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Miskolci Napló – A város lapja

ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ
AZ MVK ÉLÉN
2019. március 18-tól Demeter Péter a Miskolc Városi
Közlekedési Zrt. vezérigazgatója. Az előző cégvezető február közepén, közös
megegyezéssel távozott a
vállalattól.

ezüst fokozatú tagja, rendszeresen publikál és tart előadást
városi közlekedési infrastruktúra fejlesztésről és városi okos
közlekedési megoldásokról.
Demeter Péter jelenleg is Miskolcon él.

Demeter Péter első diplomáját a győri Széchenyi István Főiskolán közlekedésmérnök szakon, közúti és
városi közlekedési szakirányon szerezte, ezt követően a
Miskolci Egyetemen végzett
közgazdász-szakmérnökként.
A Borsod Volán Zrt.-nél – az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogelődjénél – kezdte pályafutását miskolci személyszállítási
üzemigazgatóként, majd miskolci területi igazgatóként, a
regionális szervezetben forgalmi igazgatóként szervezte
és irányította a megye, majd a
régió közösségi közlekedését.
Emellett forgalomirányítási
és utas-tájékoztatási projektek
vezetőjeként koordinált sikeres fejlesztéseket.
2016-tól az egyik meghatározó, magyar tulajdonú közlekedésinformatikai cég kereskedelmi, később ügyvezető
igazgatója. Nevéhez fűződik
számos városi, regionális és
országos forgalomirányítási,
utas-tájékoztatási projekt sikeres megvalósítása és részt
vett az elektronikus jegyrendszer bevezetésében is. A Közlekedéstudományi Egyesület

Új polgármesteri biztosi
kinevezések
Kriza Ákos polgármester
közlekedésért és városüzemeltetésért felelős polgármesteri
biztosnak nevezte ki Demeter Pétert, az MVK Zrt. új vezérigazgatóját. A pozíciót korábban Schweickhardt Gyula
töltötte be, aki jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára. Demeter Péter 2019.
március 18-tól látja el polgármesteri biztosi feladatkörét.
Városépítészetért felelős polgármesteri biztosi kinevezést
kapott Erdeiné Gadó Helga, a
polgármesteri hivatal város
építészeti főosztályának vezetője. A miskolci születésű
építészmérnök és építész szaktanár a budapesti Pénzügyi és
Számviteli Főiskolán is diplomát szerzett. Tanulmányai
befejezése óta Miskolcon dolgozik. Előbb tervezőirodában,
majd az önkormányzat építési
osztályán építésügyi előadóként, ezt követően 2010-től
a főépítész munkatársaként
tevékenykedett. 2015-ben a
városépítészeti osztály osztályvezetője lett, 2017-től
főosztályvezetővé nevezték ki.

ILYEN MÉG NEM VOLT MISKOLCON

Ellenszavazat nélkül fogadták el
a városi költségvetést

Húsz igen szavazat és öt tartózkodás mellett, négy képviselő távollétében, ellenszavazat nélkül fogadta el Miskolc
közgyűlése a város 2019-es
költségvetését. Erre 2010
óta nem volt példa. A 17 Fidesz-KDNP képviselő mellett
igennel szavazott a költségvetésre Bartha György (MSZP),
Fodor Zoltán (Független) és
Pakusza Zoltán (Mi Hazánk
Mozgalom) képviselő is.
2019, a hatalmas horderejű városi építkezések, beruházások
éve lesz Miskolcon, élhetőbb,
szebb, tisztább, biztonságosabb
lesz a város.

A városüzemeltetésre 6,2 milliárd forint forrás áll majd rendelkezésre, majdnem egymilliárd forinttal több, mint tavaly. A
Városgazda Kft. súlyos százmilliókkal – 300 millióval – költhet
többet a város tisztaságára, csinosítására, mint 2018-ban. Több
pénz jut a városi közlekedésre. Az olyan nagy sikerű programok, mint a Salkaházi Sára
program még magasabb színvonalon, még gazdagabb kínálattal folytatódhatnak. Jelentősen
nőnek 2019-ben a sporttal, kulturális kínálattal kapcsolatos kiadások is.
A Modern Városok Programon belül kiépül a 710 kamerából álló intelligens térfigyelő rendszer, a hozzá kapcsolódó
diszpécser központtal egyetemben. A korábbi polgármesteri
ígéret szerint Miskolc lesz a legbiztonságosabb megyeszékhely,
idén a városi költségvetés 840
millió forintot költhet a város lakóinak biztonságára, a miskolci

Országos átlagnál jóval magasabb bérnövekedés
a miskolci közszolgálati dolgozóknál
Miskolc gazdasága dinamikusan erősödik, időről-időre rekordokat dönt a helyi adóbevétel. Mindez lehetővé teszi, hogy
a város lakói is gyarapodjanak, az elmúlt években a városi
közszolgálatban dolgozók bére jóval nagyobb ütemben nőtt
az országos átlagnál. 2017 január elseje és 2019 január elseje
között, a város gazdasági társaságainál, a városi közszolgálatban dolgozók bértömege 42 százalékkal növekedett.
– Miskolc mára bebizonyította, hogy képes betölteni a
regionális ipari, szolgáltatási,
idegenforgalmi centrum szerepet Észak-Magyarországon.
Ezt bizonyítja a 2018-as, 15,4
milliárd forintos helyi adóbevétel, amely több száz millió forinttal haladja meg a tervet és új
bevételi csúcsot jelent városunk
történetében – mondta el Kriza
Ákos polgármester.

Kiemelte: 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. Az önkormányzat a város egyik legnagyobb foglalkoztatója, csaknem hatezer dolgozója van a
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városházán, az intézményekben és a városi közüzemekben.
Ez a csaknem hatezer dolgozó
jó és közös munkájával kivette a részét abból, hogy Miskolc
2018-ban is tartotta a korábbi
években már megszokott növekedési tempót, sőt fokozni is
tudta azt.
Buszsofőrök,
ellenőrök,
vízvezeték-szerelők, óvónők,
rendészek,
könyvtárosok,
könyvelők, mérnökök… –
rengeteg szakember dolgozik
nap mint nap a közszolgáltatásokban Miskolc rendjéért,
biztonságáért és fejlődéséért.
A városvezetés felmérve az
önkormányzat anyagi lehetőségeit, folyamatos béremelé-

sekkel, időről-időre megosztja
a sikert és a megtermelt hasznot mindenkivel, aki közreműködött annak elérésében.
Miskolcon az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál, valamint a városi közszolgálatban dolgozók
bértömege – azaz az összes
bérre fordítható költség – 42
százalékkal nőtt 2017. január
1. és 2019. január 1. között. Ez
a növekedési ütem jóval nagyobb az országos átlagnál.
– Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata január 1-ig visszamenőleg most
újabb 8 százalékkal emeli meg
a városháza, az önkormányzati intézmények és nonprofit
társaságok, valamint a Miskolc Holding és tagvállalatai
számára biztosított bértömeg
összegét. Ez több mint hatezer miskolci dolgozó számára
jelent újabb fizetésemelést –
hangsúlyozta Kriza Ákos.
A Miskolc Holding tagvállalatainak dolgozói – az MVK
Zrt. kivételével – a februári fizetésükkel, március 8-án
kapják az első megemelt bért,
és ekkor kapják meg a január
1-ig visszamenőleg járó különbözetet is. A városháza, az
önkormányzati intézmények
és nonprofit társaságok, valamint az MVK Zrt. dolgozói
hóközi kifizetés formájában
kapják meg a béremelés összegét január 1-ig visszamenően.

közbiztonság javítására. A nyomortelep felszámolási miskolci
program dinamikája 2019-ben
változatlan marad, megvan rá a
költségvetési fedezet.
2019 – ben úgy költhetünk
majd tizenhárom milliárd forintot miskolci építkezésekre,
beruházásokra, hogy ebben az
összegben nincs benne, az országos jelentőségű új, tapolcai
wellness és fürdőközpont gigantikus beruházása. A Nemzeti Várprogram keretein belül,
folytatódik az idén a Diósgyőri
vár újjáépítése. Elkezdődik az új

miskolci Művészeti Központ –
Iskola és Művelődési Centrum
beruházás, a volt kereskedelmi
iskola épületének felhasználásával. A regionális centrum város
szerepe Miskolcnak megkívánja, hogy legyen „A” kategóriás irodaháza – ennek jegyében
az egykori leánykollégium átépül hipermodern irodaházzá.
A városi nagyberuházók, nagy
cégek szakembergárdájának a
XXI. századi igényeknek megfelelő színvonalú elszállásolása
céljából épül át apartman házzá, a Szentpéteri kapui torony
épület.
Az adóbevételek 2018-ban
már több mint 15 milliárdot
tettek ki, ami várakozáson felüli eredmény. A befektetők látják
a vállalkozásbarát környezetet,
a tettre készséget, az akarást.
Nemcsak a rendszerváltozás
utáni legnagyobb beruházás,
hanem minden idők egyik legnagyobb helyi gazdasági beruházása a Lufthansáé.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Miskolc Megyei
Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – Településszerkezeti Tervének,
Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási
Tervének – felülvizsgálata
elindult.
A tervezési terület Miskolc
Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területe. A tulajdonában álló ingatlan hatályos
építési szabályainak megismeréséhez szeretnénk segítséget nyújtani.
A hetey.tibor@miskolc.hu
e-mail címre küldött, az in-

gatlan adatait (cím, helyrajzi
szám) tartalmazó e-mailjére
válaszolva megküldik az ingatlan beépítési lehetőségeit és
korlátozásait felsoroló adatokat, amely alapján eldöntheti,
hogy van-e módosítási kérése,
változtatási igénye.
A felülvizsgálattal kapcsolatos kéréseiket, észrevételeiket jelen felhívástól
számítva, 2019. március 22ig írásban Kriza Ákos polgármester nevére címezve
tehetik meg a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztály 3525 Miskolc,
Városház tér 8. címen, vagy
e-mailben a varosepites@
miskolc.hu címen.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
Nagy Ákos önkormányzati képviselő, lakossági fogadóórát tart 2019. március 26-án (kedden),
17 órától a Bársony János úti Általános Iskolában
(Bársony J. u. 27/A.). Meghívott vendégek: Czumbil
Péter körzeti rendész, illetve a Városgazda Kft. munkatársai.
Kovács László önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart 2019. március 22-én (pénteken)
17 órai kezdettel az Ady Endre Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel vár.
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Miskolci Napló
Boros Imre:

Rövid ideig tartó
betegség után,
81 éves korában
elhunyt Koós
János táncdal
énekes, parodista-színész,
Miskolc város
Pro Urbe díjas
művésze.

Versenyképessé kell tenni a magyar
kis- és középvállalkozásokat

Elhunyt Koós János
Koós János 1937. november 21-én a romániai Gyergyószárhegyen
született,
Kupsa János néven. Származásáról így nyilatkozott:
„Édesanyám és édesapám
Erdélyben, a hargitai Gyergyószárhegyen lakott, igazi
székely családból származom, a rokonságom egy része most is Gyergyószárhegyen él.” 1941-ben Erdélyből
Miskolcra költöztek, ahol
édesapja nővére is lakott.
Házuk, a Kupsa-ház a Mindszent tértől 100 méternyire
volt. Szülei a városban tudtak nyitni egy fűszerüzletet,
de amikor államosították,
édesapja a Lillafüredi Palotaszálló karbantartó igazgatója
lett. 1957 és 1958 között a
Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolában tanult,
ezután pedig a Zeneművészeti Főiskola oboa tanszakát
végezte el. 1957 és 1960 között az Országos Pénzügyőr
Zenekarban játszott.
Ezután indult táncdalénekesi karrierje, a táncdalfesztiválokon hatalmas közönség- és szakmai sikereket
aratott. Három fesztivált is
megnyert, legemlékezetesebb dala ebből az időszakból talán a Kislány a zongoránál. 1966 és 1970 között
három filmben is szerepelt:
Az oroszlán ugrani készül
(1966), Bűbájosak (1969), A
gyilkos a házban van (1970).

A Mikroszkóp Színpad
tagjaként színész és parodista volt 1982-től 1985ig. Pályája itt kapcsolódott
össze Hofi Gézával, akivel
énekes-parodista duót alakítva számos sikeres színpadi és televíziós produkciót
készített. Később a karmesterséggel is megpróbálkozott: szimfonikus zenekart
vezényelt a Zeneakadémián
is, 1999-től televíziós szórakoztató műsorokat vezetett.
Felesége Dékány Sarolta
énekenő, lánya, Réka énekes
színésznő, a családi hagyományokat folytatva, Gergő fia is
zenével foglalkozik. Koós János örökzöld slágerei: Annyi
ember él a földön, Én, aki nála
jártam, Kapitány, Mondjátok
meg Máriának, Nem vagyok
teljesen őrült, Sír a telefon.
Koós János megkapta az
Artisjus zenei életműdíját,
a Hungarotontól életműlemezt vehetett át, és 2008-ban
ő kapta meg elsőként a tiszteletbeli pénzügyőr címet.
2014-ben Szenes Iván Életműdíjjal tüntették ki. 2016ban Miskolc várostól megkapta a Pro Urbe elismerést.
Koós János temetése március 20-án, szerdán lesz a Farkasréti temetőben. A szertartásra érkezők a Makovecz
terem előtti ravatalnál 13.30
és 14.30 között róhatják le kegyeletüket, a család kérésére
egy szál virággal.

– A multinacionális cégek szerencsére özönlenek
Magyarországra, mert itt
stabil a piaci környezet,
fizikai biztonság is van. A
magyar tulajdonú kis- és
középvállalkozásokat pedig
regionálisan és lehetőség
szerint világviszonylatban
is versenyképessé kell tenni
– hangoztatta Miskolcon
tartott előadásában Boros
Imre. A közgazdász a CÖF
Klub Miskolc meghívására
érkezett a városba.
Lengyel Attila, a CÖF
Klub Miskolc
vezetője érdeklődésünkre elmondta:
civil szervezetként múltunkkal, jele
nünkkel
és
j öv ő n kk e l
fogl alk oznak
a „Sorskérdések” című sorozatban. Ugyanakkor ki is tárják a világot és – mint például
a mostani előadás alkalmával
– globális témákat is tárgyalnak. Minden hónap utolsó
csütörtökjén tartják ingyenesen látogatható rendezvényeiket.
– Azt is feladatunknak
érezzük, hogy integráljuk
a közelünkben működő civil szervezeteket, együttműködjünk velük, bemutassuk,
és kölcsönösen látogassuk
egymás rendezvényeit – sorolta Lengyel Attila. A Sorskérdések sorozatban ezúttal
„a globalizált gazdaság jóté-

Március 15: ’48-as családi nap
a Szent István téren
Egész napos családi programokkal, dallal, tánccal,
huszárpróbákkal várják
az érdeklődőket március
15-én, a Szent István téren
9-16 óráig. Az elmaradhatatlan huszártábor mellett
a gyermekek ügyességi versenyeken vehetnek részt,
lesz tánctanítás és népzenei koncertek, valamint
kihagyhatatlan hagyományos magyar gasztronómiai finomságok.

Hagyományőrzők
mutatják be, milyen lehetett
az 1848-as huszárok, honvédek élete. Óránként bemutató, mozsárágyú lövés,
puska-pisztolylövés. A gyermekek nyeregbe is pattanhatnak. A 48-as toborzón,

teményeiről és átkairól” tartott előadást Boros Imre közgazdász, aki a globalizációt
a tűzhöz hasonlította. – Ha
túl közel vagy hozzá, akkor
megégsz, ha viszont túl távol
vagy tőle, akkor nem érdekes az egész. Kellő távolságot
kell tehát tartani, ugyanakkor
nem lehet tőle teljesen elszakadni sem. Nemzeti szinten
kell megmondani, hogy adott
esetben, egy-egy üzlet tekintetében mi a jó nekünk és mi
nem – fogalmazott.
Hozzátette, ha egy ország
kézben tartja a saját pénzét
és a nemzeti adósságát, akkor
„ez a tűz nem fogja agyoné-

getni”. – Ha
azonban túl
közel megy
hozzá, és Magyarországon
erre is volt
példa, akkor
jön a megszorítások tömkelege. Azaz
perzsel a tűz bennünket – fogalmazott a közgazdász.
– Ha mi azokat a tőkebefektetéseket vesszük igénybe,
amelyek magas hozzáadott
értékű munkahelyeket teremtenek, és komoly munkabéreket tudnak fizetni a
munkavállalóknak, az rendben van. Hátrányt az jelent,
amikor pusztán összeszerelési munkákat biztosítanak, és
a legkisebb baj esetén is kivonul az adott cég az országból
– ecsetelte Boros Imre.
A magyar gazdaság jelenlegi állapota kapcsán úgy
fogalmazott, a magyar tulajdonú kis- és középvállal-

kozásokat regionálisan és
lehetőség szerint világviszonylatban is versenyképessé kell tenni. – Ebben még le
vagyunk maradva. A multinacionális cégek szerencsére
özönlenek Magyarországra,
mert itt stabil a piaci környezet és fizikai biztonság is van.
Velük most elég jó alkupozícióban vagyunk, a saját belgazdaságunkkal kell törődnünk – hangsúlyozta.
Boros Imre egyebek mellett szólt a pénz szerepéről,
valamint a régi és az új pénzügyi-gazdasági válságok közötti különbségekről is. – Ma
a válság nem spontán jön,
nem kiszámíthatatlan, ez hazugság. Akik csinálják, azok
pontosan tudják, mikor és
mekkora összeomlást akarnak kirobbantani, és kinek a
nyakába akarják ezt varrni.
Fontos üzenet számunkra,
ami 2008-ban történt– fogalmazott a közgazdász.
KUJAN ISTVÁN

Menjünk világgá!

Megnyitották az Utazási
kiállítást Miskolcon
Pénteken délelőtt megnyitották a 26. „Menjünk világgá…” utazási kiállítást Miskolcon. A régió legnagyobb
idegenforgalmi rendezvényére március 8-án és 9-én
várják az érdeklődőket az
ITC székházba.

a katonai tábor területére a
besorozott újoncok léphetnek csak be. A kiképzés alatt
fegyverrel menetelni, sorakozni, katonanótákat énekelni tanulnak.
Az akadálypályán egyszerre két játékos indulhat majd,
lovon és zászlóval a kezében.
Átkelnek a hídon, átverekedik magukat az osztrák katonák sorfalán. A versenyben az nyer,
aki előbb tűzi
ki a várra a
nemzetiszínű
lobogót.
A kiképzett katonák
feg y vermás o l at o k k a l ,
eg yenruhában-őrségben

állnak az őrbódé előtt. A szülőknek alkalmuk lesz emlékképet készíteni róluk. A 48-as
sorskerék három kerekét megforgatva megtudhatjuk mi lett
volna belőlünk a szabadságharc idején. Igazi, hamisítatlan
XIX. századi vásári hangulattal mesterség-bemutatókkal is
várják a közönséget.
Kicsiket és nagyokat,
minden táncolni vágyót szeretettel vár a nap folyamán
a Szinvavölgyi Néptáncműhely és a Tényleg Zenekar.
A toborzó és palotás fergeteges hangulatáról a fantasztikus táncosok gondoskodnak 12.00-13.30 óráig.
Meleg italok, igazi platnin
sült krumpli lángos és más
finomságok várják az érdeklődőket.

Immáron 26. alkalommal
rendezik meg március 8-9-én
a Menjünk világgá… - Utazási
kiállítást, melynek két díszvendége idén a Kanári-szigetek
és a KolorCity-Kazincbarcika.
Az észak-magyarországi régió
legnagyobb utazási kiállításán
közel száz kiállító jelenik meg,
pénteken és szombaton, mintegy hatezer látogatóra számítanak a szervezők.
Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere a pénteki megnyitón kiemelte: akár rövid, belföldi útra indulunk, akár hosszabb,
külföldi utazásra, a legfontosabb, hogy biztonságban és kellemes élményekben legyen részünk. - Azok a kiállítók, akik
itt megjelentek, ilyen utazási
lehetőségeket kínálnak önöknek – hangsúlyozta az alpolgármester, hozzátéve: Miskolcon is

számos gyönyörű látnivaló van,
több olyan attrakciónk újult
meg az elmúlt években, amelyeket érdemes felkeresni.
A kiállítás idei külföldi díszvendége a Kanári-szigetek,
a belföldi pedig a KolorCity,
azaz Kazincbarcika.
A nyolc lakott szigetből álló
Kanári-szigeteket akár az európai
turisták Mekkájának is nevezhetjük. Raáb Szilvia, a ViaSale Travel utazási iroda ügyvezető igazgatója elmondta, az örök nyár
szigetein egész évben 22-32 fok
és napsütés van. Spanyolországhoz tartozva a szigetek az Európai Unió tagjai, így rendkívül
biztonságosak. Európai körülményeket, kedvező árakat találnak az ide érkező vendégek.
Harnócz Zsuzsa, a Barcika
Art Kft. kulturális és sportszakmai
igazgatóhelyettese

elmondta, az idén 65. születésnapját ünneplő Kazincbarcika volt már korábban a fiatalok városa, a szobrok városa,
a virágok és parkok városa,
és büszkén viselte a Nemzeti
Sportváros címet is. Ezeknek a
kitüntető címeknek a mai napig is szeretnének megfelelni.
Kiemelkedő mérföldkő a
város történetében a 2013-as
színrobbanás, a KolorCity városmárka születése. Modern és
fiatalos lendületével nagyszerű
színes falfelületek és street art
projekteket jöttek létre a településen. Az új koncepció központi kulturális és turisztikai
eleme a KolorFesztivál, amely
az ország talán egyik leghos�szabb összművészeti fesztiválja. A fesztivál idén is augusztus
1-20. között várja az érdeklődőket.
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Jubileumi díjátadó gálát tartott a Virtuális Erőmű Program a Parlamentben

Energiahatékony Önkormányzat
címet nyert el Miskolc
Tizedik, jubileumi díjátadó
gáláját tartotta a Virtuális
Erőmű Program (VEP) szerdán, a nemzetközi energiatakarékossági világnapon a
Parlamentben, ahol Pfliegler
Péter alpolgármester Miskolc képviseletében átvehette
az Energiahatékony Önkormányzat Címet. A gálát a
Magyar Innováció és Hatékonyság Kft. rendezte.
Áder János köztársasági elnök, a program fővédnöke a
rendezvényen úgy fogalmazott: a rendszerszintű problémákra rendszerszintű megoldásokat kell találni. Einsteint
idézve rámutatott: a problémáinkat viszont nem tudjuk
megoldani ugyanazon gondolkodás mentén, mint amikkel
létrehoztuk őket. Ez lehetne a
program mottója is.

hetek én, hogy csökkentsem
az energiafelhasználást? Mit
tehetek én, hogy csökkentsem
a széndioxid-kibocsátást? Mit
tehetek én, hogy csökkentsem
a klímalábnyomomat, hogy
unokáinknak élhetőbb bolygót hagyjunk örökül? Szerencsére egyre többen gondolják,
hogy ha mindannyian felelősen cselekszünk, akkor mindez
összeadódik. S elérhetővé válik
a közös cél, az elszabaduló klímaváltozás megakadályozása
– hangsúlyozta az államfő.
Az eseményt hivatalosan
Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnöke, az Országgyűlés korábbi elnöke, a program
védnöke nyitotta meg. Mint
fogalmazott, ez a nap egy felkiáltójel az életünkben; a nemzetközi energiatakarékosság
világnapja arra figyelmeztet

ben még csak 1,5 volt. Ma azokat díjazzuk, akik takarékoskodnak, s bizonyítják, hogy mi
magunk is jó praxissal szolgálunk a hétköznapokban.
M i n d a n ny i unk, családok,
gazdálkodó
s z e r ve z e tek ,
önkormányzatok felelőssége
az energiahatékonyság, a
környezet védelme – hangoztatta a tiszteletbeli elnök,
kifejezve reményét, hogy
még többen csatlakoznak a
példaértékű programhoz.
Molnár Ferenc, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója, arról szólt, hogy
az eredeti terveik szerint 2020ra akarták elérni, hogy egy 200
megawattnyi fosszilis energiát kiváltó „erőművet” hozzanak
létre – azonban már 2018-ra sikerült ezt elérni. – Nem dőltünk
hátra, úgy gondoltuk, hogy ha
hosszútávon is tartani tudjuk

az évi 70 megawattot, akkor
2030-ra megközelíthetjük
az 1000 mega
wattot. Ezzel a
paksi után mi
leszünk a második villamoserőmű – mutatott
rá, kiemelve, hogy a program
auditált mérőszámokat mutat
– ugyanakkor
tudást is átad,
szemléletfor
má
lást is végez.
V é c s i
György energetikáért és
közműszolgáltatásokért
felelős polgár-

takarít meg, és hét városi intézményt lát el villamosenergiával. –
Ezek azok a főbb projektek, amik
alapján Miskolc elnyerhette ezt a
címet – tette hozzá.
Vécsi György elmondta, hogy
a miskolciak is láthatják: számos óvoda és iskola újult meg
az elmúlt időszakban. Jelenleg
közel húsz óvoda esetében készültek el a tervek, így idén és

Az elismerést Miskolc önkormányzata nevében
Pfliegler Péter alpolgármester vette át
– Amikor ma a vállalatok
önkormányzatok, intézmények
energia-megtakarítással járó
döntéseiről beszélünk, akkor
óhatatlanul a klímaváltozásról
is szólunk. Sokan még ma is
csak tehetetlenül vonogatják a
vállukat, de egyre többen teszik
fel a kérdést maguknak: mit te-

minket: tegyünk azért, hogy
a kölcsönkapott Földet megőrizzük az unokáinknak is. –
Kérdés azonban, hogy ezzel a
kölcsönvett „jószággal” mi magunk hogyan sáfárkodunk? –
tette fel a kérdést Szili Katalin.
– Ma több mint 1,6-nyi
bolygót használunk, ez 2011-

Miskolc – további 8 megyei
jogú város mellett – Energiahatékony Önkormányzat címet
érdemelt ki. Ezt az elismerést
azok az önkormányzatok kapják, amelyek a kész terveken és
benyújtott pályázatokon túl
megvalósított és lezárt energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy
mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek. A borsodi megyeszékhelyet Pfliegler
Péter képviselte, ő vette át a városnak járó elismerést. Érdeklődésünkre az alpolgármester

elmondta, Miskolc 2011-ben
csatlakozott a Green City mozgalomhoz. – Ez nem azt jelenti számunkra, hogy pusztán a
zöld területeket növeljük, hanem azt is, hogy fenntartható
fejlődési pályára állítjuk a várost. Aki körbenéz Miskolcon,
az tapasztalhatja, hogy ez részben már megvalósult. De nem
dőlünk hátra – húzta alá az alpolgármester.

Hirdetés

A Green City jegyében történt fejlesztések között megemlítette egyebek mellett a

A Diósgyőri Gimnázium és a Miskolci SZC Andrássy
Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
„Energiatudatos Iskola” címet nyert
CNG-buszparkot, vagy az energiahatékonysághoz ugyancsak
kapcsolódó Bogáncs utcai napelemparkot. – Sok ilyen fejlesztésünk van, elég csak például még
a LED-világítás kiterjesztésére
gondolni, vagy a geotermikus
energia felhasználásáig – sorolta Pfliegler Péter. – Valóban
egy fenntartható várost építünk,
amit most egy országos díjjal is
elismertek. További fejlesztéseinkben is szeretnénk ezt a fenntarthatóságot megtartani, ezzel
is egy hatékony energia-menedzsmentet megmutatni.

mesteri biztos érdeklődésünkre emlékeztetett, Miskolc nem
most kezdte a megújuló energiák hasznosítását: 2010-ben
indult a depóniagáz-projekt,
a geotermikus energiát pedig
2013-tól használjuk, a belvárost,
valamint az Avast látják el távhővel. – Ez közel 50 százalékban
fedezi a város hőszükségletét –
mutatott rá.
Nemrégiben készült el az 1
megawattos naperőmű a Bogáncs utcai hulladéklerakón, ami
éves szinten több mint 1 gigawattóra villamosenergiát termel,
közel ezer tonna szén-dioxidot

jövőre az összes városi intézmény, ovik, bölcsődék, orvosi
rendelők, szociális intézmények
stb., megújulnak. És ez nemcsak
a nyílászárócserét és a szigetelést
jelenti, itt már okos megoldásokat is használnak majd. Okos ra-

diátorszelepekkel tudják például
szétválasztani a funkciókat egymástól. – 2021-re minden városi
üzemeltetési intézmény meg fog
újulni – húzta alá a polgármesteri biztos, hozzátéve: egy jelenlegi, hagyományos technológiával épült óvoda, bölcsőde, ha
megfelelő nyílászárókat, szigetelést kap, és beépítik az okos megoldásokat, akár 60 százalékos
megtakarítást eredményezhet
energetikai és költségoldalon is.
Tavaly az összes városi intézményt ellátták okos mérőkkel,
így a villamosenergia, a gáz, a
víz, a távhő folyamatos kontroll alatt áll, ezt is szeretnék tovább fejleszteni. – A Bogáncs
utcai naperőművel elindultunk
abba az irányba, hogy 2030-ra
a városi intézmények energetikailag akár 100 százalékban
önellátók lehetnek. Az intézményfejlesztéseink magukba
foglalnak napelemes beruházásokat is, 10-15 kilowattos
rendszereket helyezünk el az
épületeken. A távhő-szolgáltatásban is tovább fogjuk növelni
a megújuló részarányt – emelte
ki a polgármesteri biztos.

A Virtuális Erőmű Program (VEP) a köztársasági elnök által
fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb három uniós energiahatékonysági program közé választott fenntarthatósági kezdeményezés, melynek célja, hogy a partnerek energia- és
széndioxid-megtakarításait pályázatain keresztül összegyűjtse,
bemutassa, jó példáikat megossza és díjazza.
Az el nem használt és így fosszilis erőműben meg nem termelt, tehát kiváltott energiaegységekből egy virtuális „erőmű”
épül, ami mára az ország 6. legnagyobb villamos-erőművévé
vált. Mintegy 9 ezer vállalati, 350 ezer diák, több száz önkormányzati, valamint intézményi és lakossági partnerével a VEP
a legszélesebb körű nonprofit fenntarthatósági kezdeményezés
Közép-Kelet-Európában.
A programról szólva Áder János kifejtette: ennek feladata - a
tanácsadás mellett - a megtakarításra ösztönzés, a jó példák ös�szegyűjtése és mások számára is megismerhetővé tétele. - 2030ra szeretnénk megötszörözni az energia-megtakarítás mértékét.
Ez a mai paksi erőmű két blokkjának a teljesítménye – mutatott
rá Áder János.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Március 10-én, vasárnap, 17.00 órai kezdettel, a
Miskolc Televízió HívőSzó
című műsorában a minorita templomból közvetítenek
szentmisét, felvételről. A
szentmisét bemutatja: Szalkai Zoltán József plébános
A Kolping Akadémia következő előadása március
11-én, hétfőn 18.30-kor lesz
a Szent Anna Kolping-házban. Isten nem hagyja el az
igaz ügyet. 2019 – II. Rákóczi
Ferenc emlékéve. Szajkó Gábor, a Rákóczi Szövetség elnöki tanácsadójának előadása.
„A Tiszteletreméltó” címmel
másfélórás dokumentumfilm
készült Kelemen Didákról,

a szentéletű minorita szerzetesről. A film bemutatója
március 13-án, szerdán 15.30
órakor lesz a Művészetek Házában. A minorita templomban szerdánként is lesz keresztút, hétfőnként pedig a
Corda Pia ferences ájtatosságot végzik az esti szentmise
előtt. Kartal Ernő atyára, a minorita rend tartományfőnökére, a templom volt plébánosára emlékeznek születésének
90. évfordulóján jövő vasárnap, március 10-én 12 órakor
a minorita templomban. A
megemlékezés után a Versbarátok köre és a templom Szent
Ferenc-kórusa közreműködésével tartanak ünnepi műsort.
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„ISMÉT EL AKARJÁK VONNI A JOGOT,
HOGY MEGVÉDJÜK A HATÁRAINKAT”
Magyarország újra egy olyan korszak küszöbén áll, amikor
jogfeladásokra akarják bírni – mondta Kövér László, az
Országgyűlés elnöke a közelmúltban, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán tartott Kossuth Lajos-szoborcsoport avatásán.
Emlékeztetett,
Kossuth
Deák Ferenchez intézett Cassandra-levelében arról ír,
hogy az önálló magyar pénzügyekről, hadügyekről és
külügyekről való lemondással „elveszti nemzetünk az
alkotmányos állami élet legfőbb, legpraktikusabb életbiztosítékát”, és a történelem
tüzében olyan máglyává válik, amelyen „megégettetik
az osztrák birodalmi sas, és

amellyel együtt égettetünk
meg mi is”.
A házelnök elmondta, a Kossuth-pártiak szerint a történelem már eldöntötte a kiegyezés vitáját, a kiegyezés műve
ugyanis az első világháború
végén összeomlott. Saját katonai, pénzügyi és külpolitikai
érdekeinek önálló képviselete
híján Magyarország képtelen
volt megvédeni a határait és elveszítette történelmi területé-

nek kétharmadát, a magyarság
egyharmada pedig idegen hatalmak fennhatósága alá került.
Kövér László szerint most „ismét el akarják vonni jogunkat,
hogy megvédjük a saját határainkat, el akarják vonni az állami
szuverenitásunk azon jogosítványait, amelyekről az Európai
Unióhoz való csatlakozással
Magyarország egy percre sem
mondott le, hanem azok gyakorlását szabályozott módon
csak megosztotta az Európai
Unióval”.
Kiemelte, ezt a korszakot a
tervezői ma már egyre nyíltabban, ugyanakkor megtévesztő módon az „európai

egyesült államok korának”
nevezik, de a valóságban ez
a korszak az „európai felszámolt államok korát fogja
eredményezni”.
Ez a korszak ugyanis azzal
fenyeget, hogy Európa minden országa és minden népe
Európán kívüli politikai és
gazdasági érdekek áldozatává válik. Ez a korszak azt hozhatja, hogy a nemzeti államok
szövetségeként
létrehozott
Európai Unió nem szolgálni, hanem kiszolgáltatni fogja az európaiakat – fejtette ki
a politikus, aki szerint ebben
a tervben nem egyesíteni, hanem felszámolni akarják az

európai államokat „annak érdekében, hogy a kontinensünk emberi, természeti, gazdasági és pénzügyi erőforrásai
teljes mértékben alárendelődjenek külső, Európán illetve a
demokratikus döntéshozatal
és ellenőrzés hatókörén kívüli
érdekeknek”.
Kövér László hangsúlyozta, a magyarságnak a szabadság valójában az állami függetlenséget jelenti, mióta az a
mohácsi csatamezőn megrendült, „amikor Magyarország
a keresztény Európát védelmezve és Európa által cserben
hagyva megroppant a keresztényellenes túlerő súlya alatt,

majd három darabra hullott
szét”. Magyarország az Európai Unió tagjaként sem adja
fel szuverenitását – mondta az
Országgyűlés elnöke
Kövér László aláhúzta, nem
csak az az ország bukásra ítélt,
amely feladja önrendelkezését és önbecsülését, bukásra
ítélt az a birodalom is, „amely
felszámolja alkotórészeinek
önrendelkezését, amely a demokráciára hivatkozva felszámolja a demokráciát, és a
szabadság nevében elfojtja a
szabadságot”.

Dobrev Klára Európai
Egyesült Államokat szeretne

Helyi ellenzéki képviselők az
Európai Egyesült Államokról

Nagy feltűnést keltett a
közelmúltban, hogy a Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc pártelnök
feleségét, Dobrev Klárát
indítja a DK EP-listájának
első helyén.

Tompa Sándor (DK) önkormányzati képviselő:
„Egy szövetségben meg kell hozni kompromisszumokat”
A Demokratikus Koalíció meg kell hozni kompromisszu- jellege megalapprogramjában benne van, mokat. Nem találtuk fel a spa- maradhatna.
hogy Európa részei voltunk, nyolviaszt és nem is akarunk Ha józanul kövagyunk és szeretnénk azok is semmi különlegeset ráerőltet- zelítjük meg a
maradni, szorosabb kötelék- ni senkire, csak azt látjuk, hogy kérdést, nehéz
ben. Merthogy a történelem az Európai Unió erősödhet, ha ezzel nem egyetérteni, a párazt bizonyítja – gondoljunk integrálni tudjuk a forrásokat, tunk EP-listavezetője nagyon
csak akár az Osztrák-Magyar a munkaerőt, de akár a tudást, helyesen emelte ezt be a monMonarchiára –, hogy az erős, a kutatásokat is. Nem hinném, danivalójába.
Erősebbek lennénk, ha
nagy területtel, nagy népesség- hogy egy ilyen szövetséggel el
gel bíró államok az igazán sike- kellene felejteni például a nyel- szo
rosabbra fűznénk az
resek. Egy szövetségben persze vünket, az országok nemzeti együttműködést.

A sajtóban „családi vállalkozást” emlegettek, s további feltűnést keltettek Dobrev
Klára első megnyilatkozásai,
aki a Demokratikus Koalíció
jövendő programját röviden
így foglalta össze: „Mi az Európai Egyesült Államokat fogjuk építeni.” Az ATV Egyenes
beszéd című műsorában pedig
Dobrev Klára úgy nyilatkozott:
„nincsenek bevándorláspárti
tervek, nincsenek bevándorláspárti politikusok. Nincse-

nek olyan sem a magyar, sem
az európai politikában, akik a
migrációt támogatnák”.
Dobrev szerint az elmúlt
évek azt bizonyították, hogy
az Európai Unió egyre egységesebbé kezd válni. Példaként hozta Macron és Mer-

kel lépéseit, amelyek szerinte
egyre közelebb visznek bennünket az Európai Egyesült
Államokhoz. Mint mondta,
az európai parlamenti választásokon nagy kérdés lesz,
hogy a választók a nacionalizmus ellen szavaznak-e.

Hidvéghi Balázs:
„Szemrebbenés nélkül megszavaznák az összes
bevándorláspárti javaslatot”

Ha Dobrev Klára szerint
nincsenek bevándorláspárti tervek és bevándorláspárti politikusok, akkor hogyan
reagál arra, hogy saját férje, Gyurcsány Ferenc szerint
Magyarországnak kifejezetten javára válna, ha befogadná a bevándorlókat – tette fel
a kérdést Hidvéghi Balázs a
Fidesz kommunikációs igazgatója.
Gyurcsány Ferenc és pártja Európai Egyesült Államokat akar, és újdonsült listavezetőjük ismét világossá
tette, hogy a DK politikusai
továbbra is Brüsszel érdekeit

képviselnék Magyarországon.
Hidvéghi Balázs szerint Dobrev Klára jelölése más fontos
kérdéseket is felvet. Mint fogalmazott: úgy tűnik, hogy
Gyurcsány Ferenc felesége
szívesen venné az európai
parlamenti képviselőséggel
járó mentelmi jogot is. „Dobrev Klára ugyanis úgy akar az
Európai Parlamentbe menni,
hogy a mai napig nem válaszolt arra a kérdésre: hogy
mi is volt az ő igazi szerepe a
Czeglédy-botrányban”.
Hidvéghi Balázs szerint abban biztosak lehetünk, hogy
Dobrev Klára „szemrebbenés

nélkül megszavazná az ös�szes brüsszeli bevándorláspárti javaslatot”. Mint mondta, Gyurcsány Ferenc és társai
a brüsszeli bevándorláspárti
politika egyik leghangosabb
képviselői Magyarországon.
A DK európai parlamenti képviselői az elmúlt években minden brüsszeli bevándorláspárti
javaslatot
megszavaztak: támogatták a
migránsvízum és a kötelező kvóta bevezetését, a Soros-szervezetek támogatásának növelését, a migrációt
elutasító országok megbüntetését – mutatott rá Hidvéghi Balázs, aki külön kiemelte Niedermüller Péter
tevékenységét. Mint mondta, a DK európai parlamenti
képviselője kifejezetten aktívan vesz részt ezeknek a terveknek a kidolgozásában.
Főelőadója volt például
a menekültügyi ügynökség
létrehozásáról szóló javaslatnak, amely beleszólhatna, ellenőrizhetné és csaknem felül is írhatná a menekültügyi
eljárást egy-egy tagállamban.
Ugyancsak támogatja a tagállamok határvédelmi jogának gyengítését is - tette
hozzá.

Simon Gábor (MSZP) miskolci frakcióvezető
„Az MSZP támogatja a szorosabb európai integrációt”
Az MSZP is határozottan kiállunk a ma- a kormány ezt nem akarja
egy
önálló gyar nemzeti érdekek kérlel- megtenni. Ebben szorosabb
párt és mint hetetlen európai érvényesítése integrációt pártolunk, mert azt
ismert, külön és az európai értékek magyar- gondoljuk, hogy az Európai
indul az Euró- országi képviselete mellett.
Ügyészségnek fontos szerepe
pa parlamenti választáson. A
Bizonyos kérdésekben az lenne abban, hogy ne lopják el
Magyar Szocialista Párt kong- MSZP támogatja a szorosabb a pénzt. Hiszen azt azért adja
resszusa elfogadta az EP-vá- európai integrációt, egyetér- az EU, hogy a magyaroknak
lasztási programját „Haza. tünk például azzal, hogy Ma- jobb legyen, és a magyarok
gyarország is csatlakozzon gazdasági felzárkózása egyre
Szeretet. Európa” címmel.
Ebben egyebek mellett ar- az Európai Ügyészséghez. erőteljesebben megvalósuljon
ról is szó van, hogy továbbra Skandalumnak tartjuk, hogy Európa irányába.
Jakab Péter (Jobbik) országos szóvivő:
„Van ahol több önállóságra, máshol szoros együttműködésre van szükség”
Van, ahol több önállóság- mel. Szintén
nak kell dönteniük. Azonban
ra, máshol erősebb közös szoros euróez sem gyengíti, hanem erőfellépésre van szükség: kö- pai
együttsíti Európát, ami elengedhezös érdek például a bérunió, m ű k ö d é s r e
tetlen ahhoz, hogy felvegyük
vagyis a magyar és kelet-eu- van szükség
a versenyt a 21. század egyrópai bérek felzárkóztatá- a korrupció
mással is rivalizáló globális
sa az uniós átlaghoz, ezáltal elleni küzdehatalmi-gazdasági központmegállítva az elvándorlást, lemben, ezért is támogatjuk jaival. Az európai nemzetek
mint ahogy a bevándorlással az európai ügyészséghez való csak egy erős, igazságos és
szemben is csak egy erős Eu- csatlakozást. Oktatási és kul- biztonságos Európában marópa tud hatékonyan fellépni turális kérdésekben viszont radhatnak fenn, nincsen más
erős, közös határvédelem- az európai népeknek maguk- út.
Pakusza Zoltán (Mi Hazánk Mozgalom) képviselő:
A Mi Hazánk célja az Északi Civilizáció védelme
Semmilyen Északi Civilizáció védelme,
körülmények az erős nemzetek Európája,
között nem amely gazdasági szálakkal
tudjuk támo- összekapcsolódó, egymást
gatni az Eu- tisztelő, de független erős orrópai Egye- szágokból áll. Míg őseink a
sült Államok vérüket és az életüket adták
létrehozásának gondolatát. a szabad és független MaLátni kell, hogy ez a törek- gyarországért, nekünk azt
vés nem szól másról, csak kell megőrizni, erősíteni és
az európai népek egy közös utódainkra hagyni. Ehhez
masszában történő felolvasz- elengedhetetlenül fontosnak
tásáról. A multik érdekeit tartjuk, hogy a magyarorszáképviselve olcsó munkaerő gi bérek zárkózzanak fel az
és fogyasztótömeg létrehozá- európaiakhoz, a multicégek
sa a cél. A Mi Hazánk célja az a gazdasági diszkrimináció

helyett a kelet-európai gyáraik bérét kezdjék el felzárkóztatni a nyugati cégeikéhez. Családi pótlékot pedig
csak az kapjon, aki becsülettel neveli gyermekeit és teljesíti szülői feladatait. Ös�szességében olyan Európát
szeretnék, ahol nem az a lehetőség, hogy külföldre lehet menni dolgozni, hanem
az, ha az ember szülőföldjén,
ahol szülei, barátai élnek,
ősei nyugszanak, becsületes
munkából becsületesen meg
tud élni.
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EURÓPAI NŐ, ÉVEZREDES KULTÚRA, VALLÁS ÉS TÁRSADALOM

A nők helyzete, szerepe a keresztény Európában
Az elmúlt héten rendezte meg a „Nő a Partnerség:
Európai nő” című háromnapos konferenciát a Nő a
Siker Alapítvány, a Lillafüredi Palotaszállóban. A Nő a
Siker (NAS) Alapítvány idei
konferenciájának idei témája
az európai nő, az évezredes
kultúra, vallás és társadalom
- a nők helyzete, szerepe a
keresztény Európában volt.

Mint elhangzott, az „öreg
kontinens” történelme során
a nők társadalomban elfoglalt
helye, jelentősége, közéleti szerepvállalása hatalmasat változott, fejlődött. Az évszázadok
során eljutottunk oda, hogy a
férfi egyenrangú társa lett, dolgozhat kedve szerint, a család
mellett is, közéleti, sőt politikai
szerepet is vállalhat és természetesen ugyanazon jogok illetik meg, mint férfi társait.
Ma a „trendi” nő, sikeres a
munkájában és a családban is,
úgy, hogy még magára is jut ideje. Aki szeretne otthon marad és
neveli a gyermekeit, de, aki akar
az atipikus foglalkoztatási formáknak köszönhetően, dolgozhat is. Egyszóval ma a nők maguk döntik el, hogy milyen úton
induljanak és milyen pályát válasszanak. Meghatározó szereplői lettek a társadalomnak, közéletnek. Ezen óriási változások
közepette az évezredes kultúra,
hagyományok és értékek maradtak, és meghatározzák az európai nők, férfiak gondolkodását, mindennapjait. Múlt nélkül
nincs jelen, sem jövő. Ez jelenti
a biztonságot, a folyamatossá-

got, az identitást. Biztonságban
otthon, az országban és a kontinensen. Európa jövője a tét.
Több, mint 300 résztvevő,
számos civilszervezet határon
innen és túl, csatlakozott a tudásmegosztó tanácskozáshoz,
ahol a jó gyakorlatok megosztásával számos olyan példát ismerhettünk meg, amely további
sikereket hozhat a női szervezetek együttműködésében.

Az előadások és workshopok mellett ezúttal kiegészült
az ifjúsági szekcióval, amely
bemutatta a két legjelentősebb
szocializációs színtér – az IKT
és az iskola által jelzett világ –
sajátosságait, negatív jellemzőit
és hatásait, ráirányítva a felnőtt
társadalom figyelmét ezen veszélyekre, ugyanakkor az érintettek számára megoldási, kezelési lehetőségeket mutatott be.
A rendezvény fővédnöke Varga Judit, Európai Uniós kapcsolatokért felelős államtitkár

volt, házigazdaként Csöbör Katalin, a NAS alapítója, ország�gyűlési képviselő köszöntötte a
résztvevőket. Mint elmondta, a
21. század elején olyan új világ
kezd kibontakozni a szemünk
előtt, amely egyre inkább tagadja a különbségeket és a különbségek jelentőségét. – Ebben
a környezetben arról beszélni,
hogy az európai nő – az más, talán merész vállalkozásnak tűnik.
Természetesen azzal, hogy azt
mondjuk, hogy az európai nő
más, nem akarunk senkit megbántani, pláne megbélyegezni.
Pusztán azt akarom érzékeltetni, hogy a női szerepeknek kulturális alapjuk van; Európában a
női szerepek jelentősen eltérnek

A konferencián Mrs. Joanna Maria Azzi, a Libanoni
Köztársaság Nagykövete kiemelkedő szakmai munkájáért
elismerést adott át Csöbör Katalinnak

más kultúrák mintáitól. Ezek a
szerepek a görög-római kultúrára, majd pedig döntően a kereszténységre, a Bibliára építkeznek.
Azt pedig, hogy a vallás döntően befolyásolja a szerepeket, mi
sem mutatja jobban, mint hogy
más kultúrákban is így van ez –
hangsúlyozta a politikus.
Csöbör Katalin kiemelte: továbbra is szeretné azt az életformát, ahol a férfiak előreengedik
a nőket az ajtóban, feladják és
lesegítik róluk a kabátot. – Én
természetesen viszem a háztartást, gondoskodom a gyerekeink neveléséről. Ők pedig mamának szólítanak, és az apjuk
sem „szülő 2”. Emellett megpróbálom kiteljesíteni az egyéni
karrieremet is, és bebizonyítom,
hogy a munkában is megállom
a helyem mindenféle kvóta nélkül. A pozitív diszkriminációt
meghagyjuk a hátrányos helyzetűeknek. A családalapítás és
a gyermekvállalás mellett még

egy dolgot tartok fontosnak.
Úgy kell a következő generációt
felnevelnünk, hogy az testi-lelki
egészségben nőjön fel; meg kell
tanítanunk nekik, hogy életvitelük kialakítása önző módon
ne csak saját magukról vagy
legfeljebb saját családjukról
szóljon, hanem tanulják meg

ni azt a rákövetkező generációnak – hangsúlyozta a képviselő.
A konferencia előadói között
szerepelt Járóka Lívia, az Európai Parlament alelnöke, György
László, gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelős államtitkár, Szalay-Bobrovniczky Vince,
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
Hollik István, országgyűlési
képviselő, kormányszóvivő, Demeter Ervin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja, Haraszti Judit, az
EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója, Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a
Századvég Alapítvány jogi szakértője, Csomai Kamilla, MAVIR

óvni tágabb környezetüket,
környezettudatosan, egészségtudatosan élni és így továbbad-

Zrt., vezérigazgatója valamint
Ferencz Orsolya, űrkutatásért
felelős miniszteri biztos is.

Hubay György országgyűlési képviselő és Nagy Ákos
önkormányzati
képviselő
a Bársony János úti Óvoda
hölgy-dolgozóit köszöntötték a nemzetközi nőnap al-

kalmából. – Szeretném megköszönni a hölgyek áldozatos
munkáját. Önök nem csupán
feleségek, anyák vagy nagymamák, az önök munkája
nagyban hozzájárul a ma-

gyarság jövőjéhez is. Önök
nevelik az emberpalántákat, s
ezért hatalmas köszönettel és
hálával tartozunk – hangsúlyozta köszöntőjében Hubay
György.

NŐNAPI KÖSZÖNTÉSEK

Pénteken délelőtt Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében köszöntötte Kriza Ákos polgármester a városháza női dolgozóit.
– Mint tudjuk minden sikeres

férfi mögött áll egy nő. Nos,
mögöttünk nem is egy, hanem
rengeteg hölgy munkája áll,
így nagyon szerencsésnek és
sikeresnek mondhatjuk magunkat, hiszen ilyen nagysze-

rű segítségünk van – hangsúlyozta Kriza Ákos. Mintegy
400 hölgynek köszönték meg
áldozatos munkáját és nyújtottak át virágot a városháza
férfi dolgozói.
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„Matematikából is helye van nemzetközi színtéren
Miskolcnak és a Hermannak”
A miskolci Havasi Marcell
is utazik a 6 fős magyar válogatott csapattal a nemzetközi matematikaversenyre,
amit áprilisban rendeznek
meg Hanoiban, Vietnám fővárosában. Marci a Herman
gimnázium tanulója és fiatal
kora ellenére már számos elismerés birtokosa.
A Hanoi Opern Mathematics Competitiont vagyis a Hanoi Nyílt Matematika Versenyt
2004-ben szervezték meg először junior, azaz 8. osztályos és
senior kategóriában, a 10. osztályos diákok számára. A verseny 2018-tól más országokból érkező csapatok számára is
nyitottá vált, de csak meghívás
alapján vehetnek részt rajta a
külföldi csapatok. Magyaror-

szág meghívást kapott a versenyre.
Havasi Marcell Milán a
Herman Ottó Gimnáziumban
tanul. Madarász Péter, az iskola
igazgatója elmondta: októberben kapták meg a Klebelsberg
Központ felhívását a nemzetközi versennyel kapcsolatban.
A jelentkezők először egy online válogató versenyen vettek
részt, ahol kategóriánként 21
tanulót választottak ki. Számukra felkészítő foglalkozásokat szerveztek Budapesten. Ez
két fordulós versennyel zárult,
itt választották ki kategóriánként a legjobb 6 tanulót, akik
Magyarországot képviselhetik
a Hanoiban megrendezésre kerülő versenyen. – Iskolánkból
két 8. osztályos és három 10.
osztályos tanuló jutott tovább

a felkészítő foglalkozásokra.
Espán Gergely és Rokonay Szonja a 12 legjobb közé is bejutott,
de az utolsó fordulóban nem
sikerült a 6 között végezniük,
Viszont Havasi Marcell Milán
bejutott a hazánkat képviselő
legjobb 6 tanuló közé - mondta el az igazgató.
Havasi Marcell több tantárgyból is rendszeresen vesz részt
tehetséggondozó foglalkozásokon. A matematikaversenyeken
minden évben az ország legjobbjai között szerepel. Most a
szokásos szakkörökön túl egyéni foglalkozások keretében próbáljuk felkészíteni a nemzetközi
megmérettetésre, hiszen vannak
olyan témakörök, amelyek a versenyen előfordulhatnak, de mi
még csak érintőlegesen foglalkoztunk velük, az országok tan-

tervei közötti különbségek miatt. Nagy reményekkel várjuk a
megmérettetést és szurkolunk,
hogy megmutassuk: matematikából is helye van a nemzetközi színtéren Miskolcnak és a
Hermannak - hangoztatta Madarász Péter.
Marcell nemrégiben második alkalommal nyerte el a
„Magyarország Jó tanulója Jó sportolója” díjat. – Amikor
felmerült, hogy részt veszek
a selejtezőn, nagyon örültem,
hogy esetleg Vietnámba mehetek a versenyre, ám mikor
megláttam a feladatokat az
első fordulóban, már csak titkon reménykedtem. Az egyre
nehezebb feladatok és a zsenik láttán egyre jobban kezdtek szertefoszlani az utazáshoz
fűzött reményeim, a szüleim és

Kézműves Kupa 2019

– Jól ismert a szakképzés
kiemelt helyzete, és ez a rendezvény is a szakképzés erősítését szolgálja. A szakmai
tudás
megmérettetésének
fontos eszközei a különféle
versenyek, így a miskolci Kézműves Kupa is – hangsúlyozta
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke.
Kovács Attila, a BOKIK Kézműves Tagozatának elnöke
arról szólt, hogy idén lényegesen több nevezés volt, mint
tavaly. – Több mint 250-en
neveztek a versenyre, tavaly
ez a szám mindössze 180-200
volt – hangoztatta. Nagyon
sok kategória volt idén is - külön a szakmunkástanulóknak
és a felnőtteknek – fodrászok,
kozmetikusok,
műkörmösök, szempilla-építők egyaránt
megtalálhatóak voltak a mezőnyben.

Mint elhangzott, Magyarországon jelentős a szakemberhiány, de a szépészeti szakmákban ez annyira talán nem
érződik. Nagyon sok az érdeklődő fiatal, aki ezt a pályát választja. – Nagyon boldog lennék, ha más szakmákban is
hasonló létszámmal tudnánk
rendezni versenyeket. Ez a
miskolci rendezvény az egyik
legjelentősebb az országban,
ilyen szép számmal egy versenyen sincsenek jelen a szakma
képviselői. - Külön rangot ad,

ha valaki ezen a megmérettetésen első, második, vagy harmadik helyezést ér el – hangoztatta az elnök.
Pataki Zsuzsi, szakoktató,
mesterfodrász, zsűritag érdeklődésünkre elmondta, megjelennek a versenyen a nemzetközi trendek, egyáltalán nem
vagyunk lemaradva. – A férfiaknál évek óta erősödik az
úgynevezett „borbély csata”, és

kémia, fizika szakkörökre is.
Versenyszerűen úszom, jelenleg korosztályos válogatott vagyok. Ez nagyon sok idővel és
energiával jár, de szeretem, s
amíg nem megy a tanulás rovására, addig csinálni fogom.
Részt veszek a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programban is, itt olyan
érdekes dolgokat tanulhatok meg, amikre az iskolában
nem mindig lenne lehetőség mondta még el Marcell.

Kovács Attila újabb sikere

A szépészeti szakma fellegvárává
alakult a Ferenczi
Új helyszínen, a MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi
Szakgimnáziumában tartották idén az ország legnagyobb szépészeti szakmákat
felsorakoztató versenyét, a
Kézműves Kupát. A BOKIK
által szervezett Nemzetközi
Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Műkörömdíszítő
és -építő Bajnokság, Kisgergelyné Tolcsvai Mária és
Lapis Imre Emlékversenyen
mintegy 250 nevező mérte
össze tudását.

a tanáraim tartották bennem a
lelket – nyilatkozta a diák.
- Egészen hihetetlen élmény
volt, amikor aztán végül kiderült, hogy én is a magyar csapat
tagja leszek majd. Nagyon várom a versenyt, Madarász Péter igazgató úr és Juhász Attila,
az osztályfőnököm, matektanárom készít fel, heti 1-1 órában.
A verseny a vietnámi tananyag
szerint zajlik, ami nálunk 9-edikes, néhol 10-edikes anyag. A
feladatsor angol nyelvű feladványokat tartalmaz, melyeket angolul is kell levezetni, ezt is gyakorlom – tette hozzá Marcell.
A diák arról is szólt, több
területen is kipróbálta, kipróbálja magát, így a jövőben könnyebb lesz a választás, hogy mi legyen a hivatása.
– A matekon kívül járok még

Idén is tarolt
a miskolci cipész
A háromévente megrendezett Kézműves Cipőkészítők Európai Bajnokságán,
Wiesbadenben Kovács Attila, miskolci cipészmester
ismét hatalmas sikert aratott. Négy nevezett cipőjével négy aranyérmet és egy
külön díjat is elnyert.

a „modern klasszikus vágás és
szárítás” kategória, ami rendkívül nagy szakmai felkészültséget igényel. A másik kategória a
fonás, ami még mindig nagyon
sokakat vonz, és még mindig
újnak tekinthető műfaj.
Rádai-Vargyasi Anikó „felnőtt kozmetika” kategóriában
indult, itt most a négy évszak
volt a téma. – A komplett stylingot mi készítettük a haj-

jal, és a sminkkel együtt, mert
itt a teljes összkép a lényeg –
mondta el. Mint megtudtuk,
vizesbázisú festék volt az alapja a sminknek, amire porral és
csillámokkal dolgozott. Anikó
tavaly is ugyanebben a kategóriában indult, akkor első helyezést ért el.
Az idei rendezvény tizenhetedik alkalommal viselte a
Kisgergelyné Tolcsvai Mária,
és tizenkettedik alkalommal a
Lapis Imre Emlékverseny elnevezést. A verseny ideje alatt
szakmai bemutatókat tartottak, melyek a legújabb ismeretek megszerzésének lehetőségét kínálták a fodrász,
kozmetikus és műköröm-díszítő szakemberek és a szolgáltatások iránt érdeklődő közönség számára. A rendezvényt a
szépészeti szolgáltatásokhoz
kapcsolódó egész napos vásár
és szakmai tanácsadás is színesítette.

A miskolci cipőkészítő
mester sorra tarol a nemzetközi versenyeken sorban
nyeri el a legrangosabb díjakat. A wiesbadeni versenyre
a cipészek saját kezűleg, az
ötlettől a megvalósításig, hagyományos kézműves technológiával készített cipőkkel pályázhattak. A miskolci
cipészmester 2016-ban és
2013-ban is kitűnően szerepelt a versenyen – 2019-ben
sem volt ez másként.
– Az alkotómunka már jóval korábban elindul az ember
fejében, egy-egy ilyen verseny
előtt – nyilatkozta lapunknak

gyományos módon, varrott
talppal készült lábbelikkel lehetett nevezni, amiket az utolsó öltésig a nevező cipésznek
kellett elkészítenie. A lábbeliket a zsűri többféle szempont
alapján pontozza, eszerint
kaphattak bronz, ezüst, vagy
arany minősítést, érmet. Sok
pontot és különdíjat olyan
újításokkal lehetett szerezni,
amiket korábban mások még
nem alkalmaztak.
A harmadik generációs magyar cipésznek, Kovács Attilának már a nagyapja is csizmadia volt, az édesapja pedig
cipész, így elmondható, hogy

Kovács Attila. Mint mondta, az előző három versenyen
ő volt a legeredményesebb
résztvevője a mezőnynek, így
most még nagyobb kihívást
jelentett számára, hogy valami újat mutasson a zsűrinek.
- Úgy gondolom sikerült, hiszen mind a négy pár cipőm
aranyérmes lett, plusz egy különdíjat is magaménak tudhatok – emelte ki hozzátéve:
rajta kívül még két másik magyar versenyző is kiváló eredményekkel térhet haza.
Mivel kézműves cipők versenyéről van szó, így csak ha-

családjukban
apáról-fiúra
öröklődik ez a sajátos tudomány, kézügyesség. Bár fiatalon kiderült, hogy Attilának
van tehetsége a szakmához,
állítása szerint mégsem volt
biztos, hogy ő is ezen az úton
indul el. Tinédzserként még
egészen más elképzelése volt
arról, mivel szeretne foglalkozni. Végül azonban a „vér
nem vált vízzé”, ő is kitanulta
ezt a szakmát és egyre inkább
ebben kezdte el látni a jövőjét.
Húsz éve már, hogy megalapította a saját vállalkozását, és
sorra nyeri az elismeréseket.
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Fejezetek a miskolci vendéglátás történetéből (4. rész)

SZÁLLODA A HÁROM RÓZSÁHOZ
Miskolc legfrekventáltabb
részén, a Széchenyi- Kazinczy utcák sarkán lévő, grandiózus épületre felnézve ma
már semmi nem árulkodik
arról, hogy itt egykoron a
város egyik legnagyobb szállodája állott. Legalábbis első
ránézésre. A mai Széchenyi
utca 33. szám alatt található
épület joggal pályázhatott
volna a legtöbbször nevet
változtató szálló rekordjára.
A mai épület helyén 1702ben egy Kura nevű kocsmát
emlegetnek, ami bérlőjéről,
egy bizonyos Szikszai Kura
Jánosról kapta a nevét. Az
italkimérő évtizedekig működhetett ezen a diósgyőri
koronauradalomhoz tartozó
területen egészen addig, amíg

korcsmához istálló, 14 hordó
bor tárolására alkalmas pince, mészárszék és zsindelytetős
kocsiszín is tartozott.
A különböző, 18-19. századi lajstromokból az is kiderül, hogy ez a létesítmény még
nem teljesen a mai területén
helyezkedett el, sőt, egyes feljegyzések pontosan azt a hibát
róják fel a szálló tulajdonosának, hogy annak telke osztozik
négy magánházzal, közös bejárattal, amiből több konfliktus is adódott, csökkentve ezzel a vendégek komfortérzetét.
Holott a Három Rózsának
már ekkor is impozáns vendégei voltak. Előbb Kossuth
Lajos, zempléni útjáról Pest
felé menet szállt meg itt 1840.
augusztus 16-án, sőt beszédet
is intézett a miskolciakhoz,

helyére 1767-ben az uradalom új épületet emeltetett. A
Három Rózsa korcsmának keresztelt vendégfogadó 5 szobával, saját konyhával várta a
vendégeit. Egy 1775-ös uradalmi összeírás részletezi a
fogadó felszereltségét, tételesen számba véve azt is, hogy a

azonban azt – a közhiedelemmel ellentétben – nem a mai
sarki épület teraszáról tette, hiszen az ekkor még nem volt a
szálló része. Miután 1851-ben
Albrecht főherceg, az újonnan
kinevezett katonai és polgári kormányzó megszállt a fogadóban, a tulajdonos koro-

nauradalom Grand Hotelre
keresztelte át a létesítményt,
tisztelettel adózva ezzel a neves vendégnek.
Az 1870-es évek mozgalmasan teltek. Előbb 1872-ben
megszűnt a koronauradalom
tulajdonjoga, a szállót elárverezték, így azt 48.000 forintért megvásárolta két miskolci lakos, Szabó Gyula és Pilta
Miklós azzal a nem titkolt céllal, hogy a sarki telket is megszerezve egy minden igényt
kielégítő, impozáns szállodát
építsenek. A patinás külsővel
és reprezentatív belsővel megépült szálló 1878 januárjára (a
nagy árvíz előtt 7 hónappal)
készült el, majd novemberben
nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt Grand Hotel
Stőgermayer néven. A szálló ekkor 40 vendégszobájával
a város legnagyobb, legelőkelőbb szállójának számított.
Így nem is lehetett kérdés,
hogy Ferenc József látogatása
során egy hétig ennek a szállónak a vendége volt 1881-ben,
majd 7 évvel később Rudolf
trónörökös, valamint az ekkor
még walesi herceg, későbbi
brit király Edward is itt szállt
meg.
1887-től a mindenkori tulajdonosok, illetve bérlők szinte kivétel nélkül átkeresztelik
a szállodát, így kerül be előbb
a Dresdner, majd a Seper név
is a köztudatba. 1898-ban az
a Böczögő József lett az üzletvezető, aki később a Korona
Szálló felvirágoztatásával vált
híressé. Ez a közel 10 év nevezhető a Seper-szálló és étterem,

azaz a Három rózsa fénykorának, ami egészen a Korona
megnyitásáig tartott.
Miután Böczögő is „átigazolt” a Koronához, a Három
Rózsa egyre inkább a másodhegedűs szerepét töltötte be
a miskolci szállodák sorában.
1910-ben a Grand Hotel már
Kepes Béla vendéglősé (emiatt
természetszerűleg Kepesnek

Kepest azonban hitelezési csalásért letartóztatták, a
Grand Hotel pedig egyike lett
azon három étteremnek és
szállónak (a Pannoniával és a
Kispipával egyetemben), amit
bezártak 1914-ben. Bár ezt
követően is voltak próbálkozások, a szállót nem sikerült
senkinek rentábilisan üzemeltetni.

is nevezték), ekkor a szálló 52
vendégszobával rendelkezett,
ezekből a legolcsóbbat 2,40 koronáért lehetett igénybe venni.

A gazdasági világválság
idején, 1934-ben megszűnt az
épület szállodafunkciója, ekkor az emeleti szobákból bér-

lakásokat, míg a földszinten
üzlethelyiségeket alakítottak
ki. Ez az átalakítás a város akkori legmodernebb bérházává
tette a patinás épületet. A Felsőmagyarország című helyi
lap így számolt be a bérpalotává alakításról: „Fényes fogadások, nagyszerű bankettek,
híres bálok és hangversenyek
színtere volt a Három Rózsa
vendégfogadó, amelyet szállodai minőségében halálra
ítélt a gazdasági válság, s pár
év múlva senki sem emlékezik rá, milyen fényes, káprázatos múltja volt a sarokbérház elődjének…”
Bár a cikk születése óta jó
pár évtized eltelt, az emlékek
megkoptak, de az épület homlokzatán ma is több helyen
megtaláljuk a három rózsa-ábrázolást, ami az épület múltját megismerve sokkal több
szimpla díszítésnél. (Folytatjuk)
NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ

Családbarát kórházak, családbarát szülés Miskolcon
A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Központi Kórház
és Egyetemi Oktatókórház
pályázati pénzből szeretné
családbaráttá tenni a szüléseket Miskolcon és a megyében. A miskolci kórházak
elsőként váltak bababaráttá
az országban, a most elnyert
pályázati pénzzel még szélesebb körű családbarát szolgáltatásokat terveznek.
Pályázati eredményismertető
keretében jelentették be pénteken, hogy a Családbarát Szülészet pályázat keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház 360 millió forint
támogatásban részesül. A fejlesztés célja elsősorban a szülészet anyabaráttá, bababaráttá és
leginkább családbaráttá tétele.
– A szülészeti- és nőgyógyászati osztállyal a nők és a családok
a gyermekek születése okán
mindenképpen kapcsolatba kerülnek. Kiemelten fontos tehát,
hogy ezek az osztályok egy kórházban mind a szakmai színvonal mind az infrastruktúra
szempontjából jól el legyenek
látva – mondta el Révész János
kórházi főigazgató a nyertes pályázat bejelentésekor.
Nagy Gábor orvos-igazgató,
a szülészeti és nőgyógyászati
osztály osztályvezető főorvosa kiemelte, hogy a most ka-

pott összeg hatalmas lehetőséget jelent számukra. Egy részét
eszközbeszerzésre a többit a
kubatúra- és infrastruktúra fejlesztésére fordítják. Ez utóbbira
163 millió jut, eszköz-beszerzésre pedig 196 millió forint áll
rendelkezésre. A támogatást a
két szülészet-nőgyógyászat, illetve a koraszülött és intenzívterápiás osztály anyaszállása
között osztják el. – Családbaráttá kell válnunk – nem mintha
eddig nem lettünk volna azok,
de ezt hangsúlyozni kell. Mindkét szülészeti osztály viseli a bababarát osztály címet évtizedek
óta, de elérkezett az idő ahhoz,
hogy mindinkább családbaráttá is váljunk, hiszen az első
szülés élménye meghatározó
– hangoztatta az osztályvezető
főorvos.
Mint mondta, az első szülésig
az anyai ösztön elviszi az anyát
és a családot - a második vagy
harmadik szüléshez vezető út
azonban már az első szülés élményére is építkezik. – Szándékunk, hogy úgy távozzanak
a családok a szülészeti osztályokról, hogy teljes megelégedettséget és biztonságérzetet
éreznek. A család intézményének fontosságát minden vezetésnek hangsúlyoznia kell, hiszen ez az, ami átível mindenek
felett, megvéd minket a bajtól a
szélsőségektől. Reméljük a családok támogatását ezzel a fej-

lesztéssel is elő tudjuk segíteni
– emelte ki Nagy Gábor. A pályázat határideje 2020 első féléve, ekkora kell megvalósulnia
az infrastruktúra és eszközbeszerzésnek.
Hajas Sándor, a Semmelweis
Tagkórház - Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, osztályvezető főorvosa arról szólt, hogy
osztályuk érdemelte ki másodikként a bababarát címet az

országban, rengeteg figyelmet
fordítanak erre a szemléletre.
Kilenc évvel ezelőtt, az átépítést követően már hét egyágyas,
intimitást biztosító szülőszobával rendelkeznek és van öt
egyágyas gyermekágyas kórtermük. Négy éve üzemeltetnek
papás-mamás gyermekágyas
kórtermet is. – Borzasztóan
örülök, hogy amiben mi úttörők voltunk ma már országos tendencia – nevezetesen
az, hogy a szülést követően az
édesapa is ott tudjon lenni az

anyával. Meglepő dolog volt,
hogy milyen jelentős segítséget
tudott nyújtani az apa az anyukának a gyermek ellátásában.
Remek dolog, hogy országos
szinten anyagilag is támogatják
és fokozzák a szülési kedvet, de
mindeközben az is elengedhetetlen, hogy az anyák és a család
pozitív élménnyel távozzanak a
szülés után – hangsúlyozta. Eddig anyagi és egyéb technikai
okok miatt a Semmelweis Tagkórháznak nem állt módjában
bővíteni családbarát infrastruk-

túráját, a most adódó lehetőség
itt is nagy fejlődést jelent.
Megyénkben a gyermekek 10
százaléka születik valamilyen
módon betegen, tehát újszülött
intenzív ellátást igényel. – Ez
egy borzasztóan nehéz helyzet
a családnak, itt valamennyire
az anyává és a családdá válás is
megrekedhet. Sokáig nem volt
lehetőségünk, hogy segítsünk,
az anyák csak három óránként
járhattak be gyermekeikhez és
láthattuk, mekkora teher ez a
családnak és az ellátó személyzetnek is – mondta el Szűcs Ildikó, a Koraszülött és Újszülött
Patológiai Osztály, osztályvezető főorvosa.
Két évvel ezelőtt kialakítottak három olyan szobát, ahol
24 órában lehetnek együtt a
már javuló állapotban lévő

újszülöttek édesanyjukkal. A
szülő megismerheti a gyermeket, megtanulhatja. hogyan
etesse, hogyan viselkedik éjszaka. Ezáltal nem egy szorongó anya távozik majd a kórházból, hanem egy olyan anya, aki
már bánni tud a gyermekével.
Az apa jelenléte pedig ezekben
a helyzetekben igen komoly támogató erőt képvisel. – A tavalyi évtől, azokban az esetekben
mikor a betegellátás megengedi, a szülők bejöhetnek a gyermekekhez. Szeretnénk, ha ők
is kivennék a részüket az ellátásból és ehhez kellenek azok
az eszközök melyeket a most
adódó lehetőségnek köszönhetően be fogunk tudni szerezni, – fűzte hozzá a pályázati
fejlesztésekről szólva az osztályvezető főorvos.
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Megalakult a
Támogatók Társasága
Gálavacsorát szervezett nemrégiben a megyei központi kórház a Támogatók Társaságának megalakulása alkalmából
a Népkerti Vigadóban. Ilyen módon is ki kívánták fejezni
köszönetüket azon vállalkozások, cégek, alapítványok felé,
amelyek támogatásukkal segítették – és ezután is segíteni
fogják – a kórház munkáját.
Mint arról hírt adtunk,
a megyei központi kórház
azért hozta létre a Támoga
tók Társaságát, hogy erősít
se az egészségügyi intézmény
kapcsolatát azokkal a szemé
lyekkel, vállalatokkal, közin
tézményekkel, amelyek vala
milyen formában támogatják
a kórházat, valamint hogy az
érintettek között személyes
kapcsolat is kialakulhasson.
Mint elhangzott, mind a
támogatói társaság létreho
zása, mind az ilyen vacsora
megszervezése, újszerű kez
deményezés. – Ilyen módon is
szeretnénk kifejezni a hálán
kat és a nagyrabecsülésünket
azok iránt, akikben megvan a
késztetés, hogy önzetlenül tá

mogassanak egy kórházat, egy
egészségügyi, vagy oktatási
intézményt – fogalmazott Ré
vész János kórházi főigazgató.
Csöbör Katalin ország
gyűlési képviselő köszöntő
beszédében arról szólt, bízik
benne, hogy a „szuperkór
ház” főigazgatója egy olyan
személyiség, aki mindenki
vel együttműködésben tud
ja ellátni feladatait – legyenek
azok szakmaiak vagy a politi
kaiak. Szeidl Tamás, a megyei
büntetés-végrehajtási intézet
parancsnoka arról szólt, hogy
egy jóvátételi program kere
tében, a fogvatartottak fest
ményeket készítettek beteg
gyermekeknek, és három kór
termet is felújítottak.

A Szent Lázár Lovagrend és a Vöröskereszt a rászorulókért

IDÉN IS MEGRENDEZTÉK
A „SZEGÉNYEK FARSANGJÁT”

Ötödik alkalommal szervezte
meg idén a Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend
és a Vöröskereszt B.-A.-Z.
megyei szervezete a szegények farsangját Miskolcon.
A karitatív program célja,
hogy a rászorulók is közösen,
méltó módon ünnepelhessék
meg a farsangi időszak utolsó napját, amit a keresztény
hagyományban Húshagyó
Keddként is ismernek.

A jótékonysági programon
mintegy 220 adag meleg ételt
is kiosztottak. A rendezvény
vendége volt Eperjesi Erika
a Miskolci Nemzeti Színház
primadonnája is.
A szegények farsangjával
vidámság költözött a Magyar
Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei
Szervezetének Hajléktalano
kat Gondozó Központjába,
kedden délelőtt. A résztvevők
megidézték a karneváli han
gulatot, jelmezt ölve várták
az ünnepi produkciót. Hollósy András főszervező, a
Szent Lázár Katonai és Kór
házi Lovagrend parancsno
ka nyitóbeszédében kiemel
te a Vöröskereszttel való jó
együttműködésüket,
mint
mondta, ennek eredménye
képpen szervezték meg a mai
eseményt is. Minden évben
törekednek arra, hogy ne csu
pán jótékonysági esemény le
gyen, hanem kulturális prog
rammal is színesítsék ezt a
napot.

Az eseményen a rend nagy
perjele, Pellek Sándor or
vos-alezredes, a Magyar Hon
védség Egészségügyi Központ
Szív-, Ér- és Mellkas-sebésze
ti Osztály mellkas-sebésze
ti részlegének vezető főorvo
sa is részt vett. – Szeretném
megköszönni a Vöröskereszt
helyi vezetésének, hogy lo
vagrendünk integrálódhatott
ebbe a nemes tevékenységbe
és külön gratulálok a szerve
zéshez. Nagy szükség van az
ilyen programokra - emelte ki
köszöntőjében.

„A TANÍTVÁNYAIM SIKEREI ENGEM IS
FELTÖLTENEK”
Közmegbecsülésre méltó
munkájáért arany fokozatú díszoklevelet vehetett át
nemrégiben Dorkó Miklósné, Rési Lídia miskolci
általános iskolai tanár. A ma
már nyugdíjas oktató a mai
napig nyelvművelő szakkört
vezet a Kazinczy Általános
Iskolában.
– Tavaly volt ötven éve an
nak, hogy 1968 júniusában
átvettem a magyar-orosz sza
kos tanári oklevelemet az egri
egyetemen.
Pályaválasztá
somnál a korábbi tanáraim is
óriási szerepet játszottak. Két
év mezőkövesdi munka után

kerültem Miskolcra: tanítot
tam a Bulgárföldön, Szirmán,
majd ’73-ban a Gyermekváros
alapító tagjaként kerültem az
ottani általános iskolába. Itt
közel tíz évig oktatta a diáko
kat. Egész embert kívánt ez a
munka, empátia és tolerancia
hatotta át a hétköznapjainkat.
Később aztán városi peda
gógiai szakfelügyelő státuszt
kaptam, ebben a pozícióban
kilenc évig foglalkoztam az is
kolák nevelőmunkájával - fő
leg az osztályfőnöki munkát
segítettem – mondta el érdek
lődésünkre Dorkó Miklósné.
Elkötelezett a híve a szép
magyar beszédnek, a helyes
kiejtésnek – mindig erre ne
velte a tanítványait is. Mint fo
galmazott, számára a magyar
szak kiteljesedése a Beszélni
nehéz anyanyelvi mozgalom
ba való bekapcsolódás volt. Ezt
a mozgalmat az Anya
nyelv
ápolók Szövetsége indította el,
bő negyven évvel ezelőtt.
A nyugalmazott tanárnő azt
a jelentős dátumot is megem
lítette, amikor 1976. március
4-én útjára indult a Beszél
ni nehéz! című rádióműsor a
Magyar Rádióban. A beszéd
művelő műsort Péchy Blanka
színművésznő és Deme László
nyelvészprofesszor alapította,
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azzal a céllal, hogy felhívják
a figyelmet a hangzó beszéd
fontosságára. A műsor a he
lyes kiejtés törvényszerűsége
inek kutatását tűzte ki célul.
A mozgalomba főleg középis
kolák, de több alapfokú intéz
mény is bekapcsolódott, 2008ban a Magyar örökség címet is
elnyerte.
– A Kazinczy Általános Is
kolában immár 26 éve veze
tem az itteni Beszélni nehéz!
szakkört. Rendszeresen já
runk versenyekre, szép ered
ményeket érünk el, illetve or
szágos találkozókon is részt
veszünk a diákokkal – tette
hozzá Dorkó Miklósné.
Beszélgetésünk során azt is
megtudtuk, hogy nyelvmű

velő műsort immár a Magyar
Katolikus Rádió viszi tovább,
Magyarul szóról-szóval cím
mel. – A Péchy Blanka által
kidolgozott
jelölőrendszert
használjuk, így vizsgáljuk az
elhangzó mondatokat. Hang
súlyjelölést is tanítok a fiata
loknak – mondta még el Dor
kó Miklósné, aki 2005-ben
az anyanyelvünk szolgálatért
megkapta a Péchy Blanka-dí
jat az Anyanyelvápolók Szö
vetségétől.
– Kezdettől fogva a taní
tással akartam foglalkozni,
ebben, s a diákokban lelem
igazán az örömömet. A tanít
ványaim sikerei engem is fel
töltenek – mondta még el ér
deklődésünkre.

A rendezvényen fellépett
Eperjesi Erika, a Miskolci
Nemzeti Színház primadon
nája is. Kérdésünkre elmond
ta, egyértelmű számára, hogy
mindenkinek azzal kell segíte

nie a bajba jutottakat, amivel
tudja. – Ezzel tudok szolgálni,
jókedvet, vidámságot és ki
kapcsolódást tudok nyújtani.
Azt hiszem minden korosz
tály élvezte az előadást, remé
lem, erre a röpke félórára ki
csit elfelejthették a gondjaikat
és felhőtlenül szórakoztak –
hangsúlyozta a művésznő.
Az előadás után rizses hús,
kalács és tea került a jelenlévők
asztalára. Ebéd előtt Szónocz
ky János atya mondott aszta
li áldást. Az ünnepi menü a
Szent Lázár Lovagrend jóvoltá
ból készült, a karneváli hangu
latot is ők varázsolták a hajlék
talan-szálló melegedőjébe.
SZABADI MARTINA

Fontos mérföldkőhöz
érkezett a FUX Zrt.
Fontos mérföldkőhöz érkezett a napokban a miskolci
FUX Zrt. tevékenysége. A
több mint 25 éve kábelgyártással foglalkozó gazdasági
társaság üzemében elkészült az ötszázezredik felvezetékelt kábeldob.
A 26 gépsorral és 200 dolgo
zóval termelő cég vezérigazga
tója Barkóczi István elmondta,
négyen kezdték a vállalkozást
1991-ben, és négymillió forint
volt az első év árbevétele. Je
lenlegi árbevételük már meg
haladja a 13 milliárd forintot.
– Ez a siker nem jöhetett
volna létre, ha nincs jelen a
folyamatos innováció és nin
csenek azok a kiváló szakem
berek, akik a FUX-nál dolgoz
nak – hangsúlyozta Barkóczi
István. A mai napig legyártott
vezetékeik hossza túllépte a
Föld-Hold távolság felét, eléri

a 250 000 kilométert. Közép
távú céljuk a Föld-Hold távol
ság elérése legyártott vezeté
keik hosszával.
Bihall Tamás, a Bor
sod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke arról szólt, mennyire
fontos hogy Miskolc gazdasá
gi életében erős kkv-k legye
nek jelen. Erre kiváló példa
a több mint negyedszázados
múlttal rendelkező FUX Zrt.
is, amelynek termékei ott van
nak Európa számos orszá
gában. A cég stabil, folyama
tosan fejlődik, teljesítménye
növekszik, ezt bizonyítja a
mostani alkalom is. A BOKIK
elnöke arra is kitért, hogy Bar
kóczi István a megyei iparka
mara általános alelnökeként
aktív szerepet vállal a testület
munkájában és részt vesz más
munkaadói szervezetek tevé
kenységében is.
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Vízitornát, túrát szervez az Idősek Tanácsa a szépkorúak számára

SOHA NEM KÉSŐ ELKEZDENI
AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT
Az időseknek szervezett vízitorna-órák már nagy sikerrel zajlanak a Kemény Dénes Városi Sportuszodában. Kiss János
alpolgármester, az Idősek Tanácsának vezetője elmondta: hamarosan egy új lehetőséggel, bükki túrázással is várják a szépkorúakat Miskolcon.
Az Idősek Tanácsa egyik célkitűzése, hogy összegyűjtse a
miskolci szépkorúak javaslatait és ötleteit és támogassa azok
megvalósulását. Alig telt el egy
év létrehozás óta, máris számtalan ötletet valósítottak meg
segítségükkel, felkarolva és aktívabb életmódra ösztönözve
ezzel városunk idősebb generációit. A tanácsot Kiss János alpolgármester vezeti, öt tagot a
nyugdíjas klubok és egyesületek
delegáltak, öt fő pedig különböző szakterületeket képvisel.
– A vízi-torna gondolata már
a tanács első ülésén megfogalmazódott bennünk. Elhatároztuk, hogy a miskolci idősek
körében elindítunk egy olyan
programot, amely az egészségkultúra fejlesztésére, az egészség megőrzésére hívja fel a figyelmet. Egyre többen jutnak el
a nyugdíjas korig, s mi azt szeretnénk, hogy élvezzék is ezeket
az éveket. Az életet pedig akkor
lehet igazán élvezni, ha egész-

ségesek vagyunk – hangoztatta
az alpolgármester. Mint mondta, szemléletváltásnak, a komfortzónából való kilépésnek is
mondható a program: azt szeretnék ezzel erősíteni a szépkorúakban, hogy soha nem késő
belekezdeni az egészséges életmódba, az ehhez tartozó mozgásformákba és sportokba.
– Szerettünk volna egy olyan
műfajt találni, ami felkelti az
érdeklődésüket és meg is mozgatja őket. Így első programként erre a különleges, idősekre
szabott vízi-tornára esett a választásunk. Miután felmértük
az igényeket, láthattuk, hogy
sok az érdeklődő így idén januárban már el is indult az első
turnus, amely márciusig tart –
részletezte. A torna népszerű, a
látogatók pedig lelkesek. Jelenleg kétszer húsz fővel fut a program, emellett foglaltak a várólistás helyek is. A folytatás sem
kérdéses, áprilisban indul majd
az újabb turnus.

Az időskori aktivitás népszerűsítése és az egészségmegőrzés
érdekében egy újabb program
is indul a tavasz beköszöntével: természetjárást szerveznek
a Bükkbe. A túrákat a Miskolci Helyiipari Természetbarát

Egyesülettel karöltve szervezi
az Idősek Tanácsa. Az első alkalom március 17-én lesz, melyet további négy követ majd, a
tervek szerint. A túrákat havonta rendezik, kifejezetten a mis-

kolci idősekre szabva. – Nem
lesz hosszú és nehéz táv, kellemes körülmények között, jó levegőn sportolhatnak, fejleszthetik egészségkultúrájukat. Az
sem elhanyagolandó, hogy egy
ilyen programmal a közösségépítés is megvalósul, hiszen társasági esemény is egyben. Reméljük már az első alkalommal
sikerül félszáz vagy száz főt is
megmozgatnunk, sokan veszik
elő a túrabakancsot és a régi hátizsákokat – hangsúlyozta az alpolgármester.
Megtudtuk, a foglalkozások
tulajdonképpen egy-egy aerobic órát jelentenek a vízben,
amihez eszközöket is használnak. – Kifejezetten a szépkorúaknak tervezem az óráimat,
hogy esetleges mozgásszervi problémáikra is megoldást
nyújtsanak a speciális gya-

korlatok – nyilatkozta Frigyik
Erika, B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat testnevelő tanára, aquafitness oktató.
Mint mondta, az idősek fizikai
állóképességére nagyon jó hatással van vízitorna, valamint
a fokozatos terhelés. – Először
meg kellett tanulniuk a gyakorlatsort, hiszen ahhoz, hogy a
vizet, mint erőfejlesztő eszközt
tudjuk használni, először meg
kell tanulni biztosan mozogni
benne – részletezte az oktató.
Rozgonyi Imréné a férjével
együtt jár az órákra. – Nagyon
tetszik nekünk, fantasztikus dolog, hogy ez beindult. Vannak
már gondjaink, nehezebben
mozgunk, de a vízben azért ez
jóval könnyebben megy – nyilatkozta a hölgy. Mint mondta,
kétoldali csípőficammal született, a bal karja pedig le volt bé-

nulva. A tornának köszönhetően sokkal könnyebb a leülés,
felállás, mindenféle mozgás.
Rozgonyi Imrének ugyancsak
nagyon sokat segít a mozgásban
az aquafitness. – Nagyon megörültem, amikor meghallottam,
hogy van egy ilyen lehetőségünk, hiszen én már 20-30 éve
küzdök reumával – fogalmazott. Sokáig járt víz alatti tornára,
mert a víz ellazítja a testet, sokkal
könnyebb ott a mozgás, mint a
szárazon. - Mi minden egyes tornán itt voltunk, és itt is leszünk
– emelte ki. Bikki Éva csupán
egyetlen alkalmat hagyott ki eddig, amikor beteg volt. – Az első
foglalkozás elég nehéz volt, de
most már belejöttünk. Amikor
idejöttem fájt a térdem, mind a
két karom, most már egyáltalán
nem fájnak, a vállam is sokkal lazább – hangsúlyozta.

Korszerűbbé vált a kardiológiai szakellátás a megyei kórházban
Új rendelő helyiségekkel és eszközökkel bővült a kardiológiai szakellátás Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban. A beruházás
kiemelten fontos a borsodi megyeszékhely és a térség vonatkozásában, tekintettel a népegészségügyi adatokra, valamint az
egészségügyi intézményre háruló igen magas ellátott betegszámra.
Mintegy 70 millió forintból, saját kórházi forrásból hat
új rendelőt hoztak létre a belgyógyászati épülettömbben.
A fejlesztésnek köszönhetően
jelentős mértékben nő a járóbeteg-ellátási kapacitás, és az

ellátás minősége is javul. A beruházásról hétfőn sajtótájékoztatón számoltak be az intézményben.
Breitenbach Sándor, műszaki
igazgató a beruházás technikai
hátterét ismertetve elmondta,

a fejlesztett területen korábban
84 négyzetméter alapterületen
működött belgyógyászati szakrendelő, ezt bővítették ki további 140 négyzetméter beépítésével, átalakításával.
Azon helyiségek, ahol a szakrendelőket alakítottak ki, korábban hőközpont, garázs, illetve tároló helyiségek voltak,
így orvostechnológiai és gépészeti szempontból teljes felújítást kellett végrehajtani. A teljes
beépítés így 224 négyzetméter
alapterületen hat szakrendelő megvalósításával biztosítja a
szakmai ellátást.
Révész János főigazgató arról
tájékoztatott, hogy az egészségügyi halálokok között régiónkban az első helyen a szív-és
érrendszeri betegségek állnak,
ezért népegészségügyi szempontból kiemelten fontos a
szív-és érrendszeri betegek ellátása. A kardiológia fejlesztését
több lépcsőben valósítják meg:
néhány héttel ezelőtt egy átszervezést hajtottak végre, mely
lehetővé teszi, hogy az osztály

döntően a szív-és érrendszeri
betegekre tudjon koncentrálni.
Következő lépésként új alapterületek beépítésével hat új
rendelőt hoztak létre az osztályon. Ezzel nemcsak a járóbeteg-ellátási kapacitás nő jelentős mértékben, de az ellátás
minősége javul – hangsúlyozta
a főigazgató.
Hozzátette, a jelenlegi beruházásnak leginkább infrastruk-

turálisan van nagy jelentősége.
Szétválik egymástól a gondozás, a járóbeteg ellátás, illetve a
betegek akkut ellátása. A betegek számára ez kiemelten fontos, hiszen sokkal kulturáltabb
körülmények között látják el
őket. Még idén elkezdik megújítani a katéteres laboratórium
műszerparkját, a tervek szerint
legkésőbb jövő év első negyedévében egy teljesen új műszer-

park áll majd az orvosok rendelkezésére.
A fejlesztésnek köszönhetően
két sürgősségi kardiológiai fogadóhelyet alakítottak ki, ahol
a kor szellemének megfelelően
sürgősségi eszközökkel ellátva tudják fogadni a szívpanas�szal érkező betegeket. Két másik
helyiségben pedig a gondozásra
érkező betegek előkészítése zajlik majd.
CZIFFRA ANDREA
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Hírek, eredmények
Posta Réka Floridában
készülhet a szezonra
Posta Réka és edzője Guba Attila február 25.
– március 24. között melegvízi edzőtáborban vesz
részt az Amerikai Egyesült
Államokban. Az MVSC kajak-kenu szakosztályának a
Miskolci Olimpiai Reménységek Program (MORP)
által is támogatott U23-as
válogatottja és mestere a
Miskolc Sport Nonprofit
Kft., a McDonalds Favorit Food Kft. Miskolc és a
Nord-Orient Kft. anyagi se-

Ez sok volt: kivégezte a Fradi
a Diósgyőrt
Az éllovas Ferencváros 7-0-ra
kiütötte szombaton a vendég
Diósgyőrt a labdarúgó OTP
Bank Liga 23. fordulójában.
A hazai együttesben három
játékos is két gólt szerzett.

gítségének köszönhetően a
floridai Tampa városában
gyakorolhat, ahol az olimpiai bajnok Szabó Gabriella
kajakos és edzője is készül a
2019-es versenyszezonra.

Minimális cél a csoportból való továbbjutás
Csütörtöktől vasárnapig Akadémia a Szekszárd, a
Pécsett rendezik meg a Le- BEAC és a Vasas Akadémia
ány Junior Kosárlabda idei ellen küzdhet meg a legjobb
nyolcas döntőjét. A DVTK négy közé kerülésért.
Futsal-bajnok sportiskolások
A Magyar Labdarú- demelten lettek megyei futgó Szövetség (MLSZ) által sal bajnokok. A Bódi Béla
meghirdetett futsal bajnok- edző által felkészített csapat
ságban a Miskolci Sportis- tagjai: Magyar Ádám, Tóth
kola U13-as csapata is részt Sándor, Bagoly Zsombor,
vett, miután Borsod-Aba- Tóth Gellért, Babar Máté,
új-Zemplén megye 4 cso- Tóth Milán, Kudlák Kristóf,
portba sorolt, összesen 16 Matusz-Kalász Bence, Csoegyüttese között kiharcol- mós Dominik, Bódi Bence,
ták a továbbjutást. A dön- Dobos András, Oláh Martőben a 4 csoport I. he- cell, Pocsai Levente, Szukelyezettjei mérkőztek meg nyik Raul. (Eredmények:
egymással. A sportisko- Miskolci Sportiskola - Alsólások magabiztos, kreatív zsolca 1-0; Miskolci Sporés kiegyensúlyozott játék- tiskola - Mezőkövesd 3-1;
kal minden találkozójukat Miskolci Sportiskola - Mismegnyerve, abszolút megér- kolc Népkert 4-1.

A mérkőzés elején a Ferencváros azonnal magához ragadta a
kezdeményezést, de hiába dolgozott ki helyzeteket, a vezetést csak
a 27. percben szerezte meg Gorriaran révén. A DVTK elsősorban a védekezésre koncentrált,
viszont bátran indult kontrákra, Prosser előtt két lehetőség is
adódott. A hazaiak a 32. percben
büntetőből növelték előnyüket –
Varga Roland volt az ítéletvégrehajtó –, amivel sikerült megtörniük az addig lelkes diósgyőrieket,
akik a szünetben már háromgólos hátrányban voltak.
A házigazdák a második félidő elején két perc alatt két
gólt értek el: előbb Varga, majd
Szignyevics szerezte meg fejjel
második találatát. A Ferencváros lendülete tovább tartott,
a 67. percben pedig létszámfölénybe is került: Karan buktatta a legmozgékonyabb hazai
játékost, Petrjakot. A végjátékban a csereként pályára lépő
Lanzafame is duplázott, végképp gólzáporossá téve a hazai sikert. (OTP Bank Liga 23.
forduló Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK 7-0 (3-0))
A Ferencváros sorozatban
negyedszer győzte le a diós-

Bronzérem a Magyar Kupában
Március 2-án, a Killik László Női Kosárlabda Magyar
Kupa nyolcas döntőjének
harmadik napján a hely
osztókat rendezték meg.
Az Aluinvent DVTK a
ZTE csapatával mérte össze
az erejét a harmadik helyért,
és miután a remek napot kifogó Medgyessy Dóra vezérletével magabiztosan 79-59
arányban felülmúlta ellenfelét, megérdemelten szerezte meg a bronzérmet. (Killik
László K&H Női Kosárlabda Magyar Kupa, a 3. helyért:
Aluinvent DVTK - ZTE NKK
79-59 (20-12, 18-19, 23-13,
18-15)) - Vért kellett izzadni
a győzelemért, a nagy különbség egy-két kiemelkedő telje-

győrieket – harmadik alkalommal otthon –, ezeken a találkozókon a gólkülönbsége 19-2.
Fernando: "Nehéz megszólalni"
- Egy 7-0-ra elvesztett mérkőzés után nehéz megszólalni.
Az első félidő szorosan indult
a szünetben mégis 3-0-ra ve-

zetett az ellenfél, ez mégis jobban nézett ki, mint a mérkőzés
egésze - értékelt Fernando Fernandez diósgyőri vezetőedző,
a katasztrofálisan végződő,
szombati, FTC elleni bajnoki
mérkőzést követően.
Rengeteg párharcra, egy az
egy elleni küzdelemre készültünk, így is megtörtént, azon-

ban sok gyermeteg hibát követtünk el, nem lehetett más
a vége. Tizenkét gólt kaptunk
az elmúlt két mérkőzésen, ami
nagyon sok a mi helyzetünkben, csalódott vagyok, hogy
így ért véget a nagyszerű sorozatunk.
Nehéz helyzetben vagyunk,
kétszer egymás után nem lehet véletlenül ilyen vereséget
szenvedni, mégis bízom benne, hogy nem ez a csapat igazi arca.
Hibákat követtünk el, de
meg kell szakítani ezt a szériát, még jobban kell dolgozunk,
hogy újra visszatérjünk a sikeres útra, amikor mindenki pozitívan beszélt rólunk.
Továbbra sem feledjük, hogy
a bennmaradás a célunk és
mindent megteszünk érte –
zárta szavait Fernando.

Jégkorongbérlettel mehetnek
kosármeccsre a szurkolók
A DVTK Jegesmedvék szezonja a MAC Újbuda elleni párharccal a reméltnél hamarabb befejeződött, de a DVTK
vezetése szeretné, hogy a hűséges bérleteseink a következő
időszakban is izgalmas sportélmények részesei lehessenek.

sítménynek, főleg Medgyessy
Dórának köszönhető, ő egymaga eldöntötte a meccset.
Legalább bronzot szerettünk
volna szerezni, ez sikerült, így
boldogok vagyunk - értékelt
Cziczás László, az Aluinvent
DVTK vezetőedzője. Gáspár
Dávid, az ellenfél trénere úgy

nyilatkozott: elejétől a végéig
a DVTK kontrollálta a mec�cset. - Nem három találkozós
tornára vagyunk kalibrálva,
fejben és fizikailag is elfáradtunk a második félidőben.
Örülök, hogy reális esélyünk
volt a döntőbe kerülésre – fogalmazott.

Nem jutottak a negyeddöntőbe
a Jegesmedvék
A Tipsport Liga kvalifikációs szakaszának harmadik
mérkőzését hazai pályán
megnyerte a MAC Újbuda,
ezzel bejutott a legjobb nyolc
csapat közé.
A hétfői találkozó első harmadában a DVTK Jegesmedvék szerezte meg a vezetést, de
a folytatásban fordítani tudott
a budapesti csapat, így véget ért
a három győztes meccsig tartó
párharc. (Tipsport Liga – Kvalifikációs szakasz 3. mérkőzés:
MAC Újbuda – DVTK Jegesmedvék 4-2) – A srácok kemé-
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nyen dolgoztak, ezért minden
elismerésem az övék. A MAC
nagyszerű teljesítményt nyújtott az emberhátrányok során
és a nyomás alatt is jól dolgoztak. Az egész párharc alatt nagy
különbséget jelentett a speciális
játék. Sokat lőttünk, sok helyzetet alakítottunk ki, de minősé-

gi helyzetből sajnos nem eleget.
Sajnáljuk a végkimenetelt, de ez
a párharc sokat jelentett a magyar hokinak. Színvonalas és jó
meccseket játszottunk nagy nyomás alatt. Sok sikert kívánunk a
MAC-nak a folytatásra – értékelt a mérkőzést követően Glen
Hanlon diósgyőri vezetőedző.

A DVTK vezetése ezért
úgy döntött, hogy akik megvásárolták a jégkorongcsapat
mérkőzéseire szóló bérletet,
azok a szezon hátralévő részében bérletük felmutatásával ingyenesen tekinthetik
meg a jelenleg a bajnoki tabella 2. helyén álló, néhány
napja Magyar Kupa bronzérmet ünneplő női kosárlabdázók mérkőzéseit a szabad helyek függvényében. Fontos,
hogy a bérlet nem átruházható és kizárólag a személyazo-

nosság igazolásával együtt
érvényes a kosárlabda mérkőzésekre.
Az Aluinvent DVTK legközelebb április 3-án, szerdán
18:30-tól lép pályára itthon a
rájátszás első körében a Generali Arénában, az ellenfél
egyelőre még nem ismert.
– Reméljük, sok jégkorong
szimpatizáns él majd a lehetőséggel és személyesen is
megtapasztalja, hogy milyen
kiváló, igazi diósgyőri hangulat uralkodik a kosárlab-

da mérkőzéseken! – mondta
el a klub hivatalos honlapjának Völgyi Péter, az Aluinvent
DVTK sportszakmai igazgatója. (Forrás: dvtk.eu)

Miskolc ismét a világ élvonalában!
A nemzetközi szakmai
zsűri döntése alapján az új
DVTK Stadion lett 2018
legjobb stadionja, a StadiumDB.com honlapon hirdetett megmérettetésen.

Az Év Stadionja a világ legnagyobb stadionjainak a versenye. – Még soha nem nyert
ilyen kis méretű stadion a
versenyünkben! De ha valamelyik mindenképpen megérdemli a győzelmet, akkor
az a DVTK-stadion – írja a
StadiumDB. A díjat ebben
az évben is két kategóriában
adják át. A DVTK Stadion
a nemzetközi szakmai zsűri

véleménye alapján lett a legjobb, míg az internetes szavazók szerint az orosz Volgograd Arena végzett az élen.
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere az elismerés
kapcsán úgy fogalmazott:
Miskolc megint a világ élvo-

nalába került. – Ahhoz képest, hogy eredetileg egy felújításnak indult, az új DVTK
aréna az építész szakmai zsűri döntése alapján az Év Stadionja lett. Gratulálok a tervezőnek, a kivitelezőnek!
– nyilatkozta a polgármester.
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Miskolci Napló
Apróhirdetés
50-80 m2 barkácsműhelynek
megfelelő épületet és ennek
fenntartásához társat keresek
Miskolcon. Tel.: 70/5270-646.
Nem italozó, önállóan dol
gozni tudó ácsot és koráb
ban ács mellett dolgozó se
gédmunkást keresek Miskolc
és környékére, nem csak tetőn
végzendő munkákra. Tel.: 0620/460-6775.

POROSZKAI ÉTTEREM-PIZZÉRIA
Miskolctól csak 16 kilométerre

Rendezvények lebonyolítása akár 100 fős különtermeinkben
www.poroszkai.hu
facebook: Poroszkai Étterem – Pizzéria
Gesztely, Petőfi utca 11.
Tel.: (46) 450 061, (30) 945 1329

Bulgárföldi

Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes:
2019. 03. 09-től 2019. 03. 15-ig.
Vademecum fogkrém, 75 ml, 3986 Ft/l
299 Ft
Colgate classic, deep clean fogkefe
199 Ft
Fa dezodor, női, férfi
széles választékban, 150 ml, 3459 Ft/l
519 Ft
Gillette blue II. borotva, 2 db
319 Ft
Baba tusfürdő női, férfi, 400 ml, 1373 Ft/l
549 Ft
Lifebuoy antibakteriális szappan,
90 gr, 2435 Ft/kg
219 Ft
Clin pump ablaktisztító, 500 ml, 938 Ft/l
469 Ft
Clin ablaktisztító utántöltő, 500 ml, 718 Ft/l
359 Ft
Tomi mosópor, 4,2 kg, 595 Ft/kg
2499 Ft
Tide mosópor 1,5 kg (színes ruhához), 666 Ft/kg 999 Ft
Pur mosogató, 900 ml, 554 Ft/l
499 Ft
Ultra Daisy mosogatószer, új, 500 ml, 578 Ft/l 289 Ft
Divat, utazótáskák, bevásárló szatyrok,
neszesszerek, gurulós bevásárlókocsik,
széles választékban érkeztek.

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák,
gipszkartonozás,
lambé
riázás, filagóriák, előtetők, ke
rítések, kerti házak és egyéb
famunkák készítése; Ve
lux
ablakok beépítése, cseré
je; íves fedések és hajlatok
készítése; tetők szellőzteté
se. www.kerekgyarto-acs.hu.
Tel.: 06-20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók
már 65 900 Ft-tól, továbbá
nyílászárók (műanyag, fa, alu
mínium), garázskapuk cseréje
óriási kedvezménnyel, teljes
körű árnyékolástechnikával.
Tel./fax: 46/402-292, mobil:
30/336-5528, web: www.alu
port.hupont.hu, bemutató
terem: Miskolc, Bükk áruház I.
emelet. Nyitva: h-p: 9–14 órá
ig, szo: 9–12 óráig.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a hulladékszállítás rendje nem változik
a március 15-i ünnepnap alkalmával.
A hulladékot változatlanul,
a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat
a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig
szíveskedjenek kihelyezni.
Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
2019.március 15. péntek		

ZÁRVA

Hulladékudvarok nyitvatartása:
2019. március 15. péntek		
ZÁRVA
2019. március 16. szombat	
A Sátoraljaújhely, Szerencs és
Tiszaújváros településeken lévő
hulladékudvarok zárva tartanak.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
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Miskolci Napló
A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS
FELVÉTELE

Tavaszi magbörze
Idén második alkalommal tartott a napokban úgynevezett
„magbörzét” az Öko Kertész Klub az Ökológiai Intézet Alapítvány Kossuth utcai épületében. Ezúttal is bőséges volt a választék,
a magvak, dugványok mellett szobanövények hajtásait is elhozták cserére az érdeklődők.

Tavaszi virágok
3

MEGELŐZTE A KATASZTRÓFÁT
Vezérigazgatói és polgármesteri dicséretben részesült csütörtökön Smajda Attila váltókezelő, aki súlyos közlekedési balesetet előzött meg március elején. Egy Kazincbarcika felől érkező személyvonat vezetője nem vette figyelembe a vasúti tilos jelzést és egy olyan pályaszakaszon haladt tovább, ahol szembe ment egy Miskolcról Kazincbarcika felé haladó személyvonattal.
Smajda Attila észlelte a bajt, és haladéktalanul megállította a szerelvényeket. A két vonat – melyeken összesen 168 utas volt
– egymástól alig 200 méterre állt meg, sikerült megelőzni a katasztrófát. Smajda Attilát elismerésben részesítette Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vezérigazgatója, és Kriza Ákos, Miskolc polgármestere is.
FOTÓ: VÉGH CSABA
Gyilkossági ügyben
segítette a hatóságot
Vereckei Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője köszönetét fejezte
ki a MiReHu Nonprofit Kft.
ügyvezető
igazgatójának,
Majoros Róbertnek, aki, mint
az ünnepségen elhangzott,
nagyban segítette a hatóság
munkáját egy év végi ember
ölési üggyel kapcsolatban.
Mint ismert, 2018. december 26-án a Csabai kapuban
meggyilkoltak egy 70 éves férfit. Ahogyan arról már korábban hírt
adtunk, H. Béla 38 éves miskolci lakos a kora reggeli órákban bement
az idős férfi otthonába, majd többször megszúrta a 70 éves sértettet,
aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A támadó ezt követően értékek
után kutatott a lakásban, majd több mint százezer forinttal távozott
a helyszínről. Majoros Róbert, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója nagyban segítette a hatóság munkáját abban, hogy egy, a
büntetőeljárásban kiemelkedő fontosságú tárgyi bizonyítékot a rendőrök megtaláljanak és lefoglaljanak. Ezzel elősegítette a nyomozás
sikeres folytatását.

FORRÓ NYOMON

Hirdetés

Ötven hektáron lángolt
az aljnövényzet
Nem lehet megúszni kora
tavasszal az avar- és aljnövény-tüzeket, főleg, ha az időjárás is csapadékmentes. Március 6-án
délután körülbelül ötven hektáros területen gyulladt meg a gaz és az
avar Sajókeresztúr közelében, a 26-os főút mellett. A tűzhöz a miskolci és a szendrői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett eloltották a lángokat.

Összetörtek az autók
Csúnyán
összetörtek azok a személyautók,
amelyek március 4-én
reggel ütköztek össze Miskolcon, a Nagyváthy utcában. A baleset körülményeivel kapcsolatban Dobi
Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, az eset nem okozott forgalmi fennakadást, személyi sérülés nem történt.
További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

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

Tavasz, nők, madárcsicsergés

MÁRCIUSBAN IS
MISKOLCI TERMELŐI NAP
Közeledik a hónap harmadik
vasárnapja, újra Termelői Nap
az Erzsébet téren. Március 17én bőséges kínálattal és színes
programokkal várják az érdeklődőket 9 – 13 óráig.
A rendszeresen kilátogatók
számára már megszokott, hogy
a Miskolci Termelői Nap nem
csupán egy vásár, hanem egy
családi rendezvény, ahol a bevásárlást különböző programok
színesítik.
A márciusi rendezvény elsősorban a nőkről fog szólni.
Igaz, a nőnapon akkor már túl
leszünk, de miért ne ünnepelhetnénk őket egy hét múlva is?
A Női Erőforrás Család és KarrierPont sátrában virágot készíthetnek az érdeklődők, hogy kedveskedjenek a hölgyeknek. Az
édesanyák együtt játszhatnak
gyermekükkel a családi sátorban, ahol különböző gyerekjárgányokat is kipróbálhatnak. 10

és 11 órától interaktív mesesátor
várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.
A nőkön kívül a madaraké
lesz a főszerep. A tavasz beköszöntével egyre több madárcsicsergést hallhatunk. A Mályi
Madármentő Állomás sátrában
tanácsot kérhetünk, hogy mit
kell tenni, ha valaki egy fiókát
talál, vagy ha sérült, gázolt, lőtt,

mérgezett madarat lát. A kilátogatók megismerkedhetnek Fülessel, a bagollyal is. A kézműves
sátorban a gyerekek madárfigurákat hajtogathatnak és színezhetnek.
Természetesen a zene sem
maradhat el, 11.30-tól a Számadó Zenekar tavaszváró, madárcsalogató muzsikával szórakoztatja a kilátogatókat.

