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PolItIkaMeNtes tüNtetés... 
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JobbIk botráNy
Elítélték a Jobbikos képviselőt!
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MVK tüntEtés: több Volt a sEprű, Mint a dEMonstráló?

szerdán az MVk Zrt. központi telephelye elé is 
tüntetést szerveztek. a mintegy száz jelenlévő 
között kevés volt az MVK dolgozó, fél busznyi tün-
tető jött budapestről (jó sok seprűvel) és több 
ellenzéki politikus is részt vett a „villámcsődü-
leten”.

ismét utcára vonultak a pedagógusok (is) ...PolItIkusokkal



Közélet

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, felelős szerkesztő: Szepesi Sándor | Terjeszti a kiadó. | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ:  
46/503-501/100. Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu,  
hirdetés: 46/503-500. | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban, térítésmentes.Miskolci Napló

Miskolci Napló2
Miskolcon és az ország több 
pontján tüntettek szerdán a pe-
dagógusok a közoktatásban ki-
alakult helyzet felszámolásáért. 

A központosítás, a tananyag és a 
bürokrácia csökkentéséért, megfele
lően előkészített reformokért, a tan
kötelezettség 18 évre történő vissza
emeléséért, a tanári életpályamodell 
korrekciójáért és az oktatási rendszer 
bérfeszültségeinek feloldásáért, vala
mint a „rendszerszintű hibák” orvos
lásáért demonstráltak pedagógusok, 
szülők, diákok és civil szervezetek 
képviselői Miskolcon is, szerda este. 
A tüntetésen néhány ezren voltak.

Mint ismeretes, a Herman Ottó 
Gimnázium nevelőtestülete január
ban nyílt levelet fogalmazott meg, 
amelyben arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az oktatási rendszer olyan sú
lyos problémákkal küzd, amelyek or
voslása nem halasztható tovább. 

Pilz Olivér, a Miskolci Herman 
Ottó Gimnázium közalkalmazotti 
tanácsának elnöke és Pukli István, a 
budapesti Teleki Blanka Gimnázium 

igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a 
tanároknak nincs félnivalójuk, mert 
céljaik politikamentesek, az oktatás 
jobbá tételét szolgálják. Felolvasták 16 
pontos követelésüket, amelyek között 
szerepelt a szabad tankönyvválasztás 
és a KLIK megszüntetése is. 

Galló Istvánné, a Pedagógusok 
Szakszervezetének elnöke azt mond
ta, a Herman Ottó Gimnázium nyílt 
levele erőt és bátorságot adott a peda
gógusoknak ahhoz, hogy ki merjék 
mondani: a gyerekek érdekében nem 
hallgatnak tovább. Mendrey László, 
a Pedagógusok Demokratikus Szak
szervezetének elnöke úgy vélekedett, 
„a pedagógusok lesznek az új mig
ránsok”, akik veszélyeztetik a nemze
ti együttműködés rendszerét. Úgy fo
galmazott: a szakminiszter nem veszi 
észre, hogy ez a „bicikli szétesett és ja
víthatatlan”.

A miskolci demonstrációval egy 
időben számos városban tartottak 
szolidaritást kifejező tüntetést. Buda
pesten félezren, a vidéki városokban 
pár százan jelentek meg a demon
strációkon.

TünTeTők:

Debreczeni József DK alelnök  
és Tompa Sándor DK képviselő

Szigetvári Viktor,  
az Együtt társelnöke

Bangóné Borbély Ildikó  
MSZP-s képviselő

Gulyás Balázs  
és a bicikli

Semmi baj nincs a tüntetésekkel, örülhetünk neki, hogy több évtizedes dik-
tatúra után, végre bárki, bárhol kifejtheti a véleményét – akár az utcán is, ha 
ahhoz van kedve. A mai demokráciának köszönhetően, azon utódpárt promi-
nensei is nyugodtan szidhatják az utcán a mai demokráciát, amelynek előd-
pártja a kádári évtizedekben a lehető legbrutálisabban fojtott el minden utcai 
megmozdulást – vagy amelynek kormánya, rendőrsége 2006 őszén lovasro-
hammal verte szét az ellenzéki tüntetést Budapesten. 

Más idők járnak szerencsére, ma már 
mindenki ott demonstrál, ahol akar, de 
elméleti síkon azért el lehet polemizálni 
rajta, hogy a tanárok
ból mintha sok lenne 
már egy kicsit. (Már
mint az utcán) „Utcá
ra vonultak a pedagó
gusok” – ugye hogy 
ismerős? Olyan gyak
ran hangzik el a mé
diában, hogy szinte 
már közhelynek szá
mít, épp ennek okán, 
korántsem a teljesség 
igényével, kigyűjtöt
tük itt lentebb, a rend
szerváltozás óta kb. hányszor „vonul
tak utcára” a pedagógusok. Vonultak 
szinte az összes kormány alatt, ha nem 
a KLIKkel meg Balog miniszter bicik
lijével, meg mittudomén mivel volt ba
juk, akkor volt mással. De az állandó, 
rejtélyes eredetű tanári elégedetlenség 
ennél is sokkal régebbre nyúlik vissza, 
még a „nemzet napszámosai” jelzőt is 
elorozták szegény Vas Gereben fedőne
vű írónktól, aki eredetileg a színészek
re találta ezt ki. Pedig hát a tanár meg 
a napszámos párhuzamba állítása már 
csak azért is ostobaság, mert ha egy va
lódi napszámos nyáron két és fél hóna
pig pihengetne, valószínűleg meghalna 
éhen. 

A tüntetések jelszavai, követelései 
általában elég meggyőzően ki van
nak cifrázva, de ha kellő cinizmussal 
lefejtjük róluk a sallangot, majd min
den esetben az a lényeg, hogy a derék 
pedagógusok több pénzt akartak, le
hetőleg kevesebb munkával. Nem is 
baj, lehetünk még ezzel így pár mil
lióan – ha nem is vonulgatunk az ut
cán – csak akkor ezt nyíltan meg kéne 

mondani a társadalomnak, nem a 
gyerekek jövőjét, meg a nemzet jövő
jét, meg az egyetemes magyarság ci

zellált honfibúját tartani magunk elé 
pajzsnak – személyes, ill. politikai ér
dekből  mert ez így végtelenül tisz
tességtelennek tűnik. 

Bizony, a politika! A nekikeseredett 
kormányellenes erők nyomban felbuz
dulnak, ha valahol tíznél több embert 
látnak összeverődni – a téma mind
egy is, lehetnek tanárok, nyúltenyész
tők, vagy akár gobelinkészítők is – fő 
a tiltakozás. Mármint a kormány ellen. 
Most sem valószínű, hogy a jelenlévők 
mindegyike tisztában volt a pedagógu
sok problémáival, egyszerűen csak tün
tettek, mert tüntetni jó. 

Aligha létezik ma olyan párt a hazai 
baloldalon, amelynek a prominensei fel 
ne bukkantak volna a szigorúan „poli
tikamentes” rendezvényen. Csak aki
ket futtában láttunk: itt voltak Bangóné 
Borbély Ildikó és Varga László (MSZP) 
képviselők, Szigetvári Viktor (Együtt), 
Debreczeni József (DK), Tompa Sándor, 
Varga Gergő (szintén DK), stb. 

Megtisztelte Miskolcot – sőt, fel is 
szólalt – az internetadóstüntetéseken 
is ismertté vált Gulyás Balázs, hivatásos 

hallgató és forradalmár is, Gurmai Zita 
MSZP elnökségi tag kifejezetten poli
tikamentes gyermeke (2014ben lépett 
ki az MSZPből). Ahol éppen beszél
ni engedik, illetve mikrofont, pulpitust 
lát, ott mindig elmondja, szerinte aznap 
éppen melyik nemzetgazdasági ágaza
tot döntötte romba a kormány (a mon
datok után hatásszünet, hogy legyen le
hetőség tapsolni illetve fütyülni) aztán 
meg hazamegy és megvacsorázik. 

Mi meg mara
dunk és a fejünket 
vakarva próbáljuk 
kitalálni, mi értel
me volt megint Mis
kolcra szervezni ezt 
az esőáztatta fiestát, 
egy teljesen országos 
ügyben – hacsak az 
nem, hogy jöjjön pár 
százalék, a több mint 
keserves helyzetben 
lévő helyi ellenzék
nek, amely szemláto

mást nagyon rosszul viseli ezt  de ak
kor meg tényleg ki kéne belőle hagyni a 
gyerekeket. 

Meg hát – másokat is. Mert lehet az
zal poénkodni, a szakszervezeti veze
tőnek, hogy Soros György biztos „egy 
zsák pénzt fizetett a tüntetőknek” 
(senki nem állított ilyet) viszont azzal 
se ámítsák a társadalmat, hogy ezeket a 
csütörtöki demonstrációkat pusztán a 
szakszervezetek hozták össze, pár nap 
alatt. Aki járatos ebben, az tudja, hogy 
egy több helyszínes, összehangolt, 
utaztatással egybekötött demonstrá
ciósorozat szinte már katonaiakció 
szintű szervezést igényel, megfelelő lo
gisztikai és infrastrukturális háttérrel, 
tapasztalatokkal. (Ennek majd folyt. 
köv.) S ilyen szempontból azon is telje
sen fölösleges polemizálni, bruttó meg 
nettó mennyivel voltak többen vagy 
kevesebben a tüntetők – egyszerű lo
gisztikai kérdés, adott esetben hány 
embert tudnak a hálózati csoportok 
megmozgatni, ideoda csoportosítani. 
Most szemlátomást Miskolc volt a leg
fontosabb. 

l  1990. december 10. A Pedagógus Szakszervezet (PSZ) 
és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) 
közös rendezésében a tanárok Budapesten és több vidé
ki városban tüntettek, hogy az ágazat költségvetése az 
infláció arányában emelkedjen.

l  1993. június 1. A pedagógusnapon a Pedagógusok 
Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szak
szervezete, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek 
Szakszervezete, valamint a Közgyűjteményi és Közmű
velődési Dolgozók Szakszervezete által rendezett több
ezres tüntetés követelte a közalkalmazotti illetmény és 
előmeneteli rendszer határidős bevezetését.

l  1995. március 30. A PDSZ szervezésében pedagógusok 
tüntettek a budapesti József nádor téren a Bokroscso
mag ellen.

l  1995. május 1. A Pedagógusok Szakszervezete a csat
lakozó Belügyi Dolgozók Szakszervezetével 15 ezres 
nagygyűlést tartott a Roosevelt téren, követelve az okta
tás finanszírozásának biztonságát,

l  1995. november 15. Több tízezer pedagógus és közmű
velődési dolgozó tüntetett a Parlament előtt 25 száza
lékos béremelést, valamint az oktatási és művelődési 

intézmények működésének és a foglalkoztatás biztonsá
gának garantálását követelve.

l  1999. március 22. Béremelésért és a leépítések ellen 
tüntetett a közszféra több tízezer dolgozója – pedagó
gusok, egészségügyiek, közszolgálati alkalmazottak – a 
Kossuth téren.

l  2004. május 28. A közalkalmazotti bérek reálértékének 
megőrzéséért demonstráltak pedagógusok a Pénzügy
minisztérium előtt.

l  2007. június 2. Pedagógusok és fegyveres s rendvédelmi 
dolgozók érdekvédelmi tüntetést tartottak Budapesten a 
Pedagógus Szakszervezet hívására.

l  2009. november 7. A Pedagógusok Szakszervezetének 
több száz tagja követelte a kormánytól, hogy módosítsa 
a jövő évi költségvetés tervezetét. 

l  2011. június 5. Több ezer pedagógus demonstrált a kor
mány oktatási és szakképzési reformprogramja ellen.

l  2014. november 22. Több ezres tömeg vonult az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma elé a Pedagógusok Szak
szervezetének (PSZ) demonstrációján, amelyen a jövő 
évi költségvetés és a köznevelés tervezett átalakítása el
len tiltakoztak. 

Korábbi pedagógus-tüntetések

IsMét utcára voNultaK  
szerdáN a pedagógusoK (Is)
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Jogerős bírósági végrehajtás akadá-
lyozása miatt indult Révész Péter job-
bikos önkormányzati képviselő ellen 
eljárás a Miskolci Járásbíróságon.

Úgy tudjuk, bár ezt hivatalosan 
még nem erősítették meg, hogy Ré-
vész Péter egy tulajdonában lévő autó 
miatt került bajba, amelyet eldugott 
a végrehajtó elől, így azt nem tudták 
tőle lefoglalni.

Tény, hogy tavaly jogerős bírósági 
végrehajtás akadályozása miatt indult 
Révész Péter ellen eljárás a Miskolci 
Járásbíróságon. Az ügy kapcsán pén-
tek délelőtt rendkívüli ülést tartott a 
miskolci önkormányzat jogi, ügyren-
di és közbiztonsági bizottsága. Az ülés 
után a bizottság elnöke, Nánási-Kocsis 
Norbert (alsó képünkön) nyilatkozott 
a sajtónak. A részletekről annyit árult 
el, hogy Révész Pétert jogerősen elítél-
ték bírósági végrehajtás akadályozása 
miatt. Így egyelőre csak találgatni le-
het, hogy mit szerettek volna lefoglalni 
a jobbikos képviselőtől.

Annyi azonban bizonyos, hogy Ré-
vész Péter vagyonnyilatkozatában sze-
repel egy Volkswagen Golf típusú autó, 
azt viszont nem tudjuk, hogy ez azo-
nos-e azzal, amit korábban végrehajtás 
alá vonhattak. Az ügyben Révész Pétert 

is megkerestük, ő azonban nem kívánt 
nyilatkozni az ügyben.

Nánási-Kocsis Norbert felháborító-
nak, szomorúnak és a miskolci önkor-
mányzat életében ez idáig példátlannak 
nevezte az esetet. Mint mondta, a Mis-
kolci Járásbíróság tavaly novemberben 
levélben tájékoztatta a közgyűlést arról, 
hogy Révész Péter vádlottat jogerősen 
elítélték bírósági végrehajtás akadályo-
zásának vétsége miatt. A jobbikos ön-
kormányzati képviselőt egy év próbára 

bocsátották – egyelőre ennyi nyilvános 
az ítéletből.

Decemberben Csiszár Miklós jegy-
ző bekérte az ítéletet a Járásbíróságtól. 
Mindezek után, február elején a me-
gyei kormányhivatal – az ítélet tényére 
való hivatkozással – felkérte a jogi bi-
zottságot, hogy tárgyalják a jobbikos 
képviselő méltatlansági ügyét, és fo-
galmazzák meg javaslatukat Miskolc 
közgyűlése számára. Ennek megfele-
lően tartott rendkívüli ülést pénteken 
a jogi bizottság.

Nánási-Kocsis Norbert hozzátette: a 
felelős döntés meghozatalához és a ja-
vaslatuk megfogalmazásához több in-
formációra és adatra van szükségük, 
most ezek bekérésére adott felhatalma-
zást neki a bizottság.

Fekete Sándor politológus kérdé-
sünkre elmondta: a méltatlanság té-
nyét a közgyűlésnek kell kimondania 
– ha ez megtörténik, akkor 8 napon 
belül még van lehetősége a képviselő-
nek bírósághoz fordulni, amelynek 30 
nap áll a rendelkezésére a végső dön-
tést meghozni. Ez a döntés már jog-
erős, ez ellen nem lehet fellebbezni. 
Ebben az esetben, ha végleges a bíró-
sági jogerős döntés, akkor szűnik meg 
a képviselői mandátum. – Mivel listás 
képviselői helyről van szó, ezért a je-
lölőszervezet az adott listáról választ-
hat új képviselőt. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy nem a sorrendben következő 
képviselőt köteles választani, hanem 
bárkit az adott listáról – fűzte hozzá 
Fekete Sándor.

Jobbik botrány
bírósági végrehajtás akadályozása  
miatt ítélték el a jobbikos képviselőt!

Révész Péter (balról) átveszi a mandátumát 2014. 
októberében. Lehet, hogy hamarosan vissza kell 
adnia?

Szerdán az MVK Zrt. központi telephe-
lye elé is tüntetést szerveztek. A mint-
egy száz jelenlévő között kevés volt az 
MVK dolgozó, fél busznyi tüntető jött 
Budapestről (jó sok seprűvel) és több 
ellenzéki politikus is részt vett a „vil-
lámcsődületen”.

A demonstrációt azért szervezték, mert 
az MVK „levette a buszról” Zelenka Lász-
ló szakszervezeti vezetőt. Az érdekvédő 
ugyanis január 8-án úgy adott headset-tel 
telefonos interjút a HírTV-nek, hogy köz-
ben utasokkal teli buszt vezetett. Mivel ez-
zel veszélyeztette az utasokat és megszegte 
a cég belső szabályzatát, megbüntette őt a 
vállalat – most a buszokat kell takarítania.

A tüntetésre performanszként azt ta-
lálták ki a szervezők, hogy seprűt hoznak 
és szemetet, amit látványosan feltakarí-
tanak – ezzel is bizonyítva, hogy szolidá-
risak Zelenka Lászlóval. Seprű volt elég, 
demonstráló kevésbé, noha Budapestről 
is érkeztek tüntetők, s ott volt az MSZP-s 
Simon Gábor, Varga László, Gúr Nándor, 
a DK-s Tompa Sándor és más politikus is.

A tüntetők a látvány-sepregetés mellett 
petíciót adtak át a cégvezetésnek, amely-
ben bérfejlesztést kérnek, Zelenka László 
büntetésének visszavonását és azt, hogy 
az MVK kérjen tőle bocsánatot. Zelenka 
László kérdésünkre elmondta: a szerény 
érdeklődés mellett is sikeresnek érzi a de-
monstrációt. Azt ezúttal sem tudta meg-
mondani, hogy mikor akarnak sztrájkolni. 

Mivel péntekig már az MVK Zrt. mun-
kavállalóinak 92 százaléka aláírta az új 
munkaszerződését, lassan nem lehet tud-
ni, marad-e még olyan dolgozó, aki sztráj-
kolni akar az MVK-nál?

MVK tüntetés: több volt a seprű, mint a demonstráló?
Péntekig már a dolgozók 92 százaléka elfogadta az mVk zrt. bérfeJlesztési aJánlatát

Ez egy politikamentes rendezvény!
Hát igen, a feketekassza egy szó – viszont a szótár szerint a 
bérrendezés is!

Seprű is van, meg fütyülő is – helyszínen az esetvizsgáló Súlyosan sepernek… de mit? (Tompa képviselő figyeli őket)
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Két „bécsi” SGP villamos 
indult útnak pénteken a 
MVK Zrt. telephelyéről. 
A piros villamosok 12 
éven át közlekedtek Mis-
kolcon, hozzátartoztak a 
város utcaképéhez. 

Tavaly nyár végén döntött 
úgy az MVK Zrt., hogy krea-
tív alkotói pályázatot ír ki a bécsi villamosok tu-
rista látványosságként való megőrzésére. A pályá-
zat lezárult, a 74 érvényes alkotásból kihirdették a 
nyerteseket és hat bécsi szerelvényt elkülönítettek 
a pályázat ötleteinek a megvalósítására. Ezek kö-
zül kettő most „szerető gazdára” talált. A járműve-
ket nem vitték messzire, a Lillafüredi Kisvasútért 
Alapítvány vásárolta meg őket. Az Alapítvány 

a villamosokat az MVK telephelyéről az ÉSZA-
KERDŐ Zrt. LÁEV Üzemigazgatóság telephelyé-
re, Felső-Majláthra szállíttatta. A tervek szerint a 
közeljövőben pályázati forrásból a bécsi villamo-
sok felhasználásával egy elektromos meghajtású 
energiatárolós motorkocsit építenek majd. Ez Mis-
kolcon, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Lillafüredi Állami 
Erdei Vasútján fog közlekedni. 

A Miskolc Holding Zrt. február 4-től Nagy 
Miklóst (képünkön) nevezte ki a MIVÍZ 
Miskolci Vízmű Kft. élére.

Az új ügyvezető korábban a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzati Vízmű Zrt.-t irányí-
totta, vezető volt a Debreceni Vízmű Zrt. és a 
TiszaSzolg 2004 Kft.-ben, dolgozott a TVK Rt. 
stratégiai beruházásainál és ugyanitt az ener-
giaszolgáltatás területén. A miskolci születésű 
szakember a Miskolci Egyetem Gépészmér-
nöki Karán – akkor még Nehézipari Műszaki 
Egyetemen – szerzett oklevelet, tagja a Magyar 
Hidrológiai Társaságnak. Üszögh Lajos a to-
vábbiakban a MIVÍZ Kft. általános igazgató-
helyetteseként látja el a céggel kapcsolatos fel-
adatokat. Ennek oka, hogy a MIVÍZ korábbi 
ügyvezetője a Miskolci Egyetem konzisztóriu-
mának lett delegált tagja és jelezte a tulajdonos 
Miskolc Holding Zrt. vezetése felé, hogy kon-
zisztóriumi kinevezésével egy időben lemond 

ügyvezetői tisztségéről megnövekedett felada-
tai miatt. A konzisztórium tagja a rektor és a 
kancellár, három tagot pedig Balog Zoltán mi-
niszter delegált az intézmény gazdasági-társa-
dalmi környezete, az intézmény és a hallgatói 
önkormányzat javaslatára, ők díjazás nélkül 
látják el feladataikat.

Sajnos idén is hamar 
elszaladt az a pár nap, 
míg a Kocsonya Farsang 
programjain ehettünk, 
ihattunk, bulizhattunk – 
igazi különleges, miskol-
ci hangulatban. 

A maradandó élmények 
azonban bizonyára sokáig 
emlékezetesek maradnak. 
Sok mindent lehetne emlí-
teni, de az egyik legnagyobb 
durranás mindenképpen 
a világ legnagyobb, 600 li-
teres óriáskocsonyája volt, 
amelyet ünnepélyes keretek 

között vágtak fel múlt pénte-
ken, a Szinva teraszon. Ünne-
pélyes keretek között vágták 
fel a világ legnagyobb kocso-
nyáját péntek délután a Szinva 
teraszon, s a nagyközönség is 
megkóstolhatta a grandiózus 
finomságot. 

- Három éve találtuk ki, hogy 
ha már Kocsonya Farsang van, 
akkor legyen egy olyan kocso-
nya is, ami mindenkié - mond-
ta el köszöntőjében Kiss Gábor 
alpolgármester, mielőtt felvág-
ta a miskolci szakácsok remek-
művét. Emellett persze zenei 
csemegékben sem volt hiány, 

de azt talán 
már nem 
is kell kü-
lön hang-
s ú l y o z n i . 
P é n t e k e n 
mások mel-
lett Aradsz-
ky László, a 
Sky Fanatic, 
a Magashe-
gyi Under-
ground, a 
Cloud 9+ és Nagy Feró nyom-
ta, szombaton a Paddy and 
the Rats, a Hooligans és De-
niz örvendeztette meg a rajon-

gókat, vasárnap pedig itt volt 
a Miskolc Dixieland Band, a 
Reflex, a Bíborszél és a Classic 
Brass Quintet.

A magyar családok minden-
napi életét segítő jelentős 
kormányzati intézkedé-
sekről – adócsökkentésről, 
bérnövekedésről, a Családi 
Otthonteremtési Kedvez-
ményről (CSOK) – tartott 
sajtótájékoztatót majd fóru-
mot hétfőn Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő. 

Csöbör Katalin kiemelte, a 
Fidesz-kormány elérkezett-
nek látja az időt, hogy az eddig 
megtett jelentős költségveté-
si lépések hozadékaként olyan 
intézkedéseket hozzon, ame-
lyeknek köszönhetően anya-
gi értelemben minden magyar 
ember előbbre juthat. A kor-
mány szándéka szerint a 2016-os év az 
adócsökkentés éve lesz. Január 1-jétől 
15 százalékra csökkent a személyi jö-
vedelemadó, csökken a házi sertéshús 
áfája - 27-ről 5 százalékra - csakúgy, 
mint a lakóingatlanoké. A kétgyerme-
kes családok gyermekenként igénybe 
vehető adókedvezménye 10 ezerről 12 
500 forintra nő és 2019-ig fokozatosan 
a duplájára emelkedik.

2016, a bürokráciacsökkentésről 
is szól. Több igazolvány elkészíté-
se is ingyenes lesz. A 300 négyzet-
méter alatti lakóházak esetében nem 
lesz szükség építési engedélyeztetés-
re. Bruttó 111 ezer forintra nő a mi-
nimálbér, a garantált bérminimum 
összege pedig bruttó 129 ezer forint 

lesz – ez 5,6 százalékos reálbér-emel-
kedést jelent a minimálbért keresők 
esetében. A közszférában is nőnek a 
fizetések. A fegyveres és rendvédelmi 
dolgozók bére a 2015 nyarán történt 
30 százalékos béremelés után most 
január 1-től további 5 százalékot nő. 
A felsőoktatásban dolgozók bére 15 
százalékkal emelkedik és folytatódik 
a pedagógusok béremelési program-
ja. Az egészségügyben 43 ezer ápoló 
és 18 ezer orvos kap magasabb bért. A 
szakvizsgázott fiatalok, orvosok 151 
ezer forint plusztámogatást kapnak. 
A szakorvos minimálbér nettó 270 
ezer forintra emelkedik. A kormány 
idén megkezdi az új közszolgálati 
életpályamodell bevezetését.

A tavaly július 1-jétől bevezetett 
vissza nem térítendő lakáscélú támo-
gatás, a CSOK január elsejétől még 
kedvezőbb feltételekkel igényelhető.  
A három vagy több gyermeket válla-
lók 10 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást kapnak az új lakás 
építéséhez és 10 millió forint állami 
támogatású hitelt vehetnek fel. Ez 
egyebek mellett dinamikussá teszi 
az építőipart, a munkahelyteremtést, 
a belső fogyasztást és a lakáspiacot is.

Csöbör Katalin délután tájékozta-
tó fórumot tartott a CSOK lehető-
ségeiről az ITC székházban, melyen 
jelen volt Fűrész Tünde család és né-
pességpolitikáért felelős helyettes ál-
lamtitkár is.

Miskolc kilábalt a válságból, a vállal-
kozások újra látnak piacot és lehető-
séget a városban. Kiss János alpol-
gármester szerint ezt bizonyítja a 
napokban megnyílt ingatlaniroda is.

Openhouse Országos Ingatlan Há-
lózat tíz évvel ezelőtt kezdte meg 
működését, ma ők az ország egyik 
legsikeresebb ilyen vállalkozása, mű-
ködésüket sikertörténetnek tartják. 
- A 2008-as válság után az ingatlan-
piacot nemigen özönlötték el a vásár-
lók, inkább csak kínálat volt tapasz-
talható. Most viszont, a kormányzati 
intézkedések hatására – említhetném 
itt például a Családi Otthonteremtési 
Kedvezményt, vagy az ÁFA-csökken-
tést – egyre nagyobb élénkülés tapasz-

talható a keresleti oldalon is – mondta 
el Molnár Kristóf, az Openhouse ügy-
vezetője. Kiss János alpolgármester ki-
emelte, Miskolc arra tette fel a jövőjét, 
hogy a vállalkozások lendítik majd 
fel. Az Openhouse miskolci irodájá-
nak megnyitása is megerősíti, hogy a 
vállalkozások látnak itt jövőt, bíznak 
Miskolc fejlődésében. - Az hogy ez a 
cég is megjelent Miskolcon, azt jelenti, 
hogy egy újabb sikeres vállalkozásnak 
van immár bizalma Miskolcban. Egy 
újabb cég gondolja azt, hogy Miskolc 
olyan dinamikus gazdasági fejlődést 
tud felmutatni, amelynek következté-
ben a lakosságnál lesz pénz és igény új 
ingatlanok vásárlására – emelte ki Kiss 
János. Év végére az új iroda mintegy 20 
embernek adhat munkát Miskolcon. 

Elvitték, de a miskolciaké 
marad

Változás a MIVÍZ vezetésében

Megnyílt az Openhouse 
irodája Miskolcon „Minden Magyar előbbre juthat”

Csökkennek az adók, csökken a bürokrácia

a világ legnagyobb kocsonyája készült el Miskolcon!
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György István Csaba (Borgó) Mun-
kácsy-díjas képzőművész kiállítása 
nyílt meg a napokban a City Art 
Galériában pénteken. A tárlatot 
Puskás Péter Ybl-díjas építész aján-
lotta a jelenlévők figyelmébe. 

A City Art Galériát a City Ho-
tel Miskolc tulajdonosa, Barkóczi 
István hozta létre.  – Havonta más 
és más művész kiállítása nyílik ná-
lunk – mondta el. Lokálpatrióta-
ként örülünk annak, ha miskolci 
művészek mutatják be műveiket 
– tette hozzá. Borgó Erdélyben 
született, de évek óta Miskolcon 
dolgozik, itt rendezte be műter-
mét, a városhoz való erős kötődé-
sét kiállításai is jelzik. Számos el-
ismerésben részesült, munkássága 
sokoldalú, számos képzőművésze-
ti területre kiterjed. Készített fest-
ményeket, grafikákat, szobrokat 

és monumentális gobelineket is. 
Most festményeit láthatják az ér-
deklődők.  – Mint építész nézem 
Borgó képeit – fogalmazott Pus-
kás Péter a kiállítás megnyitóján.  
– Gyönyörű rózsaszín világában 
vannak helyszínrajzai, látványter-
vei, metszetei és részletrajzai. Ra-
bul ejtenek a művei – emelte ki. De 
honnan jött Borgónak a rózsaszín? 
Erről mesélt a művész. – Hosszú 
ideig jártam egy csodálatos dok-
tornőhöz kezelésre, akinek a ren-
delőjében minden rózsaszín volt. 
A szünetekben pedig művészet-
történeti kurzusokat tartottam 
neki. Úgy éreztem, nálam most 
jött el ennek a színnek a szezonja 
– hangsúlyozta. A megnyitón Zse-
kov Éva Mónika hegedűművész 
zenélt. Borgó tárlata március 7-éig 
tekinthető meg a Csabai kapu 6-8. 
szám alatt.

Borgó rózsaszín világa

Szerdán este indult a színházban a 
Színművészeti Egyetemek Miskol-
con (SZEM) fesztivál. 

A hivatalos megnyitó ünnepségre 
a Nagyszínház nézőtéri társalgójában 
került sor, ahol Béres Attila igazga-
tó köszöntötte a vendégeket. Egyben 
megnyitotta a fesztivál két kiállítását, 
amelyeket a Magyar Képzőművésze-
ti Egyetemen és a Kaposvári Egyetem 
Művészeti Karán tanuló látványterve-
ző MA és BA szakos hallgatók Csehov, 
Shakespeare és Goldoni díszlet-, jel-
mez- és bábterveiből állítottak össze.

Az idei SZEM nyitóelőadásán Weö-
res Sándor, az egyik legnagyobb ma-
gyar költő „Psyché” című talányos 
művét dolgozták fel a kaposvári hall-
gatók, Vidnyánszky Attila rendezésé-
ben. Psyché, mint szimbólum került 
az előadás középpontjába: ki ő? És mit 

jelent a sza-
badság, a 
forradalom 
utáni vágya? 
A kaposvári fiatalok látványos, ko-
moly csapatmunkán alapuló előadá-
sában több Psyché és Psychének több 
szerelme is megjelent a színpadon, mi-
közben izgalmas kép alakult ki a ma-
gyar történelem Weöres által különle-
gesen megfestett időszakáról is.

Az előadás után szakmai beszélge-
tésre került sor a Játékszínben a rende-
ző-osztályvezető tanár Vidnyánszky 
Attila közreműködésével. Ezt egy for-
mabontó előadás követte, formabontó 
helyszínen: este 22:30-kor kezdődött 
az ötödéves kaposvári hallgatók előa-
dása a miskolci Helynekemben, ahol 
izgalmas, a mai korra reflektáló előa-
dást láthattak a nézők. Henrik Ibsen 
„A nép ellensége” című drámája által 

ihletett produkció mai nyelven szólt a 
közönséghez és kendőzetlenül őszin-
te, mulatságos, mégis elgondolkodtató 
módon mutatta be egy kisváros esetét 
egy várva-várt fürdőavatással. Kié a 
felelősség, ha rosszul alakulnak a dol-
gok? És a társadalom vagy az egyén 
érdekei az előbbre valók? Ezekkel a 
kérdésekkel foglalkozott az előadás, 
amely iránt a késő esti időpont ellenére 
is nagy volt az érdeklődés.

Ijesztgető busók, égő szalmabábuk, velencei és riói maszkok – mindez 
panelházak között. Az Avason négy éve rendeztek először farsangi felvo-
nulást a helyi oktatási intézmények, azóta egyre többen csatlakoznak a 
látványos, télűző karneválhoz. 

A Jezsuita Gimnázium melletti ját-
szótérre érkező csoportok, a hagyo-
mánynak megfelelően, csütörtökön 
egy-egy bábbal érkeztek.

Richvalszky Zsuzsa szervező el-
mondta, kezdeményezésükkel, a far-
sangi mulatság keretében a régi ha-
gyományokat, farsangi hangulatot 
szerették volna megidézni az Ava-
son. – Régen az is népszokás volt, 
hogy ilyenkor egy úgynevezett ki-
szebábot csináltak. Minden rosszat 
– telet, hideget, sötétséget rákentek, 
majd máglyahalálra ítélték és eléget-
ték – nyilatkozta a szervező. A hideg 
és sötét telet jelképező bábukat eléget-
ték, majd színes, a velencei karnevált 
idéző színpadi programmal várták az 
érdeklődőket az Avasi Gimnázium 
előtt. A mulatságot Csöbör Katalin  
országgyűlési képviselő, a rendezvény 
fővédnöke nyitotta meg.

A miskolci minorita Nagybol-
dogasszony plébánia és az Éltető 
Lélek Alapítvány pályázatot írt ki, 
irodalmi alkotás készítésére Ke-
lemen Didák (1683-1744) templo-
mépítő, iskola-alapító életével és 
munkásságával kapcsolatos rajzok, 
valamint irodalmi alkotások elké-
szítésére. 

Pályázni a Fráter György, a Földes 
Ferenc Gimnázium és a Kelemen Di-
dák Kollégium diákjainak lehetett, 
egyénileg, vagy két-három fős csopor-
tokban. Az irodalmi pályázatra 14, a 
rajzpályázatra pedig 53 alkotás érke-
zett. Az eredményhirdetést szerdán 
tartották, a minorita templomban. 

Kelemen Didák volt az építtetője a 
minorita templomnak, a rendháznak 
és az iskolának. Azt szerettük volna 
elérni, hogy a fiatalok még jobban 
megismerjék életét, munkásságát, 
amely a mai korban is példaként szol-

gálhat – mondta el Várhelyi Kriszti-
na, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke. 

Díjazottak: Irodalmi pályázat: 
I. helyezett: Papp Fruzsina (Frá-
ter György Katolikus Gimnázium) 
II. helyezett: Dimény Eszter, Letek 
Nóra, Osztermann Anna, Petrik 
Eszter (Földes Ferenc Gimnázium) 
III. helyezett: Farkas Dániel (Mino-
rita Rend Kelemen Didák Fiúkollé-
giuma)

Rajzpályázat: I. helyezett: Győrffy 
Ádám (Földes Ferenc Gimnázium) 
II. helyezett megosztott helyen: Kiss 
Lea (Földes Ferenc Gimnázium) és 
Filipkó Krisztina (Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium) III. helyezett 
megosztott helyen: Dancsó Marcell 
(Fráter György Katolikus Gimnázi-
um) és Takács Emília Polett (Földes 
Ferenc Gimnázium) Két különdíj: 
Tóth Kamilla (Földes Ferenc Gim-
názium) és Lovasi Kamilla (Földes 
Ferenc Gimnázium)

Színművészeti Egyetemek Miskolcon
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Rajz- éS iRodalMi pályázat

MEgnyílt 
a SzEM

A Kolping Akadémia követke-
ző rendezvényére február 8-án, 
hétfőn, 18.30 órai kezdettel kerül 
sor. A Szent Anna Kolping-házban 
Tóth Gábor füzéri plébános „Az ir-
galmasság Árpád-házi Szent Erzsé-
bet életében” címmel tart előadást.

A „házasság hete” országos ren-
dezvénysorozat keretében, február 
14-én vasárnap, Miskolc város va-
lamennyi felekezetű templomában 
lehetőség lesz rá, hogy a kerek év-
fordulójukat ünneplő házaspárok 
ünnepélyes keretek között megújít-
sák házassági fogadalmukat.

Kedden véget ér a farsangi idő, 
10-én, hamvazószerdával megkez-
dődik a nagyböjti idő. Ezen a na-

pon szigorú böjt van, ahogy a nagy-
böjt péntekjein is. Ezen a napon és 
a következő vasárnap a szentmi-
sék keretében hamvazkodás lesz. A 
nagyböjt péntekjein keresztúti ájta-
tosságot tartanak a temp-
lomokban. A minorita 
templomban hétfőkön 
16.30-kor Corda-pia-ájta-
tosság, szerdai és pénteki 
napokon 17 órakor ke-
resztút lesz. Itt 12-én 19 
órától lesz a társkeresők 
imaórája, vasárnap, 14-
én 16 órától mocorgós 
szentmise lesz az emele-
ti hittanteremben a kis-
gyermekes családoknak.

Csütörtökön, 11-én lesz a bete-
gek világnapja. A legtöbb katolikus 
templomban az előző kilenc napon 
lourdes-i ájtatosságot végeznek, 
ezen a napon pedig az esti szentmi-
sék keretében kiszolgáltatják a be-
tegek szentségét.

Gyertyaszentelő  
a mindszenti templomban

Egyházi híREk, ESEMényEk
kelemen didák, a templomépítő, 
iskola-alapító

Színes karnevállal űzték el a telet az avason
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Apróhirdetés
Délután segíteni kell az is-
kolásnak és nincs aki foglal-
kozzon az óvodással? Egy má-
sik anyuka segíthet. Önkéntes 
anyukák ingyen segítenek, 
csak telefonáljon! 30/9058113, 
miskolciot thonsegitunk@
gmail.com
Magyar vizsla  2,5 hónapos lá-
nyok, drótszőrű anyától, 15 000 
Ft-ért kaphatók Hejőcsabán, 
oltásokkal és eü. könyvvel. Ér-
deklődni: 46/ 304-175, 06-
30/322 99 91 telefonszámokon.
Ács-, tetőfedő munkák, 
gipsz kar to nozás, lambé-
riázás, filagóriák, elő tetők, ke-
rítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves 

fedések és hajlatok készíté-
se; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.
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.: 06-
20/460-6775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óri-
ási kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 
9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

HuLLaDÉkGazDÁLkoDÁSi vEzETŐ
Feladatok:

•  Hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos, illetve azzal összefüggő  
engedély-kérelmek, bejelentések, adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése, 
benyújtása, nyilvántartások vezetése

•  Hulladékkezeléssel kapcsolatos szerződések előkészítése, véleményezése
•  Kapcsolattartás a hatóságokkal, önkormányzatokkal és a hulladékbeszállító  

partnerekkel, hatósági bejárásokon való részvétel
•  Környezetirányítási rendszer dokumentumainak karbantartása, belső auditokon  

való részvétel
•  Hulladékkezelő telep munkájának tervezése, szervezése, irányítása, értékelése
•  Szállítási tevékenységek tervezése- szervezése- irányítása- értékelése
•  Jogszabályi követelményeknek megfelelő működés biztosítása
•  Környezetvédelmi előírások betartása, betartatása, ellenőrzése
•  Adatszolgáltatás partnerek, hatóságok felé kapcsolattartás partnerekkel,  

hatóságokkal telephelyi rend biztosítása

Elvárások:
•  Hulladékgazdálkodási területen szerzett min. 2 év tapasztalat
•  Felsőfokú hulladékgazdálkodási szakirányú végzettség
•  Kreativitás, problémamegoldó képesség
•  B kategóriás jogosítvány
•  Mind csapatmunkára, mind önálló, felelősségteljes munkavégzésre való képesség
•  Pontos, precíz munkavégzés
•  Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret 

Amit kínálunk:
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Állandó jövedelem

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, pf.: 509
Telefon: +36 46/200-178,  
+36 46/200-179
Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu
Web: www.mirehukoz.hu 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

RENDSzERGazDa
Feladatok:

•  Felhasználói támogatás
•  Kapcsolattartás a felhasználókkal
•  Informatikai rendszerek, infrastruktúra üzemeltetése
•  Alkalmazások támogatása
•  Biztonsági mentések beállítása, ellenőrzése, adminisztrálása
•  Fejlesztési projektben szakmai támogatás nyújtása
•  Tesztelés támogatás
•  Rendszerüzemeltetéshez kapcsolódó dokumentációk karbantartása
•  Informatikai rendszerek üzemeltetése (telepítés, adminisztráció,  

felügyelet, karbantartás, konfigurálás, frissítések és javítócsomagok  
telepítése, hibaelhárítás, probléma elhárítás, stb.);

Elvárások:
•  Szakirányú felsőfokú informatikai végzettség
•  Jó kommunikációs, valamint kiemelkedő problémamegoldó készség
•  Rendszerszemlélet, analitikus gondolkodásmód
•   B kategóriás jogosítvány
•  Mind csapatmunkára, mind önálló, felelősségteljes munkavégzésre való  

képesség
•  Pontos, precíz munkavégzés

Amit kínálunk:
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Állandó jövedelem

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, pf.: 509
Telefon: +36 46/200-178,  
+36 46/200-179
Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu
Web: www.mirehukoz.hu 

Miskolci csapatunkba az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat:

OperátOr
Feladatok:
l összeszereli a gyártósori elemeket és késztermékeket
l felelős a termékek gyártásközi- és végellenőrzéséért
l kezeli a gyártósori gépeket
l javaslatot tesz a folyamatok fejlesztésére

Elvárások:
l középfokú végzettség
l kiváló látás, jó kézügyesség
l a színek érzékelésének és megkülönböztetésének képessége

Előnyt jelent:
l felhasználói szintű számítógépes ismeret
l autóipari környezetben, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
l angol, német, vagy egyéb idegen nyelv ismerete

Kérem önéletrajzát motivációs levél kiséretében juttassa el Maton Gabriella 
HR Specialistánk részére, aki bármilyen kérdés esetén rendelkezésre áll.

Jelentkezés és információ: jobs.miskolc@eu.takata.com  
és www.takata-miskolc.hu/allasajanlatok 

Takata Safety Systems Hungary Kft.
3516 Miskolc, TAKATA út 1. (Hungary)
www.takata-miskolc.hu l www.takata.com

A TAKATA a világ autóipari biztonsági berendezéseinek piacvezető gyártója, 
642,8 milliárd Yen (4,7 milliárd EURO) árbevétellel és Európában közel 15 370, 
világszerte pedig 48 755 munkavállalóval.
Az autóipar megbízható és hozzáértő partnereként biztonsági rendszereket és 
alkatrészeket tervezünk, fejlesztünk és gyártunk. Termékportfóliónkban meg-
találhatóak autókormányok, légzsákok és gázgenerátorok, műanyag alkatré-
szek, biztonsági gyermekülések, elektronikai termékek és szenzorok.

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

Az akció érvényes: 

2016. 02. 06-tól 2016. 02. 12-ig 

Tomi folyékony mosószer, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Tomi folyékony mosószer, 2,64 l, 833 Ft/l  2199 Ft

Tomi mosópor 1,4 kg–1,5 kg, 714 Ft/kg 999 Ft

Tomi mosópor, 3 kg, 699 Ft/kg 2099 Ft

Coccolino öblítő, 1,9 l, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Silan öblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Perwol folyékony mosószer, 3 l, 666 Ft/l 1999 Ft

Bonux 3 in 1, 3 kg, 533 Ft/kg 1599 Ft

Dosia mosópor 2,6 kg, 423 Ft/kg 1099 Ft

Konyhai páraelszívóba betét 470 x 970 mm 729 Ft

Vileda autótörlő kendő, 2 db-os, 600 Ft/db 1199 Ft

Well Done színfogó kendő, 28 Ft/db 339 Ft

Szegett szőnyegek, textil lábtörlők nagy választékban.



A TáncSport Magyar Bajnoksá-
gok első versenynapján, hétvé-
gén, kilenc kategóriában hirdettek 
győztest Szigetszentmiklóson. A 
miskolci Süttő Roland – Tombá-
cz Anikó páros a dobogó második 
fokán végzett a profi Latin Magyar 
Bajnokság küzdelmeiben.

– Az aranyérem volt a cél, de ezzel 
a teljesítménnyel nem vagyunk elé-
gedetlenek – mondta el lapunknak 
Tombácz Anikó. – Ismerve a győztes 
páros hátterét, korábbi eredménye-
it, már az elején tudtuk, hogy nagy 
valószínűséggel köztünk fog eldőlni 
az aranyérem sorsa. Kihoztuk ma-
gunkból a maximumot, amiért az 
elmúlt egy évben megdolgoztunk. 
Sokat elmond erről, hogy több pon-
tozó minket hozott ki első helyre. 
Természetesen nem adjuk fel, foly-
tatjuk a felkészülést, jövőre is a ma-
gyar bajnoki győzelem a cél és persze 
a nemzetközi mezőnyben is szeret-
nénk egyre előrébb kerülni! – emel-
te ki. A miskolci páros tanítványai is 
szép eredményekkel tértek haza az 
első versenynapról: Junior II. Latin 

MB. 3. hely (döntő): Somoskői Lász-
ló – Pós Polett. Junior II. Latin MB 
6. hely (döntő): Maczkó Márk – Ba-
kos Rebeka. Felnőtt Latin MB. 17. 
hely (elődöntő, 45 indulóból): Antal 
Gergő – Hercsik Zsuzsanna. Ifjúsági 
Standard MB. 14. hely, Ifjúsági Tíz-
tánc MB. 11. hely (elődöntős helye-
zések): Bátor Tamás – Fügedi Laura 
(vegyespáros).
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Nem tudják letaszítani  
a dobogóról  
a miskolci párost

A BOKIK a miskolci Lions Clubok-
kal közösen idén is megrendezte ha-
gyományos farsangi jótékonysági 
bálját szombaton a Zenepalotában. 
Itt adták át a BOKIK Támogatói 
Díját, melyet Pelczné Gáll Ildikó, 
az Európai Parlament alelnöke 
kapott meg.

A rendezvény díszvendége ez-
úttal Szerencs városa volt, a jó-
tékonysági tombola bevételét 
pedig a Kárpátalján élő rászo-
rultak megsegítésére, valamint 
az Erzsébet Hospice Alapítvány 
támogatására ajánlották fel a 

szervezők.
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke kö-

szöntőjében kifejtette: van okunk az 
örömre, hiszen a gazdasági helyzet ked-
vező, 2016 is bizakodásra ad okot a to-
vábbi növekedést illetően. Szintén jó hír 
a kamara számára – folytatta –, hogy 
sok jogosítványt és feladatot kaptak. – 
Ezekkel szeretnénk élni, annak érde-
kében, hogy a vállalkozók javára és tá-
mogatására használjuk a ránk ruházott 
feladatokat – mondta.

Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara főtitkára csatlakozott az 

elnök által elmondottakhoz: az 

utóbbi években Magyarországon töret-
len fejlődés volt tapasztalható, a makro-
gazdasági adatok szintjén mindenkép-
pen. A főtitkár reményét fejezte ki, hogy 
egyre több magyar vállalkozás lesz ré-
szese ennek a fejlődésnek. A hagyomá-
nyokhoz hűen a bál fontos eseménye 
volt a kamarai elismerések átadása. Há-
rom kategóriában négy díjazott vehe-

tett át elismerést. A BOKIK Támogatói 
Díját ezúttal Pelczné Gáll Ildikó, az Eu-
rópai Parlament alelnöke kapta.

Vállalkozói Díjat Koós Józsefné, a 
Mályinkai Pálinkafőzde tulajdonosa 
és Csebi Attila, a CS-KER Tranzit Kft. 
ügyvezető tulajdonosa vehetett át. Cég-
vezetői Díjban Cseh Zoltán, a Colas 
Északkő Kft. ügyvezetője részesült.

Farsangi jótékonysági bál a Zenepalotában

ÁtadtÁK a Kamarai  
elismeréseKet

Múlt héten sajtóreggeli keretében adott 
tájékoztatást a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat munkájáról és tervei-
ről Török Dezső, az önkormányzat elnö-
ke.  Mint elhangzott, 2014 és 2020 között 
kilencvenhárommilliárd forintos uniós fej-
lesztési forrás áll a megye rendelkezésére. 

 – Most érdemes pályázni, mert információink 
szerint 2020 után nem lesznek Magyarország-
nak felzárkóztatási strukturális alapjai – mond-
ta el Török Dezső. – Így ebben az időszakban 
szeretnénk elérni, hogy folyamatosan bővüljön 

a foglalkoztatás. Célkitűzés, hogy Borsod-Aba-
új-Zemplén - gazdasági szereplőként – előrébb 
kerüljön a megyék rangsorában. Az elnök szerint 
kiemelt jelentőségű az ipari parkok fejlesztése, s 
nagyon fontosak az energetikai beruházások is. 

– Véleményem szerint egy jól sikerült prog-
ramot hoztunk létre – mondta el Török Dezső. 
– Megújulhatnak orvosi rendelők, bölcsődék, 
óvodák, utak és kerékpárutak, rendbe tehetjük 
a belvízzel áztatott földterületeket, a felszíni csa-
padék-vízelvezető hálózatot és kamerarendszer-
rel tehetünk biztonságosabbá városrészeket – 
emelte ki.

Január 29-én mutatta be a Miskolci Nemzeti 
Színház az amerikai drámaíró, Edward Albee 
„Mindent a kertbe!” című színművét. Az előa-
dást Zsótér Sándor rendezi, aki a kilencvenes 
évek elején pályafutásának két fontos évét töl-
tötte a miskolci színházban. Mrs. Toothe sze-
repében pedig vendégként Voith Ágit láthat-
ják a nézők. A főszereplő házaspár férfi tagját 
Rusznák András alakítja, Dzsennifert, Richard 
feleségét Ullmann Mónika játssza az előadás-
ban. Zsótér Sándor szerint ebben a fekete víg-

játékban egy hétköznapi házaspárt látunk, akik 
arra vágynak, hogy egy kicsit jobban éljenek. Ez 
a pici vágy vezeti sötét dolgokhoz az embert. – 
Tulajdonképpen ez egy tanmese: vágyódunk 
valami után, de vajon mihez kezdünk vele, ha 
megkapjuk? Hogyan tudjuk jól használni, vagy 
tudjuk-e egyáltalán? Mit csinálunk, ha előttünk 
van a vágyott pénz? Olyan ez, mint a mese, ami-
kor kifogjuk az aranyhalat és kívánhatunk hár-
mat. De mi lenne, ha meg is kapnánk? Akkor 
lennénk igazán bajban! – tette hozzá a rendező.

Kimagasló tanulmányi sikereket ért el nem-
régiben több diák is, a Földes Ferenc Gimná-
ziumban. 

A Kürschák matematika versenyt 1894 óta 
rendezik meg Magyarországon. A sikeres rész-
vétel itt az egyik legrangosabb elismerés, amit 
hazai matematika versenyen középiskolás diák 
elérhet.  A Földes Ferenc Gimnázium diákja, 
Gáspár Attila harmadik helyezést ért el a verse-
nyen. A Kürschák matematika verseny párját, 
több mint 100 éve fizikából is megrendezik. Az 
Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett 
Eötvös versenyen Tompa Tamás Lajos második 
helyezést ért el. 

Egy harmadik Földes-diák, a MOL Tehetség-
támogató Program által is támogatott Plaszkó 
Noel abszolút első helyezést ért el az Ifjú Fi-
zikusok Nemzetközi Versenye magyarorszá-
gi válogatófordulóján. Ezzel bekerült abba a 
nyolc fős csapatba, amelyből a diákok az oszt-
rák nemzetközi megmérettetésre és az orosz-
országi nemzetközi verseny magyar csapatába 

juthatnak. A Földes csapata nyerte a Debreceni 
Egyetem Regionális Csapatversenyét is, így egy 
évig a miskolci gimnázium dísze lehet a leg-
jobbaknak járó vendégserleg. Fazekas Róbert, 
a Földes Ferenc Gimnázium igazgatóhelyette-
se elmondta, felkészítő tanáraikkal együtt ezek 
a diákok több száz órát dolgoztak azért, hogy 
ilyen eredményeket érjenek el. 

mindent a kertbe! miskolcon
amikor az elképzelhetetlen természetessé válik 

Csaknem százmilliárd forint jut  
megyei fejlesztésekre 2020-ig

Kimagasló taNulmÁNyi  
siKereK a FöldesbeN
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...és Most

Akkor...
Az elmúlt évben 11 újabb helyi ér-
ték került be a Miskolci Települési 
Értéktárba, amely így már össze-
sen 38 elemmel rendelkezik. Eze-
ket cikksorozatban mutatjuk be. 

A Miskolctapolcai Barlangfürdő 
Európában is egyedülálló természeti 
érték. A meleg vizű forrás miatt tele-
pedtek meg itt a Be-
nedek-rendi szer-
zetesek, 900 éves 
múltjuk és öröksé-
gük feltárása nap-
jainkban is folyik 
a barlangfürdő 
mellett. A mis-
kolctapolcai ásatás 
során egy, a Mis-
kolcz-nemzetség 
által alapított ben-
cés apátság maradványai között egy 
oltár, egy 12. századi templom és egy 
11. századi körtemplom nyomait tár-
ták föl. A gyógyforrást már Bél Má-
tyás is említi, aki szerint Tapolcán két 
forrás találkozik a Hejő patak vizében, 
a meleg víz pedig a sziklából fakad.

A 16. században a gyógyvizet az itt 
tartózkodó török és császári csapatok 
mellett természetesen a település lakói 
is használták fürdőzésre és mosásra. 
1711-ben számol be az első írásos em-
lék a fürdővel kapcsolatos tevékenysé-
gekről, ekkor kezdődik a fürdő hiva-
talos rendezése. Kollonich Zsigmond, 
tapolcai apát, váci püspök hívja föl a 
figyelmet a fürdő elhanyagolt állapo-
tára, segítséget kérve a vármegyétől a 

gyógyvizű fürdő kiépítésére. A fürdő 
kereskedelmi hasznosításának terve a 
tapolcai apátság felmérésében 1717-ből 
származik, amelyből kiderül, hogy ek-
kor még semmilyen fürdőház nem állt 
a területen. 1723-ban hatszobás ven-
dégfogadó megépítését vették tervbe a 
tó mellett, a megépült fogadó a vendé-
gek kényelmét biztosította. A 19. szá-
zad elejére lepusztult építményt az új 
apát, Popovics Vazul 1837-től felújít-
tatta és gyarapítani kezdte. Ekkor a 
fürdő külső, szabad ég alatti forrásból 
és fedett belső helyiségekből állt.

A 20. század elején a város felismer-
ve a fürdőhelyben rejlő lehetősége-
ket, a munkácsi püspöktől a területet 
megvásárolta, ettől kezdve megindul-

hatott a fejlesztése. A fejlődésben az 
1920-as 1930-as évek meghatározó-
ak, ekkor a fürdő igazi idegenforgal-
mi hellyé vált, 1934-ben hivatalosan 
is üdülőhellyé nyilvánították. 

A régi fürdőépület helyén 1941. 
május 28-án nyitották meg az új ter-
málfürdő épületét. 1959-ben bel-
ső termálmedencéket alakítottak ki, 
majd 1967-70 között a forrásvizet 
egy kürtőn át bevezették a barlangba. 
1980-tól a tófürdő és a barlangfürdő 
levált egymástól, majd 1998-tól kez-
dődően újabb felújítások és átalakí-
tások következtek, melyek 2005-ben 
fejeződtek be. A gyógyászati részleg 
2011-ben újult meg, 28 fős szauna-ka-
binnal.                           soMorjAi LeheL

„Emberek a világból” címmel Bá-
nóczi László fotóművész alkotása-
iból nyílt kiállítás január 21-én, a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár központi épületében.  

Bánóczi László villamosmér-
nökként dolgozik, 1990-ben lépett 
be a kazincbarcikai Kamera Fotó-
körbe, majd néhány év múlva tagja 
lett a Felföldi Fotográfusok Szövet-
ségének. Képei 1992 óta szerepel-
nek kiállításokon, első önálló tárla-
ta 1994-ben Kassán volt. 2006-ban 
megkapta a Fotóművészek Nem-
zetközi Szövetségének Diplomás 

Művésze kitüntető címet, három 
évvel később pedig a Fotóművé-
szek Nemzetközi Szövetségének 
Kiválósága elismerést. 2014-ben 
felvették a Magyar Fotóművészek 
Világszövetségének tagjai közé. 
Fotóit eddig három földrész 30 
országában mutatták már be. Az 
„Emberek a világból” című kiállí-
táson Bánóczi László úgy láttatja 
világunkat és benne az embereket, 
ahogy ő lát bennünket. Fotói az 
emberi arc szépségét, szomorúsá-
gát, titkait kutatják. Az I. emeleti 
olvasótérben rendezett tárlat feb-
ruár 20-ig látogatható.

Miskolc értékei 5.
Miskolctapolcai Barlangfürdő

Az emberi arc szépsége, 
szomorúsága

Miskolc város tanácsának ülésein az 1950-es évek végén vetődött fel egy 
fedett sport- vagy jégcsarnok építésének a gondolata. 1961-ben bízták meg 
az Északtervet a tervezés előkészületeivel, a terveket végül a cégen belül Hor-
váth István Ybl-díjas, Szabó József és Thury László építészek készítették el. 
Az eredeti tervek tartalmaztak még egy szabadtéri sportpályát, egy szabad-
téri műjégpályát és egy 250 fős szállodát. Ebből csupán a majdani műjégpá-
lya lelátója készült el a csarnok keleti oldalán. Az építkezés fővállalkozója a 
BÁÉV volt, a munkálatok 1968 tavaszán kezdődtek, és 1970. novemberében 
fejeződtek be. A sportcsarnokba mintegy 5000 köbméter betont, 400 tonna 
acélt és 82 kilométer elektromos kábelt építettek be. A födém 54×54 méte-
res acélszerkezet, súlya 260 tonna. Sokáig ez volt Magyarország legnagyobb 
ilyen kivitelű áthidalója. A világításról 184 jódlámpa és 20 reflektor gon-
doskodott. A parketta borítású játéktér 44×26 méteres, a nézőtér befogadó 
képessége változtatható volt 1800 és 3600 fő között. A beruházás 68 millió 
forintba került és alkotói nívódíjat kaptak érte. A sportcsarnokot 2005-ben 
felújították, augusztus 5-én adták át.                               fotó: Mocsári LászLó

Január 30-án kezdetét vette a Fo-
dor Zoltán önkormányzati képvise-
lő és a MIKOM Nonprofit Kft. által 
szervezett, 2016. évi várostörténe-

ti vetélkedő, melyet a nemrégiben 
elhunyt Dobrossy István történész 
emlékének ajánlanak. Dobrossy Ist-
ván, lapunk állandó helytörténeti 
szerzője állította össze hét éven át 
a korábbi versenyek kérdéseit, és a 
zsűri-elnöki tisztet is ellátta. Az idei 
első kérdéssor lapunk múlt heti szá-
mának 4. oldalán jelent meg. Ezt az 
újságból kivágva – megfejtve – feb-

ruár 15-én éjfélig kérjük eljuttatni, 
névvel és címmel ellátva a Miskolci 
Napló szerkesztőségébe (3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9.). A következő 
fordulók kérdéssorai a www.minap.
hu weblapon jelennek majd meg. A 
helyes megfejtéseket is a weblapon 
tesszük közzé, három hetes csúszás-
sal. Egyéb információk: Fodor Zol-
tán - 06 30/6789- 533.

Hétfőn mutatták be Miskolcon, a 
Tiszáninneni Református Egy-
házkerület kiadásában, a Miskolci 
Egyetem BTK Történettudományi 
Intézet, valamint a Lévay József Re-
formátus Gimnázium és Diákott-
hon Gondozásában megjelent, „A 
LÉVAY és LÉVAY - Tanulmányok 
a Felső-Magyarországi Református 
Iskolákról és Lévay Józsefről” című 
kötetet. 

Lévay József (1825-1918) 
költő, műfordító, a Magyar 
Tudományos Akadémia tag-
ja. Borsod megye főjegyzője, 
a miskolci református gimná-
zium tanára volt. Munkássá-
ga Miskolc szellemi öröksége, 
a városi értéktár része. Négy 
miskolci intézet fogott össze 
annak érdekében, hogy fel-
mérjék és közzétegyék mind-

azt, ami Lévay József személyéhez 
vagy munkássághoz kötődik és Mis-
kolcon fellelhető. A Miskolci Egyetem 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Intézete, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Levéltár, a Herman Ottó 
Múzeum és természetesen a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
Lévay József Muzeális Könyvtára. Az 
emlékprogramot 2015. november 26-

án nyitották meg. Kiss Gábor alpol-
gármester, a Miskolci Értéktár Bizott-
ság elnöke elmondta: éppen időben 
vagyunk ahhoz, hogy méltó módon 
megemlékezhessünk Lévay József ha-
lálának centenáriumáról. A 2018-ig 
hátralévő időszak kiváló alkalmat te-
remt, hogy minél alaposabban be-
mutassuk, a minél szélesebb közvé-
leménnyel megismertessük Lévay 

Józsefet, az embert, a polgárt, 
a szerzőt.

A centenáriumi emlék-
program hétfői rendezvényét 
a Lévay József Református 
Gimnáziumban tartották. A 
jelenlévőket Illésné Kovács 
Mária, a Miskolci Egyetem 
BTK dékánja köszöntötte, a 
kötetet a szerkesztő: Gyulai 
Éva, a Miskolci Egyetem Tör-
ténettudományi Intézetének 
igazgatója mutatta be.

könyvbemutató a református gimnáziumban
LévAy józsef ceNteNáriuMi eMLékprogrAM 

VÁrostÖrtÉnEti VEtÉlkEdő 2016
Dobrossy istván emlékére
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A Szerencsejáték Zrt. is csat-
lakozott a DVTK Jegesmedvék 
támogató köréhez. A cég többek 
között az elmúlt szezon 3 arany-
érmet hozó teljesítményének 
köszönhetően, emelte magasabb 
szintre a szponzorációt.

Zsiga Marcell, a Szerencsejáték 
Service Nonprofit Kft. ügyveze-
tője elmondta, az együttműködés 
2016. november 31-ig szól és brut-
tó 17 millió Ft-os támogatást jelent 
a miskolci klubnak.  - A Jegesmed-
vék elértek egy olyan szakmai szín-
vonalat, amelynek köszönhetően 
válogatottak igazolnak Miskolc-
ra, s nemzetközileg is magasabb 

szintre helyezték nemcsak a mis-
kolci, de az egész magyar jégko-
rongsportot is – indokolta a döntést 
Zsiga Marcell. 

Január 30-án, izgalmas taktikai 
csatában a DVTK Jegesmedvék csa-
pata nyerte a hatodik derbit is a MAC 
Budapest csapata ellen múlt szomba-
ton, Miskolcon. Jason Morgan veze-
tőedző értékelése szerint ez egy „ráját-
szás stílusú”mérkőzés volt, mindkét 
csapat nagyon jól dolgozott, mind a 
két kapus nagyon jól védett. Egy moz-
dulat döntött: Sagert gyönyörű passzt 
adott Boorasnak aki egy szép góllal 
eldöntötte a találkozót. Bárki nyerhe-
tett volna ma. (DVTK Jegesmedvék – 
MAC Budapest 1-0 hu.)

Megkapta a jogerős építési en-
gedélyt az új diósgyőri stadion. 
Erről Csöbör Katalin országgyű-
lési képviselő beszélt a Miskolc TV 
Miskolci Napló című műsorában. 
A politikus azt mondta: ebben az 
évben az MVSC pályát is felújítják, 
hogy az építkezés alatt ott játsz-
hassa hazai mérkőzéseit a DVTK.

– A DVTK stadionban 
most már hamarosan el-
kezdődik az építkezés, 
megvan a jogerős építé-
si engedély. Nemsokára 

a közbeszerzési eljáráson is túl lesznek 
és amit még fontosnak tartok, hogy ez-
zel egy időben az MVSC pálya is meg 
fog újulni – a környező létesítmények-
kel együtt – ami azért is jó, mert több 
szakosztályban is sportolnak ott fiata-
lok és fontos, hogy javuljanak a körül-
mények – fogalmazott Csöbör Katalin.  

Mint ismert, múlt év januárjában 
bejelentették, hogy 4,5 helyett nyolc 
milliárd forintot biztosít a kormány 
az új diósgyőri stadion felépítésére, 
egy hónappal később pedig kiemelt 
jelentőségűvé nyilvánították a sta-
dion rekonstrukcióját. A beruházás 

keretében egy 15 ezer néző befoga-
dására alkalmas, UEFA IV-es aréna 
épül Miskolcon. A IV-es besorolású 
stadionok a legmagasabb szintű, leg-
jobb sportlétesítményeknek számí-
tanak, minden fontos biztonsági és 
kényelmi szempontnak megfelelnek. 
A diósgyőri stadionban nemzetközi 
mérkőzéseket is lehet majd rendez-
ni. A nézők mellett a játékosok és a 
kísérő személyzet kiszolgálására is 
megfelelő infrastruktúra épül. A lé-
tesítmény tervezett egységei: 15 000 
férőhelyes stadion, 2 füves és 2 mű-
füves edzőpálya.

A Judoinfo szerkesztősége által meghirdetett szavazáson 
Gercsák Szabinát választották 2015 legjobb magyar ju-
dósává. Mint ismeretes, a miskolci sportoló megnyerte a 
junior-világbajnokságot, a junior Eb-t, majd az U23-as 
Európa-bajnokságot is.

A szavazós játék történetében 2014-ben új fejezet kezdő-
dött: három fős kuratórium – amelynek tagja Kovács An-

tal olimpiai és világbajnok judós, Hajtós Bertalan, olimpiai 
és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok judós, és 
Gombkötő Roland, a Judoinfo szerkesztője – állította össze a je-
löltek listáját, s a végeredmény kihirdetésére is részben az ő sza-
vazataik alapján került sor. Ennek értelmében Gercsák Szabina 
végzett az első helyen, Csernoviczki Éva lett a második, Karakas 

Hedvig pedig a harmadik.  A napokban, az olimpiai kvalifiká-
ciós cselgáncs világkupa-sorozat havannai Grand Prix-
jén, Havannában Gercsák Szabina és Karakas Hedvig 
ezüst-, míg Csoknyai László bronzérmet nyert. 

Két volt szövetségi kapi-
tány, Egervári Sándor és 
Pintér Attila csapatai, a 
DVTK és a Mezőkövesd 
csaptak össze a múlt szom-
bati felkészülési mérkőzé-
sen Diósgyőrben.

Ezúttal Egervári Sándor 
és a DVTK bizonyult jobb-
nak. - A találkozót inkább a 
küzdelem jellemezte, 
mintsem a sok kiala-
kított helyzet. Nem 
tudtunk ritmust vál-
tani, az ellenfél törte 
a játékot és nem engedett 
minket gyorsítani. Nem vagyok elégedetlen, 
de elégedett sem, nem hoztuk ki magunkból 

azt, amit két héttel a bajno-
ki rajt előtt ki kellett volna. 
Új színfoltot jelentett a gól-
öröm, ahogy egymásra talált 

a csapat, ez is az mutatja, 
kezd egységesebbé válni a 
társaság a pályán és azon 
kívül is - értékelt Egervári 
Sándor a mérkőzés után. 
(Felkészülési mérkőzés: 
DVTK–Mezőkövesd 1–0 

(1–0))
Közben formáló-

dik a DVTK következő 
bajnokságban szereplő 

csapata, Nikházi Márk és Ba-
csa Patrik után a szerb jobb-

hátvéd, Dražen Okuka is meghosszabbította 
nyáron lejáró szerződését. 

A miskolci Justitia Fuji-Yama SE karatésa, 
Szilágyi Gergő állhatott a dobogó első foká-

ra a Kassán megrendezett IX. Michal Bo-
zogan nemzetközi karate emlékversenyen. 

Gergő a kadet fiú kata versenyszám 8 
fős mezőnyében lépett elsőként tata-
mira múlt hét szombaton. Első ellen-
fele egy királyhelmeci (Románia) fiú 
volt, akit 5-0-ra legyőzött a miskol-
ci versenyző. Az elődöntőben Kertész 
Bálint (Spirit SE Balatonlelle) volt az el-
lenfele, aki az elmúlt év végén kiütötte 
Gergőt a korosztályos Európa-bajnok-
ság utazó keretéből. Itt volt a lehetőség 
a visszavágásra, ami a bírók egyhangú 
döntése (4-1) alapján sikerült is. A dön-
tőben a miskolci fiú a szlovák ellenfelét 
3-2 arányban legyőzte, így Gergő a do-
bogó legfelső fokára állhatott.

Új támogató a DVTK 
Jegesmedvéknél

Megkapta a jogerős 
épíTéSi engeDélyT

9

 az új diósgyőri stadion

gercsák Szabina lett 2015 
legjobb magyar judósa

egerVári nyerTe 
az exKapiTányoK meccSéT

miskolci siker a kassai nemzetközi 
karate emlékversenyen

Az Aluinvent DVTK Miskolc hazai pályán 27 ponttal nyert 
csütörtökön a cseh Nymburk ellen a női kosárlabda Európa 
Kupában a legjobb nyolc közötti párharc visszavágóján, így 
kettős győzelemmel jutott tovább a második negyeddöntőbe.

Az Európa Kupa mezőnyében egyedüliként veretlen DVTK 
egy hete 69-64-re nyert Nymburkban, csütörtökön pedig soro-
zatban a tizedik EK-sikerét érte el. A továbbjutó diósgyőriek a sa-
játos versenykiírás miatt nem az elődöntőbe kerültek, hanem egy 
újabb negyeddöntős kör következik, ugyanis az Európa Kupából 
érkezett négy csapathoz csatlakozik az Euroliga-csoportkör után 
négy kieső együttes. A második negyeddöntőt szintén oda-visz-
szavágós rendszerben bonyolítják le majd március 8-án és 11-én. 
Maikel Lopez vezetőedző kiemelte, hogy sikerei révén az Aluin-
vent DVTK egyre jobban felhívja magára a figyelmet Európában 
is. (Aluinvent DVTK Miskolc – Basketball Nymburk 77-50)

már európában iS figyelneK  
a diósgyőri kosarasokra



Miskolci NaplóHirdetés10
keresse az újságárusoknál  

a százéves múltra  
visszatekintő  

miskolci kalendáriumot

a Lapker Zrt. pavilonjaiban, 599 Ft-os áron.
a nyereményjáték fődíja  

egy kétszemélyes, kétéjszakás üdülés
a gyulai Hőforrás Hotel és Üdülőpark jóvoltából.
A kiadvány még kapható az alábbi Lapker Zrt. árusítóhelyeken: Ady Endre út 16.,  

Bajcsy Zs. út 2., Búza tér 20/b, Kandó tér, József A. út 87., Pesti u. 9., Szent György u. 23., 
Szentpéteri kapu 103., Széchenyi út 111., Tiszai pu. 12., Tiszai pu. csarnok

február 3–9.

ÚJABB NAGYSZABÁSÚ AKCIÓ VÁRJA VÁSÁRLÓINKAT
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Sága Füstli natúr, 350 g, COOP ABC, COOP Szuper, egységár: 1597 Ft/kg   559 Ft
D.E. Paloma őr. vák. kávé  225 g, egységár: 1996 Ft/kg 449 Ft
COOP Omlós kekszek  180 g, egységár: 828 Ft/kg 149 Ft

KERESSE AZ EGYéB AKCIÓS TERMéKEINKET IS!

Eh. sertés tarja               
1 kg

5% ÁFÁVAL 
CSAK 779 Ft/kg

Eh. sertéscomb                
1 kg

5% ÁFÁVAL 
CSAK 899 Ft/kg

Eh. csontos  
csirkemell                 

1 kg  
(baromfit árusító üzl.)

999 Ft

Hétvégi akció február 4–6-ig tőkehúst árusító üzletekben:

Lendítse fel üzLetét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!
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programajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Február 8. hétfő 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 

Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Miskolci Napló, köz-
életi magazin – Házasság hete 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 
ProgramPont 19.30 DVTK Jegesmedvék – Volán MOL Liga jégkorong mérkőzés 21.00 
Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

Február 9. kedd 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Sportpercek 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Mérkőzés 21.00 
Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

Február 10. szerda 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Helyzetkép 19.00 Miskolc 
Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Tudomány a hétköznapokban 
20.00 Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30-05.00 Képújság

Február 11. csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 13.00 
M.M.J.V. Közgyűlése felvételről 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 
18.22 ProgramPont 18.30 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.25 M.M.J.V. Közgyűlése felvételről 20.30-05.00 Képújság

Február 12. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 Programpont 18.30 Egészségpercek 
19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Ez Miskolc! 
Ism. 20.00 Miskolc Ma 20.30–07.00 Képújság

Február 13. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hírpont 
18.10 No Comment 18.30 Promenád 19.00 Hírpont 19.10 No Comment 19.30 Sportpercek 
ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment 20.30 Film 22.30–07.00 Képújság

Február 14. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló 18.30 Helyzetkép 19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Tudomány 
a hétköznapokban ism. 20.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.30-05.00 Képújság 

A népi hiedelem szerint, ha feb-
ruár 2-án, gyertyaszentelő napján 
a téli álmából ébredő medve kijön 
a barlangjából és napos időt talál - 
meglátja a saját árnyékát – visszabú-
jik, mert még hosszú lesz a tél. Ha 
viszont borús időre ébred, kitörli 
az álmot a szeméből és nem megy 
vissza barlangjába. Elindul táplálék 
után, vagyis vége a téli időjárásnak, 
közel a tavasz. A héten a miskolci 

állatkert medvéi is előbújtak, s bizony 
nem látták meg az árnyékukat - e sze-
rint valószínűleg rövid lesz a tél! 

Krajnyák Zoltán, az állatkert zoope-
dagógusa elmondta, az állatkerti med-
vék téli aktivitása kissé eltér a vadonbe-
li medvékétől. A mackók igazából nem 
alszanak olyan igazi téli álmot, mint a 
sünök vagy a denevérek, csupán kevés-
bé aktívak, hogy a kevesebb táplálékot 
nyújtó téli időszakban takarékoskodja-
nak az energiával. Az állatkerti medvék 
ráadásul télen is jól táplálkoznak, ezért 
ők ugyanolyan aktívak, mint máskor. A 
jóslásuk viszont helyes lehet, a meteoro-
lógus szerint ugyan érkezik térségünkbe 
egy hidegfront, de a következő napok-
ban is enyhe marad az időjárás.

Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Február 6. 10.30 óra. Kipp-Kopp (csecse-

mőszínházi előadás)
Február 7. 10.30 óra. Lúdas Matyi.
Vasgyári Közösségi Ház
Február 8. 15 óra. Izsó Lajos festőművész 

kiállításának megnyitója. A kiállítást 
megnyitja: Tánczos Tamás, a Miskolci 
Kulturális Központ Nonprofit Kft. in-
tézményigazgatója.

Kaffka Margit Könyvtár
Február 8. 17 óra. Erdély kincsei. Rózsa 

György főlevéltáros vetítéssel egybe-
kötött előadása. Világörökségek nyo-
mában c. sorozat. 

Tompa Mihály Könyvtár
Február 9. 16 óra. Bónizs Róbert: Szent 

László íja című könyvének bemuta-
tója. A szerzővel beszélget: Trux Béla 
író.

Miskolc-diósgyőri református  
gyülekezet

Február 8-13-ig, naponta 17.30 és 19.30 
között. Párkapcsolati GPS – előadás-
sorozat a Házasság hetéhez kapcso-
lódóan.

Művészetek Háza
Február 6.  17 óra. MISKOLC „VIRTUÓ-

ZAI”– A REMÉNYI EDE KAMARAZENE-
KAR HANGVERSENYE.  

Február 8. 19 óra. TŰZVARÁZS BÉRLET – 
TÁNCLOBBANÁS. Miskolci Szimfonikus 
Zenekar. Közreműködik: Gryllus Samu, 
Bolcsó Bálint. Vezényel: Ajtony Csaba. 

Február 9. 19 óra. Csernus Imre interak-
tív előadása a szingliségről és a pár-
kapcsolatokról, boldogságról és bol-
dogtalanságról. 

Február 10. 19 óra. Agnieszka Osiecka: 
Ő+Ő (Párkapcsolati társasjáték). A 
Szegedi Pinceszínház vendégjátéka. 
Férfi: Szabó Győző. Nő: Nagy Enikő. 

Grund Pinceszínház
Február 12. 19 óra. A Mintha zenekar 

koncertje. 
Görömbölyi Művelődési Ház
Február 11. 17 óra. Nyírő József: Halha-

tatlan élet – egyszemélyes népi víg-
játék. 

Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Február 12. 17 óra. Vass Albert: Sír a 

lelkem. Összeállítás Wass Albert 
írásaiból, a Kormorán együttes ze-
néjével. 

ITC-székház, Rákóczi terem
Február 12. 18 óra. Küzdj vagy mene-

külj? Lelkiismereted és egy felszaba-
dító verekedés. Előadó: Zsiga Attila. 
Szervező: Életmóddal az Egészségért 
Alapítvány.

HOM papszeri kiállítási épület
Február 10. 16. óra. Visszapillantó – Ré-

gészeti ismeretterjesztő sorozat. Dani 
János (Déri Múzeum, Debrecen): A fü-
zesabonyi kultúra kivételes gazdag-
ságú sírjai 

Feledy-ház
Február 12. 17 óra. Irodalmi fonó. Vendég: 

Buda Ferenc költő, a nemzet művésze
Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvá-

rosi biovásár a Belvárosi Ligetben! 
Bioélelmiszerek közvetlenül a ter-
melőktől. A biopiac szervezője az 
Észak-Magyarország Flórája Faunája 
Alapítvány.

Fodor Zoltán önkormányzati képviselő, 2016. 
február 8-án (hétfőn), 17 órától lakossági fogadó 
órát tart a Széchenyi Általános Iskolában (Hajós 
u. 5.).

Szécsényi marianna önkormányzati képvise-
lő, lakossági fogadó órát tart 2016. február 10-én, 
15.00-16.00 óráig: Martin-kertvárosban a Kisfa-
ludy u. 39. sz. alatt, 16.00-17.30 óráig: Szirmán, 
az Erkel Ferenc u. 59. sz. alatt.

KÉPVISELŐI FOGADÓ ÓRA 
KÉPVISELŐI FOGADÓ ÓRA 
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Február 6. szombat SZEM 
2016 - SárgA voNAl 
színmű 17:00 | JÁTÉKSZÍN 
Színház- és Filmművészeti 
Egyetem (SZFE) Jegyvásárlás

EgY CSÓK ÉS MáS 
SEMMI zenés komédia 
két részben 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Egressy (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet 

SZEM 2016 - SárgA 
voNAl színmű 19:30 | JÁ-
TÉKSZÍN Színház- és Film-
művészeti Egyetem (SZFE) 
Jegyvásárlás

Február 7. vasárnap 
MoMo zenés játék felnőttek-
nek gyerekekről, gyerekeknek 
felnőttekről Michael Ende re-
génye alapján 10:00 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásárlás

B ol D o gTA l A NoK 
színmű 15:00 | JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás

IllATSZErTár vígjá-
ték két felvonásban 19:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Bérlet-
szünet Jegyvásárlás

Február 9. kedd IllAT-
SZErTár vígjáték két fel-
vonásban 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 
Jegyvásárlás

Február 10. szerda 
lÚDAS MATYI mesejáték 
két részben 14:00 | KAMA-
RA Papageno bérlet

ZorBA, A gÖrÖg Mu-
sical 18:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Ferenczi ifj. bérlet 

MINDENT A KErTBE! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Lehár Arany bérlet Jegyvá-
sárlás

Február 11. csütörtök 
lÚDAS MATYI mesejáték 
két részben 14:00 | KAMA-
RA Bérletszünet

ZorBA, A gÖrÖg 
Musical 18:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Schiller ifj. bérlet 

MINDENT A KErTBE! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Madách Arany bérlet Jegy-
vásárlás

Február 12. péntek 
lÚDAS MATYI mesejáték 
két részben 14:00 | KAMA-
RA Bérletszünet

ZorBA, A gÖrÖg 
Musical 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Bérletszünet 

MINDENT A KErTBE! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Vörösmarty Arany bérlet 
Jegyvásárlás

S Z Í n h á Z I  M Ű S O R
Február 6. – február 12.

Miskolci olvasónk élettársá-
val együtt él a tulajdonában 
álló, még élettársi kapcso-
lata előtt vásárolt családi 
házas ingatlanban. Közösen 
szeretnék a lakást egy szo-
bával bővíteni és korszerű-
síteni. Kérdezi olvasónk, 
hogy ha esetleg véget ér 
élettársi kapcsolatuk, párja 
milyen igénnyel léphet fel 
vele, mint kizárólagos tulaj-
donossal szemben?

A törvény kimondja, hogy 
az élettársak az együttélés 
alatt önálló vagyonszerzők, 
vagyis a közreműködés ará-
nyában szereznek tulajdont. 
Az életközösség megszű-
nése esetén bármelyik élet-
társ követelheti a másiktól 
az együttélés alatt keletke-
zett vagyonszaporulat meg-
osztását. Nem számítható a 
vagyonszaporulathoz az a 
vagyon, amely házastársak 
esetén különvagyonnak mi-
nősül. Olvasónk esetében, 
az élettársi kapcsolat kezde-
tén meglévő ingatlan ilyen 
külön vagyon. Azonban, a 

kapcsolat megszűnése ese-
tén, a volt élettárs, követel-
heti a házba beruházott ér-
téknövekmény rá eső részét.

Miután utólagosan igen 
nehéz és bonyolult bizonyí-
tási eljárást eredményezhet 
a fentiek szerinti elszámo-
lás, ezért a felújítási munka 
megkezdése előtt, minden-
képpen javasolt élettársi va-
gyonközösségi szerződést 
kötni.

A törvény is ezt a szer-
ződéses rendezést részesí-
ti előnyben, mert úgy ren-
delkezik, hogy az élettársak 
egymás közötti vagyoni 
viszonyaikat, az élettársi 
együttélés idejére, vagyon-
jogi szerződéssel rendezhe-
tik. A szerződés akkor ér-
vényes, ha közokiratba vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokiratba foglalták. A 
szerződésben az élettársak 
bármilyen olyan vagyonjo-
gi rendelkezést kiköthetnek, 
amely a házastársak között 
érvényesülhet.

StraSSburger gyula 
üGyVÉD

a jogáSZ válaSZol

ÉlettárSi 
vagyonköZöSSÉg

RöVID LESZ A TÉL

Idén első alkalommal in-
dít különvonatot Valentin 
nap alkalmából az Északer-
dő Zrt. A Lillafüredi Állami 
Erdei Vasút Szerelemvona-
tán egy hangulatos kisvona-
tozásra, lillafüredi függőkerti 
sétára, s különleges gyertya-
fényes vacsorára várják a pá-
rokat február 14-én vasárnap 
este, a szerelmesek napja al-
kalmából. Vasárnap délután 
az alkalomhoz illő diszkrét 
„ruhába” öltöztetve indul el a 
szerelvény Miskolc – Doroty-
tya utcáról Lillafüredre. Az 
érkezés után a párok rövid sé-
tát tesznek a kivilágított lilla-

füredi függőkertben megte-
kinthetik hazánk legnagyobb 
vízesését. Az est fénypont-
ja egy gyertyafényes vacsora 
lesz, ahol az egyik lillafüredi 
étterem fogadóitallal és há-
romféle négyfogásos menüvel 
várja a résztvevőket. A tányé-
rokon olyan különlegességek 
lesznek majd, mint a gyöm-
béres mangalica szűz és a mé-
zes-mustáros jércemell. A va-
csora után a vendégek szintén 
különvonattal térhetnek visz-
sza Miskolcra. A szerelvény az 
időjárásnak megfelelő össze-
állításban, zárt és fűtött sze-
mélykocsikkal közlekedik. 

SZerelemvonat  
LILLAFüREDRE

nem látták meg  
az árnyékukat  
a miskolci medvék

városunkban immár hagyomány, hogy a pályán eltöltött eszten-
dők, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepélyes keretek kö-
zött köszöntik a díszoklevélben részesülő pedagógusokat.

Miskolc polgármesteri hi-
vatala felhívja a tanár –, tanító 
– és óvónőképző intézetekben 
végzettek figyelmét arra, hogy 
a felsőoktatási intézmények 
2016-ban is adományozhatnak 
arany, gyémánt, vas, illetve ru-
bin díszoklevelet azoknak, akik 
oklevelüket 50, 60, 65, vagy 70 
éve szerezték. A díszoklevele-
ket az érdekelteknek kell igé-
nyelni, de az adományozást a 
pedagógus utolsó munkahe-

lye és a társadalmi szervek is 
kezdeményezhetik. A kitöltött 
kérelmeket, a csatolt doku-
mentumokkal együtt Miskolc 
Polgármesteri Hivatalának Hu-
mán Stratégiai Osztálya részére 
kell beküldeni, legkésőbb 2016. 
február 19-ig. (3525 Miskolc, 
Városháztér 8. sz.) A kitöltendő 
nyomtatvány letölthető a város 
honlapjáról. További informá-
ciót Soós Nórától kérhetnek a 
46/512-704-es telefonszámon. 

DÍSZOKLEVÉL IGÉnyLÉSE



Összesen kilenc autó  
ütközött, többen sérültek

Két súlyos baleset is történt február 2-án reggel a 26-os úton. 
Összesen kilenc személyautó ütközött és hatan sérültek meg. A 
26-os főút 8. kilométerénél, a sajóbábonyi vasúti átjáró közelében 
hat személygépkocsi ütközött kedden reggel. A műszaki mentés-
hez a miskolci hivatásos tűzoltókat riasztották. A beavatkozás és 
a rendőrségi helyszínelés idejére a főút érintett szakaszát teljes 
szélességben lezárták, a forgalmat Sajóecseg felé terelték. Valami-
vel később újabb három autó ütközött, ezúttal a 26-os számú főút 
10. kilométerénél, a Miskolc felé vezető sávban, a Sajóbábony és 
Sajókeresztúr közötti útszakaszon. A baleset következtében itt is 
három személy sérült meg. A rendőrség a helyszínelés idejére a 
főút balesettel érintett szakaszát fél pályán lezárta.

Ki ismeri fel a tolvajt?
Egy tolvaj azonosítá-

sához kéri a rendőrség 
a lakosság segítségét. A 
rendelkezésre álló ada-
tok szerint egy ismeret-
len nő múlt év decem-
ber 30-án, este fél hét 
körül egy miskolci áru-
ház önkiszolgáló pénz-
táránál eltulajdonította egy vásárló kassza pultjára helyezett és 
őrizetlenül hagyott mobiltelefonját. Az üzlet biztonsági kame-
rája rögzítette a cselekményt és annak elkövetőjét. A rendőr-
ség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, kilétéről, 
tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen 
személyesen a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztá-
lyán (3525 Miskolc, Fábián kapu 4. szám), vagy munkaidőben 

hívja a 46/514-511/25-26 
vagy 46/514-511/28-84-
es telefonszámon az ügy 
előadóját. 

Lakásokban fosztogatott a miskolci szélhámos
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-

tat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság Sz. Richárd 
30 éves helyi lakossal szemben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, a gyanúsított 
január 21-ét megelőzően hét esetben is lakásszövetkezet, illetve 
egy cég alkalmazottjának adta ki magát Miskolcon, majd ablak-
csere ürügyén szétnézett a lakásokban. Közben elterelte a tulaj-
donosok figyelmét és változó összegű készpénzt tulajdonított 
el. A Miskolci Rendőrkapitányság január 30-án bűnügyi őrizet-
be vette Sz. Richárdot és előterjesztést tett előzetes letartóztatá-
sának ügyészi indítványozására.

Önkormányzati segítség a tűzkárosultaknak
Rendkívüli támogatást kaptak a Lorántffy utcai négyszintes 

épület károsultjai, az ingatlanban nemrégiben tűz pusztított. 
Decemberben az első emeleten teljesen kiégett az egyik lakás, a 
tűz a felsőbb emeleteken is kárt okozott. Az épületből 41 embert 
kellett kimenekíteni. A kiégett lakás tulajdonosának a feleségét 
a mentők kórházba szállították, de a lakók szerint hamar haza 
is engedték. Összesen öt lakás sérült meg a tűz miatt. Ezeknek 
a tulajdonosai úgynevezett rendkívüli települési támogatást 
kaptak az önkormányzattól. Lakásonként 100 ezer forintot. Az 
ablakok körül kívülről még látszanak a decemberi tűz nyomai, 
bent viszont minden emeleten hófehér a fal. A lakók azt mond-
ják már januárban elkezdték a festést.

Mozaik Miskolci Napló

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják 
rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail címünk, amelyre üzene-
teiket, problémáikat elküldhetik: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MiNdeNKit érhet jogeset

heti horoszKóp
Kos (március 21 - április 20) Minden lehetőséget meg kell 
ragadnia, mert a tervei nem mindennapiak és az elérésük sem 
lesz egyszerű. Ugyanakkor, ha megnyílnak a kapuk, sok min-

den megváltozhat. Gondolja át, hogy mi az, amit szeretne. 

Bika (április 21 - május 20) Szeretne már magad mögött 
tudni egy terhet és végre megkönnyebbülni egy kicsit. Ha a 
hét elején kitartó lesz, akkor erre is sor kerülhet majd és végre 

sok energiája felszabadul. Komoly lépéseket tehet a céljai felé. 

Ikrek (május 21 - június 21) Tudja, hogy tükörjégen táncol, 
de most úgy érzi, muszáj kockáztatnia egy kicsit ahhoz, hogy 
közelebb kerüljön az álmaihoz. Tudnia kell, mekkora rizikót 

érdemes még bevállalnia. Vigyázzon, ne feszítse túl a húrt.

Rák (június 22 - július 22) Megtalálja azt az utat, ami a 
leggyorsabban és a leghatékonyabban vezethet sikerhez. 
Akkor lesz igazán boldog, ha ezt másokkal is megoszthatja. 

Fontos, hogy ne egyedül haladjon tovább, nézzen meg, kire számíthat. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Gondolja meg alapo-
san, mit miért mond, mert a héten elhangzó szavainak kü-
lönösen nagy súlya lehet. Ne feledje, hogy felelősséget kell 

vállalnia értük. Az őszinteség most is - mint mindig - sokat fog segíteni.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Szeretne másoknak 
segíteni, de közben nem feledkezhet meg arról sem, hogy 
önmagáért is felelősséggel tartozik. Még nem tudja biztosan, 

milyen érzéseket vált ki Önből valakinek a közeledése. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Az erőtartalékai végé-
re ért, de szerencsére a héten elérhet egy olyan mérföldkőhöz, 
amely nem csak új energiákat, hanem megpihenést is jelent-

het. Úgy érzi, itt az ideje, hogy közbelépjen és igazságot tegyen valamiben. 

Skorpió (október 24 - november 22) Túl sok a rossz energia 
most Ön körül, ezért különösen vigyáznia kell, hogy el ne ragad-
ják. Őrizd meg a vidámságát, akkor nem lehet semmi baj. Fon-

tos, hogy az Önre bízott munkát elvégezze, bármilyenek is a körülmények. 

Nyilas (november 23 - december 21) Ha mindenki csak a 
maga igazát fújja, de senki nem hallgatja meg a másikat, abból 
semmi jó nem fog születni. Valaki olyannal is együtt kell most 

együtt dolgoznia, aki inkább megnehezíti a munkát – lépjen túl ezen. 

Bak (december 22 - január 20) Olyanhoz fordul tanácsért, 
akiben megbízik és akinek ad a szavára, de még így is előfor-
dulhat, hogy elbizonytalanodik. A legbiztosabb, ha a maga 

útját követi, tudnia kell, mire hajlandó még a céljai eléréséért.

Vízöntő (január 21 - február 19) Kénytelen belátni, hogy 
valami elmúlik és ezen már nem változtathat. A legjobb, amit 
tehet, hogy Ön is tovább lép, hiszen új kalandok várhatják. Új 

horizontok nyílhatnak meg, alig várja, hogy kipróbálja az új lehetőségeket. 

Halak (február 20 - március 20) Jó irányba halad, de mint-
ha éppen a saját sikerei ijesztenék meg. Nem kell semmit sem 
elkapkodni, de ne is féljen tovább menni, ha a saját boldogsá-

ga a tét. Csak akkor derül ki, mi is vár Önre, ha mer próbálkozni.
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A Balajti Cukrászda gyümölcsös, kocsonyás, joghurtos édessége nyerte el a Miskolc torta 
2016. címet. A versenyre heten neveztek, tortáikat az érdeklődők az eredményhirdetés után 

azonnal megkóstolhatták múlt vasárnap a városháza aulájában. Csak miskolci, cukrászkészítményekkel foglalkozó cégek je-
lentkezhettek. Miskolc tortáját három éve választják meg, az ötlet Nagy Júliától, a MIDMAR Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől eredt.  
– Azt szerettük volna, hogy a torták képviseljék a miskolci cukrászdákban már a tizenkilencedik századtól kínált ízvilágot, helyi 
specialitásokat. Két évvel ezelőtt az ezerízű diótortáról Diósgyőrre asszociálhattunk, a tavalyi borvarázs az avasi pincék hangulatát 
idézte, most pedig a Kocsonya Farsang került előtérbe a gyümölcskocsonyás tortával – mondta el.                     Fotó: F. KaderjáK CsiLLa

Forró NyoMoN
Az év első hónapja

4

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben az év első hó-
napjának különféle elnevezéseit rejtettük el. Kérjük a meg-
fejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 
2016. február 17-én éjfélig juttassák el szerkesztőségünk-
be (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu 
e-mail címre. A helyes megfejtéseket beküldők között egy-
egy 2016-os Miskolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 
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Idén is tízezrek buliztak, szórakoztak, kóstolgattak a Kocso-
nya Farsang rendezvényein. Nem csupán miskolciak, mások 
is jöttek az ország tájairól, külföldről, sőt, mint a fotó mutat-
ja, még egészen messziről, a távol-keletről is akadtak rajongói a 
miskolci hangulatnak és gasztronómiának. 

Vendégek

MisKoLC tortája

a hét fotója
MoCsári LászLó  

FeLVéteLe


