
Kötelező lesz a maszk, az 
árusok is másfél méterre lesz-
nek egymástól, ahogyan a ve-
vőktől is azt kérik a szervezők, 
hogy tartsák be a még érvény-
ben lévő óvintézkedéseket. 
Kézfertőtlenítő pontokat is ki-
helyeznek. Vasárnap reggel 8 
és délután 2 óra között a főut-
ca újra megtelik majd nézelő-
dőkkel és vásárlókkal, kicsit 
másképp, mint eddig bármi-
kor. Mostantól azonban – no-
vember kivételévével, amikor 
mindenszentek ünnepe lesz -, 
minden hónap első vasárnap-
ján megrendezik a térség leg-
nagyobb régiségmustráját. 

Ünnepségekkel és koszorúzással emlékezett Miskolc az első 
világháborút magyar részről lezáró trianoni békediktátum 
aláírásának 100. évfordulójára csütörtökön.

Az eseménysorozat reggel a 
népkerti Országzászlónál kez-
dődött, ahol Veres Pál, Mis-
kolc polgármestere mondott 
ünnepi beszédet. 

A városvezető kijelentette, 
a Párizs környéki békeszerző-

dések Magyarország számára 
jelentették a legnagyobb vesz-
teséget mind lakosságszámá-
ban, mind az elcsatolt területek 
nagyságát illetően: az ország te-
rülete a korábbinak egyharma-
dára csökkent, Magyarországon 

az összmagyarság alig kéthar-
mada, 7,6 millió fő maradt.

– Felelősségünk megemlé-
kezni arról, hogy Magyarország 
a világháborút követően milyen 
igazságtalan és reménytelennek 
látszó helyzetbe került. A győz-
tes hatalmak célja nem volt más, 
mint a bosszú, a magyar állam 
jelentéktelenné tétele. Ez a terv 
az elmúlt száz év megpróbál-

tatásai ellenére sem sikerült. A 
második világháború hatásai, a 
kommunista diktatúra ideoló-
giája sem volt képes megtörni 
a nemzeti összetartozás eszmé-
jét. A közös nyelv, a történelem, 
a kultúra, tudomány, a nemzet-
tudat olyan erő, ami összeköt, 
eggyé kovácsol bennünket – 
hangsúlyozta. 

Folytatás a 3. oldalon
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TRIANON 100 
„AZ ÖSSZETARTOZÁSNAK ÉPÍTŐEREJE VAN”

A hat különálló máglyából egy nagy tüzet raktak a Szent 
István téren. Az összetartozás tüzét együtt gyújtotta meg: dr. 
Hevesi Attila Lajos és dr. Dobos László, Miskolc díszpolgárai, 
Papczun Ernő Ferenc, Pfliegler Péter, Péter Barnabás, Mis-
kolc Pro Urbe díjasai és Veres Pál polgármester. A tűz megvi-
lágítja örökségünket, és utat mutat mindannyiunknak, min-
den magyarnak a nemzeti összetartozás napján.

A MISKOLCI ŐRTŰZ  
FÉNYÉNÉL 

A miskolci közélet elmúlt 
30 évének legsúlyosabb po-
litikai botrányára derült 
fény az elmúlt napokban: a 
Fidesz a hivatalt és a város 
cégeit, intézményeit egy 
polipként kihasználva vá-
lasztási kampányra költötte 
a miskolciak pénzét.

Közpénzből fizette ki a 
2019-es önkormányzati vá-
lasztási kampányplakátjait a 
korábbi fideszes városvezetés 
Miskolcon– állítja a Velünk a 
Város-frakció egy most lezá-
rult holdingos belső ellenőr-
zésre hivatkozva.

A plakátokat a Miskolc 
Holding Zrt. egyik cégénél, a 
Miprodukt Kft.-nél nyomtat-
ták, a számlákat azonban nem 
a párt, hanem – a feltárt esetek-
ben – az önkormányzat egyes 
cégei, intézményei vagy éppen 
az önkormányzat közalapítvá-
nya fizette ki. Azaz közpénz-
ből állták a számlát. Ráadásul 
az előkerült iratok szerint a Fi-
desz miskolci választási plakát-
jait nem a párt, hanem – a még 
Kriza Ákos és Alakszai Zoltán 
által vezetett – Miskolc Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala rendelte meg a cégtől 
– ismertette Hegedűs Andrea, 
a Velünk a Város frakcióveze-
tő-helyettese.

A nyomtatást végző cégnél 
úgynevezett munkatáskák-
ban tárolták a megbízásokkal 
kapcsolatos dokumentáció-
kat. – A belső ellenőrzés so-
rán kiderült, hogy 67 munka-
táska teljes dokumentációja 

hiányzik, 16 esetben sikerült 
megtalálni az információkat, 
ezekből kiderült, hogy a meg-
rendelések mennyiségét és 
tárgyát, a megrendelő meg-
nevezését is manipulálták – 
tette hozzá.

A legtöbb esetben például 
sokkal kevesebb darabszá-
mot rögzítettek fel a Mipro-
dukt Kft. információs rend-
szerébe, mint amennyit 
valójában nyomtattak; 11 400 
helyett 75, egy másik eset-
ben pedig szintén 11 400 he-
lyett 4000 darab. – A Fidesz 
választási plakátjait szinte 
minden esetben a Kriza Ákos 
polgármester és Alakszai 
Zoltán jegyző vezette polgár-
mesteri hivatal rendelte meg, 
a számlákat azonban nem a 
polgármesteri hivatal és nem 
a Fidesz fizette ki, hanem 
más városi cégek, intézmé-
nyek, az önkormányzat köz-
alapítványa. Ezt úgy hívják – 
fogalmazott Hegedűs Andrea 
–, hogy közpénzből finanszí-
rozott pártkampány. 

Bartha György (Velünk a 
Város) önkormányzati kép-
viselő részletezte: az egyik 
ilyen feltárt eset azt mutat-
ja, hogy Alakszai Zoltán vá-
lasztási plakátjait például a 
dr. Hilscher Rezső Szociá-
lis Közalapítvány fizette. Az 
alapítvány Miskolc város 
közalapítványa, amely köz-
pénzzel gazdálkodott, és ku-
ratóriumának több fideszes 
önkormányzati képviselő is 
tagja volt.

Folytatás a 2. oldalon

Feljelentés a miskolci 
Fidesz ellen

RÉGISÉGVÁSÁR, MOST NEM ÍGY… 
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A miskolci közélet elmúlt 
30 évének legsúlyosabb po-
litikai botrányára derült 
fény az elmúlt napokban: a 
Fidesz a hivatalt és a város 
cégeit, intézményeit egy 
polipként kihasználva, vá-
lasztási kampányra költöt-
te a miskolciak pénzét. 

Folytatás az 1. oldalról
Egy másik esetben a fel-

lelt vállalkozási szerződés 
a Mount Event Projekt Kft. 
és a MiProdukt Kft. között 
jött létre és a tárgya: „Szép-
korúak számára kulturális 
programok szervezése” el-
nevezésű programsorozat 
nyomdai anyagainak az elké-
szítése volt. Összesen bruttó  
1 079 500 forint értékben. – A 
számla később már a vállal-
kozási szerződésnek megfe-
lelő tartalommal lett kiállítva 
a Mount Event Projekt Kft.-
nek. A számla azonban arra a 
megrendelésszámra hivatko-
zik, amely eredetileg fideszes 
választási plakátokra szólt. A 
vállalkozási szerződés a meg-

rendelés leadását és a teljesí-
tését követően készült hamis 
adattartalommal.

A belső vizsgálat során elő-
került munkatáskák szerint 
összesen 331 969 nyomdai 
termékre volt megrendelés, 
a módosított megrendelé-
sek már csak 97 578 darab-
ról szóltak, de csupán 51 200 
darab nyomdai terméket 
számláztak ki.

A Velünk a Város frakci-
ója felszólította Kriza Ákost 
és Alakszai Zoltánt, hogy az 
ügy tisztázásáig függesszék 
fel közéleti tevékenységü-
ket. A Miskolc Holding Zrt. 
felügyelőbizottsága és igaz-
gatótanácsa büntető felje-
lentés megtételéről döntött, 
Veres Pál polgármester pe-
dig azonnali belső vizsgála-
tot rendelt el.

Megkerestük az ügyben 
a miskolci Fideszt is, azt 
mondták, még értékelik a 
közleményben foglaltakat, 
későbbre ígértek tájékozta-
tást. Lapzártánkig nem ér-
kezett válasz tőlük.

EURÓPÁBAN ELSŐKÉNT  
TARTHAT PREMIERT A SZÍNHÁZ

A Földes Ferenc Gimnázium 
megüresedett intézményveze-
tői tisztségére hárman nyúj-
tottak be pályázatot, a pozí-
cióról legkésőbb június 22-én 
hoz döntést Kásler Miklós.

Mint ismert, a Földes Ferenc 
Gimnáziumot 1997 és 2019 kö-
zött Veres Pál vezette, az intéz-
ményvezető polgármesterré 
választását követően az iskola 
igazgatói pozíciója megüresedett.

A tisztségre az Emberi Erő-
források minisztere hirdetett 
meg pályázatot, melyre három 
jelentkezőt regisztráltak: Faze-
kas Róbert történelem-földrajz 
szakos tanárt, a gimnázium 
igazgatóhelyettesét, aki meg-
bízott intézményvezetőként 
jelenleg is vezeti a Földest; Ko-
vács Benedek fizika-informa-
tikatanárt, valamint Hajdu 
Hajnalkát, a Sajószögedi Köl-
csey Ferenc Körzeti Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola vezetőjét, aki 2019 őszén 
a Fidesz önkormányzati képvi-
selőjelöltjeként indult Tiszaúj-
város 1-es választókerületében.

Megkerestük a jelölteket, 
motivációikról, céljaikról kér-
deztük őket.

Fazekas Róbert
Ide já r t a m 

diákként, itt 
tanítok, nyolc 
éve vagyok 
tagja az iskola 
vezetésének, 
nagyon erős 
tehát a személyes kötődésem. 
Sokat kaptam ettől az iskolá-
tól, szeretnék vezetőként eb-
ből visszaadni valamit. Több 
sikeres programot indítottunk 
el ezen időszak alatt, ilyen a 
Földes-nap a Miskolci Egyete-
men például. Kellő mélységé-
ben, részletességgel ismerem 
az iskola működését, a jelent-
kező feladatokat, és ezek táv-
latos következményeit is. Így 

tudok azon gondolkodni, ho-
gyan tudom ezeket megoldani 
a kollégák támogatásával. Az 
iskoláról általános kép, hogy az 
oktatás magas színvonalú, ez a 
tanulmányi eredményekben, 
versenyeken, sport- és kulturá-
lis tevékenységben is megnyil-
vánul. Ezeket az értékeket, a jó 
gyakorlatokat tovább kell vin-
ni. A folyamatosan változó igé-
nyekre választ kell adni, gon-
dolok itt az eszközellátottságra 
és -korszerűsítésre, valamint a 
digitalizációra. Aztán: sokféle 
diák van, sokféle igénnyel. Ak-
kor tudjuk jól kamatoztatni, ha 
megtaláljuk a leginkább meg-
felelő oktatási formákat. A te-
hetséggondozás mellett azon-

ban a felzárkóztatás is nagyon 
fontos. A tanuláshoz komfor-
tos környezetet, belső és külső 
tereket, korszerű eszközöket 
kell biztosítani.

Kovács Benedek
1 9 9 8 - t ó l 

dolgozom a 
Földesben, te-
h e t s é g g o n -
dozással fog-
l a l k o z o m , 
d i á k j a i m 
rendre jól szerepelnek a Nem-
zetközi Fizikai Diákolimpi-
án és az országos fizikaverse-
nyeken. Hosszas gondolkodás 
után döntöttem úgy, hogy 
megpályázom az intézmény-
vezetői beosztást. Fontosnak 
tartom, hogy az iskola eleget 
tegyen a települési, a térségi 
és az országos szinten megfo-
galmazott társadalmi, gazda-
sági és munkaerőpiaci elvárá-
soknak. Ehhez reális célokat 
kell megfogalmazni az eddigi 
eredmények megőrzése és to-
vábbfejlesztése mellett. Egy jól 
működő iskola esetén az új ve-
zetőnek nem az a feladata, hogy 
felforgassa az iskolát. Javítani 
szeretnék az intézmény beisko-

lázási mutatóin, fontos az alsó 
tagozatos gyerekek megnyeré-
se. Hangsúlyosabbá kell tenni, 
hogy tehetséggondozó elitis-
kola vagyunk. A természettu-
dományos, az informatikai és 
a nyelvi képzést is szeretném 
erősíteni. Tíz éven belül a je-
lenlegi tanárok 30 százaléka 
nyugdíjba vonul. Célom, hogy 
minél képzettebb, nagy tudá-
sú pedagógusokkal pótoljam a 
nyugdíjba vonulókat. Gazdál-
kodásunkat észszerűre és ta-
karékosra tervezem. Az épület 
felújítására forrást kell keresni, 
elkerülhetetlen egy átfogó re-
konstrukció.

Hajdu Hajnalka
Megtiszte-

lő felkérés ér-
kezett két pe-
dagóg ustól , 
akiknek szív-
ügye a Földes 
jövője. Dönté-
semben megerősített az is, hogy 
szakmai környezetem elisme-
rően tekint vezetői munkám 
eredményére. A minőségi ok-
tatás alapja a személyi és tárgyi 
feltételek megléte, az optimális 
oktatási környezet kialakítása. 

Pályázatok útján, az általam je-
lenleg vezetett iskola oktatási 
eszközeinek teljes modernizáci-
ója valósult meg, szeretném ezt 
a lehetőséget a gimnáziumnak 
is felajánlani. Kiemelten támo-
gatom a tehetségek felkarolását. 
Azok a kollégák, akik szakmai 
hátteret tudnak és akarnak eh-
hez nyújtani, megbízásom ese-
tén kiteljesedhetnek, minden 
segítségre számíthatnak. Négy 
diplomával rendelkezem, köz-
tük természetesen van olyan 
is, ami megfelel a gimnáziu-
mi vezetői feladatok ellátására. 
Pályázatomban külső pályázó-
ként, érzelmi elfogultság nél-
kül, objektívan tárhattam fel 
egy lehetséges fejlesztési utat, ha 
támogatást kapok a megvalósí-
tására, arra törekszem, hogy to-
vábböregbítsem a Földes Ferenc 
Gimnáziumot méltán megille-
tő hírnevet.

A benyújtott pályázatok el-
bírálásának határideje június 
22-én jár le, a pozícióról Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere dönt majd. Az in-
tézményvezetői pályázatok a 
gimnázium honlapján elolvas-
hatóak. 

Kujan István

Feljelentés a miskolci 
Fidesz ellen

A Francia rúdugrás című 
vígjáték június 12-ei pre-
mierjére a Bemutató Arany 
bérletes nézőkön kívül mis-
kolci egészségügyi dolgozó-
kat hívott meg a teátrum, 
meghálálva ezzel az előző 
hónapok áldozatos mun-
káját. Az öreg kontinensen 
elsőként a Miskolci Nemzeti 
Színház tarthat új bemutatót 
a járványhelyzet kihirdetése 
óta – jelentette ki a színház 
igazgatója, Béres Attila. 

– Nem is volt kérdés szá-
munkra, azonnal döntöttünk: 
a miskolci nemzeti megnyitja 
a Nyári Színházát, ahol júni-
us 12-én premiert tartunk: a 
Francia rúdugrás című vígjá-
ték lesz látható, melyet Mohá-
csi János rendezett – mondta a 
színház igazgatója.

A direktor kiemelte, a pre-
mierre a törvény által elő-
írt létszámkeret miatt jegyek 
nem válthatók. A Bemutató 
Arany bérletes nézők jegyei 
mellett fennmaradó helyeket 
a színház vezetősége – a jár-
ványhelyzet alatti áldozatos 
munkájukat megköszönve – 
egészségügyi dolgozóknak 
ajánlja fel, amely a kétszáz fé-
rőhely harmadát teszi ki. Az 
előadás este 20:30-kor kez-
dődik a Nyári Színházban, 
melyet a Kamaraszínház be-
járata felől tudnak majd meg-
közelíteni a nézők. A közönsé-
get kérik, hogy a kezdés előtt 

fél órával érkezzenek meg a 
helyszínre, hogy az ülőhe-
lyek elfoglalása zavartalanul 
megtörténhessen az előadás 
kezdetéig.

Júniusban és júliusban is 
lesznek előadások

A bemutatót követően jú-
nius folyamán a Nyári Szín-
házban további előadások is 
lesznek, ezeknek a mikéntjé-
ről viszont a vonatkozó ren-
delet esetleges változásainak 
tükrében tájékoztatja majd a 
közönséget a teátrum. A nyá-
ri előadások júliusban is foly-
tatódnak. „Most arra várunk, 
hogy a veszélyhelyzet elmúl-
tával majd hány nézőt fogad-
hatunk a nézőtéren, ennek 
függvénye tulajdonképpen 
az is, hogy milyen előadások 
lesznek láthatók a továbbiak-
ban” – fűzte hozzá Béres Atti-
la, hozzátette, számukra most 
nem is az az elsődleges, hogy 
mit játszhatnak, hanem az, 
hogy ismét közönség előtt.

– Hasonlattal élve olyan ez 
nekünk, mintha lenne egy foci-
meccs, mondjuk a Diósgyőr és a 
Fradi között, csak éppen labda 
nincsen, és úgy kellene játsza-
ni. Aztán egyszer csak bedob-
nak egy labdát. Most nekünk 
bedobták a labdát, nagyon nagy 
megkönnyebbülés ez számunk-
ra, nagy az öröm a színházban 
és abban bízom, hogy Miskolc 
színházszerető közönségének 
is hasonló boldogság ez. Na-

gyon büszke vagyok a társulat-
ra, és ezúton is köszönöm ne-
kik, hogy ilyen hirtelen és ilyen 
profin reagáltak a gyorsan vál-
tozó helyzetre. Ennek köszön-
hető, hogy ennyire hamar újra-
indulhatunk – hangsúlyozta az 
igazgató.

Átmeneti évad,  
bérletek nélkül

Kiemelte: a szeptemberben 
kezdődő egy átmeneti évad 
lesz a színház életében. „A 
művészeti tanácsnak meg kel-
lett hoznia egy nagyon nehéz 
döntést. Eszerint a jövő évad-
ban nem hirdetünk bérletet. 
Ennek oka a következő: nem 
tudjuk, hogy mikortól lehet 
zárt térben játszani, hogy mi-
lyen körülmények között, mi-
lyen feltételekkel, ezért nagyon 
nagy felelőtlenség lett volna ré-

szünkről meghirdetni a bérle-
teket és bérletes előadásokat. 
Hiszen a járványhelyzet még 
nem múlt el, és emiatt nagy a 
bizonytalanság. Jelenleg ezt 
láttuk felelős döntésnek. Az 
elmúlt időszakban nagyon so-
kan jelezték felénk, hogy ennek 
ellenére is megvennék bérletü-
ket, és ezt nagyon köszönjük, 
hiszen ez mutatja, mennyire 
szeretik a miskolciak a színhá-
zukat. Éppen ezért a hűséges 
bérleteseinknek lehetőséget fo-
gunk biztosítani, hogy a szín-
házbajárási szokásaik, melye-
ket a bérlettel megszoktak, ne 
változzanak meg. A jegyiroda 
munkatársai minden bérletes 
és előzetesen jegyet váltott né-
zővel felveszik majd a kapcso-
latot a júniusi előadások és a 
következő évad miatt is.

Tajthy Ákos

Hárman pályáztak a Földes igazgatói pozíciójára



Ünnepségekkel és koszorú-
zással emlékezett Miskolc 
az első világháborút magyar 
részről lezáró trianoni béke-
diktátum aláírásának 100. 
évfordulójára csütörtökön. 

Folytatás az 1. oldalról
Veres Pál emlékeztetett, június 

negyedikét 2010 óta ünnepeljük 
a nemzeti összetartozás napja-
ként. – Az emlékezés mellett az 
összetartozás június 4-ének a leg-
fontosabb üzenete. Az összetarto-
zásnak építőereje van. Különösen 
fontos ez a jelenlegi helyzetben, 
hiszen a járvány is megmutatta: 
az összefogásban erő rejlik. A mai 
napon tehát nemcsak hazánk 
történetének egyik legmeghatá-
rozóbb eseményére emlékezünk, 
hanem hitet teszünk az egy nem-
zethez tartozás és az összefogás 
mellett is – tette hozzá.

A polgármester arról is be-
szélt, hogy Miskolc már szá-
mos alkalommal megmutat-
ta, hogy az összetartozás ereje 
által mennyi mindent el tud 
érni.

A nemzeti összetartozás pél-
dáját látjuk a határokon túl is, 
hiszen az ottani magyar közös-
ségek is fenntartják, megőrzik 
saját kultúránkat, művészetün-
ket, hagyományainkat, nyelvün-
ket, minden nehézség ellenére. 
Összefogásra természetesen ne-
künk, az anyaországban élőknek 
is szükségünk van, sikereket csak 
közös erővel érhetünk el. A mai 

emléknap világítson rá nemze-
tünk értékeire, és adjon erőt a kö-
vetkező évszázadokra. Isten, áldd 
meg a magyart! – zárta Veres Pál.

Trianonnak mindenki 
vesztese

– Felülemelkedve saját fájdal-
munkon erkölcsi kötelességünk 
felhívni a világ figyelmét arra, 
hogy a Trianonban alkalmazott 
gyakorlat meghatározó lépés 

volt Európa kulturális életének 
végső megsemmisülése felé – 
ezt már Badány Lajos, a Velünk 
a Város frakcióvezető-helyette-
se mondta a Gyula utcai Tria-
non-emlékműnél, itt folytató-
dott délelőtt a megemlékezés.

A békediktátum a Kárpát-me-
dence népeinek érdekeit bizto-
san nem szolgálta – folytatta -, 
„hiszen általa szétverték a koráb-
bi tökéletes gazdasági és földraj-

zi egységet, amely a kor fejlődési 
ütemét tekintve Magyarországot 
Európa vezető nagyhatalmai 
közé emelhette volna.”

A frakcióvezető-helyettes 
hoz zá tette, Magyarországot a 
trianoni döntést követően sem 
sikerült megtörni, az elmúlt év-
században megannyiszor talpra 
állt, „ez pedig egyértelmű meg-
erősítése annak, hogy ha egy 
nemzetnek van hite és jövőké-
pe, akkor csodákra képes.”

A beszédeket követően mind-
két emlékművet megkoszorúz-
ták. Az országzászlónál a meg-
emlékezés koszorúit, virágait 
Miskolc képviseletében Veres 
Pál polgármester, Varga Andrea 
Klára alpolgármester és Ignácz 
Dávid jegyző helyezte el, őket in-
tézmények, pártok és civilszerve-
zetek képviselői követték. A Gyu-
la utcán a város nevében Varga 
Andrea Klára koszorúzott.

Tajthy Ákos

Minden összeköt! – ez a szöveg olvasható azon a Tria-
non-emlékfalon, amit Felsőhámorban, a sziklamászó 
falnál avattak fel a békediktátum aláírásának 100. év-
fordulóján, csütörtökön.

Az avatóünnepségen elő-
ször Újpál Zsolt Gilbert, az 
emlékmű felállítását kezde-
ményező Miskolci Tükör-
kép Közéleti Egyesület elnö-
ke beszélt, aki az összefogás, 
a közös munka fontosságára 
hívta fel a figyelmet.

– Szentül hiszek abban, 
hogy az emberek bizonyos-

fajta célok érdekében képesek 
összefogni, ez a gondolat hívta 
életre magát az egyesületet is, 
melynek alapötlete már 2009-
ben megvolt. Tíz év kellett, 
hogy a gondolatból valóság 
legyen. Talán sokan emlékez-
nek rá, a miskolciaknak tavaly, 
a város napján azzal mutat-
koztunk be, hogy hazahoztuk 
és bemutattuk a Fekete kutya 
másolatát. A most megvaló-
suló emlékmű alapötlete Rei-
man Zoltán írótól származik, 
ő említette nekem, hogy a lil-
lafüredi alagút felett az 1930-
as évek végéig látható volt egy 
„Nem! Nem! Soha! felirat és 
jó volna ezt visszaállítani – 
kezdte az elnök.

Jövőbe mutat
Újpál Zsolt Gilbert kiemel-

te, a békediktátum aláírásá-
nak 100. évfordulójához kö-
zeledve levélben írták meg 
kezdeményezésüket Veres 

Pál polgármesternek, aki tá-
mogatta az ötletet. „Nem 
sokkal ezután Szunyogh 
László főépítész hívott meg 
minket a városházára, ahol 
megtudtuk, továbbgondolták 
a történetet. Maradandóbb, 
nemesebb alkotásra tettek 
javaslatot, mely nemcsak a 
múltra fókuszál, hanem to-

vább, a jövőbe is mutat.”
A Taba Benő építész ál-

tal tervezett emlékfal végül 
néhány hét alatt, az önkor-
mányzat és civilek összefo-
gásával valósult meg.

Ezt követően Reiman 
Zoltán az egyesület alel-
nöke, majd Szolyák Péter, 
a Herman Ottó Múzeum 
megbízott igazgatója idézte 
fel a száz évvel ezelőtti ese-
ményeket.

A beszédeket követően az 
emlékfalat Újpál Zsolt Gil-
bert és Taba Benő leplez-
te le, az emlékművet pedig 
Miskolc képviseletében Ve-
res Pál polgármester, Var-
ga Andrea Klára alpolgár-
mester, Ignácz Dávid jegyző, 
Szunyogh László főépítész, 
valamint a Miskolci Tükör-
kép Közéleti Egyesület és 
további civilszervezetek ko-
szorúzták meg.

Tajthy Á.
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Ünnepélyes keretek között 
helyezték el Borsod-Aba-
új-Zemplén megye Nem-
zeti összetartozás em-
lékművének alapkövét a 
megyeháza udvarán.

Bánné dr. Gál Boglárka, a 
megyei közgyűlés elnöke kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, 
az új emlékmű nem a tria-
noni tragédiát, hanem Ma-
gyarország és a magyar nép 
szétzilálhatatlan egységét, a 
nemzeti kollektivitás eszmé-
nyét kívánja szimbolizálni.

Hörcsik Richárd ország-
gyűlési képviselő Borsod- 

Abaúj-Zemplén vesztesé-
geiről szólt: „Abaúj-Torna 
vármegye elvesztette szék-
helyét, Kassát, de elvették 
Zemplén vármegye kéthar-
madát is.” – Magyarorszá-
got el akarták pusztítani, ez 
azonban nem sikerült. Ele-
ink a nehézségek ellenére is 
megtalálták azokat az esz-
közöket, melyek segítségével 
jövőt tudtak adni a magya-
roknak határokon innen és 
túl – mondta.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye Nemzeti összetarto-
zás emlékművét várhatóan 
szeptember 30-án adják át.

Repülők lepték el az ország 
egét a trianoni békediktá-
tum századik évfordulóján. 

Az emlékrepüléshez a 
Borsod Megyei Repülőklub 
is csatlakozott. Percre pon-
tosan 10 órakor, 100 évvel 
a békeszerződés aláírásának 
időpontjában száznál is több 

gép szállt fel egyszerre az or-
szágban és a határokon túl.

A miskolci repülőtérről 
együtt emelkedtek fel a gé-
pek és a város felett tiszte-
letköröket róva emlékeztek 
meg a Magyarország számá-
ra súlyos következmények-
kel járó szerződésről a nem-
zeti összetartozás napján.

AZ ÖSSZETARTOZÁS 
EMLÉKMŰVE

„AZ ÖSSZETARTOZÁSNAK  
ÉPÍTŐEREJE VAN”

Új emlékmű  
Felsőhámorban

A nemzeti összetartozás nap-
ja, június 4-e alkalmából a 
népkerti Országzászlónál tar-
tott megemlékezést a miskolci 
Fidesz-KDNP pártszövetség.

Az eseményen Alakszai Zol-
tán, a Fidesz miskolci frakció-
jának vezetője mondott beszé-
det. Kiemelte, nem véletlenül 
tartják a Népkertben a meg-
emlékezést. – Az Országzász-
ló jelkép. 2011 augusztusában 
együtt helyeztük el itt a Kár-
pát-medence minden magyar-
lakta területéről hozott anya-
földet. Megszentelt helyen 

állunk. Közadakozásból építet-
tük meg – így képzelem a haza 
újjáépítését is: közös gondolat-
tal, egyetértő szóval és összefo-
gó cselekvés egységével – fo-
galmazott.

– Nekünk, fiatal magyarok-
nak Trianon a fájó múlt, de 
nem a jelen, és főleg nem a 
jövő. Mi arra készülünk, hogy 
meghaladjuk az Antant csel-
vetéseinek következményeit. 
A Kárpát-medence magyarsá-
gának együtt kell ezt a munkát 
elvégeznie közös gondolatok-
kal, egymást értő nyelven és 
összefogással – hangsúlyozta.

Újpál Zsolt Gilbert és Taba Benő leplezték le az alkotást

A beszédeket követően az Országzászlót is megkoszorúzták

Badány Lajos, a Velünk a Város frakcióvezető-helyettese

Bánné dr. Gál Boglárka (balról), Szabó Gergely és dr. 
Lupkovics Beáta helyezte el az alapkövet

Tiszteletrepüléssel 
emlékeztek

TRIANON A FÁJÓ MÚLT, 
DE NEM A JELEN,  
ÉS FŐLEG NEM A JÖVŐ



A város ekkoriban már újra 
nyüzsgő életét élte, szin-
te alig látszottak az elmúlt 
hónapok gyötrelmei. Bár az 
egyre sokasodó idegen arcok 
látványa némiképp nyugta-
lanítónak hatott még ebben 
a vendégszerető népségben 
is, mivel azok ugyanúgy a 
magyar nyelvet beszélték – 
még ha kissé furcsán is –, 
már nem keltett gyanakvást 
az emberekben.

Hiszen elmúltak már azok az 
idők, amikor előbb cseh-, majd 
románajkúak lepték el a várost, 
akik mindenféle követeléssel jöt-

tek, mondván, hogy nekik erre 
joguk és felhatalmazásuk van, 
de hogy mivégre, azt még ma-
guk sem tudták. Azonban ami-
lyen gyorsan jöttek, olyan gyor-
san távoztak is, így a város élhette 
tovább megszokott életét, habár 
aki olvasta az újságokat, érezhet-
te, hogy a nagy háború után már 
semmi nem lesz olyan, mint an-
nak előtte volt. Sorban jöttek a 
hírek, az újságírók pennái csak 
úgy sercegtek ezekben a napok-

ban. A messzi Franciaországra 
irányult a legnagyobb figyelem, 
ahol az entente nagyhatalmainak 
még nagyobb szószólói igyekez-
tek aláásni Magyarország tekin-
télyét, sőt az idő előrehaladtával 
csatlósaik, akik már önálló ál-
lamként tekintettek magukra, a 
birodalom szétzilálásán mun-
kálkodtak, hogy egyre nagyobb 
területet kaparintsanak meg ma-
guknak. Ami eleinte egy szörnyű 
álomnak tűnt, az mindinkább 
valósággá vált, így a „szomszédos 
államok” területi követeléseit ki-
sebb változtatásokkal ugyan, de 
papírra vetették nagy testvéreik, 
amelyről már csak a magyarok 

aláírása hiányzott.
Mintha megérezték volna 

ezt odafenn azon a nyári pén-
tek reggelen. Bár a színház óra-
tornya már csaknem elütötte 
a 10 órát, a nap még mindig 
nem bújt elő az egyre inkább 
terebélyesedő fellegek mögül. 
A Royal és a Budapest sokszor 
szűknek bizonyuló kávéházai 
most üresen ásítoztak.

Miskolc legimpozánsabb szál-
lójának, Böczögő József Koroná-

jának egyetlen vendége idegesen 
nyomta el cigarettáját, felváltva 
vetve sűrű pillantásait karórájá-
ra és újságjára, majd utóbbit ösz-
szehajtva és az asztalra dobva si-
etősen indult el a Kossuth utca 
irányába. A pincér, mintha csak 
erre várt volna, kisvártatva meg-
indult leszedni az elviharzó úr 
asztalát. A szokásosnál jobban 
iparkodott, így miután a tálcára 
tette az üres feketés csészét, a fel-
szolgálói etikettre fittyet hányva 
zsebre vágta a borravalót, s hóna 
alá csapta az újságot, majd olyat 
tett, amit a napnak ezen szaká-
ban soha nem szokott: lehúzta a 
kávézó redőnyeit, majd ő is elin-
dult a Kossuth utca felé. A sebté-
ben a pultra hajított napilap épp 
a címoldalánál nyílt szét, így, ha 
visszanéz, láthatta volna, hogy az 
a budapesti demonstrációról és a 
békeszerződés aláírásáról ír, fö-
lötte a dátummal: 1920. június 4.

Miután kilépett az utcára, fur-
csa látvány tárult elé. Míg egye-
sek a mindszenti plébánia felé 
igyekeztek, addig többen a Ka-
zinczy utca zsinagógája felé tar-
tottak. Egy kisebb tömeg a Hu-
nyadi utca felé vette az irányt, 
amiből következtetni lehetett 
arra, hogy a Luther-udvar az úti 
céljuk. Hiába azonban a vallási 
különbözőség, most mindenki 
egyként lehajtott fővel, némán 
tartott a választott teremtőjének 
házába. Ma valamennyien a ma-
gyarok istenéhez fohászkodtak.

Hogy a Kakas templomban 
tartott istentiszteletről elkésett, 
azt a város minden irányából 
megkonduló harangok adták 
tudtára, amelyek egyszerre 
kezdtek bele gyászbeszédükbe 
búsan elnyújtott, érces kánon-
jukban, mintha túl akarnák 
harsogni a néma tömeget.

– Magyarok! Miskolciak! Eb-
ben a pillanatban, a messzi Vers-
ailles-ban, a Grand Trianon pa-
lotában egyenlőtlen katonai 
és gazdasági fegyverekkel, egy 
egész ellenséges világ erőszakos 
kényszerével aláíratták velünk 
a békét! Az ezeréves Magyaror-
szág megszűnt létezni!

A város egyszerre dermedt 
meg. A bezárt üzletek, műhelyek 
előtt szótlan álltak tulajdonosa-
ik, a főutcán haladó villamos két 
megálló között tartott gyászszü-
netet, utasai az ablakon keresztül 
révedtek a semmibe. A közhiva-
talok tisztviselői percekkel ez-
előtt letették tollukat, félbehagy-
va a felekkel való tárgyalásokat, 
míg a közeli iskola tanítói ezek-
ben a pillanatokban kezdték el 
magyarázni a megmagyarázha-
tatlant: nebulóiknak egy olyan 
országban kell felnőniük, amely 
egy tollvonással lett önmagával 
határos. A közeli Vasgyárban a 
gyárkürt vezényszavára leállt ke-
mencék mellett izzadt kohászok 
merengtek el azon, hogy a kezük 
alól kikerült síneken mától ide-
gen országok idegen szerelvé-
nyei közlekednek.

Böczögő József Koronájá-
nak felszolgálója a szűnni nem 
akaró gyászének közepette le-
ült a közeli padra, és a kezébe 
temette arcát. Eszébe jutott az 
ígéret, hogy mire a falevelek 
lehullanak… Majd elmeren-
gett a fronton töltött időkről, 
a „tízesek” hőstetteiről, a lehe-
tetlen hazatéréséről, amelybe 
egyszerre sajgott bele minden, 
mára már begyógyultnak hitt 
sebesülése. Beleértve a szívét is.

Ekkor azonban arra lett fi-
gyelmes, hogy a harangok más 
hangot kezdenek megütni. Vala-
mi olyat, ami már nem a múltról 

és a keserű jelenről énekel, ha-
nem a jövőről. A város jövőjéről.

Aztán a harangszó megszűnt, 
a városra egy pillanatra újra 
csend telepedett. De ez a csend 
már más volt. Egy lélegzetvétel 
a nekirugaszkodás előtt, amely 
csakhamar véget is ért. A redő-
nyöket felhúzták, a villamos to-
vábbindult megállója felé, ahogy 
a kohászok is visszatértek forró 
kemencéjükhöz. A munkájukra 
nagyobb szükség volt, mint va-
laha, hogy száz esztendő múlva 
is magyar földön szóljanak a ha-
rangok. Az emlékezés harangjai.

Nagy Attila történész

Hogy a trianoni békeszer-
ződés igazságtalan diktá-
tum volt, és indokolatlanul 
súlyos megpróbáltatások elé 
állította a magyarságot, ma 
már nem lehet kérdéses. 

Nem csak arról volt szó, 
hogy Magyarországot, mint 
háborúban vesztes orszá-
got megbüntették, vagy arról, 
hogy a nyugati győztesek meg 
akarták jutalmazni kelet-eu-
rópai (részben új államokat 
létrehozó) szövetségeseiket. 
Hiszen nemcsak nemzetisé-
gek lakta vagy vegyes etniku-
mú területek kerültek az utód-
államok fennhatósága alá, 
hanem színmagyar térségek 
is, olyan, akkor még többségé-
ben magyarok lakta városok-
kal, melyek nemcsak fontos 
regionális központok voltak, 
hanem – történelmi és kultu-
rális szerepük révén – elcsato-
lásuk érzelmi sokkot is oko-
zott, gondoljunk csak Kassára, 
Nagyváradra, Szabadkára. In-
kább azon kell gondolkodni 
a százéves évforduló által ak-
tualizált jelenben, hogy mit 

kezdjünk ezzel a több gene-
ráción átnyúló trianoni örök-
séggel, hogyan jelöljük meg a 
továbblépés lehetséges útjait.

A Trianonban okozott se-
bekre nem hoztak gyógyírt a 
Horthy-korszak revíziós pro-
pagandaszólamai és sikerte-
len területgyarapítási kísérletei 
sem, de ugyanez mondható el a 
Rákosi- és Kádár-rendszerek el-
hallgatás-politikájáról és hamis 
internacionalizmusáról is. De a 
rendszerváltás vagy az Európai 
Unióhoz való csatlakozás óta a 
Trianonban szétszedett „törté-
nelmi” vagy „Nagy” Magyaror-
szág emléke is sokakban inkább 
most is csak a nemzeti sérelmek 
emlegetését, rosszabb esetben a 
futballultrák által skandált szó-
lamok szintjét alig meghaladó 
szlogeneket szokott kiváltani. 
Száz év alatt talán valamelyest 
túl tudtunk lépni a súlyos vesz-
teségek okozta érzelmi sokkha-
táson, a „régi dicsőségünket” és 
a csupán „mások” felelősségét 
felemlegető sérelempolitikán, a 
szomszédokkal szemben han-
goztatott fölényünk vélelmezé-
sén, a Nagy-Magyarország kul-

tuszon – de talán nem eléggé. 
Száz év után is terjednek Tria-
non kapcsán az álhírek, legen-
dák, összeesküvés-elméletek, 
miközben közvélemény-ku-
tatások tanúsága szerint a tör-
ténelmére büszke és sérelmeit 
gyakran hangoztató magyar-
ságnak csak kisebb része tud-
ja egyáltalán, hogy mi és hogy 
mikor történt. Márpedig aki 
magyarként nincs tisztában a 
Trianonnal kapcsolatos alapve-
tő történelmi tényekkel, az va-
lószínűleg ugyanígy viszonyul 
Szent Istvánhoz, Mátyás király-
hoz, a mohácsi vészhez vagy a 
második világháborúhoz is. A 
más népeket megvető, termé-
ketlen nacionalizmus pusztító 
hatását ugyanakkor könnyen 
észrevesszük – ha a szomszéd-
ban történik.

Hol is tartunk száz év után a 
trianoni trauma feldolgozásá-
nak folyamatában? 2010-ben 
történt erre kísérlet, amikor jú-
nius 4-ét a „nemzeti összetar-
tozás napjának” nyilvánították, 
ami – a magyar nemzet hatá-
rokon átnyúló közösségének 
megfogalmazásával – valóban 

új kiindulópontot adhatott 
volna az öncélú Nagy-Magyar-
ország-nosztalgia meghaladá-
sához. De odáig azt hiszem, 
sokaknak máig nem sikerült 
eljutni, hogy a magyarsághoz 
tartozást ne a pártszimpáti-
ák szemüvegén át nézzék, és a 
nemzeti közösség gondolata a 
trianoni határokon belül is ér-
vényes alapelvvé váljon.

József Attila a Kárpát-me-
dence népeinek történelmét és 

annak tanulságait összefoglaló 
versében úgy fogalmazott, hogy 
„a múltat be kell vallani”, vagyis 
nemcsak arra utalt, hogy „a tör-
ténelmet fel kell kutatni és meg 
kell írni”. Többről van szó, beval-
lásról, szembenézésről beszélt, 
és úgy folytatta, hogy rendezni 
kellene végre közös dolgainkat. 
Közös dolgok rendezését pedig 
nem lehet csak a „másiktól” vár-
ni, meg kell próbálni a határon 
inneni és túli magyarság ügyé-

ért, a szomszéd népekkel való 
normális együttélésért felelősen, 
a nem feledhető sérelmek egy-
oldalú emlegetését meghalad-
va gondolkodni és cselekedni, 
a hamis történelmi mítoszok-
ról pedig lemondani. A trianoni 
traumát talán akkor haladhatjuk 
meg, ha ebben a folyamatban 
nemcsak önmagunknak tudunk 
helyet adni, a megértés elvárása-
kor pedig tudunk megértőnek 
bizonyulni.

Trianon 100 Miskolci Napló4

KÖZÖS DOLGOK –  FAZEKAS CSABA TÖRTÉNÉSZ JEGYZETE

Az emlékezés harangjai

 Vadas Jenő utca Lillafüreden 1939-ben. Fotó: Lissák Tivadar

Trianon elleni tüntetés 1929-ben a Szent Gellért téren Budapesten. Fotó: Fortepan

A Széchenyi utca egy 1918-ban kiadott színezett levelezőlapon. Forrás: mandab.hu

 Erzsébet tér és a Széchenyi utcán 1894-ben megnyitott 
Korona Szálló
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„A gazdaság igényli a du-
ális szakképzést, várja a 
tehetséges fiatalokat” – 
emelte ki lapunknak adott 
interjújában Bihall Tamás, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) elnö-
ke. A kamarai vezetővel 
a duális képzés rendsze-
réről, a Szakképzés 4.0 
néven ismertté vált új 
koncepcióról, annak fon-
tosabb elemeiről beszél-
gettünk.

„A duális képzés újkori 
gondolata az ezredfordu-
lón fogalmazódott meg a 
gazdasági szereplők, a szak-
minisztérium és a kama-
rai vezetők fejében, mert 
a gazdaság erősödésével 
egyre inkább szükségsze-
rűvé vált a minőségi szak-
munkások, technikusok és 
természetesen felsőoktatá-
si szakemberek részvétele 

a reálfolyamatokban. Ezért 
2000-ben – kísérleti jelleg-
gel – elindult a tanulószer-
ződés intézménye, vagyis 
a gyerekek a jellemzően el-
méleti képzést az iskolák-
ban kapták meg, a szakma 
speciális ismereteit viszont 
munkahelyi környezetben, 
a cégeknél sajátíthatták el. 
Ez aztán gyakorlattá vált, 
és 2011-ben a kormány a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával (MKIK) kö-
tött megállapodás alapján 
úgy döntött, bevezeti a du-
ális képzést, vagyis 2013-tól 
szakmát tanulni már csak 
úgy lehetett, hogy az iskolai 
elméleti képzés mellé köte-
lezően bejött a duális ág: a 
vállalati gyakorlati képzés” 
– kezdte rövid visszatekin-
téssel a BOKIK elnöke. A fo-
lyamat évről évre erősödött, 
eredményeket ért el, amely-
ben a kamarának is komoly 
szerepe volt, de a szakmát 

választó tanulók száma ér-
demben nem növekedett. 
Ezért 2018-ban – az akkor 
alakult Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium veze-
tésével, az MKIK és területi 
kamarái közreműködésével 
– kialakult a Szakképzés 4.0 
néven ismertté vált új kon-
cepció, amely a rendszer 
átalakítását célozta, és a 
szakképzés vonzerejének 
növelését tette fókuszba.

Bihall Tamás elmondta, a 
kidolgozás során jellemzően 
osztrák, német és svájci ta-
pasztalatokat használtak fel. 
Az új rendszer lényegi eleme 
az iskolák megerősítése, fej-
lesztése az infrastruktúra és 
a humánkapacitások terén. 
Mindezek mellett átalakul a 
duális képzés vállalati lába 
is. A tanulószerződések he-
lyébe a szakképzési mun-
kaszerződések lépnek, 
amelyeknek köszönhető-
en remélhetően szorosabb 
lesz a kötődés a tanulók és 
a foglalkoztatók között. Ezt 
a folyamatot erősíti, hogy a 
gyerekek általános ösztön-
díjban részesülnek majd, 
aminek mértéke a tanulmá-
nyi eredménytől függ.

Jelentős változás az is-
kolaszerkezetben, hogy a 
2020-2021-es tanévtől lét-

rejönnek a technikumok, 
amelyek ötéves, osztatlan 
képzést adnak. Bihall Tamás 
szerint ezzel a magyar gaz-
daság régi vágya teljesül, 
hiszen az innen kikerülő fi-
atalok alkalmassá válhatnak 
középvezetői feladatok ellá-
tására is. Nem beszélve ar-
ról, hogy előkészítés alatt 
áll az egyetemre való belé-

pés könnyített lehetősége – 
megfelelő tanulmányi ered-
mény esetén.

Mi lesz a feladata az új 
rendszerben a kereskedelmi 
és iparkamaráknak? A gya-
korlati képzés koordinálása, 
a gyakorlati képzőhelyek el-
lenőrzése, a kifutó tanuló-
szerződések gondozása, a 
szakképzési munkaszerző-

dések megkötésének segí-
tése, a vizsgáztatás, a pálya-
orientációs tevékenységek 
végzése, a tanulmányi ver-
senyek bonyolítása – hazai 
és nemzetközi területen – 
és különféle elemzések ké-
szítése a munkaerőpiac ak-
tuális igényeiről. Mindezek 
mellett meg kell említeni 
az Ágazati Készségtanácsok 
munkáját. Az elmúlt két év-
ben 19 jött létre, és ezek te-
vékenységét a kamara koor-
dinálja, a feladtuk pedig az 
egyes szakmák tudástartal-
mának, követelményeinek 
meghatározása.

„Ez év tavaszán a koro-
navírus-járvány okozta ve-
szélyhelyzet megállította 
a szakképzés folyamatát is. 
Ahol csak lehetett – a vál-
lalatoknál is – a digitális ok-
tatásé lett a főszerep, de 
ahogy a járványhelyzet kez-
detétől mondjuk: elméleti 
csavarhúzás nincs, a szak-
mai fogásokat élőben kell 
megtanulni. Összességében 
úgy ítélem meg, hogy a gaz-
daság igényli a duális szak-
képzést, várja a tehetséges 
fiatalokat, és remélem, hogy 
őszre azok a számok, ame-
lyekkel itt a megyében dol-
gozunk, nem csökkennek” – 
fogalmazott az elnök.

Duális képzés számokban
A BOKIK jelenleg mintegy 5000 tanulószerződést tart 

nyilván, ami a szakképzésben tanuló diákok mintegy 70 
százalékát teszi ki. A minősített cégpartnerek száma a me-
gyében 897, ebből Miskolcon 376 vállalkozás található. 
Lényeges, hogy a képzőhelyek száma ezeknek közel két-
szerese, hisz egy-egy vállalkozás akár több telephelyen is 
végezheti tevékenységét.

Bihall Tamás: A gazdaság várja a tehetséges fiatalokat 

Szerezz nyelvvizsgát  
1 hónap alatt

Telefon: +36 20 3177949

DUÁLIS KÉPZÉS 
2020
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Ágazat Képzés Iskola

SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS 
JÁRMŰGYÁRTÁS

Gépjárműmechatronikai technikus
Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma

Mechatronikai technikus
Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

GÉPÉSZET

Gépgyártástechnológiai technikus
Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

Hegesztő
Miskolci SZC Fazola Henrik Építőipari és Művészeti 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Logisztikai technikus

Miskolci SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, 

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Miskolci SZC Stúdium Közgazdasági és Üzleti Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

ELEKTRONIKA és 
ELEKTROTECHNIKA 

Automatikai technikus

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma

Ipari informatikai technikus

Erősáramú elektrotechnikus

Villanyszerelő

Elektronikai műszerész

Közlekedésautomatikai technikus

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS

Informatikairendszer- és 

alkalmazás-üzemeltető technikus

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma
Szoftverfejlesztő és -tesztelő 

Infokommunikációs hálózatépítő és 

üzemeltető technikus

Távközlési technikus

ÉPÍTŐIPAR Magasépítő technikus  Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma

ÉPÜLETGÉPÉSZET Épületgépész technikus Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma

MEZŐGAZDASÁG és ERDÉSZET 
Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus
 Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma

KÖRNYEZETVÉDELEM és VÍZÜGY. Környezetvédelmi technikus Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma

KERESKEDELEM

Kereskedő és webáruházi technikus Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma

Kereskedelmi értékesítő
Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi 

technikus

Miskolci SZC Stúdium Közgazdasági  

és Üzleti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

GAZDÁLKODÁS és MENEDZSMENT

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, 

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Miskolci SZC Stúdium Közgazdasági  

és Üzleti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, 

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Miskolci SZC Stúdium Közgazdasági  

és Üzleti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Turisztikai technikus Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma

Vendégtéri szaktechnikus

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cukrász szaktechnikus
Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakács szaktechnikus

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma

Pincér, vendégtéri szakember
Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cukrász
Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakács
Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

SPORT
Sportedző (a sportág megjelölésével) Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, 

Közgazdasági Szakgimnáziuma és KollégiumaFitness-wellness instruktor

SZÉPÉSZET
Fodrász Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és KollégiumaKozmetikus technikus

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Szociális ápoló és gondozó 

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, 

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Kisgyermekgondozó, -nevelő
Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, 

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Szociális és gyermekvédelmi 

szakasszisztens 

www.miskolci-szc.hu

Szeptemberben induló  

INGYENES SZAKMAI KÉPZÉSEK 
NAPPALI MUNKARENDBEN 

a Miskolci Szakképzési Centrum iskoláiban

SIKERES KARRIERT  
BIZTOSÍT EGY JÓ SZAKMA 
A gépipartól a turisztikáig több mint háromszáz cég-
gel alakított ki együttműködési megállapodást a duális 
képzés keretein belül a Miskolci Szakképzési Centrum. A 
megújuló szakképzés számos előnnyel szolgál a diákok 
számára.

Országosan is az élvonal-
ban szerepel Miskolc, a diá-
kok nagy része tölti gyakor-
latát valamelyik vállalatnál 
– mondta el a Miskolci Szak-
képzési Centrum (MSZC) kan-
cellárja. Kiss Gábor kiemelte, 
a duális képzés szakmailag 
sokat jelent a tanulóknak: az 
iskolában megtanult elmélet 
mellett a cégeknél elsajátít-
hatják a szakmai tudást és a 
vállalati kultúrát is.

– Az együttműködő part-
nerek köre folyamatosan bő-
vül. Azt tapasztaljuk, hogy 
egy új befektető az elsők kö-
zött a képzési rendszer sze-
replőivel veszi fel a kapcsola-

tot. Mi pedig reagálunk erre. 
Szemléletes példája ennek, 
hogy a Lufthansa gyár építé-
se még el sem kezdődött, az 
Andrássyban máris meghir-
dették a gépgyártástechno-
lógiai technikusok képzését.

Átalakuló szakképzés
A kor követelményeire rea-

gálva nagy változások lépnek 
életbe szeptembertől a szak-
képzésben. Korábban közel 
800 szakmából választhattak a 
fiatalok OKJ-s képzésben – ezt 
200 alá csökkentették, de jóval 
korszerűbb tartalmat és „fris-
sebb”, piacképesebb szakmá-
kat kínálva. A Berzeviczyben 
például webáruházi és keres-
kedelmi technikus szak indul 
a kereskedőképzés helyett. A 
szoftverfejlesztő és -teszte-
lő-képzés szintén vonzó szak-
ma lehet. – Komoly a kereslet, 
csak Miskolcon 50-100 ilyen 
szakember találna most állást 
– tette hozzá a kancellár.

Visszatér a technikum
Változnak az iskolatípu-

sok is. Visszatér a technikum, 
melynek nagy előnye, hogy 

az itt eltöltött 5 év alatt az 
érettségivel együtt techniku-
si vizsgát is tesznek a diákok, 
ami emelt szintű érettségi-
nek számít. Ez pluszpontokat 
jelenthet a szakirányú to-
vábbtanulásnál. A csak szak-
mát adó szakképző iskolák 3 
évesek lesznek.

Bevezetik az ösztöndíjakat 
is, ezt mindenki megkapja, 
aki szakmai képzésben ta-
nul. A duális képzésben részt 
vevő diákok pedig munka-
szerződést kapnak, akár a 
minimálbér 60 százalékát is 
elérő ösztöndíjjal. – Ez egy 17 
éves fiatal számára nagyon is 
vonzó – mondta Kiss Gábor.

– A diákok és a szülők felis-
merték, hogy egy jó szakma 
jobb karriert biztosíthat, mint 
egy nem piacképes diploma. 
Idén országosan 20 ezerrel 
kevesebben jelentkeztek fel-
sőoktatási intézménybe, me-
gyénkben ez körülbelül 1 ezer 
fő lehet. Ezzel nekünk tervezni 
kell, alternatívát kell számukra 
ajánlani a tanulmányaik foly-
tatására – fogalmazott a kan-
cellár, aki elmondta azt is, hogy 
idén 10 százalékkal többen je-
lentkeztek az általános iskolák-
ból a képzéseikre. Ez körülbelül 
4 új osztályt jelent, ami egy ki-
sebb iskolával felér. – Ebben az 
új technikumnak nagy szerepe 
van – mutatott rá.
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A duális képzési program ösz-
szekapcsolja az elméleti kép-
zést, felkészítést a gyakorlati 
ismeretek és készségek meg-
szerzésével. 

A Gazdaságtudományi Ka-
ron évek óta zajlik duális képzés 
a szakmailag minősített vállalati 
partnerekkel együttműködésben 
6 alapszakon (emberi erőforrások, 
gazdálkodás és menedzsment, 
kereskedelem és marketing, 
nemzetközi gazdálkodási, pénz-
ügy és számvitel, turizmus-ven-
déglátás). A mesterképzéseken 
(ellátásilánc-menedzsment, mar-
keting, számvitel, vállalkozásfej-
lesztés, vezetés és szervezés) vi-
szonylag új lehetőség a duális 
képzés, ami annyiban más, mint 
az alapszakon folyó duális képzés, 
hogy a már diplomával rendel-
kező hallgatók magasabb szintű 
tudásbázissal jelentkeznek a vál-
lalatokhoz és ott kamatoztatják 
eddigi tudásukat. 

A valós vállalati példák, élet-
helyzetek erősítik a kar duális hall-
gatóinak tudását, ezáltal sokkal 
komplexebb szemlélettel rendel-
keznek. A hallgatók olyan mun-
katapasztalattal, készségekkel és 
képességekkel gazdagodnak a 
képzés során, amelyek birtoká-
ban sikeresek a munkaerőpiacon. 
A Gazdaságtudományi Kar nagy 
örömére szolgál, hogy a duális 
képzésben végzett hallgatóik a 
tanulmányok lezárását követően 
nagy arányban a duális partner 
vállalatoknál/-intézményeknél 
helyezkednek el főállásban. A du-
ális képzésben végzett hallgatóik 
véleménye szerint nagyon jó dön-
tés volt ezt a képzési formát vá-
lasztani, megtanulták jobban és 

hatékonyabban beosztani az ide-
jüket, hiszen ők egyszerre voltak 
egyetemi hallgatók és munkavál-
lalók is. Ez a szakmai kihívás soku-
kat megerősített, és nagyon szép 
tanulmányi eredménnyel zárták a 
képzést.

A Gazdaságtudományi Karnak 
jelenleg 54 duális vállalati part-

nere van, tevékenységi körük jól 
illeszkedik az alap- és mestersza-
kok specialitásaihoz. A teljesség 
igénye nélkül multinacionális vál-
lalatok, hotelek, bankok és hitelin-
tézetek is szereplenek a Gazdaság-
tudományi Kar partnerei között: a 
Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft., BorsodChem Zrt., 
Joyson Safety Systems Hunga-
ry Kft., Jabil Circuit Magyarország 
Kft., Shinwa Magyarország Precízi-
ós Kft., Ongropack Kft., Unió Coop 
Zrt., Calimbra Hotel, Hell Energy 
Kft., Avalon Park, Interkreditor Kft., 
Magyar Bankszövetség.

Elkötelezettek a duális 
képzés fejlesztésére 
A duális képzés nem csu-
pán azért hasznos, mert az 
egyetemi hallgatók meg-
szilárdíthatják gyakorlati 
ismereteiket – a szakmai 
előrehaladásukban is se-
gítheti őket.

A Miskolci Egyetem okta-
tási portfóliójába 2015-ben 
új elemként épült be a duális 
képzés, első körben 3 kar 9 du-
ális alapképzési szakot indított. 
A paletta az évek során jelen-
tősen bővült, ma már számos 
mesterképzésbe is bekapcso-
lódhatnak a hallgatók. Jelen-
leg 5 karon (BTK, GÉIK, GTK, 
MAK, MFK) összesen 22 alap-
szak és 4 kar esetében (GÉIK, 
GTK, MAK, MFK) 16 mesterszak 
közül választhatnak – mondta 
el Czap László intézményfej-
lesztési és kapcsolati ügyekért 
felelős rektorhelyettes.

Az első évfolyam 40 fővel in-
dult, jelenleg összesen közel 
240 fiatal tanul ebben a formá-
ban – ezzel a Miskolci Egyetem 
a 3. az országos rangsorban. 
Az anyagmérnöki szakon ma-
napság is 30-40 százalék kö-
zötti a duális hallgatók aránya. 
A vállalati partnerek – egyebek 
mellett a Bosch, a Joyson, a NE-
MAK, a BorsodChem, a FUX és 
a MOL – száma is folyamato-
san bővül, jelenleg több mint 
150 van, sok esetben egy cég-
gel több kar is együttműködik.

A „tisztán” alap- vagy mes-
terképzésben részt vevő hall-
gatókhoz hasonlóan a duá-
lis képzésben résztvevők is 
elsajátítják az elméleti alapo-
kat, emellett gyakorlatukat vál-

lalkozásoknál töltik. Így meg-
szerzik azokat a készségeket, 
amiket egy munkahely elvár 
a dolgozóitól, és megismerik 
a cég kultúráját. Ez biztosítja 
azt, hogy olyan versenyképes 
munkavállaló kerüljön a mun-
kaerőpiacra, aki azonnal képes 
teljes értékű munkát végezni. 
A munkaadó így akár több hó-
nap betanulási időt és költsé-
get spórol.

– Az új típusú képzés siker-
történetnek tekinthető. A le-
morzsolódás minimális. A 
partnercégek elégedetten 
nyilatkoztak a hallgatókról, ők 
pedig a tanulmányi kötele-
zettségeik teljesítésében – a 
kétszeres terhelésük ellenére 
– eredményesebbek a hagyo-
mányos formában tanuló tár-
saiknál. Egy belső felmérés 
szerint a hallgatók 94 száza-
léka választaná ismét a duális 
képzést (Németországban 74 
százalékuk). Hasonló az aránya 
azoknak, akik ugyanazt a part-
nercéget választanák, ahová 
jelentkeztek – mondta Czap 
László.

A felsőoktatási intézmények 
küzdenek azzal, hogy keve-
sebb a jelentkező. A Miskolci 
Egyetem igyekszik rugalma-
san reagálni a különböző vál-
lalati igényekre, így bővítve a 
duális szakok palettáját – akár 
olyat is biztosítva a hallgatók 
számára, ami csak itt érhető el. 
Ilyen például a műszaki földtu-
dományi, vagy a kohómérnöki 
alapszak. – Egyetemünk elkö-
telezett a duális képzés továb-
bi fejlesztésére – hangsúlyozta 
a rektorhelyettes.

DUÁLIS KÉPZÉS AZ EGYETEM  
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A duális képzés jelentkezési határidejét  
meghosszabbítottuk: 2020. június 15-ig. 

További információkért látogasson el honlapunkra:  
gtk.uni-miskolc.hu/dualiskepzes 

PÉNZT A GAZDÁSZNAK!

731-0/2020
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717-0/2020 702-0/2020
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Targoncavezető E-000042/2013/A006

Emelőgépkezelő E-000042/2013/A004

Földmunkagépkezelő E-000042/2013/A005

Logisztikai és szállítmányozási  
ügyintéző E-000042/2013/

Környezetvédelmi ügyintéző E-000042/2013/

Személy- és vagyonőr E-000042/2013/A054

Kisgyermekgondozó-nevelő E-000042/2013/A039

Kézápoló és műkörömépítő E-000042/2013/A049

JELENTKEZÉSI HELYSZÍNEK: 
Tokaj, Jókai u. 21., Bodrogkeresztúri út 52.

Sárospatak, Rákóczi út 47. (Sárospataki Ipartestület)
Hajdúnánás: Ady Endre Krt. 12.

Hidasi Lajos Attila ügyvezető, +36-70/261-7137

Tisztelt végzős diákok! Önköltséges 
tanfolyamainkon kínáljuk az alábbi 
szakmák megszerzésének lehetőségét.
l Szakács
l Cukrász
l Élelmiszer-vegyiáru-eladó
l Személy- és vagyonőr
l Aranykalászos gazda
l Vendéglátó eladó
l Élelmezésvezető

Szakembereink naprakész ismeretekkel, nívós 
gyakorlati helyekkel várják a tanulni akarókat.

PRE-STADIUM
ALAP A SZAKMÁHOZ

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l Termelési munkatárs
l Összeszerelő operátor  

l Polírozó (csiszoló) l Targoncavezető  
l CNC gépkezelő (esztergályos/marós)
l Minőségellenőr l Karbantartó 

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését,  
kérjük, jelezze nekünk, felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

+36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu

• Élelmiszer-, vegyiáru eladó (31 341 05, E-000081/2014/A040)

• Építő- és anyagmozgató gép kezelője (32 582 02)

• Targoncavezető (E-000081/2014/A010)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000081/2014/A006)

• Földmunka, -rakodó- és szállítógép-kezelő (E-000081/2014/A009)

• Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34 582 05, E-000081/2014/A128)

• Kézápoló és műkörömépítő (32 815 01, E-000081/2014/A077)

• Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő (31 582 03, E-000081/2014/A126)

• Pedagógiai és családsegítő munkatárs (54 140 02, E-000081/2014/A003)

• Sportedző (testépítés-fitness) (54 813 02, E-000081/2014/A117)

• Szakács (34 811 04, E-000081/2014/A020) 

• Szépségtanácsadó (52 815 04, E-000081/2014/A134)

• Szobafestő (21 582 01, E-000081/2014/A033)

• Szoftverfejlesztő (54 213 05, E-000081/2014/A124)

741-0/2020
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A FUX Zrt. 2016-ban az el-
sők között kapcsolódott be 
a Miskolci Egyetem duális 
rendszerű képzésébe. A 
vállalatnál mindig is fon-
tosnak tartották a fiatalok 
képzését, a mérnökután-
pótlás biztosítását.

– Az ifjú mérnökök már 
idejekorán elsajátíthatják ná-
lunk azokat a speciális isme-
reteket, amikre szükség van 
a munkánk során. Ott vannak 
velünk, dolgoznak a berende-
zésekkel, gépekkel. És megta-
pasztalhatják a mérnöki hiva-
tás szépségeit is. Ez rendkívül 
nagy előny – fogalmazott a 
villamosiparban használt ve-
zetékek gyártására specializá-
lódott FUX Zrt. duális képzé-
sért felelős vezetője. Barkóczy 
Péter termék- és minőségfej-
lesztési igazgató hozzátette, 
miután felkészítették, betaní-
tották az egyetemi hallgató-
kat, a diploma megszerzése 
után azonnal alkalmazni tud-
ják őket. A laborvezetőjüket 
például a duális képzésben is-
merték meg.

A cég a Miskolci Egye-
tem Műszaki Anyagtudo-
mányi Kar hőkezelés és 
képlékenyalakítás szakán 
meghirdetett képzésbe kap-
csolódott be vállalati part-

nerként. De a Gazdaságtu-
dományi Karral, sőt a Miskolci 
SZC Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolájával is együttmű-
ködnek. A hallgatók mellett 
a vállalatok is profitálnak eb-
ből a kapcsolatból. – Az ifjú 
kollégák friss tudást, lendü-
letet hoznak magukkal. Mi 
ismereteket adunk át nekik, 
és hagyjuk, sőt támogatjuk, 
hogy kreatívan végezzék a 
munkájukat. Kölcsönösen ta-
nulhatunk egymástól.

Barkóczy Péter kiemel-
te azt is, az áramszolgáltatás 
minden országban stratégi-
ai üzletág, ezért a terméknek 
magas minőségűnek, a gyár-
tónak pedig megbízhatónak 
kell lennie. – Csak így tudunk 
fennmaradni, és a verseny-

társak előtt járni. A fiatalok 
számára ezt a szemléletet és 
az innovatív gondolkodást 
igyekszünk átadni.

– Öröm számunkra tehát, 
hogy a duális képzést sikerült 
meghonosítani Magyarorszá-
gon. Mindenki számára elő-
nyös, továbbra is így várjuk 
az új kollégák érkezését. Ese-
tünkben pár mérnökről van 
szó, felelősen ennyit tudunk 
fogadni. Mindenképpen po-
zitívnak gondoljuk, hogy a 
duális képzés létezik és mű-
ködik. Rendkívül jók a tapasz-
talataink mind a hallgatókkal, 
mind a partnerintézmények-
kel kapcsolatban. A Miskolci 
Egyetemmel fennálló, egyéb-
ként is jó kapcsolatainkat még 
szorosabbra tudtuk fűzni. Egy 
tudásbázissal kialakult együtt-
működés minden termelővál-
lalat számára pozitív hatással 
bír. A jó szakmai kapcsolatok 
mindig meghálálják magukat.

INNOVÁCIÓ ÉS MEGBÍZHATÓSÁG  
A DUÁLIS KÉPZÉSBEN IS

KEDVES LEENDÕ TANULÓINK!
A PM-Energo Kft. 2000 októberében 
kezdte meg mûködését. Társaságunk 
épületgépészeti kivitelezési munkákat 
végez fõként Északkelet-Magyarország 
területén. Fõbb tevékenységeink: gáz-, 
központifûtés-szerelés; vízvezeték-szere-
lés, csatornázás; klíma- és légtechnikai 
szerelés, szellõzés; megújulóenergiahasz-
nosító-rendszerek tervezése, kivitelezé-
se (napkollektor, napelem, hõszivattyú, 
felülethûtés és -fûtés).

Ezeken a területeken elhelyezkedni vágyó 
pályakezdõket a megszerzett tapasztalat hiá-
nya hátráltatja a leginkább.

Erre kínálunk megoldást a szakiskolákból 
hozzánk érkezõ tanulóknak azzal, hogy a 
belsõ és külsõ gyakorlati helyen,  munkate-
rületeken elsajátított szerelési mûveletekkel 
még több ismeretet szerezve állhassák meg 
igazán a helyüket, mint képzett, hozzáértõ 
szakemberek.

A szakiskola befejezésével a PM-Ener-
go Kft. a gyakorlati képzésben már ügyesen 
helytálló, csapatunkat jól ismerõ pályakezdõk-
nek biztos munkahelyet és megélhetést kínál, 
akik idõvel lehetnek akár a jövõ vezetõ sze-
relõi, építésvezetõi, projektmenedzserei is.

Szerencsések vagyunk, mert elmondhat-
juk, hogy több volt diákunk, akik a nyári szak-
mai gyakorlatukat vagy gyakorlati idejüket a 
cégünknél töltötték, mára már fontos alappil-
lérei csapatunknak.

Bízunk benne, hogy Ti is örömmel választo-
tok majd minket nyári gyakorlati vagy szakmai 
gyakorlati helyként, tudva azt, hogy ITT tény-
legesen meg fogjátok tudni tanulni az épület-
gépészet csínját bínját.

Nyári gyakorlat vagy szakmai gyakorlati hely? Esetleg mindkettõ? Akkor a PM-Energo Kft.!

ELÉRHETÕSÉGEINK

3508 Miskolc, Május 1 telep 2/A.
www.pmenergo.hu
pmenergo@pmenergo.hu
06 20 360 2126

Duális képzés  
a PM-Energo Kft.-nél!

716-0/2020 739-0/2020

743-0/2020

Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, 
Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Miskolci Tagintézménye (2020/2021 tanév)

ÁLTALÁNOS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER:
Az egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja A TANÉV ELSŐ NAPJÁN ÉR-
VÉNYES KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR EGYHAVI ÖSSZEGE. AZ ÖSZTÖNDÍJ 
HAVONKÉNTI ÖSSZEGE a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztön-
díj alapjának öt százaléka, a SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN folyó ágazati alapoktatás-
ban az ÖSZTÖNDÍJ ALAPJÁNAK TÍZ SZÁZALÉKA, felsőbb évfolyamon tanulmányi 
átlagtól függő.

Szakképző Iskolai szakmai oktatás, nappali tagozat, Miskolc: 

Ágazat
Szakma

azonosító 
száma

Szakma
megnevezése

Szakma  
iránya

Szakmai oktatás időtartama
/év

alapfokú iskolai 
végzettséggel

érettségi  
végzettséggel

Kereskedelem 4 0416 13 02 Kereskedelmi 
értékesítő - 3 2

Turizmus- 
vendéglátás 4 1013 23 01 Cukrász - 3 2

Turizmus- 
vendéglátás 4 1013 23 04

Pincér - ven-
dégtéri szak-

ember
- 3 2

Turizmus- 
vendéglátás 4 1013 23 05 Szakács - 3 2

Szakgimnáziumi nevelés-oktatás, esti tagozat, Encs: 

Ágazat
Szakma

azonosító 
száma

Szakma
megnevezése Szakma iránya

Szakmai oktatás időtartama
/év

alapfokú iskolai 
végzettséggel

érettségi  
végzettséggel

Pedagógia 54 140 03 Pedagógiai 
munkatárs

Pedagógiai  
asszisztens 

- 2
Gyógypedagógiai 

asszisztens

Technikumi szakmai oktatás, esti tagozat, Encs: 

Ágazat
Szakma

azonosító 
száma

Szakma
megnevezése

Szakma  
iránya

Szakmai oktatás időtartama
/év

alapfokú iskolai 
végzettséggel

érettségi  
végzettséggel

Szociális 5 0923 22 04 Szociális és gyermek- 
védelmi szakasszisztens - - 2

Szociális 5 0923 22 06 Szociális és rehabilitációs 
szakgondozó - - 2

742-0/2020
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MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő  

értékesítésre meghirdeti 2020. június 19-i beadási  
határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,  

a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati  
irodában, valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci  

telefonszámokon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró  

az értékesítési eljárást annak bármely szakaszában  
eredménytelennek nyilváníthatja.

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Győri u. 17. 
(gazdasági épület, udvar) 

45178 hrsz.

telek: 828 m2

épület: 142 m2 19 200 000

Szentpéteri kapu 70. 
(egyéb épület) 
4425/46 hrsz.

telek: 513 m2

épület:  
6436 m2

622 100 000

Dózsa Gy. u. 2.
(kollégium) 2667/2 hrsz.

2667/2/A/1 hrsz. 
2667/2/A/2 hrsz.

telek:  
6458 m2

épület:  
6828 m2

672 000 000

650-0/2020

MUNKANÉLKÜLIEK! FIGYELEM! INGYENES OKJ-KÉPZÉS – ÉLELMISZER-, VEGYIÁRU-ELADÓ 
(OKJ 31 341 05, E-000561/2014/A012)
(GINOP-5.1.4-17-2019-00036 – Mi esélyt adunk – Tranzitfoglalkoztatás megvalósítása program keretében)

UTOLSÓ LEHETŐSÉG! 2021. január 1-jétől az OKJ-s képzések 2 éves időtartamúak lesznek,  
ez az utolsó lehetőségek egyike a szakképesítés megszerzésére.

Amit kínálunk:
l  képzés teljes időtartamára megélhetési támogatás (bruttó 106 600 Ft/fő/hó), 
l tankönyv, munkaruha, utazási támogatás
l folyamatos mentori szolgáltatás
l ingyenes részvétel a „Munka és magánélet” tréningen 
l  a program ideje alatt havi 15 napot alkalmi munkavállalóként is dolgozhat 
l  a sikeres vizsgázóknak szakiránynak megfelelő álláslehetőség, minimum 6 hónapos 

foglalkoztatás biztosítása

Ha van olyan munkanélküli státuszban lévő családtagja, ismerőse, akinek szívesen 
ajánlaná az ingyenes képzést, akkor várjuk jelentkezését.

JÓ SZAKMA – BIZTOS MEGÉLHETÉS
ELÉRHETŐSÉGEINK: B.-A.-Z. MEGYEI KISOSZ – 3526 MISKOLC, Szentpéteri kapu 80. I/9. 
TEL.: 46/508-895, 30/967-7025 – 8.00-16.00 óra között 
E-mail: borsod.kisosz@t-online.hu
Felnőttképzési engedély nyilvántartásba vételi száma: E-000561/2014

Pályázz hozzánk 
VILLAMOS FEJLESZTŐMÉRNÖK

pozícióba

Milyen feladatok várnak Rád?
• Nyomtatott áramkörök fejlesztése 
• Analóg és digitális áramkörök tervezése
• Szériagyártás támogatása (nyomtatott áramkörök, elektronikus modulok) 
• Termékfejlesztési folyamat támogatása villamosmérnöki témában
• Új termék bevezetés projektek támogatása villamosmérnöki oldalról

Milyen elvárásoknak kell megfelelned? 
•  Villamos üzemmérnök  

vagy villamosmérnök végzettség 
• Nyomtatott áramkör tervezési ismeretek 
• Jó kommunikációs képesség 
• Munkavégzés nemzetközi környezetben
• Szakmai elhivatottság
• Kommunikációképes angol nyelvtudás

Amit a megbízónk nyújt:
• Korszerű technológia, folyamatos innováció
• Változatos, kihívást jelentő munkakör 
• Kellemes munkahelyi légkör
•  Karrierlehetőség egy folyamatosan fejlődő, 

nemzetközi nagyvállalati környezetben
•  Versenyképes jövedelem  

 juttatási csomag 

Munkavégzés helye: Borsod megye

Jelentkezés: klara.szomolya@eastjob.hu vagy www.eastjob.hu

EASTJOB – A siker Önre vár!

243-5/2020 446-0/2020

730-0/2020
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A hónap első vasárnapján megint élettel telik meg a főutca. Újra lesz Miskolcon Régiségvásár június 7-én, vasárnap reggel 7 órától.

A Selyemréti Strandfürdőbe reggel 6 és este 8 óra között 

várják a víz szerelmeseit. A Miskolctapolcai Strand két 

idősávban tart nyitva: reggel 7 és 9 óra között az úszóké 

a terep, délelőtt 9 és este 7 óra között pedig mindkét 

medencébe várják a fürdőzőket.

Az elmúlt héten Miskolctapolcán lépett fel a Perecesi 

Bányász Fúvószenekar. Most szombaton 15 órától az 

Újgyőri főtér környékén a bérházak között, 16 órától a 

Kilián-délen az Otthon étteremnél, 17 órától pedig a Kuruc 

és Árpád utca közötti területen varázsolnak kellemes 

hangulatot zenéjükkel a lakótelepeken.

 A Függőkert misztikus hangulatával és pompás 
látványelemeivel várja a Lillafüredre látogatókat. 
A legkisebbek pedig – többek között - játékos 
sövénylabirintuson mehetnek végig.

Ágyúlövés, várséta, középkori játékok, fegyvermustra, lovagi bemutató, mesesarok és íjászat - ezekkel a 
programokkal nyitott a Diósgyőri vár, ahol hasonlóan színes palettát kínálnak a szervezők mostantól hétvégeken.

A Vadasparkban a legtöbb állat most már a külső kifutókban 

tartózkodik. A látogatókat délelőtt 9 és este 7 óra között várják.

2020. június 6. | 23. hét | XVII. évfolyam 22. szám
Miskolci Napló – A város lapja Program 11

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 8., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 8:30 

Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Játék-
szünet, 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin), 18:45 #mo-
zogjotthon (tv-torna), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi magazin), 19:35 Retro Tv (válogatás a Miskolc 
Televízió archívumából,) 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság

Június 9., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25 Sportpercek, 18:45 #mozogjotthon (tv-tor-
na), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Mérkőzés: FTC – DVTK bajnoki 
labdarúgómérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

Június 10., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:35 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25 Egészségpercek, 18:45 #mozogjotthon (tv-tor-
na), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:25 Retro TV (válogatás a Miskolc Tele-
vízió archívumából), 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság

Június 11., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Hír-
adó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25 Promenád (kulturális maga-
zin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 A csillagok útján (dokumen-
tumfilm), 20:20 Híradó ism., 20:40 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság

Június 12., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 8:45 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25 Én is táncolnék, 18:45 #mozogj-
otthon (tv-torna), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Köztünk élnek, 
19:45 Retro Tv, 20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság

Június 13., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 18:00 Krónika 
(heti hírösszefoglaló), 18:20 Játékszünet, 18:25 Egészségpercek ism., 18:50 #mozogj-
otthon (tv-torna), 19:00 Krónika, 19:20 Milli és Rémi kalandjai (esti mese), 19:35 Így 
(nem) játszunk mi - a Körúti Színház magazinműsora, 20:45 Krónika, 21:00 Képújság

Június 14., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 16:00 Hí-
vőszó, 18:00 Miskolci Napló ism., 18:20 Játékszünet, 18:25 Promenád ism. (kulturá-
lis magazin), 19:00 Én is táncolnék (ism.), 19:25 Milli és Rémi kalandjai (esti mese), 
19:35 Magyarok a Barcáért, 21:00 Képújság

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában június 
7-én, vasárnap délután 4 órától látható a délelőtt 11-es 
mise, amit a görömbölyi római katolikus templomban 
vesznek fel. A Szentháromság vasárnapi búcsú szentmi-
séjét Tóth István plébános mutatja be.

Most már minden felekezet fogadhatja híveit a templomok-
ban a járványhelyzet miatti szigorú szabályok betartása mellett.

EGYHÁZI HÍREK

Hirdetés

Apróhirdetés
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPIT-
TISZTÍTÁS GARANCIÁVAL! 
Minden tipusú bútorkárpit, pad-
lószőnyeg, autókárpit helyszíni 
tisztítása gyors száradási idővel. 
Szőnyegtisztítás, ingyenes ho-
zom-viszem szolgáltatással. Tele-
fonszám: 06-70/320-3483, www.
tisztitomiskolc.hu. 637-0/2020

Testvérvárosok útja 16. (volt százas bolt helyén)

MEGNYITOTTUNK!
Pizzák, hamburgerek,  

gyrosok!
Figyelje nyitási akciónkat a Facebookon!

06/46-344-444, www.pizzaavas.hu

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
30/499-8630
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
70/795-7402
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

HÍVJA HIRDETÉS- 
SZERVEZŐINKET

Igényes környezetben,  kiváló friss-magyar 
termékekkel, alacsony  árakkal és gyors  

kiszolgálással várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Szép-kártya-elfogadóhely

Miskolc, Szentpáli u. 2-6. (Plaza oldalában)  
H.: 8:00-18:00, K.-P.: 7:00-18:00, Szo.: 7:00-15:00  

Miskolc, Andrássy u. 14. H.: ZÁRVA, K-P.: 6:00-17:00, Szo.: 6:00-13:00 V.: zárva 72
7-
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HATALMAS AKCIÓ!

2020. 06. 10-13. (szerdától szombatig)

Sertés comb: 1099 Ft/kg
Sertés tarja:  1099 Ft/kg
Csirkemell (csontos):  749 Ft/kg
Csirke mellfilé:  1099 Ft/kg
Csirke comb:  549 Ft/kg
Csirke faroscomb:  399 Ft/kg
Csirke szárny:  499 Ft/kg

Grill csirke 1 kg-1,2 kg: 699 Ft/kg
Erdélyi szalonna:  1999 Ft/kg
Csemege szalonna:  1499 Ft/kg
Füstölt tarja:  2599 Ft/kg
Regélő párizsi:  1139 Ft/kg
Kinga zöldséges  
felvágott:  1520 Ft/kg

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

Az akció érvényes: 
2020. 06. 06-tól 2020. 06. 12-ig 

Signál fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs 459 Ft 399 Ft
Perla WC-papír, 8 tekercs 799 Ft 699 Ft 
Garnier hajfesték 899 Ft 799 Ft
Tomi Kristály mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg 1099 Ft 999 Ft
Tomi Kristály mosógél, 1 l 1099 Ft 999 Ft
Tomi kapszula, 42 db, 47,59 Ft/db 2499 Ft 1999 Ft
Ariel mosógél, 2,2 l, 999,54 Ft/l 2499 Ft 2199 Ft
Ariel kapszula, 28 db, 78,53 Ft/db 2499 Ft 2199 Ft
Trinát magasfényű zom. festék, fehér, 1 l 3699 Ft 3499 Ft
Héra színes falfesték, 2,5 l, 1799,6 Ft/l 4999 Ft 4499 Ft
Héra színes falfesték, 5 l, 1599,8 Ft/l 8999 Ft 7999 Ft

Lótusz autóápolási termékek bevezető áron  
10% kedvezménnyel!

Bonyhádi edények érkeztek széles választékban!
267-9/2020

KÉPES PROGRAMAJÁNLÓ

39
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Szabadidő Miskolci Napló12

Könyvújdonságok a Géniuszból
2

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal a Gémius könyváruház újdonságainak 
címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a so-
rozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! 
Beküldési határidő: 2020. június 24. E-ma-
il-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfej-
tések beküldői között könyvutalványt sorso-

lunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. 

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt a 
46/503-501-es (100-as mellék), üzenetrögzítős telefonszámon nevük és elérhe-
tőségük megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Úgy érzi, lemaradt valamiről, pe-
dig csak időt hagyott magának arra, hogy átgondolja a lehetősé-
geit. Még nem késő cselekedni, ne aggódjon fölöslegesen. Hagy-

jon időt magának a héten a hosszabb beszélgetésekre. 

Bika (április 21 – május 20) A végletekig hajszolja magát, mert 
igazán szeretne elérni valamit. Ne feledje azonban, hogy semmi 
nem lehet annyira fontos, hogy az egészségét is kockára tegye 

miatta. Most kulcskérdés a határozott fellépés. 

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki szeretné bevonni valamibe, 
ami az ő számára fontos, de Ön kissé szkeptikus a dologgal kap-
csolatban. Ha fontosnak érzi az illetőt, adjon a helyzetnek egy 

esélyt. Ehhez azonban az is kell, hogy őszinte legyen. 

Rák (június 22 – július 22) Nagyon nehezére esik elengedni va-
lamit, ami már régóta Önnel van, még akkor is, ha tudja, hogy itt 
van az ideje a továbblépésnek. Nem kell most rögtön meghoznia 

a döntéseit, van idő rá, hogy végiggondolja. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ne engedje, hogy mások 
mondják meg, mit kellene gondolnia egy dologról, mert akkor 
nem fogja tudni elsajátítani az érzést. Szerezzen saját magának 

tapasztalatokat, és akkor azonosulni is tud majd a gondolattal.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Szeretné, ha valaki 
több energiát fektetne egy dologba a közös cél érdekében, de úgy 
tűnik, ez Önnek a fontosabb. Nem baj, ha nem követi mindenki az 

Ön elképzeléseit, de adjon időt magának a helyzet felmérésére. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Új lehetőségek nyílnak 
meg a karrierjében, érdemes élni ezekkel, mert anyagilag is jöve-
delmezőek lehetnek, s komoly sikerélményt jelenthetnek. Partne-

rével meg kell találniuk az Önöknek megfelelő, saját megoldásaikat.  

Skorpió (október 24 – november 22) Úgy érezheti, mintha 
valaki elfordulna Öntől, vagy nem a valódi arcát mutatná, de az is 
lehet, hogy csak kissé érzékenyebb mostanában. Próbálja annak 

látni a helyzetet, ami, és nem a legrosszabbat feltételezni.

Nyilas (november 23 – december 21) Ne aggódjon fölöslege-
sen olyasmi miatt, aminek egyelőre még nem is tudja a kimene-
tét. Ezen a héten próbáljon mindig a jelenben maradni, és azzal 

foglalkozni, amire hatással tud lenni. Ezt diktálja a realitás is.  

Bak (december 22 – január 20) Meglepi, ahogyan valaki más 
egy helyzetet kezel. Ön egészen másképpen reagálna, de nem 
lehet mindenki egyforma. Ettől még ugyanúgy megtarthatja a 

saját véleményét, ne hagyja, hogy ellenkező irányba vezessék. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Attól fél, hogy nem lesz elég, 
amit adni tud, de akiknek igazán fontos, azok mindenképpen kitar-
tanak Ön mellett. Ne akarjon másnak látszani, mint aki valójában, az 

első sikerek gyors visszaigazolást jelentenek majd.

Halak (február 20 – március 20) Valaki egészen más megvi-
lágításba helyez egy dolgot, mint ahogyan eddig gondolta, és ez 
segíthet abban is, hogy új utakat találjon magának. Merjen vé-

gigmenni ezeken az utakon, csak magának tartozik felelősséggel.

Hozzávalók: 1 csomag réteslap, 
50 dkg túró, 50 dkg meggy, cukor 
(ízlés szerint), citrom reszelt héja, 
2 csomag vaníliás cukor, 3 tojás, 
búzadara, vaj. A tojás sárgáját 
összekeverjük a túróval, a cuk-
rokkal, a citrom reszelt héjával, 
majd a végén óvatosan hozzá-
keverjük a tojások felvert hab-
ját. Mivel meggyet használunk, 

ami leveses, tegyünk a túróba 1 
kanál búzadarát. Ecsettel bősé-
gesen kenjük meg a réteslapot 
olvasztott vajjal, majd tegyük 
rá a következő lapokat, össze-
sen hármat. Ezután a túrót szór-
juk rá a meggyel együtt, majd a 
konyharuha segítségével teker-
jük fel, és zárjuk le a végét. 180 
fokos sütőben süssük készre.

Meggyes-túrós rétes 

A piros-fehérek kitűnő formát mutatnak, hiszen sorozatban hat mérkőzés óta veretlenek. Erre a lendületre vasárnap is szüksé-
gük lesz, hiszen ezúttal a bajnoki címre leginkább esélyes Ferencvároshoz utaznak Feczkó Tamás tanítványai. A Fradinak a hét-
végén nem sikerült legyőznie a Puskás Akadémia csapatát, a Diósgyőr viszont jó formában tért vissza a hosszú vírusszünet után. 
A két csapat eddig kétszer találkozott az idei pontvadászatban, szeptember 1-jén Budapesten, december 15-én pedig Miskolcon, 
és mindkétszer egygólos zöld-fehér siker született. Iszlai Bence, a múlt heti győztes gól szerzője így nyilatkozott a klub honlap-
jának: „A siker érdekében csapatként kell küzdenünk. Az FTC kerete lehet erősebb, de akaratban nem győzhet le minket senki.”

Fotó: Mocsári László

„Akaratban nem győzhet le minket senki”

A hosszú hetek után újra-
nyíló attrakció szabadté-
ri programjai kétezernél is 
több látogatót vonzottak a 
legutóbbi hétvégén.

Várséták, íjászat, közép-
kori játékok, fegyvermustra, 
mesesarok és különböző be-
mutatók – bár a kínálat és a 
színvonal a jól megszokott volt 
a Diósgyőri várban, a látoga-
tók talán még a korábbiaknál 
is jobban megbecsülték a vál-

tozatos programokat. Nem cso-
da: a koronavírus-járvány mi-
atti kényszerszünetet követően 
szombaton szervezett először 
szabadtéri rendezvényt a kulti-
kus helyszínre a Miskolci Kul-
turális Központ csapata.

Almási Beatrix, a Diósgyőri 
vár kommunikációs menedzse-
re érdeklődésünkre elmondta, 

a pünkösdi hétvégén több mint 
kétezren fordultak meg a vár 
szabadtéri helyszínein.

– Abszolút sikernek mond-
ható tehát el az újranyitás. Na-
gyon sokan kézműveskedtek, 
ültettek varázsbabot, jó volt lát-
ni és érezni azt, hogy a látogatók 
várták az újranyitást – mondta.

Tajthy Ákos | Juhász Ákos

ÚJRA ÉLETTEL TELT MEG A DIÓSGYŐRI VÁR 
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