat kapok. A karácsony nekem
mindig inkább a szeretetről szólt, semmint a vásárlásról. Sokat beszélgetünk
ilyenkor, együtt vagyunk, 24-én pedig
templomba megyünk, ez természetes
az unokáim számára is. Mindannyian megéljük a Jézushoz való kötődést.
Emlékszem azokra a karácsonyokra,
amikor gyerekként kántálni mentünk,
gyönyörű érzés volt együtt énekelni.
Visszagondolok a hó nyikorgására a
talpunk alatt, a forró teára és arra, hogy
mennyit sütöttünk-főztünk együtt.
Még most is könny szökik a szemembe, ha eszembe jutnak ezek az emlékek.

Szabados Renáta, 32 éves pincér:
Karácsonykor
gyakran dolgozom, hiszen a
vendéglátásban
telnek mindennapjaim, ráadásul Franciaországban, de azért mindig nagyon készülök a karácsonyra. Megtervezzük,
előtte vagy utána hogyan tudnék
hazajönni a családomhoz. Nekünk
nem fontos a karácsonyfa, a hagyományos elemei az ünnepnek, eltávolodtam ezektől, inkább az együttlét,
és az egymás iránti szeretet az, ami
számít. Már ajándékot sem veszünk
egymásnak, de így is nagyon szeretem megélni a karácsonyt. Pár évvel ezelőtt találkoztam egy családdal, ahol felelevenedtek gyermekkori
emlékeim, a karácsonyfa díszítése,
az ajándékok kiválasztása, becsomagolása és átadása. Szerettem ajándékozni, de szeretem az ünnepnek ezt a
mai változatát is, amit kialakítottunk
magunknak.

Silling Norbert, 41 éves kőműves:
Nagyon sok
minden eszébe
jut az embernek
erről a szép év
végi ünnepről.
Azt szokták mondani, hogy nemcsak
ezen a néhány napon kell szeretni
egymást és az embereket, amikor karácsony van. Ezzel alapvetően egyetértek, úgyhogy ilyen szempontból
különösebben nem készülök a karácsonyra, ugyan úgy viselkedem az
emberekkel szemben, mint máskor.
Akiket szeretek, azokat egész évben
ugyanúgy szeretem, mint most. Van
egy másféléves kislányom, ma már
csak róla szól az ünnep, most is ezért
vagyok bent a városban, hogy neki
vásároljak ajándékokat. Szeretem
látni a boldogságot az arcán, amiből
nekem gyerekkoromban nem sok jutott, mert nevelőotthonban nőttem
fel. Ott sajnos nem igazán a szeretetről szólt ez az ünnep, és nagyon zajos
is volt.

Forgács Gábor, 22 éves tanuló:
Nagyon várom
a karácsonyt, a
párom katolikus
és tartja is a vallását, s bár én református vagyok, szívesen elmegyek
vele a katolikus templomba szenteste. Megítélésem szerint az egyházi
ünnep mellett a karácsony főként és
elsősorban a családok ünnepe. Nagyon fontos, hogy ilyenkor együtt
legyünk mindazokkal, akiket szeretünk – a nagyszüleinkkel, a testvéreinkkel. Sokkal fontosabbnak tartom
ezt, mint magát az ajándékozást, az
csak jelképes kell, hogy legyen. A barátnőmmel úgy terveztük, hogy idén
mindenkinek hasznos ajándékot
adunk a vicces helyett, úgyhogy nagyon várjuk, mit szólnak majd hozzá. Gyerekkoromból emlékszem a
fenyőfa illatára, amit nagyon szerettem, az illatos gyertyákra. Ma már
szeretem a forralt borét is: együtt jár
a karácsonnyal.

Türk Zsombor, 15 éves tanuló:
Mi a családban betartjuk az
ünnep régi tradícióit. Huszonnegyedikén
a
szokásoknak megfelelően mi is felállítjuk és feldíszítjük a karácsonyfát, együtt főzzük meg a karácsonyi
menüt, változatosan mindig mást,
hol halat, hol mákosat. Aztán következik a családi lakoma, amit nagyon
élvezek. Főleg az a jó benne, hogy a
szépen feldíszített asztalnál eszik
együtt a család. Erről szól nekem a
karácsony, az együttlétről. Szenteste átadjuk az ajándékokat, társasozunk vagy filmet nézünk. Másnap
a nagyobb családdal is találkozunk,
ami megadja a közösség élményét.
Feltöltődik az ember, hiszen ilyenkor minden problémánkat félretes�szük, megállunk egy pillanatra és
semmi rosszal nem foglalkozunk.
Megnyugszik az ember lelke egy rövid időre.
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„A MI SZEMÉLYES ÖRÖMÜNKNEK
IS JELKÉPE”
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A HARMADIK GYERTYA IS ÉG
MISKOLC ADVENTI KOSZORÚJÁN
– Hamarosan meggyullad
majd a harmadik, és immáron az öröm gyertyájának a fénye, és megvilágítja az adventi
koszorút. S bár az adventi várakozás közös, de a mai gyertyának a fénye és a melege csak
akkor lehet igazán a miénk, ha
azt érezzük, hogy a gyertya a
mi személyes örömünknek is a
jelképe – hangoztatta beszédében múlt vasárnap Kiss János
alpolgármester, mielőtt meg�gyújtotta a harmadik gyertyát
Miskolc adventi koszorúján.
– De tudunk-e még örülni?
Tud-e még örülni az emberiség? Tudunk-e még örülni a
sikernek, a fejlődésnek, a békének vagy az egyszerű dolgoknak: egy sikeres vizsgának,
egy jó filmnek, finom ételnek?
– tette fel a kérdést Kiss János.
– Vagy legyőz bennünket a
XXI. század gyilkos médiagépezete, amelyben az öröm nem
eladható termék. Eladni csak a
kudarcot, a bukást, a háborút
lehet. Veszélyes úton járunk,
és az út nem éppen a jó irányba vezet. Hiszen folyamatosan tagadni azt a két gyertyát,
amelyek már égnek az adventi koszorún, tagadni a hitet és
a reményt, ma ez a trend. Elvenni magunktól a hitet, hogy
jót cselekszünk, és elvenni a
reményt, hogy a jövőben még
sokkal jobbak leszünk majd,
ez a veszély fenyeget bennünket is. Ahol nem ég a hit és a re-

mény lángja, ott nem gyulladhat fel az örömé – hangoztatta
az alpolgármester.
– De a kérdések megválaszolásában kezünkre játszott az
élet. Most Miskolcon a harmadik gyertya nemcsak az örömet szimbolizálja, hiszen 2018
karácsonyára a gyertyákhoz
jelentést is kerestünk. Az első
gyertya az édesanyáké, a második az édesapáké, a harmadik a gyermeké, a negyedik a
családé.
– S valóban nem találkozhatott volna ma jobban össze
két gondolat, mint az öröm és
a gyermek. Hiszen a gyermektől nem lehet elvenni az őszin-

BÉKÉS KARÁCSONYT!
Amikor Isten Jézus személyében
megtestesülten
belépett a történelem véges
világába, béke volt a földkerekségen. Augustus császár
„a béke oltárát” (ara pacis)
emeltette annak jeléül, hogy
hadi vállalkozásaival békét teremtett mindenfelé. S
évszázadokkal ezután vált
a karácsony a békesség ünnepévé. „Békesség a földön,
jóakarat az embereknek!” –
zengték milliók a betlehemi
angyalokkal együtt. Az Istennek kedves emberiségre
értjük ezt, mindazokra, akiket az isteni jóakarat kiválasztott arra, hogy a megváltásban bőségesen részesítsen.
Karácsonyra a próféta által megjövendölt „Békesség Fejedelmét” várják
kárpátaljai honfitársaink,
közel-keleti hittestvéreink
és mindazok, akiket háborús konfliktusok érintenek.
Jézus Krisztus hívei azt a
mennyei
békességszerzőt
várják, aki földi életével, saját vére árán szerzett békességet nekik. Aki véget tud
vetni az ellenségeskedésnek
és csatáknak ma is. Mert a
békesség ma is létfontosságú
„földön az embernek”, az isteni jóakarat által megtisztelt emberiségnek.
Ehhez persze a Krisztus által hozott békességet szívünk

te örömét, sőt a gyermeki öröm
által kiváltott gyermeki mosoly mindenkit jó kedvre derít.

A gyermeki mosoly maradt az
egyetlen támadhatatlan tabu.
A gyermekek a szemünk fényei, szoktuk mondani. Megvidámítanak és összehoznak
családokat. A gyermekek a legnagyobb öröm forrásai, és bármilyen furcsa, titkos példaképeink is – hangsúlyozta Kiss
János
– Egy gyermek, akinek a
születését évről-évre várjuk
így advent idején – mindenki
tudja, hogy Jézusról van szó –
felnőve azt mondja majd a tanítványainak, hogy engedjétek
hozzám jönni a gyermekeket. S
ezzel azt üzeni: legyünk olyanok, mint a gyermekek. Legyünk bizalommal, élvezzük
a gyermeki állapot minden áldását: a békét, az ártatlanságot
és a derűs boldogságot. Szülessünk mi is újra gyermekként
minden karácsonyon, és ha így

teszünk, legyen is bármilyen a
világ, az öröm gyertyája adott
a mi lelkünkben és ott melegszik majd. Kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt! –
zárta szavait Kiss János, majd
meggyújtotta a harmadik
gyertyát Miskolc adventi ko-

szorúján a betlehemi lánggal,
amelyet a cserkészek hoztak
Miskolcra az ausztriai Linzből.
Az ünnepi műsorban közreműködött a Kossuth Lajos
Evangélikus Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium.

Megáldották a görögkatolikus iskola felújított
épületét
Orosz Atanáz püspök, a Miskolci Egyházmegye püspöke
áldotta meg szombaton délelőtt a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola átalakított és felújított épületrészét.

mélyén kell megtalálnunk,
s annak szolgálatát nekünk
mindenekelőtt saját portánkon kell elkezdenünk. Saját
családunkban, munkatársaink körében. Így elevenedik
fel mindnyájunk előtt már
a karácsony előtti napokban
a „béketűrés” krisztusi programja.
A közénk érkezett Isten
ember béketűrése nemcsak
„hosszútűrés” volt, hanem
a gyarló ember személyének
elviselése. Isten nem tartotta feltétlenül szükségesnek,
hogy lesújtson ott, ahol hibákat, bűnöket látott. S
bennünket is arra ösztönöz,
hogy amennyire lehet, viseljük el egymás gyöngeségeit.
A megtestesült Isten-Ige adjon kegyelmet és nagy békességet hozzá!
OROSZ ATANÁZ
GÖRÖGKATOLIKUS PÜSPÖK

A több mint másfél évtizede megalapított Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola, a
megyeszékhelyen elsőként lett
görögkatolikus egyházmegyei
fenntartású oktatási intézmény.
Az utóbbi években jelentős külső és belső átalakulások történtek. Pappné Orosz Klára igazgató ünnepi beszédében felidézte a
korábbi iskolabővítések eredményeit, amelyek a mostanra teljesedtek ki.
A felújítások legutóbbi munkálatai a legrégebbi, korszerűtlen épületrészt érintették, a

beruházást európai uniós pályázati források, valamint a fenntartó finanszírozta. A gépészeti-, és villamossági átalakítások
mellett, a főépületet újabb tantermekkel, és a hozzá tartozó
kiszolgáló helyiségekkel bővítették, tetőtér ráépítéssel. Így
igényesen kialakított, esztétikus osztálytermekben lehet elhelyezni az itt tanuló diákokat,
illetve a művészeti oktatáshoz,
a tehetségfejlesztéshez, illetve a
differenciált oktatáshoz szükséges szaktantermeket lehet berendezni, eszközökkel felszerelni.

A pusztán szakmai háttéren
alapuló oktató-nevelő munka igényessége ma már nem
elégíti ki a modern világ elvárásait, elengedhetetlen követelménnyé vált a felnövekvő
nemzedék számára a korszerű, esztétikus, akadálymentes
és egészséges épített környezet

is – írta köszöntőjében Varga
Judit, európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár, aki
személyesen nem tudott jelen
lenni az ünnepségen, ezért levélben méltatta a felújítás eredményeit.
Az ünnepséget az iskola tanulóinak előadásai színesítették.
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„MIÉNK AZ UTCA, MIÉNK A HÁZ…”
– LENDÜLETBE HOZTÁK AZ ELLENZÉKET
Miskolcon is több tüntetést szerveztek az ellenzéki pártok a túlóra-törvény elfogadása miatt,
amelyet csütörtökön Áder János
köztársasági elnök is aláírt.

alatt képes összehozni
pi boltzár ellen – holott
egy „antifasiszta” tüna boltok vasárnapi nyittetést, ha a migránvatartása ugyancsak jesok pártjára kell kelni.
lentős pluszmunkát ró
Ezeket a rendzavarása dolgozókra. Éppen
ra, provokációkra kéa KDNP mondta azt,
pezték ki, a magyar
hogy a hétvége legyen a
Mint ismeretes, az ellenzék és a
politikai életben sem
családoké, és a pihenészakszervezetek országszerte megkülönösebb titok, hogy
sé. (Ne legyen akkor is
mozdulásokat szerveztek az ála hazai közéletben kik
„rabszolgamunka”)
taluk „rabszolgatörvénynek” neennek a külföldi kötőAz MSZP akkor ettől
vezett tervezet ellen, amelynek a
désű, jelentős „emberremélt plusz szavazóparlamenti tárgyalását is botrájogi” múlttal rendelkekat (nem jött be). Hogy
nyossá tették, az újkori demokrámost a hasonlóan recia történetében szinte példátlan
ző kulcsfigurái.
ménytelen helyzetben
eszközökkel. Hétfőn kora este a
lévő, más ellenzéki pár- Szél Bernadett kifelé jövet az MTVA-székházból. Lehet, Most sem egységes
Miskolc Televízióba is megpróbált
tokkal együtt, éppen hogy kicsit túltolták?
bejutni Tompa Sándor (DK), Bartaz ellenzék
erre a témára repültek
ha György (MSZP) és Nagy-Korsa
Más kérdés viszont,
rá ilyen mértékben, az valószínű- di példa bizonyítja, hogy azokat a hogy a látszat ellenére, a hazai elJudit (DK) képviselő néhány aktileg annak köszönhe- tehetetlen, kudarcos arcokat, akik- lenzék most sem egységes, és a célvistával, hogy beolvastő, hogy ebben számít- hez sorozatos választási veresé- jaik is teljesen eltérőek. Az, hogy a
sák az ellenzéki petícihattak a szakszervezeti gek kötődnek, egy idő után legfel- Jobbik jelenlegi, Vona Gáborhoz hű
ót. (Ebben követelik „A
vezetők támogatására. jebb már csak
rabszolgatörvény azonEzek ugyanis nagy- ágyútölteléknek
nali visszavonását; Kemértékben
tartanak szokták haszvesebb rendőri túlórát;
kiváltságos helyzetük nálni. Az, hogy
Független bíróságokat;
és befolyásuk csökke- valami nyilvánEurópai Ügyészséget;
nésétől, ha a munkajo- valóan kívülről
Független közmédiát.)
gi szabályozásban eset- megírt forgatóMiután a tüntetők a beleg tendenciává válik, könyv alapján,
járatot is elállták, illethogy a munkaadó és a számos ellenzéve Tompa Sándor fizimunkavállaló az ő mel- ki vezető látvákailag megakadályozta
lőzésükkel, közvetlenül nyosan hülyét
az intézmény ajtajának
is megállapodhat egy- csinált magából
bezárását, a rendőraz MTVA-székség intézkedett velük Ellenzéki képviselők a földön – avagy Bangóné koreográfi- mással.
Ráadásul most a kül- házban és a Parszemben. Az ügyben ája a világsajtónak
földi biztatás, médiatá- lamentben, már
valószínűleg több feljeA törvény nem mindig könnyen mogatás is megvan, az időzítés okai ennek a lemorlentés is születik.
folyaértelmezhető paragrafusai mellett pedig teljesen nyilvánvalóak. Ha zsolási
ráadásul ott van a hétköznapok re- szétnézünk Európában, számításba matnak a része,
Feltűnés- és botránykeltés
ők
Az, hogy ez a konfliktus egyál- alitása is: mindenki tudja, hogy a vesszük a jövő tavaszi EP-választá- legfeljebb
talán nem a szóban forgó törvény- jelenlegi munkaerőhiányos hely- sokat és azt, hogy az ENSZ-ben és még nem tudzetben sok te- az Európai Parlamentben milyen ják ezt. A hátrületen nagyon rapid gyorsasággal próbálják ke- térhatalom nem Egy internetes mém
jó alkupozíciói resztül nyomni ezekben a hetekben, kormányváltást
vannak a mun- hónapokban a migráns-párti, be- akar előidézni – főleg nem ezzel az vezetése szó szerint és képletesen
kavállalóknak. vándorlást segítő törvényjavaslato- ellenzéki garnitúrával – hanem tar- is „bakot tart” a balliberálisoknak,
Nemigen kell kat, teljesen nyilvánvaló: bizonyos tós, elhúzódó belpolitikai válságot, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezattól tartaniuk, körök egyáltalán nem véletlenül bizonytalanságot az EP-választá- zel a tagság jelentős része, és főleg
hogy ha nem próbálnak meg belpolia vidéki szimpatizánírják alá a mó- tikai bizonytalanságot,
sok is egyetértenek.
dosítást, akkor instabilitást előidézni
Hogy Macronéknak és
kirúgják őket, az EU egyes országaiSoroséknak igazából
egyáltalán nem ban. Főleg Magyarora Momentum külfölbiztos ugyan- szágon, amelynek befodi kötődésű, belvárois, hogy lesz, lyásos miniszterelnöke
si ifjaival vannak teraki jöjjön a he- szinte szimbólummá
vei, régtől nyilvánvaló
Útban az MTVA-székházba – Nyakó István tartja a bakot lyükre. Viszont vált, szövetségeseivel
– kérdés, mik ezek a
aki többet akar együtt, európai és vitervek, és hogy fér bele
módosításról szól, mindenki szá- dolgozni és keresni, annak meglesz lágpolitikai szinten is
ebbe például az MSZP
eredményesen vette fel
mára nyilvánvaló, aki különösebb rá a lehetősége.
és DK, mivel a Momena harcot a bevándorelfogultság nélkül figyeli a közéletum deklaráltan nem
lás-párti erőkkel szemtet, illetve vette magának a fáradt- Nem a törvénymódosítás
akart együttműködést
ben. Ezeket az erőket
ságot, hogy elolvassa a módosítás a lényeg
a „XX. század” pártjaSzóval az szinte bizonyosra vehe- nevezhetjük akár Soszövegét, illetve a Munka Törvényival. Azt is tudni lehet,
könyvét. Ezt bizonyára igen keve- tő, hogy az ellenzék és a szimpati- ros-hálózatnak is, a kép Rendőrsorfallal kellett megvédeni a Kossuth téren az or- hogy a nagyobb ellensen tették meg, hiszen a politikai zánsai nemigen mentek bele a tör- azonban a háttérben szág karácsonyfáját. A körülötte elhelyezett szánkók közül zéki pártok vidéki tagszekértáborokban egyáltalán nem vénymódosítás szakértők számára ennél jóval szerteága- többet felgyújtottak, megrongáltak
sága nagyon sok minez a lényeg, hanem a muníció, illet- is bonyolult értelmezgetéseibe. Rá- zóbb és igazság szerint
denben nem ért egyet a
ve a feltűnés- és botránykeltés, főleg adásul nem is nagyon tehetnék ezt félelmetesebb is. Az öreg amerikai sokra. Számukra mindegy, mek- fővárosi vezetéssel, és ezek az ellenaz ellenzék jelenlegi keserves hely- hitelesen, hiszen az MSZP például spekuláns az arcát, pénzét adja a kora gazdasági, és egyéb károkat tétek a legutóbbi választási vereség
mindig harsányan kiállt a vasárna- multikulturális törekvésekhez, az okozhatna ez az országnak.
zetében.
kapcsán, még jobban kiéleződtek.
A budapesti tüntetéseken részt- És így tovább.
általa támogatott szerAnnyi viszont bizovezetek pedig a kikép- vevők átlagéletkora, a külföldiek
nyos, hogy a törvénybe
Ugyancsak komoly kérdése az elzett barikádharcosokat nagy száma, az idegen nyelvű, vagy következő időszaknak, meddig tuda legtágabb értelmezés
éppen hibás magyarsággal meg- ják féken tartani a kormánypártok
a felforgatáshoz.
szerint sem lehet jogírt transzparensek, illetve a veszett a saját szavazóikat, szimpatizánsaiszerűen
belemagyaBelpolitikai válságot, gyűlölet a karácsonyi jelképek ellen kat, akik a közvélemény-kutatások
rázni „ki nem fizetett,
(de maga az egész koreográfia is) szerint rettenetesen fel vannak hábizonytalanságot
kényszerített túlórákat,
teljesen nyilvánvalóan nem „spon- borodva az adventre időzített, keszeretnének
hatnapos munkahetet”,
Az ellenzéki vezetők tán”, de nem is profi külföldi tit- resztény- és kormányellenes proés a többit, ami ellen az
abban tévednek hatal- kosszolgálati hálózati szervezés. vokációk miatt. Lehet, hogy ezt a
ellenzék tiltakozik. Elemasat, hogy azt hiszik, Ezt ugyanannak a nyugati, Soros felháborodást sikerül becsatornázni
ve összemosnak dolgoSorosék hosszú távon György és a multinacionális hát- egy nevében is békés Békemenetbe,
kat a vitákban, hiszen
is számolnak velük. A térhatalom által támogatott, „civil lehet, hogy spontán kormánypárti
nem is egy témáról van
háttérhatalom gépeze- szervezeti” hálózatnak a munkája, megmozdulásokban csúcsosodnak
szó, hanem egyrészt
te soha nem így műkö- amely Európa bármelyik pontján, ki. A labda igazából az ellenzéki térarról, hogy egyenlőtdött, számtalan külföl- bármikor, gyakorlatilag tíz perc félen pattog.
len munkaidőbeosztás Akciózik a kemény mag a Paramentben
esetén – jellemzően munkaidőkeretben – mennyire lehet rugalmasan játszani az órákkal, másrészt
pedig arról, hogy a túlóra maximuma a jelenlegi 250 helyett 400 lesz,
természetesen számos kötöttséggel.
A törvény alapesetben továbbra
is a most irányadó 250 órás túlórát
tartalmazza és külön írásbeli megállapodást ír elő ahhoz, hogy ezt
további százötven órával négyszáz
órára lehessen növelni. A munkaidőkeret felemelése (ha az extrém
eseteket vesszük: tizenkét hónapról harminchat hónapra) is csak
a munkaszerződés (és a kollektív
szerződés) módosításával történhet, amit a munkavállalónak (és a
szakszervezetnek) is alá kell írnia.
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XXIV. Téli Tárlat Miskolcon

Több mint 300 alkotásból
mintegy 160-at válogattak
ki és tártak a nagyérdemű
elé az idei Téli Tárlaton,
amely a napokban nyílt meg
a Miskolci Galériában. Az
eseményen kilenc művészt
díjaztak.
Ez már a 24. alkalom, hogy
Téli Tárlatot rendeznek Miskolcon, a „kora” alapján a legrangosabbat a magyar képzőművészeti életben – mondta
el köszöntőjében a Herman
Ottó Múzeum igazgatója. Tóth
Arnold kiemelte, 2019-ben jubileumokat ünnepelnek: a múzeum 120 éves lesz, a galériában pedig arra emlékeznek,
hogy jövőre lesz 100 éve annak,
hogy elindult a mai alkotóház
helyén egy képzőművészeti
szabadiskola, amely a mostani
eseménynek is a történeti gyökerét jelenti.
– Mi köti össze egymással a
galériát, a múzeumot, a kiállító
helyeket? Az érték fogalma, ami
a munkatársainkat is összeköti,
önökkel, látogatókkal, fiatalo-

kat az idősebbekkel – hangsúlyozta a múzeumigazgató.
Kiss János alpolgármester
szerencsésnek nevezte a miskolciakat, hogy 2018 adventjében nemcsak a lelkük, hanem
a szemük is szépségekben gyönyörködhet, a tárlatnak köszönhetően.
– A kortárs művészet nemcsak üzleti, hanem társadalmi

alapon is jó befektetés. A kortárs művészek példaképpé válnak a fiatalok előtt, fejlesztik a
kulturális ízlést, hírnevet, sikert,
büszkeséget hoznak a városunknak – fogalmazott Kiss János.
Ezért is fontos Miskolcnak vis�szatérnie azokhoz a XX. századi
időkhöz, amikor a magyar képzőművészet egyik fellegvára volt
saját művészteleppel és olyan
művészekkel, mint Sassy Attila,
Gimes Lajos, Seres János, Feledy Gyula, Kondor Béla, a Miskolci Grafikai Műhely és persze
Szalay Lajos. Az a Szalay Lajos,
akiről Pablo Picasso azt mondta: „Ha két grafikus neve marad
fenn az utókornak a huszadik
századból, a másik én leszek. Ha
csak egy, az Szalay Lajos.
– Ott voltunk tehát a csúcson
és oda kell most visszatérnünk,
amelyre minden lehetőségünk
adott – hangoztatta az alpolgár-

mester. A megújult és restaurált öreg halász már várja, hogy
a múzeumban hamarosan elinduljon a felújítás és bővítés,
hogy a Kövesi-gyűjtemény res
taurálása véget érjen, hogy létrejöjjön egy sohasem volt méretű és színvonalú kiállítási tér
a miskolciaknak. Ami újra a

középpontba állítja majd Miskolcon a képzőművészetet, ide
vonzza a kortárs alkotókat. Alkotni vagy kiállítani. Így vagy
úgy – szívesen fogjuk látni őket
– tette hozzá Kiss János.
A kiállítást Kónya Ábel képzőművész nyitotta meg, aki
mind színvonalát, mind keresztmetszetét tekintve sikeresnek ítélte meg a tárlatot. – Nem
egy ívású a kiállítás, rendkívül
sokszínű, nehezen behatárolható mind technikában, mind
tematikában, mind művészeti megoldásokban. Ilyen a kortárs művészet jelenleg; rengeteg
benne a hivatkozás. A rendezés

is nagyszerűen sikerült, a zsűrinek nehéz dolga volt kiválasztani az anyagot – mondta el.
A képzőművész hozzátette:
amikor az ember belép a galériába, az az érzése, hogy egy
harmonikus, nagyon izgalmas
a tér, amiben a kortárs képzőművészet egy szeletével találkozhat. – Sokan érzik úgy,
hogy fontos a megjelenés a Téli
Tárlaton, ahol egy színvonalas
anyaggal találkozhat a látogató. Akit tehát érdekel, hogy mi
történik ma a képzőművészetben, az mindenképpen jöjjön el
ide, mert ez egy fontos állomás
– húzta alá.

A XXIV. Miskolci Téli Tárlat díjazottjai: Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzatának díja: Szanyi Borbála. A Herman Ottó
Múzeum díja: Ferenczy Zsolt. A Fux Zrt. díja: Csomós Zoltán. A
MissionArt Galéria és MŰÚT szerkesztőségének díja: Varga Éva.
Á. Tóth és Barátai Produkciós és Reklámügynökség Kft. díja: Török Eszter. Az ArtPont Művészellátó díja: Balogh Kristóf József.
A Múzsák Kertje Alapítvány díja: Kormos Evelin. A Spanyolnátha Művészeti Folyóirat díja: Síró Lajos. A Lácacsékei Művésztelep
díja: Koncz Gréta.

„Az érték összeköt bennünket egymással”
ÉVÉRTÉKELŐ ÉS DÍJÁTADÓ A MÚZEUMBAN
Soha nem látott látogatószám a Seuso-tárlaton, jelentős raktárfejlesztés és tizenegy lelőhelyes, kilenc focipályányi régészeti feltárás az M30-as építésénél – ezekre a sikerekre is vis�szatekintettek hétfőn a Herman Ottó Múzeum évzáró ünnepségén, az intézmény fennállásának 119. évfordulóján.

Mint ismeretes, az egyetemes antik kultúra egyik legnagyobb értékű lelete, a Seuso-kincs érkezett februárban
Miskolcra. Három hét alatt
huszonötezren látták városunkban a késői római császárkor különleges ezüsttárgyait. A Miskolci Tankerület
negyvennyolc diákcsoport, és
ezerötszáz gyerek múzeumi
belépőjét finanszírozta. A kiemelkedő együttműködésért
idén a központnak ítélték oda
a Pro Museo-díjat. László István, a Miskolci Tankerületi
Központ igazgatója elmond-

ta, nagyon sokat nyertek ezzel az együttműködéssel. –
A tankerülethez több mint
16 500 diák és 2100 pedagógus
tartozik, akik mind nagyon
igénylik azokat a szakmai,
múzeumpedagógiai szolgáltatásokat, amelyeket kizárólag
itt, a Herman Ottó Múzeumban nyújtanak számukra –
mondta el.
Szintén Pro Museo díjat vehetett át Nagy S. József, ásatási rajzoló, régész technikus, Főkolompos-díjjal pedig
idén Gál Viktor régész technikus munkáját ismerték el,

aki 2006 óta erősíti a múzeum
csapatát.
Miskolcon magasra kell
tenni a lécet, nagy a verseny a
kulturális piacon. Nagy Réka
polgármesteri biztos szerint
a Herman Ottó Múzeum az
utóbbi évtizedekben előkelő szerepet vívott ki magának a helyi kulturális színtér
alakításában. – Fontos értékközvetítő, hagyományőrző és szemléletformáló ereje
van a helyi kulturális értékek
felkutatásában, illetve azok
megőrzésében és ápolásában

– hangsúlyozta a polgármesteri biztos.
A Herman Ottó Múzeum
idén ünnepli fennállásának
119. évfordulóját. Az évzáró ünnepségen elhangzott,
megalkottak egy jelmondatot és ezt szeretnék a jövő év-

ben, a 120. jubileumi évben
használni: „Az érték összeköt
bennünket egymással”. Az
igazgató szerint eseménydús,
szakmai eredményekben gazdag esztendőt tudhat maga
mögött a múzeum. – Nagyon
fontos eredménye ennek az

évnek az M30-as autópálya
régészeti feltárása, ahol megfeszített tempóban és az őszi
jó időjárásnak köszönhetően
nagyon nagy eredményekkel
tudtuk zárni a munkát. Több
mint tizenegy lelőhelyen dolgoztak kollégáim, kilenc és
fél focipályányi területet tártak fel az év során. Ez azt jelenti, hogy ilyen nagyszabású
vállalkozása még nem volt a
Herman Ottó Múzeumnak –
emelte ki Tóth Arnold.
2019-ben a Múzeumi Pantheon fala új névvel gazdagodik. Leszih Andor, Gálffy Ignác és Fügedi Márta mellé
felkerül Dobrossy István, miskolci történész, levéltáros neve
is, aki 2015-ben hunyt el.
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Csarnok a nyomor helyén – lerakták a Hit
Gyülekezete új épületének alapkövét
Nemrégiben lerakták a Hit Gyülekezete új miskolci csarnokának alapkövét az Álmos utcában. Ahol korábban nyomortelep volt, a tervek szerint jövő nyárra már egy modern, istentiszteletek, de közösségi és karitatív programok tartására
is alkalmas épület áll majd.
Miskolcon a gyülekezet a
90-es évek közepétől az ezredfordulóig a Vasas Művelődési
Házban tartotta az istentiszteleteket, 2000-ben költözhetett
be a közösség egy saját, Fürdő utcai ingatlanba (az egykori kenyérgyárba). 2016 őszétől
Surjányi Csaba személyében új
missziós lelkész vezeti a miskolci gyülekezetet. Érdeklődésünkre elmondta, a Fürdő utcai
ingatlant eladták, hogy a miskolci önkormányzattól megvásárolt belvárosi területen egy új,

modern, 21. századi komplexumot hozhassanak létre.
– Istentiszteleteinkre 3-400
ember szokott ellátogatni, alapvetően Miskolcról, de a megyében több településen vannak
aktív és kevésbé aktív csoportjaink. Szeretnénk visszahozni mindazokat, akik valaha a
gyülekezetben megfordultak,
ők több ezren vannak. Az istentiszteleteinken túl sokféle
közéleti és kulturális tevékenységet (például felvilágosító és
drogprevenciós előadásokat)

szeretnénk végezni – tette hozzá a lelkész.
A gyülekezeti csarnok építése azon a telken történik, ahol
korábban Miskolc város vezetői felszámolták a nyomortelepet – a város képviseletében
Kiss János alpolgármester vett
részt az eseményen.
Surjányi Csaba kiemelte, a
terület korábban a város szégyenfoltja volt, de a nyomor, a
bajok, a tragédiák helyén, az Isten keze által felnövekszik valami új, valami szép és értékes és
közhasznú. Az építkezés értéke
meghaladja a 300 millió forintot, ezt ingatlanok eladásából,
gyülekezeti tagok felajánlásaiból, valamint banki hitelből finanszírozzák.

Lőrincz István László okleveles építészmérnök, a Sama
Design Kft. vezetője részletesen bemutatta a felépítendő
komplexumot és környezetét,
kiemelve: az épület megjelenése a mai kornak megfelelően a
neo-modern és minimál stílust
követi, igényes anyagok felhasználásával. Az épület vázszerkezete már elkészült, a szendvics
panelek elhelyezését kezdték el
nemrégiben. Reményeik szerint késő tavaszra, kora nyárra elkészülhet a mintegy 1700
négyzetméteres épület. A több
mint 7 ezer négyzetméteres telken több mint félszáz parkolót
is kialakítanak.
Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze vi-

deóüzenetben köszöntötte az
ünnepség résztvevőit. Azt kívánta, hogy világítótorony legyen az épület, olyan szellemi
központ, ami hozzájárul a térség felemelkedéséhez, evangelizálásához. Tapasztalataikról szólva elmondta, ahol a
miskolcihoz hasonló központ
épült, ott az önkormányzattal,
a helyi hatóságokkal is ugrás-

szerűen javult a kapcsolat. A
Hit Gyülekezete államilag elismert keresztény egyház, a világszerte mintegy 600 millió
tagot számláló pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagja.
Az Ó- és Újszövetség tanításait
teljes mértékben valló és tanító egyház a reformáció szellemi örököseként határozza meg
magát.

EGYHÁZI HÍREK,
ESEMÉNYEK
A minorita templomba 23án, vasárnap, a Miskolci
Gráciák szervezésében 13
órakor érkezik a betlehemi
láng, majd a rövid szertartás
után a Hősök terén osztják
szét a lángot. Ezen a napon
16 órától lesz a karácsonyi fáklyás felvonulás az
Avas-tetői buszvégállomástól az új református templomig.
Útközben megállnak a jezsuita templomnál is. Ugyancsak ezen a napon 17 órakor,
Szállást keres a szent család
lesz a mindszenti plébánia
tanácstermében, a gyerekek
pásztorjátéka pedig 24-én,
hétfőn 16 órakor kezdődik.
A mindszenti kórus az ünnep második napján karácsonyi koncertet ad a templomban. Személyi változások
a minorita rendben január
1-jétől. A miskolci templom
plébánosa, mint megírtuk,
Szalkai Z. József, mellé Szegedről Artur Prenkiewicz
atya került káplánnak. Kalna
Zsolt atya az aradi rendházba, Bogdan Adamczyk atya
a szegedi rendházba került.
Hétfőn, 24-én valamennyi
templomban a meghirdetett
délutáni időpontokban lesz
pásztorjáték, esti, majd éjféli
mise. Kedden, karácsony első
napján vasárnapi miserend
lesz, szerdán pedig a helyben meghirdetett időpontokban. A minorita templomban 28-án, pénteken a 18 órai

szentmisét Kelemen Didák
boldoggáavatásáért mutatják be, 30-án, jövő vasárnap
a negyed 12 órai szentmise
után lesz borszentelés. 31-én
valamennyi katolikus templomban évvégi hálaadás lesz
az esti szentmisék előtt. Ezen
a napon a görömbölyi templomban egésznapos szentségimádást tartanak.
Televíziós közvetítések
A Miskolc Televízió HívőSzó című műsorában, az alábbi szentmiséket, istentiszteleteket közvetítik az ünnepi
időszakban, 17 órai kezdettel.
December 23. Belvárosi görögkatolikus
székesegyház.
A Szent Liturgiát bemutatja:
Szemerszki Mihály parókus.
December 24. Diósgyőri református templom (Táncsics
tér) Igét hirdetnek: Péter András és Péterné Szűcs Katalin
református lelkészek.
December 25. A december
24-ei, éjféli mise közvetítése a
Minorita templomból.
December 26. Belvárosi
Evangélikus templom. Igét hirdetnek: Sándor Frigyes és Sándorné Povazsanyec Gyöngyi
evangélikus lelkészek.
December 30. Szent család
vasárnapja, martin-kertvárosi római katolikus templom.
A szentmisét bemutatja: Tóth
István plébános.
Január 1. Mindszenti római
katolikus templom. A szentmisét bemutatja: Juhász Ferenc plébános.

Közlekedési hírek

Az éjféli misék végéhez
igazítva is közlekedtetünk
járatokat annak érdekében,
hogy segítsük utasaink hazajutását a késői órákban.
Az alábbi autóbuszok és villamosok menetrendjét igazítottuk az éjféli misék végéhez:
• Tiszai pályaudvarról
01:15-kor indul 1-es villamos,
• Felső-Majláthról 00:50kor indul 1-es villamos,

• Repülőtérről 01:15-kor
indul 14-es,
• Repülőtérről 01:15-kor
indul 35R autóbusz.
December 25-én és 26-án
vasárnapi menetrend szerint
közlekednek a villamosok –
így az adventi villamos is –
és az autóbuszok, kivéve az
ingyenes áruházi és a 44-es
járatot, amely nem közlekedik. Karácsonykor a 7-es és
21-es autóbusz nem érinti az
áruházakat.
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Hatvan éve lett magyar bajnok az MVSC „aranykezű” csapata

1958-ban magyar bajnok
lett az MVSC női kézilabdacsapata. Az eseményre és
a körülményekre Kossárik
Nándorné Polgár Mariannal emlékeztünk vissza, aki
a sportoló lányok egyike volt
hatvan évvel ezelőtt.
Az MVSC-nél 1947-ben alakult meg a kézilabda szakosztály – mesélte az egykori sportoló. – 1948 őszén a női csapat már
diadalmaskodott is a megyei
bajnokságon. Az évenként rendezett vasutas bajnokságot sorra
nyerték a miskolci lányok. A vas
utas kupa örökös védői lettek.
Miután az MVSC lányai
a megyei kispályán mindent megnyertek, bekerültek
a nagypályás NB I-be. Itt is
jól szerepeltek. – Az 1956-os
Németországban rendezett világbajnokságon az MVSC két
játékosa is szerepelt a női nemzeti válogatottban. Itt a magyar
válogatott bronzérmes lett. A
két miskolci lány négy góllal
járult hozzá a jó helyezés megszerzéséhez – idézte fel a sporttörténelmi pillanatokat Kossárikné Polgár Mariann.

A következő évben újjáéledt
a kispályás Nemzeti Bajnokság
– folytatta az emlékezést a korábbi kézilabdás. A női NB I-be
tizennégy csapat került be. Ebben tíz budapesti és Pest környéki, illetve négy vidéki csapat szerepelt: a Győri ETO, a
DVSC, a Szombathely és a Mis-

kolci VSC. Nehéz bajnokság
volt, szoros küzdelem. Egy őszi
napon eljött a bajnokság utolsó
fordulója, amit nagy várakozás előzött meg. 1958. november 23-án a miskolci kézilabda
szerelmesei ünnepelhettek. Az
MVSC női kézilabda csapata
hazai pályán megnyerte a magyar bajnokságot. Erre eddig
nem volt példa Miskolcon. Sőt
korábban még a megyében sem
avattak egyetlen csapatsportágban sem magyar bajnokot,
de még a következő évtizedekben sem – hangsúlyozta a hajdani kézilabdás. Ezzel a vasutas
lányok sporttörténelmet írtak
Miskolc városának aranykönyvébe. – Minek volt köszönhető a
miskolci sporttörténet számára
ez a példa nélküli siker?
– Elsősorban az akaratnak
és a küzdőszellemnek. Ugyan-

is az 50-es években a körülmények elég mostohák voltak. Mi
nem ismertük a fűtött tornatermi edzéseket, télen-nyáron szabadban edzettünk, futottunk

hóban a vasúti sporttelepről a
Népkertig vagy föl a Kálváriára. A nagypályás időszakról is
hoztuk a jó kondíciót. A kiváló, szigorú, következetes edző,
Győrffy Endre – mivel jól beszélt németül – megszerezte a
német Hand Ball szakfolyóiratot, és az abban leírt legmodernebb játéktechnikai fogásokkal
edzette csapatát. Munka vagy
tanulás mellett jártunk az edzésekre. A mérkőzésekre nagy távolságokat utaztunk, ám vas
utas csapat lévén a MÁV néha
megkönnyítette ezeket a hos�szú órákat. Előfordult, hogy hálókocsit kaptunk és így egy-egy
éjszakai utazás után szinte kipihenten érkeztünk meg a nehéz
megmérettetésre.
Az természetes volt, hogy
magunk mostuk, vasaltuk, javítottuk a felszerelést, ez azonban nem szegte lelkesedésünket,
összetartóak voltunk. Az akkori lányok elismerése különbözött a mai profi sportolókétól.
Olyan „kiváltságokat” élvezhet-

tünk, amiket civilként nem, így
például mérkőzések után egy
üveg bambit kaptunk, dunántúli meccset követően vacsorázhattunk a Keleti Pályaudvaron
a Restiben szalonzene mellett.
Ha nem is jártunk a határon
kívül, de az országban sokfelé
eljutottunk, rengeteg élményt
kaptunk a sporttól. A labdán kívül szerettük egymást is. Ennek
bizonyítéka, hogy a bajnokság
megnyerésének ötvenedik évfordulóját együtt ünnepeltük és
most, a hatvanadik évfordulóra is együtt emlékezünk a 12 fős
keretből még élő hat taggal: Gebhardtné Bukta Anna, Fürediné
Leskó Mária, Kassainé Radványi
Erzsébet, Kossárikné Polgár Mariann, Szabóné Baluch Piroska,
Szakácsné Lövei Ilona.
Mai napig tartjuk a kapcsolatot, felemlegetjük a régi szép
időket, s ilyenkor lélekben újra a
pályán vagyunk. Jókat nevetünk
egy-egy régi anekdotán és megkönnyezzük a már eltávozott játékostársainkat.

SZÁZTÍZ ÉVES A MISKOLCI KORCSOLYA- ÉS TENISZSPORT
Bekeretezett márványtábla állít emléket a Miskolci Jégcsarnok bejáratánál az idén már száztíz éves miskolci korcsolya- és teniszsportnak. Az évforduló alkalmából nemrégiben Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Bihall Tamás,
a BOKIK elnöke, Puskás Gábor állatorvos és Egri István, a
DVTK Jegesmedvék elnöke tartott megemlékezést.
Mint elhangzott, a miskolci
korcsolya- és teniszsport több
mint egy évszázados múltját bizonyító márványtábla
sokfelé kallódott a II. világháború után. 2006 óta méltó helyén, a népkerti Jégcsarnok falán hirdeti a miskolci
sportélet múltját. – Ez a tábla
az egyik bizonyítéka annak,
hogy már 110 évvel ezelőtt is
voltak olyan aktív miskolciak, akik számára fontos volt
a sport és az, hogy a közönség
számára is biztosítsák a sportolási – például a teniszezési
és korcsolyázási – lehetőséget – hangoztatta beszédében
Csöbör Katalin. Hozzátette,
a kormány számos kezdeményezést elindított annak érdekében, hogy népszerűsítse a
testmozgást, s biztosítsa ehhez
a megfelelő infrastruktúrát.
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke arról szólt, neki – mint
kamarai tagnak – külön
öröm, hogy Szentpáli Istvánnak, Miskolc egykori polgármesterének is komoly szerepe

volt a helyi sportélet elindításában.
– Negyven éve teniszezem
és idősebb barátaimtól hallottam, hogy valaha itt a Népkertben is virágzó teniszélet
volt – tette hozzá az elnök,
aki szintén kihangsúlyozta,
mennyire fontos az egészséges
élethez a mai digitalizált világban a sport.
Puskás Gábor, a Miskolci Állatkórház vezető orvo-

sa arról szólt, hogy a Népkert
egykor három egységből állt.
Volt a Lövölde-kert, az Erzsébet-kert és a Népkert. A legelső sportegyesület a Miskolci
Polgári Honvédlövész Egylet
volt itt, majd a lövölde területe beolvadt az Erzsébet-kertbe
és a helyén különböző sport
egyesületek alakultak. Ekkor
alakult, 1908-ban a Miskolci Korcsolyázó és Teniszező

Egylet is. Ez az egyesület készíttette 1928-ban, fennállásuk 20. évfordulójára ezt a
márványtáblát, mely sokfelé kallódott a II. világháború
után. 2003-ban vásárolta meg
a Miskolci Állatkórház egy
miskolci kereskedőtől, s felújíttatták, hogy méltó helyére
kerülhessen.
A DVTK Jegesmedvék elnöke, Egri István elmondta,

1927-ben nyert felvételt a Magyar Jégkorong Szövetség a
Nemzetközi Jégkorong Szövetségbe. – Nagyon büszke
vagyok arra, hogy a Miskolci Korcsolyázó és Teniszező
Egyesület is alapító tagja volt a
Magyar Jégkorong Szövetségnek és így Zürichben, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség
alapítói között szerepelhet a
neve – hangoztatta.
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Száz éve ért véget az első világháború
Száz esztendeje ért véget az
első világháború, erről városunk számos alkalommal
megemlékezett idén, kiemelve a miskolci 10. honvéd gyalogezred, ismertebb nevén
a 10-es honvédok tevékenységét.
A zömmel miskolci katonákból álló alakulatot a galíciai fronton vetették be először
1914-ben, hogy a rá következő
év májusában részt vegyenek
a sikeres gorlicei áttörésben,
melynek eredményeképp 600
kilométert nyomulhattak előre Breszt-Litovszkig. Az ezred 1916 augusztusától 1918
márciusáig a román fronton
harcolt, a „tizesek” egyik legnagyobb sikereként könyvelhető el, hogy bevették a stratégiailag kiemelt fontosságú
Magyaros-tetőt. 1918 augusztusától az olasz fronton teljesítettek szolgálatot, a háborút
követő békekötéskor az ezred
fogságba esett, majd a Monarchia összeomlása után hazatért, mint Miskolc háziezrede
sohasem szerveződött újra.
Hogy betekinthessünk a
honvédek fronton töltött mindennapjaiba, nagyrészt Sassy
Csabának köszönhető, akit
sokan az „Avas poétájaként”
ismernek, hiszen számos költeményben örökítette meg az
avasi pincesorok egyedülálló
hangulatát. A miskolci születésű költő, újságíró szintén
a miskolci 10-es honvédekkel szolgált, így a frontról folyamatosan tudósította akkori lapját. Életre hívója volt az
ezred tábori lapjának, a 10-es
honvéd című újságnak, ami
1917-ben jelent meg először
azzal a céllal, hogy a hátországot hírekkel ellássa, valamint
a lapeladásból befolyt bevételből az árva- és özvegyalapot
növeljék. Legalább ennyire
fontos kordokumentumként
szolgál Sassy fronton írt naplója, amit Hét ország frontján
címmel adtak ki két kötetben
(1930, 1931). Ezt a memoárt
segítségül hívva idézhetjük
fel, hogy hogyan telt a mis-

kolci honvédek fronton töltött karácsonya. Sassy Kotuzowból így ír: „Most olyan jó
idebent. Karácsony másodnapja van. Ilyenkor odahaza
is együtt van, együtt tömörül,
gyülekezik az ember. Keresi a társaságot. Úgy van itt is.
Az asztalon még ott áll a karácsonyfa. Öreg fiúk, nyugvóban, az ezred vonatjánál
kigyúltak vén gyerekek, igazándiban való háborút játszó,
hadat viselő embernyi-emberek karácsonyfája. Sohse hittük volna, — én se, más se,
— hogy valamikor magunknak állítunk karácsonyfát,
magunknak díszítjük a fe-

délnyugatnak. — Nyomában
a muszka túlerő. Olpini, Olszyni, de nem szívesen gondol
rátok a vitéz 10. honvédezred.
Már éppen elkészült a párolgó
malacpörkölt és épen ki akarták osztani, amikor jön a parancs, hogy: azonnal menet
van. Bizony, ki kellett önteni
az isteni eledelt. Most ellenben
védőállásban vagyunk, aránylag nyugodt helyen s olyan
tudatban, hogy mi vagyunk
fölényben az ellenség fölött.
Most ráértünk ünnepelni is.
Miskolc város polgármestere
pedig lehetővé tette, hogy a tízes honvédek karácsonya olyan
sikerült legyen, hogy a fiúk azt

A 11. Utászszázad menetben a Hosszú-havasra

umot, 1300 darab pipát szárral és bojttal. — 4000 csomag
debreceni pipadohányt, 4200
drb Porforikó szivart, 1000
darab Média és 200 darab
Regalitas szivart, 1000 darab
szipkát, 10,400 skatulya gyufát, fél mázsa csokoládét, 1044
drb borotvát és 25 kilogramm
kolbászt.”
A felsoroltakon kívül a városban és megyében adományt gyűjtő bizottság szál-

nyőgallyat, aggatjuk rá a píros
papirosból készült láncot és
erősítjük rá a színes gyertyákat. A magunk gyönyörűségére, magunk szomorúságára,
álomba ringatására, a lelkünk
megtévesztésére, megrészegítésére.[…] Nem teljes a hangulat. Hiányzik a család, a
gyermek. Hiányzik az ő örömük, az ő boldogságuk látása.
Csak még erősebben markol a
szivünkbe a vágy az otthonvalók után.[…]
Mert az idén a 10-es honvédeknek is jó karácsonyuk volt.
Nem olyan, mint tavaly. Tavaly
karácsonykor az olpini-i zárda falai körül sietett az ezred

hihessek: talán nem is a harctéren vannak, hanem odahaza.”
És, hogy mivel lepte meg
az akkor hivatalban lévő Dr.
Nagy Ferenc polgármester a
fronton karácsonyozó katonákat? Mivel Sassy Csaba volt
az egyik honvéd, aki az szeretetadományt eljutatta a kotuzowi bázisra, így pontos felsorolást készített: „Hetvennyolc
zsákban 5200 darab jóízű fehér cipót, melyet a városi kenyérgyár sütött, 18 ládában
és egy csomagban 5200 darab
Kulcs-szappant. Tíz hordóban
2611 1. bort, 13 ládában tizenhárom métermázsa szalonnát.
Egy tonnában 75 liter szilvóri-

lítmányát is szétosztották a
honvédek között, így összesen
18 kocsinyi rakománnyal kedveskedtek a fronton lévő „tizeseknek”, Nem csoda, hogy
vidáman gyúltak fel a karácsonyi fények a bázison. A közös, jókedvű lakmározást követően az egész ezred együtt,
mély áhítattal énekelte el a
magyar himnuszt.
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Miskolci küldöttség a fronton, Hodobay Sándor alpolgármesterrel

Csaknem száz cipősdoboznyi ajándék érkezett be
a múzeumi gyűjtésre
Képtári karácsonyt tartottak pénteken a Herman Ottó Múzeumban. Az intézmény által
támogatott megyei tanodák itt kapták meg azokat a cipősdobozokba csomagolt ajándékokat, amelyeket a miskolciak adományoztak.
A Herman Ottó Múzeum
dolgozói minden évben cipősdobozba csomagolt ajándéko-

kat ebben az időszakban a rászorulók számára. A múzeum
felhívásársa jelentkező adomá-

nyozók december 10-éig adhattak le olyan, cipősdobozba
pakolt eszközöket, játékokat,
amelyeket a különböző foglalkozásokon fel tudnak használni
a gyerekek és a foglalkozásvezetők. Csaknem száz doboznyi
játék, iskolai eszköz, könyv és
kreatív hobbianyag érkezett a
felhívásra az adományozóktól.
A színes csomagolópapírral
bekötött ajándékdobozokért a
felajánlók karácsonyi tiszteletjegyet kaptak, amelyeket január 13-áig használhatnak fel a
Miskolci Galériában, a múzeum papszeri kiállítási épületben

vagy a Görgey utcai főépületben. Az adományokkal idén a
megyében található tanodákat

támogatják, ezek közül tíznek –
gyerekeknek, kísérőknek – pénteken tárlatvezetést is tartottak.

A látogatók sokfelől érkeztek a
megyéből, legmesszebbről Vizsolyból.
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OSZTRÁK ZENESZERZŐ NYERTE
A BARTÓK PLUSZ OPERAÍRÓ VERSENYÉT
Albin Fries osztrák zeneszerző Nora című műve nyerte
idén a Bartók Plusz Operafesztivál nemzetközi operaíró
versenyét. A művet teljes
egészében először a 2019-es
miskolci fesztiválon ismerheti meg a nagyközönség.
„A jövő kulcsa” operaíró
versenyt azzal a céllal hirdeti
meg 2013-tól a miskolci Bartók Plusz Operafesztivál, hogy
olyan új művek szülessenek
meg és kerüljenek a figyelem
középpontjába,
amelyekkel
a közönséget újra meg lehet
nyerni az opera műfajának.
Az első kiírás óta évről évre
megrendezett versenyen először 2016-ban hirdettek győztest: Mátyássy Szabolcs Scævola című operáját. A darab
miskolci ősbemutatóján, 2017ben osztatlan sikert aratott.
Az operaíró versenyre 2018ban 19 pályaművet − 6440

Munkában a zsűri
Hirdetés

partitúraoldalt és mintegy 30
órányi zenei anyagot – nyújtottak be kortárs szerzők a világ számos országából. A fesztivál díjára és az ezzel együtt
járó színpadi bemutatkozás lehetőségére a magyarok
mellett osztrák, brit, spanyol,
amerikai/francia, izraeli, cseh,
guatemalai, brazil/portugál,

lengyel, olasz és orosz zeneszerzők pályáztak.
A beérkezett művek közül
az előzsűri négyet juttatott tovább a döntőbe, amit december 14-én tartottak a budapesti
Zeneakadémia Solti termében.
Az operák legjellemzőbb részleteit az est rendezője és karmestere, Cser Ádám jóvoltából félszcenírozott formában,
zongorakísérettel ismerhette
meg a hallgatóság.
A döntős művek elhangzásuk sorrendjében a következők
voltak: Juraj Filas: Jane Eyre,
Andorka Péter: Boszorkányvér,
Valentin Dubovszkoj: Kőangyal
és Albin Fries: Nora.
Az Eötvös Péter Kossuth-díjas zeneszerző; Fekete Gyula
zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektor-

helyettese; Kesselyák Gergely,
a Bartók Plusz Operafesztivál
művészeti igazgatója, Liszt-díjas karmester, Érdemes Művész; Marco Taralli zeneszerző
és Vaszilij Barkhatov rendező
alkotta díjzsűri döntése alapján
„A jövő kulcsa” 2018 Operaíró
Versenyt Albin Fries osztrák
zeneszerző nyerte meg Nora
című operájával.
Az
eredményhirdetéskor
Kesselyák Gergely, az operafesztivál művészeti igazgatója elmondta: számára mind a négy
döntőbe jutott opera értékes és
bemutatásra érdemes alkotás. A
versenyen azonban győztest kell
hirdetni, a zsűri pedig a Nora-t
emelte ki a jók közül a legjobbként. A Bartók Plusz Operafesztivál így ősbemutatóként Albin
Fries művét mutatja be jövőre,
a fesztivál 2019. évi programjában, Miskolcon.
A nyertes zeneszerzőről
Albin Fries Felső-Ausztriában, Stájerországban született. Zenei karrierjét koncertzongoristaként kezdte, de a zongoraművészi pálya
mellett vonzotta a zeneszerzés is. Műveivel elismerést aratott: 1977-ben elnyerte az osztrák
„Ifjú Zeneszerző Díjat” (Österreichischen Jugend-Kompositionswettbewerb), 1981-ben pedig a Felső-Ausztriai Tehetség-díjat (Talentförderungspreis des Landes Oberösterreich).
Fries zeneszerzői tanulmányait a világhírű
karmester és zeneszerző, Leonard Bernstein
támogatásával New Yorkban folytatta, majd

Ausztriába visszatérve a Bécsi Állami Operaházban korrepetítor és tanulmányi vezető
lett. Tanított emellett a Bécsi Zeneművészeti
és Előadóművészeti Egyetemen.
A komponáláshoz 20 év kihagyással, 2005ben tért vissza. Több dalciklust, kamara- és
zongoradarabokat, valamint operákat is írt
a hozzá közel álló későromantikus stílusban.
Legutóbb a Bécsi Állami Operaház kérte
fel a Persinette című romantikus meseopera
megírására, aminek bemutatóját a 2019/20as évadra tervezik.
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„TEHETSÉGEKKEL SZÁRNYALÓ MISKOLC”
Kiváló tanulókat díjaztak a városházán
Negyvenhárom középiskolás diákot tüntettek ki nemrégiben a
városháza dísztermében. Ők Miskolc kiváló teljesítményű tanulói, akik sokat tesznek a diákéletért, és versenyeredményeikkel is
kivívták a város és tanáraik szakmai elismerését.
Az elismeréseket Kiss János alpolgármester adta át, aki
köszöntőjében úgy fogalmazott: mindig öröm valakinek
a munkáját elismerni és megköszönni, de különös öröm,
ha fiatalokat köszönthetünk. –
Advent idején talán nem túlzó
hasonlat azt mondani, hogy a
miskolci fiatalok és a miskolci
fiatalság a legfényesebb csillagok a horizonton. Miskolc városvezetésének kimondott célja, hogy a tehetséges miskolci
fiatalok itt maradjanak velünk
és velük együtt építhessük fel a
jövő Miskolcát – emelte ki beszédében Miskolc város alpolgármestere.

Kiss János méltatta az elismerésben részesülő diákok tevékenységét, és úgy fogalmazott:
szerencsére most olyan fiataloknak adhatunk át díjakat, akik
maguk talán nem is gondoltak
erre, de mégiscsak úgy gondolkodnak, mint J. F. Kennedy 1961ben, amikor azt mondta: „Ne azt
kérdezd, hogy mit tud tenni érted a hazád, kérdezd azt, hogy
mit tehetsz Te a hazádért”. A
most kitüntetett fiatalok ugyanis tanulmányi eredményükkel,
vizsgáikkal, szakmai díjaikkal,
kulturális teljesítményükkel fiatal koruk ellenére is sokat tettek
Miskolcért – hangoztatta az alpolgármester.

Segítettek mindenkinek, aki
azért a közös célért küzd, hogy
kulturális fénybe és anyagi jólétbe öltöztessük ezt a várost és
talán észre sem vették, hogy közben fontos építőkövekké lettek
Miskolcon. Olyannyira fontos
építőkövekké, hogy nem túlzás
azt mondani, hogy ez az ünnepi
pillanat most egyike azoknak a
pillanatoknak, amelyek meghatározzák a jövőt. Kívánom, hogy
erejük és alkotókedvük még sok
örömet okozzon Önöknek és a
miskolciaknak egyaránt – zárta
szavait Kiss János, átadva az elismeréseket a kiváló eredményt
elért diákoknak.
A kitüntetettek: Dobi Barka Zsuzsanna, Kiss Fanni, Imri-Szarka Fruzsina, Polgár Zalán,
Száraz Dániel, Oláh András Dávid, Mészáros Ákos, Bőke Fruzsina, Oláh Soma, Trembóczki Lili-

ána, Fandl Hanna, Orosz Bálint
Dominik, Kőhalmi Botond, Ungvári Zsófia, Csomós Ákos, Szabó Zoltán Ábel, Humicskó Máté,
Tóth Norbert, Molnár Alexandra, Császár Dániel, Fülöp Vik-

tória, Kassai Kitti, Kiss Dávid,
Kaposvári Bence, Tamás Marcell, Diószeghy Dalma, Kiss Cintia Glória, Sivák Ágnes, Medgyesi
Gyula, Sejkoczki Dávid, Kocsárdi
Ramóna, Zima Mónika, Dan-

kó Zoltán, Kiss Dániel, Manzák
Diána,Tóth Szebasztián, Seres
László, Varga Evelin, Lőcsei Veronika, Moldován Vivien, Szőr
Stella, Csizik Marcell, Szili Gréta
Stefánia.

Hirdetés

ÁLLATOK KARÁCSONYA A MISKOLCI
ÁLLATKERT ÉS KULTÚRPARKBAN
2018. december 27-én
látványetetések * közös séta
Program:
09:30 Bundermajom látványetetés
10:00 Vörös róka látványetetés
10:30 Szibériai tigris látványetetés
11:00 Gyűrűsfarkú maki látványetetés
11:30 Látogatókkal közösen a betlehemi
állatok etetése
12:00 Kúszósül látványetetés
13:00 Állatbemutató az Oktatóteremben
13:30 Séta a látogatókkal. Téma: idén
született állatok a Miskolci Állatkertben. Indulás
az Oktatóteremtől.
14:00 Mosómedve látványetetés
15:00 Mocsári macska látványetetés
15:30 Kétpúpú teve látványetetés
A programváltozás jogát fenntartjuk.

ÁLLATKERTÜNK AZ ÉV MINDEN NAPJÁN,
AZ ÜNNEPEK ALATT IS
SZERETETTEL VÁRJA A LÁTOGATÓKAT!
www.miskolczoo.hu l facebook.com/miskolczoo

Üzemeltető:

Áldott, békés
karácsonyi
ünnepeket
kíván
a Miskolci
Városgazda
Nonprofit Kft.!

16 Hirdetés
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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
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.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók
már 65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, teljeskörű
árnyékolástechnikával.
Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/3365528, web: www.aluport.hupont.hu, bemutatóterem: Mis-

kolc, 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

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN
KEDVES VEVŐINEK
A BORSODCOLOR KFT.
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és egészségben, biztonságban gazdag,
boldog új esztendôt kíván
a MiREND-Sec Vagyonvédelmi Kft.
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ÜNNEPI NYITVATARTÁS
MISKOLCI VÁROSGAZDA PARKOLÁSI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

2018. december 24–26. között
2018. december 27.			
2018. december 28.			
2018. december 29–január 1. között

zárva
8:00–16:00 óráig
8:00–12:00 óráig
zárva

A többi munkanapon a megszokott nyitvatartási rend érvényes.

Miskolc, Széchenyi I. utca. 20.
+36 (46) 357-128, +36 (20) 478-7460
ugyfelszolgalat.parkolas@varosgazda.hu

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
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3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.
adószám: 22198107-2-05
engedélyszám: E-000110/2014
www.miskolcifelnottkepzo.hu
info@miskolcifelnottkepzo.hu
Telefon: 46/781-918

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

OKJ képzés hatósági vizsgával

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány megjelöléssel)
(Targoncavezető szakmairány) 				
(Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány)		
(Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány)
(Útépítő- és karbantartógép kezelő szakmairány)		
(Alapozás-, közmű- és fenntartási gép kezelő)			
(Építésianyag-előkészítő gép kezelője)				
(Energiaátalakító-berendezés kezelője)				

Nyilvántartási szám:
E-000110/2014/A003
E-000110/2014/A002
E-000110/2014/A004
E-000110/2014/A005
E-000110/2014/A015
E-000110/2014/A016
E-000110/2014/A017

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

Ingyenes Informatika képzés 16-65 közötti korosztálynak;

Pedagógusoknak kredit pontot ér
Első lépések a digitális világba – IKER1 szintű képzés
Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER2 szintű képzés

E-000110/2014/D004
E-000110/2014/D005

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

Egyéb hatósági Képzések
Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Járművezető képzések:

„C” „D” és kombinált „CE” kategóriában

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

Miskolci Felnőttképző Központ Kft. irodájában: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.
E-mail-ben az info@miskolcifelnottkepzo.hu címen
További információ: +36/46/781-918
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AZ ÉV UTOLSÓ NYÍLT NAPJA
A MISKOLCI
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TELEPEN
98. ALKALOMMAL TARTJUK MEG NYÍLT NAPUNKAT
2018. DECEMBER 29- ÉN SZOMBATON, 10 ÉS 14 ÓRA KÖZÖTT
A FONODA U. 16. SZÁM ALATTI MISKOLCI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TELEPEN.
„Állati” sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, aki szívesen
ismerkedne állatainkkal, sétáltatná kutyusaink valamelyikét és kacérkodik
az örökbefogadás gondolatával. Cserébe rendkívüli örömöt és hálát, meleg teát
és nassolnivalót is kaphatnak!

Idén közel 400 állatunk talált gazdára a lakosság
és állatbarátok önzetlen segítségével.
Jelenleg is több kutyus és cica keresi hűséges, felelősségteljes gazdiját.
Ellátásukhoz az alábbiakkal tudnak hozzájárulni adományozóink:
l rongyok, régi kabátok, szőnyegek;
l fazék, edény
l
kölyök- és felnőtt kutyának, macskáknak való jó minőségű eledel
(nedves táp, konzerv),
l hús (pl.: csirkecomb, csirkeszárny, csirkenyak),
l étkezési rizs,
l játékok (pl.: labdák, plüssök),
l nyakörv, póráz
l szájkosár
l kutyáink számára immunerősítők
l műtét utáni gallérok, kötszerek
Ezúton is köszönjük az eddig beérkezett
sok-sok adományt!
Várunk minden kedves ismerős és ismeretlen állatbarátot,
hogy továbbra is együtt segíthessünk!
A gazdira váró állatainkat megtekintheti honlapunkon és Facebook oldalunkon is.
facebook.com/allateutelep

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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ÜNNEPSÉG ÉS DÍJÁTADÁS A FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK VILÁGNAPJÁN

„Miskolcon mindenki egyformán
fontos tagja a közösségnek”
Tizenhat, mézeskalácsból készült épületegyüttes kiállítását leplezték le nemrégiben, a
fogyatékos emberek világnapja alkalmából a városháza
dísztermében megrendezett
ünnepségen. Átadták az év
esélyteremtő munkahelye díjakat, valamint idén először
a felelősséggel egymásért kitüntetéseket is.
Az ENSZ által életre hívott világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a betegség, baleset vagy
katasztrófa következtében fogyatékossá válók problémáira.
Magyarországon több mint 600
ezerre becsülik a tartósan egészségkárosodott és fogyatékossággal élő emberek számát, sorsuk
alakulása közvetve a lakosság
mintegy harmadát érinti.
A Mézes Miskolc kezdeményezés (egy „mézeskalácsváros”)
a Szimbiózis Alapítvány alkotói
műhelyében dolgozó, megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő munkatársainak,
illetve a miskolci és térségi iskolák csoportjainak – összesen 330
kisdiák – bevonásával készült el.

Jelenleg rehabilitációs hozzájáA program támogatója Miskolc
városa, az Emmi és a Fogyatékos rulást kell fizetnie azon 25 főnél
Személyek Esélyegyenlőségéért több embert foglalkoztató cégeknek, ahol a megváltozott munKözhasznú Nonprofit Kft. volt.
Az elkészült mézeskalács- kaképességű dolgozók létszáma
épületekkel – melyeket Simon nem éri el az 5 százalékot. – Ma
Attila István, az Emberi Erő- még ott tartunk, hogy a gazdaforrások
Minisztériumának sági szereplők inkább befizet(Emmi) szociális ügyekért fele- tek mintegy 80 milliárd forintot,
lős helyettes államtitkára és Kri- semmint hogy fogyatékkal élőket
za Ákos polgármester leplezett foglalkoztassanak. Szeretnénk,
le – a Szimbiózis Alapítvány azt
kívánta bemutatni, hogy a fogyatékos emberek is képesek valódi értékeket teremteni. A foglalkoztatásuk pedig számukra
egyet jelent a felnőtt, társadalmi
státusz elérésével.
Simon Attila köszöntőjében
kifejtette, evidensnek kellene lennie, hogy mindannyian egyformák vagyunk, az év
mind a 365 napján figyelnünk
kell a fogyatékkal élőkre. A helyettes államtitkár méltatta a
most díjazott cégeket, akik felismerték azt, mekkora érték ha ez az összeg évről évre egyre
rejlik a fogyatékos emberek- kevesebb lenne – fűzte hozzá.
ben. – Ők ugyanolyan munKriza Ákos hangsúlyozta,
kát tudnak végezni, mint bárki Miskolcon mindenki egyformás, erre kell felhívnunk a fi- mán fontos tagja a közösségnek; a városnak valamennyi
gyelmet – tette hozzá.
polgárával szemben felelőssége
van. A fogyatékkal élők számára igyekeznek minél szélesebb
körű elérési lehetőséget biztosítani a munkába álláshoz.
Több mint 20 éve hozták létre a Miprodukt Kft.-t, ahol ma
már több mint százan dolgoznak. A Városháza alkalmazottai között is egyre több a megváltozott munkaképességű.
Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke arról
szólt: több mint 15 éve való-

sítanak meg munkaerő-piaci
programokat, helyeznek ki a
munkaerőpiacra
hátrányos
helyzetű dolgozókat. Ma már
teljesen új igények vannak
a munkáltatók, de a leendő
munkavállalók részéről is.
Idén tizenegyedik alkalommal adták át a Szimbiózis Alapítvány által megalapított év
esélyteremtő munkahelye díjakat. 2018-ban díjat kapott az
edelényi csokoládégyárat üzemeltető és speciális szükségletű, pályakezdő fiatalokat is
alkalmazó Pannon Kraft Magyarország Kft.; a Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium és Kollégium, melynek menzáján naponta több száz diák ebédel – eb-

Adományokat vitt az István Nádor
Borlovagrend a GYEK-be
Karácsony közeledtével számos vállalkozás, társadalmi és civil szervezet juttatta
el adományait Miskolcon a
Gyermekegészségügyi Központba.
Szerdán az István Nádor
Borlovagrend tagjai érkeztek
hatalmas, ajándékokkal megrakott karácsonyi csomagokkal
a GYEK-be. Játékokat, könyveket, plüssfigurákat hoztak a kis
betegek számára, az onkohematológiai osztály dolgozói pedig vacsorát kaptak ajándékba,
és 250 ezer forintot költhetnek
a daganatos beteg gyermekek
kórházi ellátásának javítására.
Mint megtudtuk, az adományból éjjeli szekrényeket
és a kórházi ágyakban hasz-

ben a pörgős üzemegységben
alkalmaznak több megváltozott munkaképességű munkavállalót. Elismerték még
a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezetének munkáját is: ők
Mezőcsáton alakítottak ki egy

Lengyelné Kratkóczki Beáta 20
évvel ezelőtt ilyenkor, az adventi
időszak elején egy jövőbe tekintő álom megvalósítása érdekében döntötte el, hogy megalapítja a Szimbiózis Alapítványt. Az
elmúlt 20 évben is lelkes támogatója volt a miskolci fogyaté-

élelmiszer-feldolgozó üzemet,
ahol fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak.
Az idei évben először adták
át a felelősséggel egymásért kitüntetéseket (emlékplaketteket).

kos-ügynek. A Térerő Közösségi Alapítvány pedig abban hisz,
hogy Miskolc nemcsak egy kivételes város – a helyi emberek
és vállalkozók bevonásával támogatják a miskolci közösségi
kezdeményezéseket is.

Gyermekeknek
gyűjtöttek

Hetven, otthonban élő fiatal karácsonyát tette szebbé
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, amely
a diósgyőri lakásotthon és a nagybarcai csecsemő- és
anyaotthon kis lakói számára indított adománygyűjtő
akciót, a Magyar Könyvtárosok Egyesületével karöltve.

nálható étkezőtálcákat vásárolnak majd a kórházban. Az
István Nádor Borlovagrendnél hagyomány, hogy az év
végi gálavacsorán összegyűlt
adományokból a GYEK Onkohematológiai Osztályát támogatják.

Czupper András, a lovagrend elnök-nagymestere az
átadóünnepségen elmondta,
most már nemcsak a borlovagok, hanem a velük szimpatizáló barátok, az igényes
borfogyasztók, borkedvelők is
gyűjtöttek gyermekjátékokat
és könyveket a felhívásukra.
– Ezeket a kis betegek remélhetőleg nagy örömmel tudják
majd használni. Jön a karácsony, reméljük, hogy egy kicsit
az ajándékainkkal is könnyebbé tudjuk tenni az életüket –
hangoztatta a nagymester.
A jótékonysági gálavacsorán befolyt összeget játékokkal, könyvekkel kiegészítve
az osztályvezető főorvosának, Simon Rékának adták át
Czupper András nagymes-

ter, Kiszely Katalin, Körmöczy
Zsuzsanna valamint Szladics
István borlovagok.
Az István Nádor Borlovag
rend december 30-án, vasárnap tartja következő rendezvényét, amikor 11.15 órai
kezdettel borszentelésre kerül
sor, a minorita templomban. A
borszentelésen részt vesz több,
magyarországi borlovagrend is.
A megszentelni kívánt borokat
a szentmise előtt, 11.00 óráig az
oltár elé tehetik le a város azon
érdeklődő polgárai, akik szívéhez közel áll a borkultúra ápolása. A borszentelés után Kolozsi Balázs és Vihula Mihajlo
zenével kedveskednek a szentmisén résztvevőknek, a borlovagok pedig a szentelt borral
kínálják a vendégeket.

A gyűjtést advent első vasárnapján indították el, hogy
olyan gyerekek számára is
emlékezetessé tegyék a karácsonyt, akik egyébként talán
semmilyen ajándékot nem
kapnának. Advent harmadik
vasárnapjáig várták a 0–18
éves lányoknak és fiúknak
szóló ajándékokat a könyvtár központi épületében és
fiókkönyvtáraiban.
– Idén három jótékonysági
akciót is indítottunk: először
a MÁSA, aztán egy megyebeli általános iskola, most pedig a diósgyőri lakásotthon,
valamint a Nagybarcai Különleges Gyermekotthon számára gyűjtöttünk ajándékokat – mondta el Prokai Margit
könyvtárigazgatója az adományátadáson. Mint fogalmazott, az előző évek cipősdoboz akciói során mondhatni
„zsákbamacskát” adtak a gyerekeknek, hiszen ők sem tudták, mik voltak a dobozokban.
Idén viszont személyre szóló
ajándékokat tudnak adni.

– Az adományok mennyisége és minősége messze felülmúlta a várakozásainkat.
Így az intézményeket is meg
tudjuk ajándékozni – tette
hozzá az igazgató.
Az átadóünnepségen a
B.-A.-Z. Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi Központ
és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat Filep Utcai Lakásotthona, valamint Nagybarcai Különleges Gyermekotthona csomagjait is
Bodnár Judit fejlesztőpedagógus és az otthon két lakója
vette át.
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OKOS VÁROSBAN OKOS ZEBRA

Biztonságosabb lett a gyalogos forgalom a Kiliánban

Úgynevezett „okos zebrát” (SafeCross) helyeztek üzembe Miskolcon a Kiss Tábornok és a Kandó Kálmán utca kereszteződésében, a biztonságosabb gyalogosforgalom és a balesetek számának
csökkentése érdekében. Idén az országban összesen tíz ilyen SafeCross kezdte meg működését, ezek közül egy Miskolcon.
Az okos zebra mozgásérzékelő rendszerrel és messziről
látható fényekkel figyelmezteti az autósokat, ha a zebrán
gyalogos halad át. Először a
szenzoros érzékelők észlelik a
tényleges áthaladási szándékot, majd a vezérlő jelez az út-

burkolatba elhelyezett speciális LED-lámpáknak, amelyek a
gyalogos átkelésénél villogással figyelmeztetik a járművezetőt az áthaladó vagy áthaladni
készülő gyalogosra.
A gyalogátkelők ilyen fejlesztésére
önkormányzatok

pályázhattak. A kivitelezés
költségét teljes egészében a
Generali a Biztonságért Alapítvány biztosította, bruttó 2,9
millió forint értékben.
Az Alapítvány (GABA) egyik
fő célkitűzése a baleset-megelőzés, a gyalogosok védelme
– mondta el Olt Boglárka, az
alapítvány képviselője. Az elmúlt másfél évben közel 1500
embert ütöttek el a zebrákon
országszerte. A KSH adatai szerint 2018 első felében 10 szá-

ÚJABB UTCÁKAT ÚJÍTOTTAK
FEL MISKOLCON

Glanzer Miksa, Téglagyár út, Kabar és
Kerpely utcák
Összesen csaknem két kilométer hos�szan kapott új aszfaltot a Glanzer Miksa, a
Téglagyár út, a Kabar és a Kerpely utca. Ezzel együtt az ivóvízcsöveket is kicserélték
ezekben az utcákban. Felújították a járdákat
is. Ez része a miskolci útfelújítási programnak, melynek első részében nyolc utcát újítanak fel, csaknem 400 millió forint támogatásból. Több száz méteren újraaszfaltozták
ezeket. – Nagyon örültek a vasgyári lakosok,
hiszen régóta nem volt már ilyen felújítás itt,
csak kátyúzták az utakat. Nagyon megörültem ennek a lehetőségnek, hiszen ezek közül
a legtöbb útvonalon busz jár és nem mindegy, ezek milyen úton közlekednek – mondta
el Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati
képviselő.

Hold, Szövő és Tímármalom utcák
Vadonatúj burkolatot kapott a Hold, a Szövő
és a Tímármalom utca is. Összesen mintegy 1
kilométer hosszúságú útszakaszt aszfaltoztak le.
Ezzel együtt az ivóvízcsöveket is kicserélték, új aknafedeleket helyeztek el, és a járdákat, valamint azok szegélyét is rendbe tették.
Így könnyebb eljutni a DAM telephelyére.
Ez a felújítás is része a miskolci útfejlesztési programnak. Ennek első részére csaknem
400 millió forint támogatást nyert a város.
Nagy Ákos (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő érdeklődésünkre elmondta, kettős igény merült fel a felújítással. – Egyrészt
a Gyár utca lezárásával, tehát a kamionforgalom megszüntetésével új útra kellett terelni az
iparterület megközelítését. Ez lakossági kérés
is volt. Másrészről ezek az utcák olyan állapotban voltak, hogy már felújításra szorultak
– mutatott rá a politikus, hozzátéve: a három
utca felújítása összességében 77 millió forintba került. De nemcsak a teljes útfelület újult
meg, hanem az egyik oldalon a járda is.

zalékkal több gázolás történt
a zebrákon, mint 2017 ugyanezen időszakában. – A közlekedésbiztonsági szakemberek
szerint a láthatóság növelése az
egyik legfontosabb kulcs a balesetek megelőzéséhez – hangsúlyozta Olt Boglárka.
A korábbi években a GABA
országszerte 25 helyen finanszírozta csúszásgátló útburkolat kialakítását, ennek folytatása a láthatóságot növelő,
innovatív okos zebra, ami minimális fenntartási költséggel
működtethető az önkormányzat részéről. A csúszásgátló útburkolatból az alapítvány kettőt is telepített Miskolcon: a
Győri kapuban (2013.), és a
Soltész Nagy Kálmán utcában
(2015.).
Novák Józsefné, a terület önkormányzati képviselője számokkal is alátámasztotta, miért pont ebben a városrészben
alakították ki az okos zebrát.
– A zebra a Kilián városrész
északi és déli felét elválasztó,
2x2 sávos úton helyezkedik el,
ahol körülbelül 10-10 ezren

laknak az út mindkét oldalán.
A közelben közintézmények,
iskolák, óvodák találhatóak, a
déli oldal ráadásul városközponti rész, így különösen jelentős az északi és a déli rész
közötti gyalogos mozgás – fogalmazott a képviselő. A csomópont közvetlen környezetében villamos-, és buszmegálló,
üzemanyagtöltő állomás, és a
lillafüredi kisvasút végállomása is megtalálható. Az átkelőhelyet döntően az iskolás és a
nyugdíjas korosztály használja,
de a turisták szempontjából is
kiemelt ez a helyszín.

A villamos-megállóhelyen
a le- és felszálló utasforgalom
körülbelül 3200 fő, az autóbusz
megállóhelyen pedig 300-320
fő naponta. – Ezen a gyalogátkelőhelyen naponta mintegy
25 ezer jármű halad át a 2012es forgalomszámlálási adatok
szerint, és számuk azóta csak
nőtt – emelte ki Novák Józsefné hozzátéve: az okos zebra kialakítását az is indokolja, hogy
több könnyű, valamint súlyos
következményekkel járó baleset is történt az elmúlt időszakban ezen a gyalogátkelőhelyen.

A helyi gazdaságfejlesztés
lehetőségeiről tárgyaltak
Kormányzati szereplők, képviselők és polgármesterek
tárgyaltak a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeiről szerdán, egy miskolci megbeszélésen. A találkozót Csöbör
Katalin országgyűlési képviselő kezdeményezte.

Az összejövetelen előadást
tartott Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati
kapcsolatokért felelős államtitkár, Gondos Miklós, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ
főigazgatója, Kovács Levente,
a Magyar Bankszövetség főtitkára, Ponevács-Pana Petra
beruházások
ösztönzéséért
felelős helyettes államtitkár,
Szepesi Balázs gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, Szinay Attila, az Agrárminisztérium jogi ügyekért
felelős helyettes államtitkára és
Tóth Péter közlekedéspolitikáért felelős helyettes államtit-

kár. Kovács Levente gazdasági
elemzésében annak a véleményének adott hangott, hogy
Miskolc belátható időn belül
Észak-Magyarország meghatározó gazdasági-ipari központjává válhat.
Kriza Ákos polgármester sikertörténetnek nevezte Miskolc elmúlt nyolc évének gazdaságfejlesztését. – Pénzügyi
eredményeink is jelentősek,
ipari parkokat kellett bővítenünk. Olyan humán infrastruktúra-erősítést hajtottunk
végre, amely biztosítja a szükséges munkaerőt az ide települő cégek számára, az iparűzési

adóbevételek megduplázódtak
az elmúlt években. Most a megyei együttműködésre kell fektetnünk a hangsúlyt. Van egy
háromszög: Kazincbarcika,
Tiszaújváros és Miskolc, ahol
a megye gazdaságának domináns része működik. Ezt kell
kiterjesztenünk az egész megyére, sőt, a határon túl átívelő
gazdaságfejlesztés is részese lehet Miskolc és a megye expanziójának – hangsúlyozta a polgármester.
Csöbör Katalin úgy fogalmazott, szakmai tanácskozást
kívánt szervezni a hosszú távú
fejlesztésekről, ehhez hívta meg
Miskolcra a kormányzati szereplőket, a helyi vállalkozásokat, polgármestereket, a megyei
önkormányzat, a kormányhivatal és az iparkamara képviselőit.
– Úgy gondolom, hogy Miskolc, Borsod megye és a régió
rendkívüli természeti adottságokkal rendelkezik, amiket kihasználva és az emberek munkájára alapozva egy olyan jövőt
és biztos környezetet tudunk
kialakítani, amiben mindenki
jól érzi magát – hangoztatta az
országgyűlési képviselő.

Emlékhely felállítását kezdeményezik Dobrossy István számára
Fodor Zoltán önkormányzati képviselő emlékhely
megépítését kezdeményezi
Dobrossy István ismert helytörténész, a megyei levéltár
közelmúltban elhunyt, egykori igazgatója számára.

– A miskolciak közül sokan,
de különösen azok, akik a kultúra világában tevékenykednek egészen biztos, hogy emlékeznek nagyon sokunk Pista
bácsijára Dobrossy Istvánra a
megyei levéltár néhai igazgatójára, Miskolc Város Díszpolgárára – mondta el lapunknak
Fodor Zoltán. – De azt gondo-

lom, hogy nem csak a felnőttek,
hanem annak a sok száz talán
több ezer diáknak az emlékeiben is él, akik számára hét éven
át szerkesztette a várostörténeti vetélkedő kérdéseit is. Megjelent könyveinek és megírt
cikkeinek száma alapján, talán
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy
a város egyik legnagyobb polihisztora volt. Sajnos néhány
éve elragadta közülünk a halál. Amikor az ember eltávozik a családjában, de a barátai
között is nagy űrt hagy maga
után a hiánya. Úgy gondoltam,
méltóképpen kell emlékeznünk
erre a jeles lokálpatrióta sze-

mélyiségre, ezért megkerestem
a családot, mit szólnának egy
Dobrossy István emlékhely felállításához. Fia Tamás nagyon
örült a kezdeményezésemnek,
abban állapodtunk meg, hogy a
régi szülői ház előtt kellene kialakítani az emlékhelyet.
A városvezetés részéről Kriza Ákos polgármester úr és
Pfliegler Péter alpolgármester
úr maximális támogatásukról biztosítottak. Ezt követően
felkerestem a ma a Dobrossy
István szülői háza helyén működő nyomdát, amelynek illetékesei szintén hozzájárultak az építéshez és ezt írásban

is megerősítették. A kiviteli
tervek elkészítésére Bodonyi
Csaba építészt kértem fel, aki
azonnal igent mondott és térítésmentesen elkészítette a terveket. Miután minden szükséges anyag a kezemben volt
megkerestem a város főépítészét, ahol megadták a szükséges engedélyeket. Ha valaki,
akkor Dobrossy István egészen
biztos, hogy megérdemli egy
emlékhely kialakítását. Nagyon
sokat tett Miskolc és a megye
értékeinek megismertetéséért,
a helyi kultúra ápolásáért. Az
emlékhelyen minden évben fejet hajthatunk majd emléke és

munkássága előtt, így személye nem fog a feledés homályába veszni. Szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik

munkámat segítették és hozzájárultak ahhoz, hogy jövőre
az emlékhely megépülhessen –
zárta szavait Fodor Zoltán.
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NEGYVENÉVES A KÖDMÖN FORMÁCIÓS
TÁNCEGYÜTTES

Olyan, mintha egy nagy család ünnepelne – ezt hallottuk mindenkitől a Ködmön
Formációs Táncegyüttes
fennállásának 40. évfordulója alkalmából megrendezett
bálon, amit rendhagyó módon a Miskolci Egyetemen
tartottak meg.

Az 1978-ban alakult egyesület első művészeti vezetője Fügeczkyné Balogh Mária volt,
akinek irányításával kezdődött
a tánckultúra miskolci után-

pótlásának kinevelése. A '90es években Böhm Ottó vette át
munkáját, és a formációs versenytáncok művelésének magas szintre emelésével számos
hazai és nemzetközi sikert ért el
csapatával. 1990-től nemcsak a
magyar bajnokságok résztvevői,
hanem Európa- és világbajnokságokon is szerepelnek. Az első

időkben mint Ködmön Formációs Táncegyesület működtek,
2000-ben alakult meg a jelenlegi
formáció, és 2001-től ennek az
egyesületnek a szerves részeként
dolgozik a Ködmön TSE a miskolci Ifjúsági és Szabadidő Házban. Negyven év egy ember, egy
család életében is nagy idő; nem
meglepő tehát, hogy olyanok is
részt vettek a bálon, akik még
gyerekként kezdtek a Ködmönben, most pedig párként voltak
jelen, sőt van, akinek a gyermeke
is ködmönös már.

A Ködmön már egy családi
közösség, ahová szívesen hozzák a szülők a fiatalokat, mert
tudják, hogy nemcsak a tánc
szeretetét tanítják meg, hanem
azt is, hogyan kell közösségben, együtt élni.
Simon Csaba is már több
mint 30 éve van jelen a Ködmön életében; táncosként

kezdte, majd már mintegy 2
évtizede koreográfus, évek óta
művészeti vezető. Megtudtuk
tőle, hogy jelenleg közel száz
tanítvánnyal dolgoznak, és továbbra is a latin- és standard,
valamint formációs táncokat
oktatják, de vannak egyéni
versenyzőik is.
– Nagyon készültünk a jubileumra, a bált most a Miskolci Egyetem éttermében tartjuk,
korábban a Művészetek Házában ünnepeltük a jeles alkalmakat. Délutáni konferenciákon hazánk legjobb formációs
vezetői, tanárai voltak jelen.
Célunk továbbra is az, hogy
megszerettessük a társastáncokat a fiatalokkal – tette hozzá.

tos a munka. Mindketten megerősítették: szeretnének még
nagyon sokáig a Ködmön nagy
családjába tartozni.
A születésnapi bált Nagy
Ákos, a Győri kaput is képvi-

selő politikus nyitotta meg. –
Mi a Ködmön titka, amiért mi
örökre büszkék lehetünk rájuk?
Az, hogy díjakat hoznak a világ
minden részéből, hogy a várost
önökkel is azonosítják táncos
berkekben. Ehhez kell a profi
háttér, a jó vezetők és a rengeteg munka. Arra kérem önöket,
hogy a táncosok arcán látott
mosolyt sugározzák felénk, miskolciak felé – zárta köszöntőjét
az önkormányzati képviselő.
A Kriza Ákos polgármester
fővédnöksége alatt megrendezett bálon – a Ködmön csoportjai mellett – bemutatkoztak a
meghívott vendégek: a Botafogó,
a DuDance, a Valcer, valamint a
Sárrét-Szeghalom táncosai is.

HÍREK, EREDMÉNYEK
Ezüstérmes lett a PannErgy-Miskolci VLC

December 20-án immár
ötödik alkalommal rendezték meg a Remény Karácsonyát a Lillafüredi Kalandparkban. Idén 22 borsod
megyei iskolából, csaknem
300 hátrányos helyzetű
gyermeknek kívánták szebbé tenni a karácsonyát.

A Remény Karácsonya
a kalandparkban
Miután mindenki megérkezett, kezdődhetett a játék,
12 állomáson várták izgalmas programokkal a gyerekeket. Volt például buborékfoci a hóesésben – nem
számított a hideg, a gyerekek
belefeledkeztek a játékba.
A sátorban pedig különféle ajándékok sorakoztak,
mindegyik a gyerekekre várt.
Dragony Zoltánné, a gesztelyi
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanítója elmondta, a fiatalok nagyon élvezték
a programot, ráadásul még a
hó is elkezdett esni, ettől még
csodálatosabb
élményben
volt részük.

A legfiatalabbak között lépett fel az est során Egri Kadosa és Kocsis Karola is, jive-oztak és keringőztek. Mindketten
odavannak a pörgős ütemekért, de szeretik, hogy változa-

A benti helyszínek közül
a lézerharc volt az egyik legnépszerűbb, de volt kevésbé
harcias program is: egy-két
kattintás és kész is a karácsonyi fotó; lehetett aztán még
biliárdozni, csocsózni, a kreatív foglalkozások végén pedig minden papír csillogott.
A gyerekek azt is átélhették, hogy milyen, amikor
nem támaszkodhatnak a látásukra, kipróbálhatták, milyen vakvezető kutyával sétálni. Királyné Barkóczi
Emese, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola kutyakiképzője kiemelte, fontosnak
tartja az ilyen programokon

való megjelenést, hogy ilyenkor is erősítsék a fiatalokban
az állatszeretetet, illetve a fogyatékkal élők elfogadását. A
sok programnak és játéknak
köszönhetően hamar véget
ért a nap, így még kevesebbet
kell várni karácsonyig.
A karácsony előtti lillafüredi élményt a Remény Karácsony Alapítvány szervezte több hónapon keresztül.
Konczvald István alapító elmondta, ez már a harmadik
év, hogy ilyen élményekkel
ajándékozzák meg a fiatalokat. A programra csaknem
háromszáz gyermek érkezett
Miskolc környéki iskolákból.

Ezüstérmes lett a Pann
Ergy-Miskolci VLC csapata
a BENU Férfi Magyar Kupában, miután a vasárnapi döntőben alulmaradt az FTC-vel
szemben. „A mérkőzés előtt
azt mondtam, hogy a világ
egyik legjobb csapata a Ferencváros, míg minket Szabó
Zoltán, az M4 Sport szakkomentátora illetett azzal, hogy

mi is a világ egyik legjobb
csapata vagyunk, akik nem
indultak nemzetközi kupában. Ez a találkozó bebizonyította, hogy ennyi a különbség a világ egyik legjobb
csapata és a világ másik legjobb csapata között.
Varga Dénest szeretném
kiemelni, az ő klasszisát nem
bírtuk el, szenzációs formá-

ban van, aminek nagyon
örülhet a magyar vízilabda, mert szerintem egy ilyen
Dumival előbb-utóbb visszakerülünk oda, ahol lennünk
kell – összegzett Sike József,
a miskolciak szakvezetője.
(BENU Férfi Magyar Kupa,
döntő: FTC-Telekom–PannErgy-Miskolci VLC 10-4 (42, 2-1, 2-1, 2-0))

Büntetőt hibázott, de győzni tudott
a DVTK Pakson
A 2018-as év utolsó, 18.
fordulójához érkezett múlt
hétvégén a magyar élvonalbeli
labdarúgó-bajnokság
(OTP Bank Liga). Szombat délután a Diósgyőr izgalmas mérkőzésen tudott
győzni a Paks vendégeként.
A 15. percben Szerhij Sesztakov szép jobb oldali beadása
után Tajti Mátyás tíz méter-

ről a paksi kapu bal alsó sarkába fejelte a labdát. (0-1) A
17. percben Mohamed Remili szabadrúgása után Papp
Kristóf középen 11 méterről a diósgyőri kapuba fejelt.
(1-1) Pár perccel később Németh Ádám játékvezető tizenegyest ítélt a DVTK javára. Branko Mihajlovics rúgta
a büntetőt, de Rácz Gergő

paksi kapus hárítani tudta a
lövésé. A második játékrész
63. percében Florent Hasani lőtt 30 méterről kapura, a
próbálkozást Rácz egy kézzel próbálta kiütni, de a labda a kapujába hullott. (1-2)
Ez maradt a végeredmény.
(OTP Bank Liga 18. forduló:
Paksi FC - Diósgyőri VTK 1-2
(1-1))

Megszakadt a sorozat
December 19-én megszakadt a DVTK Jegesmedvék
győzelmi sorozata, miután szerda este a HK Dukla Trenčín legyőzte Glen
Hanlon csapatát. A haza-

iak egy szerencsés góllal
szerezték meg a vezetést,
a második harmad elején
azonban Galanisz egyenlített. Ezt követően Spankovic és Sojčík talált be Vay

kapujába, majd Mikula egy
üres kapus góllal állította be a végeredményt. (HK
Dukla Trenčín - DVTK Jegesmedvék 4-1)

Menetelnek a kosarasok
December 16-án este
az Aluinvent DVTK az
MTK-Budapest csapatát fogadta a bajnokság 10. fordulójában, Tiszaújvárosban és
végig magabiztosan vezetve
nagyarányú győzelmet ara-

tott ellenfele felett. (Női Kosárlabda NB I. A-csoport 10.
forduló: Aluinvent DVTK MTK-Budapest 94-57) December 20-án, az Aluinvent
DVTK a bajnokság 11. fordulójában a Cegléd gárdáját

fogadta és a gyengébb első
negyedet követően fokozatosan javítva játékán, végül
ismét biztosan győzedelmeskedett ellenfele felett.
(Aluinvent DVTK - Cegléd
79-61)
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CÖF Klub Miskolc
Karácsonyi ajándék
a selyemréti óvodába Köszönet a segítségért,

az adományokért

A CÖF Klub Miskolc októberben kezdte el gyűjteni a ruhát és
a könyvet a kárpátaljai magyar testvéreinknek. Annak ellenére, hogy viszonylag szűk időtartamban gyűjtöttünk, több
mint kétszerese gyűlt össze annak, amit eredetileg reméltünk.

Mintegy tíz doboz építőjátékkal ajándékozta meg kedden a gyerekeket Kriza Ákos
polgármester az Eszterlánc
Néphagyományőrző Óvoda
Selyemréti Tagóvodájában.
Az óvodások dallal köszönték meg az ajándékokat.
Ajándékokkal
érkezett
kedden délelőtt a selyemréti óvodába Kriza Ákos. Miskolc polgármestere játékokat
vitt az apróságoknak, amelyeket Katona Ferenc önkormányzati képviselővel együtt
osztott szét a gyerekek között. – Azt gondolom, hogy
az óvodákba nem lehet elég
játékot vinni, olyan szinten
"felvevők" erre a gyerekek.
Minden évben kisorsoljuk,

hogy melyik óvodába vis�szünk ajándékot, most a selyemréti óvoda következett,
és a gyerekek láthatóan nagyon örültek a játékoknak.
Nagy öröm kapni, de úgy
gondolom, hogy adni még
nagyobb – mondta el Kriza
Ákos.
A karácsonyi díszbe öltöztetett Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda Selyemréti Tagóvodájában csaknem
száz gyerek tölti mindennapjait. A mostani karácsonyi ajándék fejleszti majd az
apróságok kézügyességét és
logikai képességét. Az óvodások dallal köszönték meg
az ajándékokat, amelyeket
azonnal birtokba is vettek a
csoportszobáikban.

Az érdeklődés messze meghaladta a várakozásainkat,
olyan miskolciak és vidékiek
is felfigyeltek, fogadták felhívásunkat, akik nem látogatják
rendszeresen a rendezvényeinket. Számunkra ez nagy öröm
és elismerés, amit ez úton is
köszönünk.
Az összegyűlt ruhákat és
könyveket december 18-án
szállítottuk el. A könyveket a
Beregszászi Főiskola kapja, az
Apáczai Könyvtár. Ők válogatják át, és ami számukra nem
szükséges, az oktatáshoz, azt
továbbítják a közép és általános iskoláknak. Mintegy 15
zsák ruhát nem tudtunk felpakolni a dugig tömött autóra és
utánfutóra, ezeket a Katolikus
Karitaszba (KaritaszPONT)
vittük el.
A ruhaneműt a Kárpátaljai
Református Egyház Diakóniai Központja (Beregszász)
osztja szét, ők tudják, kik a

leginkább rászorultak. A pakolásban segítőink a Fényi
Gyula Jezsuita Gimnázium
és a Fókusz Gimnázium tanulói voltak. Amellett, hogy
megköszöntük a segítségüket, igazoltuk nekik a közösségi munkát, valamint Nagy
Gábor ny. könyvtáros egy-egy
könyvvel ajándékozta meg
Őket (Dr. Kazár Lajos: Tények

a fikció ellen: Erdély-Oláh/
román őshaza Kr. e. 70 óta?,
Sydney, 1993). Nem mellékesen, a könyv elolvasását mindenkinek ajánljuk.

A KOSARAS LÁNYOK IS VITTEK
AJÁNDÉKOKAT A GYEK-BE

Ebben az évben is megtartotta jótékony célú gyűjtését a karácsonyi ünnepek előtt a DVTK kosárlabda csapata. A szurkolók által felajánlott és a csapat által összegyűjtött adományt,
a sok esztendős hagyományt követve, a karácsonyi ünnepek
előtt juttatták el személyesen a gyerekekhez a csapat tagjai.
A felajánlásnak köszönhetően nagyon sok játék

gyűlt össze, amihez hozzájárult talán a csapat remek

IDŐSEK KARÁCSONYA KOMLÓSTETŐN
Idén nyolcadik alkalommal
rendezték meg a Komlóstetői Általános Iskolában
az idősek karácsonyát. A
terület önkormányzati képviselője év közben is számos
programot biztosít az idősek számára.

– Körzetemben több mint
kétezer szépkorú él, minden évben másokat próbálok

meghívni az idősek karácsonya ajándékműsorra, amelyen
gyerekek lépnek fel. Sokan
élnek közülük egyedül vagy
nehéz anyagi körülmények
között, szeretném számukra
is kellemessé, emlékezetessé
tenni az ünnepeket. Nemcsak

ezt a rendezvényt szervezem
nekik, szívesen segítek például tűzifaosztással is - nyi-

latkozta Gazdusné Pankucsi
Katalin önkormányzati képviselő, aki szerint nagyon fon-

tos a helyi közösségek összetartása. – Itt egy valóban jól
működő közösség van, ez más
programokból is látszik. Egy
hónapja voltunk például egy
budapesti kiránduláson, ahol
megnéztük a Parlamentet,
a Hősök terét és a Gödöllői
kastélyt is. De beszélhetnénk
a családi napokról is, amelyek szintén összetartják az itt
élő közösséget – tette hozzá a
képviselő. Az ünnepség már
hagyománnyá vált, a szervezők mindig készülnek valami
meglepetéssel is a kiosztott
csomagok mellett: idén Tabáni István lépett színpadra az
óvodások és a Szinvavölgyi
néptáncosok után.

Tájékozódjon első kézből! | MINDENHOL OTT VAGYUNK!

szereplése is. A DVTK kosárlabdázói a Velkey László Gyermek Egészségügyi
Központban gyógyuló kis
betegeknek átadott ajándékokkal segítették ebben az
esztendőben is a gyógyulás
nehéz napjait.

A CÖF Klub Miskolc 'Bölcsek Tanácsa nevében megköszönöm aktivitását mindazoknak, akik programjaink
iránt érdeklődtek. Köszönöm
Kárpátalján szenvedő magyar
testvéreinknek nyújtott adományokat. Reméljük, jövőre
is hasonló vagy még fokozottabb érdeklődésre számíthatunk. MI KÉSZÜLÜNK! A
CÖF Klub Miskolc és támogató szervezetei, az ÉLETFA Társadalom- és Környezetkultúra
Alapítvány, valamint az ÉLETMŰTÁRS Művészeti és Civilitikai Egyesület nevében Áldott,
Békés Karácsonyt és Boldog Új
Évet kívánok!
DR. LENGYEL ATTILA
A CÖF KLUB MISKOLC VEZETŐJE

Cziczás László, az Aluinvent
DVTK vezetőedzője elmondta, mindenki szívesen jött, sőt
rengetegen hoztak saját játékot, mások vettek egy-két dolgot, úgyhogy azt gondolom, ez
a világ legtermészetesebb dolga, hogy ilyen esetekben mindenki örömmel segít – nyilatkozta a vezetőedző.

A szurkolók is gyűjtöttek
Több száz kilogramm tartós
élelmiszert és egy tonna könyvet gyűjtött össze Miskolc önkormányzata és a Diósgyőri
Szurkolók Közössége, mellyel
a kárpátaljai magyarok karácsonyát szeretnék szebbé tenni. Öt kisebb – 80-90
százalékban magyarok lakta
– település részesül majd a karácsonyi adományból.

2015 tavaszán a miskolci önkormányzat öt kárpátaljai településnek nyújtott anyagi támogatást. Később, a diósgyőri
szurkolók „Küldj egy könyvet
Kárpátaljára!” elnevezésű kezdeményezéséhez is csatlakozott
az önkormányzat, idén pedig a
könyveken túl másfajta adományokat is eljuttat Kárpátaljára. –
Külön öröm számunkra, hogy a
Diósgyőri Szurkolók Közössé-

ge elsőként csatlakozott ehhez a
kezdeményezéshez, a könyveken
túl több száz kilogramm tartós
élelmiszerrel is hozzájárultak az
adományhoz – fogalmazott Hollósy András. Az önkormányzati képviselő köszönetét fejezte ki
azoknak a miskolciaknak, akik
karácsony közeledtével fontosnak találták, hogy a kárpátaljai
magyaroknak valamelyest kön�nyebbé tegyék az ünnepet.
Az adományokat Nagybégányba vitték, ahonnan további négy településnek osztják
majd szét a helyi önkormányzat és a református egyház
segítségével. A tartós élelmiszereket kisszelmenszi, palágykomoróci, derceni és salánki nehéz helyzetben élő
családok kapják, a könyvekből
pedig iskolákba, óvodákba és
kultúrházakba is jut majd.
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„NAGYON SZÉP, GYÖNYÖRŰ,
KIMONDOTTAN ÍZLÉSES A TÉR”

Fenyőfák
1

Auth Csilla az Advent Miskolc színpadán
Auth Csillát a kilencvenes
évek végén zárta a szívébe
az ország, miután megjelent
első lemeze „Egy elfejtett
szó” címmel 1998-ban. Első
EMeRTon-díját 1992-ben vehette át, ebben az évben ő lett
az év felfedezettje, 2000-ben
ő kapta meg az év énekesnőjének járó elismerést. Nemrégiben az Advent Miskolc
színpadán hallhatta őt a miskolci közönség.
– Hogy kap helyet az adventi
és a karácsonyi időszak az életedben?
– Nálam az advent már augusztusban, de legkésőbb
szeptemberben elkezdődik,
már akkor tudom, hol leszünk
majd, mit fogok főzni, milyen
színű lesz a karácsonyfa. A
várakozás számomra nagyon
szent dolog, szeretem, ha nem
ér hamar véget. Jó, hogy ez
most már „divat” lett, hogy
nem csak az utolsó pár nap-

ban, hanem már októberben
lehet karácsonyi dalokat hallani az áruházakban is. Már
augusztusban tudom azt is,
kinek, milyen ajándékot adok,
bár mostanában ez kevés embert érint. Megbeszéltük,
hogy barátok között nincs
ajándékozás, csak a családon
belül.
– Mi a véleményed a miskolci
adventi térről?

– Nagyon szép, gyönyörű,
kimondottan ízlésesnek találom. Szeretem, ha valami nem
túl színes, hanem kicsit decens,
és ez pont ilyen.
– Egy ilyen karácsonyi koncert másabb, mintha nyáron
jöttél volna fellépni?
– Megmondom őszintén, egy
olyan dalom van, amit ilyen
időszakokban szoktam énekelni, ez a különös szilveszter.
Kifejezetten karácsonyi dalom
nincs, de azt tapasztalom, hogy
ez nem is olyan nagy baj. Ahol
az emberek szabadtéren állnak,
sétálnak, hideg van, nem biztos,
hogy lassú dalokra vágynak.
Azért ez valahol egy buli, még
akkor is, ha advent van.
– Mikor jártál utoljára Miskolcon?
– Nem olyan rég eltöltöttünk
egy pár napot Lillafüreden,
akkor párszor bejöttünk Miskolcra is. Nagyon szeretem a

Adventi pillanatképek

várost, hangulatos, különösen
a belváros.
– Néhány hét és vége az évnek.
Hogy alakult számodra 2018?
– Úgy repül az idő, hogy hirtelen nem is tudom igazán mi
az, ami idén történt, és mi az,
ami tavaly. De azt veszem észre az életemen, hogy épülnek a
dolgok, és amiket kitűzök célnak, azok általában sikerülnek. Lehet, hogy nem mindig
hamar, de összejönnek.
– A jövő évre milyen terveid
vannak?
– Semmi extra, egy másik területen is szeretném kipróbálni
magam. Ez egy tudatalattival
foglalkozó spirituális eljárás,
az a neve, hogy spirituális választerápia. Tíz évvel ezelőtt tanultam meg, ennek vagyok tanácsadója és tanítom is. Ez egy
módszer, amit bárki megtanulhat – a tudatalattinkra hat, és
segít a céljaink elérésében.

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány karácsonyra közkedvelt fenyőfa neveit rejtettük el. Kérjük, a
megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2019. január 23-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.

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!

Az egész országban havazott múlt szombaton, Miskolcon is ekkor esett
le az első komolyabb hó, fehér lepellel takarva be a köztereket.

Évértékelő, évzáró rendezvényt tartott nemrégiben a B.–A.–Z. Megyei Önkormányzat. Mint elhangzott, sikeres, stabil, hitelmentes
évet zárt a megyei önkormányzat.

n, idén is beindította a VöröskeA közösségek adventjének jegyébe
reszt a Szeretet Sütigyár sütőit.

A Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola diákjai több mint 160 csomag
ot gyűjtöttek össze iskolájuk karácsonyfája alatt. Az
adományt december 11-én délután vitték el a Szent István téren elhelye
zett Szeretetdobozba.
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