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A kommunista diktatúrák 
áldozataira emlékeztek

Nemrégiben tartott évértékelőjén 
kriza ákos polgármester egyebek 

mellett elmondta: Miskolc ma már 
számos nyugati nagyvárosnál bizton-

ságosabb hely. A statisztikák egyre ja-
vulnak, 2010 óta 42 százalékkal csök-

kent például a közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma.   

A részletekről Bogyay Ferenc városi 
rendőrkapitányt kérdeztük. 

Értékel a rendőrkapitány
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Nemrégiben tartott évér-
tékelőjén Kriza Ákos pol-
gármester egyebek mel-
lett elmondta: Miskolc 
ma már számos nyugati 
nagyvárosnál biztonságo-
sabb hely. Tavaly minden 
idők legnagyobb miskolci 
közbiztonsági költségve-
tését fogadta el a közgyű-
lés. A statisztikák egyre 
javulnak, 2010 óta 42 szá-
zalékkal csökkent például 
a közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma. 

A részletekről Bogyay Fe-
renc városi rendőrkapitányt 
kérdeztük, aki ugyanezt 
erősítette meg. Mint mond-
ta, a Miskolci Rendőrka-
pitányság illetékességi te-
rületén a legfrissebb kimutatások 
szerint is minden területen javultak 
a statisztikai mutatók. A 2014-ben 
évtizedes rekordot mutató javulás-
hoz képest, további 16,1 százalékkal 
csökkent a bűncselekmények száma 
2015-ben. Összesen 6858 bűncselek-
mény történt a kapitányság teljes il-
letékességi területén, ez az adat 9 év-
vel ezelőtt – 2006-ban – több mint 14 
ezer volt. 

– Külön szoktuk vizsgálni a szub-
jektív biztonságérzetet legjobban be-
folyásoló, kiemelten kezelt bűncse-

lekményeket – az emberöléstől az 
emberrablásig, a rablástól a lopásig, 
jármű önkényes elvételéig. Itt még 
kiemelkedőbb a javulás: 21,4 száza-
lékos volt a visszaesés. Most először 
ment az ilyen esetek száma ötezer 
alá, szám szerint 4701 volt – emelte 
ki Bogyay Ferenc. 

A rendőrkapitány szólt arról az 
együttműködésről is, ami 2012. 
szeptembere óta tart az önkor-
mányzattal, amelynek keretében 
rendőr-rendész párosok járják a 
várost. – Ez nagymértékben visz-

szatartja az elkövetőket, 
ugyanígy az egyre bővülő 
térfigyelő kamerarendszer 
is jelentősen hozzájárul a 
közterületi bűncselekmé-
nyek számának csökke-
néséhez. Ezen a területen 
is évtizedes rekordot si-
került elérni: tavaly 1354 
ilyen cselekmény volt, 
közel kétharmados fel-
derítési, nyomozati ered-
ményességgel. Külön 
vizsgálják a közterületen 
elkövetett, kiemelt kate-
góriába tartozó bűncse-
lekményeket. Itt is soha 
nem látott mélységekbe 
jutott az esetszám (932), 
54 százalékos nyomozati 
eredményességgel. 

A rablások zömét köz-
területen követik el. Tavaly 102-ről 
72-re csökkent a rablások száma, 
ez az elmúlt tíz évben is a legala-
csonyabb érték. Lopásokból 3400-
at regisztráltak tavaly, ami majd 30 
százalékos csökkenést jelent az elő-
ző évihez képest. Tavaly 214 lakott 
lakásba törtek be. – Ha azt vesszük, 
hogy a kapitányság teljes illetékes-
ségi területén 250 ezer ember él, ak-
kor azt mondhatjuk, hogy vannak 
ennél rosszabb helyek is Európában 
– hangsúlyozta Miskolc rendőrkapi-
tánya. 

A rendőrkapitány szerint minden területen javultak  
a statisztikai mutatók

Miskolc biztoNságos Város 

Kocsmai verekedés tört ki, épü-
let omlott egy férfira – feladatok, 
amiket a rendőrtanulóknak meg 
kellett oldaniuk. Az életmentő és 
elsősegélynyújtó verseny már ha-
gyománnyá vált a Miskolci Rendé-
szeti Szakközépiskolában; az idei 
volt a hetedik.

A feladatokat előre megtervezték, 
a tanulók azt mondták, teljesen bele 
tudták élni magukat a helyzetekbe. 
Úgy érezték, mintha az adott baleset 
tényleg megtörtént volna. Egyikük, 
Cserpák Szabolcs úgy fogalmazott, 
„kint” is bármikor történhet ilyen 
eset és akkor tőlük várják majd a se-
gítséget.

A versenyre ezúttal öt iskola húsz 
tanulója érkezett a Miskolci Rendé-
szeti Szakközépiskolába. Teljesítmé-

nyüket az Országos Mentőszolgálat 
mentőtisztjei és mentőápolói pon-
tozták – a feladatokat is ők állítot-
ták össze. Domoszlai Tamás men-
tőápoló, a zsűri elnöke elmondta, 
olyan élethelyzetek kialakítására tö-
rekedtek, amelyekkel mentőmunká-
juk során találkoztak, s amelyekkel 
a rendőrök is találkozhatnak. Sipos 
Edina, az ORFK Szolgálat Egész-
ségügyi Szakirányító és Hatósági 
Főosztály főosztályvezető-főorvosa 
elmondta, a rendőrök sokszor első-
ként, a mentőszolgálat előtt érnek ki 
a helyszínre. – Ezért is nagyon fon-
tos, emberi élet múlhat rajta, hogy ők 
mennyire felkészültek, milyen első-
segély-nyújtási ismeretekkel rendel-
keznek – hangsúlyozta. A versenyt a 
Miskolci Rendészeti Szakközépisko-
la egyik csapata nyerte.

Emberi életek múlhatnak 
a felkészültségükön

Miskolctapolca előkelő helyet szerzett Európa 
legjobb turisztikai célpontjai között egy tu-
rizmussal foglalkozó szakportál szerint, ame-
lyik a termálvizes pihenőhelyeket vette górcső 
alá. Európában ötödikként ajánlanak minket 
az öreg kontinens legjobb fürdői között.

Az ő összesítésük alapján előttünk egy tö-
rök, egy fővárosi (Széchenyi Fürdő), egy angol 
és egy spanyol termálfürdő áll a sorban, mö-
göttünk pedig egy izlandi és egy olasz üdülő-
hely szerepel. Nagy Júlia TDM menedzser, a 
Midmar Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: 
az, hogy ebbe a válogatásba Magyarországról a 
Széchenyi fürdőn kívül egyedül Miskolctapol-
ca és a Barlangfürdő került bele azért is óriási 
dolog, mert Magyarország igazi „fürdő-nagy-
hatalom”. Tehát nagyon sok fürdőhelyünk van 
– gyógyfürdők, termálfürdők – nagyon sok 
külföldi vendég direkt a fürdők miatt érkezik 
ide. Az, hogy a Miskolctapolcai Barlangfürdő 
bekerült ebbe a válogatásba, ráadásul előkelő 
helyen, tovább népszerűsíti majd a települést 
és a miskolci turizmust – emelte ki Nagy Júlia.

A turisztikai szakportál ír a Miskolctapolcai 
Barlangfürdő egyedi adottságairól, a természe-
tes barlangról, a gyógyvíz hőmérsékletéről és 
arról is, hogy a víz – mint írják – állítólag csök-
kenti az ízületi fájdalmakat. Megemlítik, hogy 
a kisebb sótartalom miatt itt nincs korlátoz-
va, hogy egy ember mennyi ideig használhatja 
a fürdőt – ellentétben más, magas sótartalmú 
fürdőkkel. Lantos Zsuzsa fürdővezető tájékoz-
tatása szerint, az ásványisó-tartalom nem éri el 
az 1000 mg/litert, tehát nincs megkötés a vízben 
tartózkodás idejét tekintve. Bármennyit időz-
hetnek a látogatók a termálvízben, ami 30 fokos 
hőmérséklettel tör a felszínre. Az idei nagy kar-
bantartási szünet után, a múlt hétvégén nyitott 
ki először a fürdő és csaknem 2500-an kapcso-
lódtak ki a létesítményben.

Hírünk ment – európai célpont 
a Barlangfürdő! Két nagykövet is látogatást tett 

Miskolcon február 25-én. Ilan 
Mor, Izrael Állam nagykövete 
Kiss Gábor alpolgármesterrel 
találkozott a városházán. A 
nagykövet nagy érdeklődést 
mutatott a város jövőbeni fej-
lesztési tervei iránt. 

Kiss Gábor elmondta, a gaz-
daságfejlesztés mellett kiemelten 
fontos feladat a város 
kulturális életének to-
vábbi színesítése. Ennek 
része egy szakrális útvo-
nal létrehozása, amely-
nek egyik állomását a 
tervek szerint a felújí-
tás előtt álló zsinagóga 
képezi majd. A beszél-
getés során szó esett az 
egyetem és a város szo-
ros együttműködését to-
vább erősítő közös tervekről, egy 
Kutatás-fejlesztési Központ lét-
rehozásáról. Ilan Mór látogatása 
során két miskolci középiskolá-
ban rendhagyó történelemórát 
tartott, majd megnyitotta a „Zsi-
dó kéziratok és szertartási tár-
gyak” című kiállítást a Herman 
Ottó Múzeumban.

Délután Pfliegler Péter al-
polgármester és Vécsi György, 
a Miskolc Holding Zrt. igazga-
tósági elnöke fogadta a Kínai 
Népköztársaság rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövetét, 
valamint delegációját. 

Duan Jielong kifejtette, Mis-
kolc nagyon szép és fontos váro-
sa az országnak. A kínai embe-
rek érdeklődnek Magyarország 
iránt, Petőfit, Liszt Ferencet ha-
zájában szinte mindenki ismeri.

Vécsi György részletes tájé-
koztatást nyújtott a Holding 
működéséről, a városban lete-
lepedett nemzetközi cégekről, 
a magyar kormány Miskolcot 
érintő, gazdaságfejlesztési tá-

mogatásáról, a Modern Váro-
sok Programról, a 2020-ig tartó, 
uniós és kormánytámogatással 
megvalósítható fejlesztési lehe-
tőségekről.

Mindkét fél kiemelte a tu-
rizmusban rejlő lehetőségeket. 
A kínai nagykövet elmondta, 
két nappal korábban tárgyalt 
a turizmusért felelős helyettes 
államtitkárral, aki arról tájé-
koztatta, hogy a kínai beutazó 
turisták száma 2014-hez képest 
2015-ben mintegy 30 ezerrel 
nőtt. A nagykövet és az alpolgár-
mester egyetértett abban, hogy a 
jövőben a Kínából érkező turis-
ták figyelmét – Budapest mellett 
– az észak-magyarországi régi-
óra is rá kell irányítani. E célt is 
szolgálja a március 1-jén Buda-
pesten nyíló Kínai Regionális 
Turisztikai Iroda.

Gazdasági, turisztikai kapcsolatokról 
tárgyaltak Miskolcon a nagykövetek



A Miskolci Egyetem Jabil labora-
tóriumába több mint 200 vil-
lamosmérnök, informatikus és 
mechatronikus mérnök szakos 
hallgató jár rendszeresen gya-
korlatra. 2002 óta itt tanulják az 
alaptárgyak gyakorlati részét – 
mostantól már modern, informa-
tikai eszközökön.

A Jabil Circuit Magyarország Kft. 
egymillió forinttal támogatta a korsze-
rűsítést. – Folyamatosan fejlesztünk, 
s ebbe az oktatás is beletartozik, hi-
szen nagyon fontos terület – mondta el 
Aczél Viktor Krisztián, a Jabil Circuit 
Magyarország Kft. ügyvezetője.

A Miskolci Egyetem és a Jabil 
már 16 éve működnek együtt. A 

közös laboratóriumon kívül a hall-
gatók gyárlátogatásokon és szak-
mai gyakorlatokon is részt vesznek. 
– A laboratóriumban úgynevezett 
„digitális rendszerek” témakörben 
oktatjuk a diákokat. Ebbe beletar-
tozik a digitális rendszerek komp-
lex tervezése, beletartoznak a prog-
ramozható logikák és a beágyazott 
rendszerek – nyilatkozta Vásárhelyi 
József egyetemi docens. 

Horváth Zita általános rektorhe-
lyettes tájékoztatása szerint 16 sza-
kon több mint 100 céggel van meg-
állapodásuk a duális képzésre, ezek 
közül az egyik a Jabil.  A tiszaújvá-
rosi gyárban most 3 hallgató tanul 
duális képzésben, ezt a jövőben bő-
víteni szeretnék.
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laboratóriumot

„Lassan munkaerőhi-
ánnyal kell megküz-
denie az ide érkező, itt 
fejlesztő befektetők-
nek. Miskolc ma már 
a munkaerőt kereső 
vállalkozások városa. 
Ez is mutatja azt a fej-
lődést, amin a település 
átment” – fogalmazott 
Orbán Viktor minisz-
terelnök nemrégiben 
Miskolcon. 

A városban letelepedett nagyválla-
latok vezetőit a munkaerő-piaci hely-
zetről, tapasztalataikról kérdeztük. A 
Takata miskolci üzemében jelenleg 
720-an dolgoznak, s folyamatos a mun-
kaerő-toborzás. – Büszkék vagyunk 
kollégáinkra, nekik is köszönhető, hogy 
kapacitásainkat folyamatosan bővíteni 
tudjuk. Vannak újonnan elindult ága-
zatok, ilyen például a kutatás-fejlesztési 
részleg, a prototípus gyártó üzemünk, s 
van egy nagyon jelentős tesztüzemünk 

is – nyilatkozta Kersten Bachmann, a 
Takata Légzsák és Elektronikai Üzletá-
gának európai igazgatója. Mint mond-
ta, három hónap múlva további 300 
embert vesznek fel, s céljaik között sze-
repel, hogy a beszállítóik is magyarok 
legyenek.

A Bosch miskolci gyáraiban is folya-
matos a felvétel mind a fizikai, mind a 
szellemi munkakörökbe. A gyártósori 
összeszerelőtől egészen a technikus sor-
vezetői munkakörökig hirdetnek állást, 
de toboroznak egyebek mellett gépész, a 

mechatronikai mérnöki 
illetve projektmenedzs-
menti területre is. – Az 
elmúlt, több mint 10 éves 
időszakban folyamato-
san bővítettük a helyi be-
szállítók körét, termelő és 
kutatás-fejlesztési kapa-
citásainkat. A Bosch há-
rom fejlesztési központ-
ja közül kettő a miskolci 
gyárainkban működik 
– nyilatkozta Somo-

gyi András, a Bosch-csoport országos 
humánerőforrás-igazgatója. Kiemelte, 
az évek óta támogatott mérnökképzés 
mellett a folyamatos kapacitásbővítés 
és létszámnövelés is annak bizonyítéka, 
hogy a Bosch a magyar munkaerő hosz-
szú távú versenyképességére alapoz. Az 
igazgató hozzátette, a két gyárban a leg-
több munkavállaló miskolci, de egyre 
több jelentkező van távolabbi települé-
sekről is.  Egy vonzó álláslehetőség mi-
att ma már sokan vállalnak utazást, in-
gázást, akár költözést. 

Miskolc egy olyan reklámfilmben szerepel, 
amelyet az Európai Bizottság megbízásá-
ból készítettek, az európai Okos Városok 
Program népszerűsítésére. A film a héten 
debütál a barcelonai Mobile World Congress 
eseményen, de már elérhető a legnépszerűbb 
videómegosztón is.

– Miskolc tudatosan építi magát a környezet-
barát és okos, azaz green és smart elvek men-
tén. Az elmúlt évek 
eredményeinek is kö-
szönhető, hogy olyan 
városok mellett szere-
pelhetünk a bizottság 
reklámfilmjében, mint 
Amszterdam, Göteborg 
vagy Lyon – nyilatkozta 
Pásztor Imre, a Miskolc 
Holding Zrt. kommu-
nikációs vezetője. 

Mint mondta, az el-
múlt évek fejlesztései 
jól tükrözik a város tö-
rekvéseit. Modern kö-
zösségi közlekedés, a 
távfűtésben 50% feletti megújuló energia-hasz-
nálat – hogy csak a két legnagyobbat említsük. 
A több tízmilliárd forintos fejlesztések ered-
ményeként Miskolc tavaly egy brüsszeli finan-
szírozású pályázatban is sikerrel pozícionálta 
magát, egyedüliként a magyarországi városok 
közül. A REMOURBAN névre keresztelt pro-
jekt elsősorban a környezetbarát energiagaz-
dálkodásra, a fenntartható közlekedésre és az 
infokommunikációs technológiák területére 

összpontosít. A pályá-
zat kapcsán tavaly az 
Európai Bizottság is 
felfigyelt városunkra, 
olyan európai szintű 
szakmai hálózatok-
hoz csatlakozhatunk, 
melyek hathatós tá-
mogatást jelentenek a 
kitűzött célok megva-
lósításában. – Eddig 
Miskolc keresett part-
nereket, most már 
Miskolcot keresik – 

hangoztatta Pásztor Imre. 
Kiemelte, beléptünk abba a szobába, ahol pár 

lépést kell még megtennie a városnak, hogy 
újabb, közvetlen brüsszeli forrásból finanszí-
rozott pályázatokban vehessen részt, s ezzel 
egyre közelebb kerüljön céljaihoz. Ehhez erős 
kormányzati támogatást is maga mögött tud-
hat Miskolc, ezt nemrég maga Orbán Viktor 
miniszterelnök jelentette be, Kriza Ákossal kö-
zösen tartott, miskolci sajtótájékoztatóján.

Bővítik kapacitásaikat, munkaerőt  
keresnek a miskolci gyárak

Diákokat, szakmunkásokat és többek között 
mérnököket vártak szerdán a Miskolci Egye-
temen rendezett autóipari állásbörzére. A 
látogatók ezúttal tizenhárom cég pavilonjánál 
érdeklődhettek.

A NOHAC Észak-magyarországi Autóipa-
ri Klaszter 2006-ban alakult, azóta mintegy 
hetven cég csatlakozott hozzá. Céljuk, hogy 
összefogják az autóipari cégeket, így köny-
nyebben tudják segíteni egymást, lendülete-
sebben tudnak fejlődni. – Megpróbáljuk se-
gíteni a tagvállalatokat azokon a területeken, 
ahol munkaerő-hiánnyal küzdenek. Egy ilyen 
állásbörze oldott hangulatú, a jelentkezők itt 
szívesebben kérdeznek vagy adnak le önélet-
rajzot, mintha a céghez kellene bemenniük – 
mondta el Fükő László elnök.

Torma András rektor a duális képzés jelen-
tőségéről szólt a megnyitón. Elmondta, mindig 
fontos volt az egyetem számára, hogy végzőseik 
munkahelyhez is jussanak, ne csupán diplomá-
hoz. Ezt erősíti a duális képzés, az országban el-

sőként kapcsolódtak be a programba. Ma már 
három kar kilenc szakán lehet gyakorlati kép-
zést kapni az elméleti mellett. Pfliegler Péter al-
polgármester kiemelte, az egyetem, a kamara, a 
klaszter és az önkormányzat közötti együttmű-
ködés jól példázza a miskolci összefogást. – Ne-
künk az a fontos, hogy a munkavállalók és főleg 
a fiatalok itt, Miskolcon találják meg számítása-
ikat, városunkban is lehet ugyanis jó munkahe-
lyeket találni – emelte ki.

Miskolc átlépte a brüsszeli  
ingerküszöböt

állásbörzét tartottak autóipari 
cégek az egyetemen



Tényleg nem nagyon tudja már az 
ember, sírjon-e vagy nevessen, ahogy 
figyeli ennek a baloldal-masszíroz-
ta, pedagógus-szappanoperának az 
újabb és újabb fejezeteit, amely – vall-
juk meg őszintén – egyre kevés-
bé szól már az oktatásügyről. 
Az viszont tény, hogy amikor 
megláttam az interneten ezt 
az MSZP-s atyafit a kockás 
kokárdával hegyelni – 
így, március 15-éhez 
közeledve – kis időre 
elhagyott a humo-
rérzékem. Mert hát 
ott egye meg a fene: 
vegyék, vigyék a 
kockás ingeket má-
zsa- vagy akár tonnaszámra, ha ép-
pen ahhoz van gusztusuk – én aztán 
igazán nem sajnálom a forgalmat a 
bálásruha-boltoktól, az is magyar 
munkahely. Azzal sincs semmi baj, ha 
ugyanez az élgárda mindenféle sza-
lagokat tűz magára, aztán meg örül 
neki, hogy ő most történelmet csinál. 
Csináljon. Andy Warhol óta tudjuk, 
hogy mindenkinek jár min. 15 perc 
hírnév, az meg már az ő dolga, hogy 
harcolja ezt ki magának. 

Ha viszont valaki március 15-e 
előtt hajszálpontosan a magyar ko-
kárda mintájára formázva tűz fel ma-
gára pepita-szövetet, az már nagyon 
úgy tűnik, mintha szándékosan akar-
na gúnyt űzni egyik legszebb nemzeti 
szimbólumunkból. Ennek pedig már a 
téma szempontjából sincs értelme, el-

eddig ugyanis nem nagyon merültek 
fel történeti források arra vonatkozó-
an, hogy Petőfi vagy Kossuth idejében 
is létezett volna már a KLIK. 

A szóban forgó úr, Komjáthi Imre 
viszont azon MSZP-nek az el-

nökségi tagja (plusz élharco-
sa, a 2013-as „éhségmenet” 
egyik főszervezője) amelynek 

az elődpártja sokáig vörös 
zászlók alatt ünnepelte 
március 15-ét. Illetve 
olyan is volt, amikor 
nem ünnepelte se-
hogy, mert félt tőle. 
Szóval most nagyon 
úgy tűnik, vörösből 
pepitába váltottak 

– mindegy nekik milyen a kokárda, 
csak nemzetiszínű ne legyen. 

Orbán Viktor mondta múlt évi, 
tusványosi beszédében, a migrációval 
kapcsolatban: „A baloldal mindig is 
gyanakvással nézett a nemzetekre és 
a nemzeti identitásra. Ők úgy látják, 
hogy a bevándorlás eszkalálódása 
végletesen meggyengítheti, sőt felszá-
molhatja a nemzeti kereteket és ezzel 
a baloldal eddig beláthatatlan törté-
nelmi távú célja is teljesülne. Talán az 
sem véletlen, hogy míg a magyar bal-
oldal 2004-ben a külhoni magyarok 
ellen uszított, ma tárt karokkal ölelné 
keblére az illegális bevándorlókat.

Ezek az emberek, ezek a politiku-
sok egész egyszerűen nem szeretik a 
magyarokat. És azért nem szeretik 
őket, mert magyarok.”

Nem tudom, eljutottak-e már Önhöz a hírek arról, hogy Jakab Péter miskolci 
frakcióvezetőjük, szereplései alkalmával, milyen gyakran hangsúlyozza a sze-
mélyes példamutatás fontosságát és azt, hogy a „Jobbik az igényteleneket akarja 
igényessé tenni, mert ezt várják el, a ma még semmibe vett törvényeink”.

Elnök úr nem tudom olvasta-e az egyik híres magyar író megállapítását, 
még a legvisszataszítóbb kommunista diktatúra időszakából, mely szerint a 
Budapesttől mért távolság négyzetével emelkedik a vidéki politikai kitartottak 
és kiskirályok száma. Miskolc már elég messze van Budapesttől: igazak len-
nének a hírek és Jakab Péter tényleg a Jobbik politikai kitartottja? Azért kér-
dezem Öntől mindezt éppen most, az önkormányzati képviselők jövedelem 
nyilatkozatainak a nyilvánosságra kerülése idején, mert a napokban derült 
ki: miskolci frakcióvezetőjük, Jakab Péter, olyan igényes magával, szűkebb és 
tágabb környezetével szemben, hogy nincs se fizetése, se munkahelye.

Elnök úr, Ön szerint Jakab Péter, ezzel a munkához való hozzáállásá-
val, vajon nem a végtelen igénytelenségéről tesz tanúbizonyságot?

Elnök úr, Ön szerint milyen példát mutat Jakab képviselő például a 
„mélyigénytelen lyukóvölgyi tömegeknek”, amikor soha senki nem látja őt 
reggel munkába menni?

Tisztelt Elnök úr!
Jakab Péter mellett, másik két miskolci jobbikos önkormányzati képvi-

selőnek sincs se fizetése, se munkahelye. Ugyanakkor mindhárman több 
millió forintos bankhitelt törlesztenek. (Az egyik jobbikos párttársának 
több, mint 25 milliós törleszteni valója van...)

Ha nulla forint a fizetése és nincs munkahelye a miskolci jobbikos politi-
kusok közgyűlési többségének, Ön legalább meg tudja tippelni, hogy vajon 
miből „bankolnak” ezek a jómadarak?

Elnök úr, még egy fontos miskolci ügyet szeretnék a figyelmébe ajánla-
ni! Révész Péter önkormányzati képviselőjükről azt a tájékoztatást kapta 
közgyűlésünk, hogy a miskolci Járásbíróság jogerős ítéletében bűnösnek 
találta, bírósági végrehajtás akadályoztatása miatt. Ezután a Kormány-
hivatal az ítélet tényére való hivatkozással, javaslattal élt a Jogi, Ügyrendi 
és Közbiztonsági Bizottságunk felé, a méltatlansági eljárás megkezdésére.

A miskolci jobbikosok száját az elmúlt napokban az ügyről még egy egye-
nes, őszinte mondat nem hagyta el: csak hímeztek – hámoztak, menteni 
próbálták a menthetetlent. Pedig, Tisztelt Elnök úr, Ön elé is az van kiírva 
az asztalra, ha nyilatkozik a sajtónak, hogy „Kimondjuk. Megoldjuk.”

Önök, Tisztelt Elnök úr, nemcsak Miskolcon, hanem országos szinten is 
így szoktak sumákolni?

Mielőbbi válaszát várva, Tisztelettel: Molnár Péter, a FIDESZ-KDNP 
miskolci képviselőcsoportjának képviselője, KDNP-s frakcióvezető
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Mint ismeretes, Jakab Péter ellen ko-
rábban a miskolci szépkorúak tüntet-
tek, mivel úgy érezték, a „bulizó nyug-
díjasok”-ról szóló, Salkaházi Programot 
bíráló kijelentéseivel megsértette őket. 

A Fidesz-KDNP-s képviselőcsoport 
úgy határozott, mindaddig kivonulnak 
az ülésteremből Jakab Péter felszóla-
lásainál, még a jobbikos frakcióvezető 
bocsánatot nem kér a nyugdíjasoktól. 

A munkahelyének hiányával kap-
csolatos kritikák után Jakab Péter 
több közleményben, sajtótájékozta-

tón is a nyilvánosság elé állt, ezekben 
azonban zömmel a fideszes képviselő-
ket bírálta, a konkrét ügyről aránylag 
keveset beszélt. Egyik közleményében 
kifejtette, hogy Jobbik tagsága miatt 
korábban elbocsátották abból az isko-
lából, ahol tanított, három hónappal 
ezelőtt pedig maga kérte a munka-
viszonya megszüntetését, hogy le-
gyen ideje a választókra. 

Mint fogalmazott, a 120 ezer fo-
rintos tiszteletdíjért igyekszik meg-
dolgozni, a felesége pedig egy pe-

dagógus fizetésével teszi ugyanezt. 
Véleménye szerint annyiból élnek, 
mint egy átlagos miskolci család. 

Tompa Sándor (DK) képviselő a 
városi közgyűlés február 12-i ülé-
sén, a kötelező betelepítési kvó-
ta elutasításával kapcsolatos napi-
rend tárgyalásánál úgy fogalmazott: 
„valljon színt a polgármester, hogy 
milyen migránsként, betelepülő-
ként érkezett Miskolcra. Politikai 
üldözött volt Romániában vagy 
gazdasági menekültként érkezett 
ide? Ennek függvényében lehet er-
ről a kérdésről őszintén beszélni”. 
Később a migránsokkal kapcsolatos 
közleményében Szent István intel-
mei közül a hatodikat idézte: „A jö-
vevényeket jóakaratúan gyámolítsd, 
hogy nálad szívesebben lakjanak, 
mint máshol”. 

Váraljai Zoltán, az Ifjúsági 
Kereszténydemokrata Szövet-
ség (IKSZ) országos alelnö-
ke nyílt levélben szólította fel 
bocsánatkérésre Tom-
pa Sándort. Mint írta: 
„Sajnálattal hallottuk, 
hogy a kvóta elutasítá-
sával kapcsolatos előter-
jesztést tárgyalva Ön gú-
nyosan megkérdezte Kriza 
Ákos polgármester úrtól, „(…) 
vajon milyen migránsként, mi-
lyen betelepülőként érkezett 
ebbe a városba, politikai ül-
dözött volt Romániában, vagy 
gazdasági menekültként érke-
zett ide?” Ezzel a felháborító, 

visszataszító megnyilvánulás-
sal megsértette az összes 

kárpát-medencei magyar 
testvérünket! Egyik ma-
gyar a másik magyart 
soha, semmilyen kö-
rülmények között nem 
nevezheti migránsnak 
Magyarországon! Fel-

szólítjuk Tompa Sán-
dort, kérjen bocsánatot 

minden Magyarországon 
élő, külhoni születésű magyar 

testvérünktől. Ugyanakkor 
javasoljuk, vegyen elő egy 
történelem könyvet és ol-
vassa el a Trianon című fe-
jezetet!”

A miskolci közgyűlés meggyőző 
többséggel utasította el legutób-
bi ülésén a kötelező betelepítési 
kvóta minden formáját. 

A miskolciaknak megvan-
nak a maguk problémái, 
például a város még meg-
maradt nyomortelepeivel, 
gettó maradványaival. 
Éppen elegendő közös 
feladat a számunkra 
felszámolni eze-
ket, nem akarunk 
újabb gettók létrejöttével foglalkoz-
ni - mondta el pénteki sajtótájékoz-
tatóján Soós Attila, a Fidesz miskolci 
képviselőcsoportjának vezetője. 

A politikus kiemelte, a jelek szerint 
a miskolci baloldal, a gyurcsányis-
ták vezetésével, mindezt nem így 
gondolja. – Ez mindennél vilá-

gosabban kiderült a közgyű-
lési vitában, amikor a 
Demokratikus Koalí-
ció képviselője példá-
ul azzal érvelt, hogy 
a bevándorlás glo-
bális probléma, ne-
künk pedig szük-

ségünk lenne, egy 
bevándorlóbarát po-

litikára. A miskolci MSZP-sek közül 
többen, szánalmas versenyt futva a 
helyi gyurcsányistákkal, egyenesen 
azt állították, hogy a menekültügy 

valójában „nem probléma”. Sőt, Föl-
desi Norbert önkormányzati képvi-
selő leginkább attól a „rasszizmustól, 
és neonácizmustól”, tart, ami jelenleg 
Magyarországon zajlik. A miskolci 
MSZP fent nevezett képviselője attól 
fél, hogy „zsidóznak, cigányoznak és 
kommunistáznak az interneten” – fo-
galmazott a frakcióvezető. 

– A magam, a magunk nevében 
mondhatom, hogy természetesen 
tiszteletben tartjuk bárki, így a mis-
kolci MSZP-sek félelmeit is. A mis-
kolci Fidesz-KDNP képviselőcsoport 
és városvezetés azonban nem enged 
semmilyen nyomásnak, nem kérünk 
a bevándorlókból, nem akarunk 
újabb gettókat településünkön!  

Meggyőződésem, hogy a miskol-
ci közgyűlésünkben mi vagyunk 
többségben: azok, akik egész 
életükben tanultak, dolgoztak, 
igyekeztek egyről a kettőre jutni. 
Ezért egyáltalán nem tudjuk elfo-
gadni Jakab Péter és a többi mis-
kolci jobbikos politikus munká-
hoz való viszonyát – hangoztatta 
keddi sajtótájékoztatóján Szécsé-
nyi Marianna Fidesz-KDNP-s 
önkormányzati képviselő. 

Szécsényi Marianna felidézte, 
hogy a legutóbbi közgyűlésen Ba-
dány Lajos jobbikos képviselő azzal 
az elfogadhatatlan „gondolatmenet-
tel” hozakodott elő Jakab Péter vé-
delmében, hogy „az ember társas 

lény és ha van mondjuk felesége és 
az munkaviszonyból származó jö-
vedelemmel rendelkezik, akkor eb-
ből ugye tudják fizetni a hitelt.”

– A társas lény fogalma szerin-
tem nem azt jelenti, hogy a férfi 
mellett egy nő azért van, hogy a nő 
a saját keresetéből a hitelt fizesse. 
A társas lény fogalmából inkább 
az következik, hogy a férjnek, 
illetve a házastársnak is van be-
jelentett munkahelye és így tud-
ják közös erővel törleszteni a hitelt. 
Az a politikus választott képviselő, 
akinek nincs súlyos betegsége, fo-
gyatékossága, nem élheti úgy min-
dennapjait, hogy másvalaki majd 
eltartja, dolgozik helyette – emelte 
ki a Fidesz-KDNP-s képviselő. 

Ebből a nagyon egyszerű alap-
állásból kiindulva, nem tudom el-
fogadni Badány Lajos érvelését. És 
egyáltalán nem tudjuk elfogadni 
Jakab Péternek és a többi miskol-
ci jobbikos politikusnak a munká-
hoz való viszonyát – zárta szavait 
Szécsényi Marianna. 

Egyik munkahelyéről elbocsátották, 
másikról magától jött el

Nyílt levél Vona Gábornak,  
a Jobbik elnökének
Tisztelt Elnök Úr!

BocsáNaTKérésT várNaK ToMpa sáNdorTól

MisKolc NEM Kér a BEváNdorlóKBólKockás kokárda

„Nem tudjuk elfogadni  
a  miskolci jobbikosok érvelését”



Zórád Ernő (1911-2004) festő, 
grafikus, illusztrátor, karikatu-
rista, a művészi értékű képregény 
talán legelismertebb és legnagyobb 
hatású hazai képviselőjének mun-
káiból nyílt kiállítás szerdán este a 
Miskolci Galéria Rákóczi-házában. 

Zórád Ernő első képregénye, a 
Karl May regényéből készült Win-
netou 1957-ben jelent meg. Ez volt 
az első magyar szóbuborékos kép-
regény, azelőtt ugyanis Magyar-
országon csak képaláírásos törté-
netek jelentek meg. A következő 
évtizedekben számtalan képre-
gényt rajzolt, ő alkalmazta először 
1970 körül a kollázs-technikát, ami 

védjegyévé vált. Rendkívüli grafi-
kai tudása mellé széles körű mű-
veltség párosult, ennek köszön-
hetően mindig hitelesen tudott 
megrajzolni letűnt korokat, törté-
nelmi személyeket és helyszíneket. 

Nem csak a képregényben alkotott 
maradandót, 1952-től kezdve szá-
mos diafilmet készített, magazino-
kat, könyveket illusztrált. Sok illuszt-
rációt készített kedvenc írói, Krúdy 
Gyula, Mikszáth Kálmán, és Móricz 
Zsigmond műveihez. Eredeti hivatá-
sának, a festészetnek sosem fordított 
hátat, akvarelljeiből többször nyílt ki-
állítás.  2000-ben a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Tisztikeresztjével 
jutalmazták a munkásságát.  

Miskolcon is a kommunista diktatúrák 
áldozataira emlékeztek február 25-én, a 
Széchenyi utcán található emléktáblánál. 

Ez arra emlékeztet, hogy 1952. június 25-
én éjszaka csaknem 500 embert hurcoltak 
el Miskolcról a hortobágyi Borsós-tanyá-
ra – katonatiszteket, köztisztviselőket, ke-
reskedőket, ügyvédeket és pedagógusokat. 
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 
2000. június 13-án elfogadott határozata ér-
telmében, február 25-e a kommunista dik-
tatúrák áldozatainak emléknapja. 1947-ben, 
ezen a napon hurcolták el a szovjet hatósá-

gok Kovács Bé-
lát, a Független 
K isga z dapá r t 
(FKGP) főtit-
kárát a kom-
m u n i s t á k -
kal szembeni 
kiállása mi-
att. Jogellene-
sen, képvise-
lői mentelmi joga ellenére letartóztatták és 
a Szovjetunióba hurcolták. Itt nyolc évet 
töltött fogságban, először a Gulágon, majd 
1951. szeptember 25-től az Állambiztonsá-
gi Minisztérium moszkvai központi bör-
tönében. Letartóztatása és fogva tartása az 
első lépés volt azon az úton, amelynek során 
a kommunista párt kiiktatta az ellenszegü-
lőket és elindult a totális egypárti diktatúra 
kiépítése felé. Az eset a demokrácia és a sza-
badságjogok semmibe vételének jelképévé 
vált. Becslések és levéltári kutatások alapján 
körülbelül 100 millióra teszik a kommuniz-
mus áldozatainak a számát a világon. 

A „Maugli, a dzsungel fia” című musicalt 
adta elő az elmúlt hétvégén a 4-Dance Club 
Tánc és Musical Stúdió. Az előadásnak a di-
ósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő 
Központ adott otthont.

A dzsungelben felnövő kisfiú történetét, 
most azok a gyerekek is megismerhették, akik 
esetleg eddig még nem találkoztak a mesével. 
– 2009-ben már volt egy bemutatónk ezzel a 
musicallel – mondta el Hutter Linda, a 4-Dan-
ce Club Tánc és Musical Stúdió vezetője. – Ak-
kor egy éven át iskolákban adtuk elő a darabot. 

Most felújítottuk és újra 
bemutathattuk Miskol-
con. Mint megtudtuk, 
a csapat főleg tájelőadá-
sokon lép fel, de nagyon 
szeretik a miskolci kö-
zönséget is. – Sajnos 
keveset játszunk saját 
városunkban, szeret-
nénk többször, hiszen 
nagy sikerünk van itt-
hon – nyilatkozta Hut-
ter Linda.
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A magyar irodalom egyik legszebb 
szerelmes történetét, Molnár Fe-
renc „Liliom” című külvárosi le-
gendáját állította színpadra a Mis-
kolci Nemzeti Színházban Szabó 
Máté rendező. A melegszívű hin-
táslegény és az egyszerű cselédlány 
megható története, február 26-án 
újra megelevenedett a miskolci 
színpadon.

Szabó Máté elmondta, bár sokfé-
le dramaturgiában előadták már ezt 
a történetet, ő Molnár Ferenc erede-
ti dramaturgiája mellett döntött.  – 
Leginkább annak a kontrasztja izga-
tott ebben a történetben, milyennek 
tűnik kívülről egy kapcsolat, ugyan-
akkor milyen titkai vannak belül – 
hangsúlyozta a rendező. 

– Színészként ez egy hatalmas ka-
land és nagy utazás - mesélte Simon 
Zoltán, akit a Liliom címszerepében 
láthat majd a közönség. – Azt gondo-
lom, hogy a „liliomság” nagyon sokfé-
le. Nem csupán a csibészsége, a nyers 
ereje bűvöli el a nőket, hanem az is, 
hogy hatalmas szíve van. Ebből azon-
ban keveset látunk. Liliom igazi sze-

mélyisége ab-
ban ismerhető 
meg, ahogy Ju-
lika látja őt. Ez 
a kapcsolat egy 
nem e világ-
ra való szere-
lem. Liliom en-
nek a világnak 
a keretei között 
nem tud élni, 
túlságosan sza-
bad lélek a hétköznapok gondjainak 
kötöttségéhez. Amikor találkoznak, 
a két lélek szárnyal egymás mellett, 
de a testük elszenvedi a mindenna-
pok gyötrelmeit – tette hozzá a szín-
művész. – Szerintem az a csodálatos 
ebben, hogy ez a két nyomorult em-
ber hogyan tudja szeretni egymást. 
Ez egy igazi, őszinte, a síron túl is tar-
tó szerelem. Egyszerre csodálatos és 
borzasztó – tette hozzá a Juli szerepét 
alakító Czakó Julianna.

A szerelmi háromszög harmadig 
tagja, a Julikára féltékeny Muskát-
né szerepében Szirbik Bernadettet 
láthatjuk. A színésznő elárulta, már 
játszott Molnár Ferenc darabban 
korábban és nagyon közel érzi ma-
gához ezt a kort, a nyelvezettel, stí-
lussal, a ruházattal együtt. Molnár 
Ferenc fantasztikus szerző, igazi mű-
vész, igazi tehetség és nagyon hálá-
sak lehetünk neki a műveiért- hang-
súlyozta.

Mint ismeretes, közösségi oldalon 
kezdtek el szervezkedni azok a szülők, 
akik az oktatási rendszerrel való elége-
detlenségük kifejezéseként hétfőn nem 
akarják iskolába engedni a gyere-
keiket.

Közben más szülők az okta-
tási biztoshoz Aáry Tamás La-
joshoz fordultak, mert hát-
rányos megkülönböztetéstől 
tartanak, ha nem szállnak be 
az akcióba. Az oktatási jo-
gok biztosa elmondta, meg-
keresték őket azzal, miszerint olyan kérés is 
van, hogy amelyik gyerek bemegy az iskolá-
ba hétfőn, az menjen kockás ingben. Nehéz 
helyzetbe kerülhet a szülő, ha nem akar állást 
foglalni ebben a kérdésben, vagy úgy gon-
dolja, nem kellene két csoportra szakítani a 
gyerekeket az öltözékük alapján. Volt iskola – 
folytatta a biztos –, ahol a fali újságra vagy ki-
helyezett papírra kellett felírniuk a gyerekek-
nek, ki megy be és ki nem hétfőn. A szülők 

aggódnak, mi lesz ezekkel a listák-
kal, mi történik ezen információk-
kal az intézményben?

Az oktatási jogok biztosa le-
szögezte, mindenkinek joga 

van ahhoz, hogy a gon-
dolatait elmondja, hogy 

szóljon ezek mentén. Az 
iskola világában azon-
ban az önkéntesség 
nehezen értelmezhe-
tő. Kötelező bemenni, 

ez nem olyan, mint egy 
tér, ahová ha akarok, kime-

gyek tüntetni, ha nem, otthon maradok.
– Úgy gondolom, az iskolák akkor járnak 

el helyesen, ha nagyon figyelnek arra, hogy 
senkinek ne legyen bántódása. Se annak, aki 
kifejezi a véleményét, se azoknak, akik úgy 
döntenek, hogy nem vesznek részt az akci-
óban. Különleges helyzet az, amikor eset-
leg megharagszik egy tanár, azért, mert egy 
gyerek bemegy az iskolába. Ilyen helyzetet 
nem lehet hétfőn teremteni – hangsúlyozta.

5
Külvárosi legenda szerelemről, elfogadásról, megbocsájtásról 

LiLiom bemutató  
a misKoLci  
Nemzeti szíNházbaN

„Nem szabad hétfőN ilyeN 
helyzetet teremteNi”

művészi   illusztrációK, 
KariKatúráK

maugli, a dzsuNgel fia az adybaN

a KommuNista diKtatúráK 
áldozataira emléKezteK
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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

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZŐ
Feladatok:

• javítási feladatok teljeskörű koordinálása
• napi és rendszeres szemlék elvégzése 
•  javítás időpontjának és helyszínének egyeztetése,  

igény esetén a járművek mozgatása
• káresemények kivizsgálása, intézése a biztosító társaságokkal
• adatok és információk rögzítése és aktualizálása a vállalati rendszerben
•  együttműködés a szállítási terület képviselőivel,  

valamint a vállalat társterületeivel
• kapcsolódó dokumentumok és nyilvántartások vezetése
• napi jelentéstétel a cégvezetés felé

Elvárások:
• hasonló területen szerzett tapasztalat
• C kategóriás jogosítvány 
• jó problémamegoldó készség, rugalmasság

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 

február 24 – március 1-ig

 ÚJABB NAGYSZABÁSÚ AKCIÓ
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Bravos classic kávé 250g, egységár: 1596 Ft/kg 399 Ft
COOP Szuper és COOP ABC áruházainkban Pick termékek reklám áron:

Pick vadász felvágott  1 kg 1399 Ft
Pick virsli tartós bélben 1 kg 1149 Ft

VÁrJuK héTFőTőL SZOMBATIG ÜZLETEINKBE!

Eh. csirkemell                
csontos, 1 kg

999 Ft

Eh. pecsenye csirke-
comb farrésszel                 

1 kg

449 Ft

Szatmári, Bácskai 
búzafinomliszt               

1 kg       

109 Ft

Baromfit 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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A három évente Wiesbadenben megrende-
zett Eb-n Kovács Attila miskolci cipészmes-
ter ismét hatalmas sikert aratott: három 
aranyérmet, sőt, „A világ legjobb cipője” 
díjat is elnyerte.

Immár 14. alkalommal rendezték meg a né-
metországi Wiesbadenben a kézműves cipőké-
szítők európai-bajnokságát, melyre a cipészek 
saját kezűleg, az ötlettől a megvalósításig, ha-
gyományos kézműves technológiával készített 
cipőkkel pályázhattak.

A wiesbadeni versenyen a magyar cipész-
mester, Kovács Attila munkái bizonyultak a 
legjobbnak: a kiosztandó hat aranyéremből 
hármat elnyert a miskolci cipész, sőt „A világ 
legjobb cipője” címet is kiérdemelte mindhá-
rom munkájával.

A harmadik generációs magyar cipész 2013-
ban is eredményesen szerepelt a világon egye-
dülálló versenyen: akkor három arany- és egy 
bronzérmet, továbbá két különdíjat nyert.

Kovács Attila ezzel kétségtelenül 
a cipészek eu- rópai-bajnoksá-

ga történetének legeredményesebb verseny-
zője. Mint korábban portálunk beszámolt 
róla, a 2013-as Európa-bajnokságon is kitű-
nően szerepelt a miskolci cipészmester: a dí-
játadóról 3 arany és 1 bronzéremmel térhetett 
haza, valamint a legnagyobb elismerésként a 
női és a férficipő kategóriában megszerezte a 
különdíjat. Az idei díjátadó gála március kö-
zepén lesz.

Ismét tarolt a mIsKolcI cIpész

Továbbra is kedvezményesen 
kapják az ebédet a miskolci óvó-
nők, mindössze az étkezési költ-
ségek harmadát kell megfizetni-
ük. A fennmaradó részt a város 
állja, az étkezési támogatás Mis-
kolc 32 óvodájában, több mint 
600 dolgozót érint.

A dolgozóknak nem kötelező 
igénybe venniük az óvodai kosz-
tot, a 63 százalékos támogatással 
azt is szeretné elérni a város, hogy 
az óvónők együtt ebédeljenek a 
gyerekekkel és kulturált, minőségi 
étkezésre neveljék őket. – Vélemé-
nyünk szerint nagyon fontos a jó 
példa az óvodában, hiszen sok hát-
rányos helyzetű gyermek talán itt 
eszik rendesen egy nap egyszer me-
leg ételt – nyilatkozta Kiss Gábor 

alpolgármester.

Hasonló véleményt fogalma-
zott meg Palik Szilvia, a Nyit-
nikék Óvoda óvodapedagógu-
sa. Elmondta, a gyerekek sokkal 
könnyebben elsajátítják a kultu-
rált étkezési szokásokat, ha eze-
ket a közös étkezéseknél, közel-
ről látják. Az is előfordulhat, 
hogy esetleg olyan étel kerül a 
tányérjukra, amit nem ismernek 
és könnyebben megkóstolják, ha 
látják, hogy az óvónéni is eszik 
belőle.

A közös étkezést korábban jog-
szabály írta elő. Ez mostanra meg-
szűnt, a város azonban továbbra is 
azt szeretné, ha az óvónők minde-
nütt együtt ebédelnének a kicsik-
kel. Ezért döntött úgy a közgyűlés, 
hogy az étkezések költségeit 63 
százalékban megtéríti az óvónők-
nek.

az asztalnál is fontos  
a jó példa

Öt miskolci csapat vett részt az V. 
Országos Közétkeztető Szakács-
versenyen. Közülük a Szemere és a 
leánykollégium csapata is különdí-
jas lett. Érdekes és ízletes ételkom-
binációkkal dolgoztak.

A versenyt az Étrend Magyar 
Konyhafőnökök Egyesülete, a Közét-
keztetők és Élelmezésvezetők Orszá-
gos Szövetsége, valamint a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal rendezte meg. 
Leginkább azt szerették 
volna bemutatni, hogy a 
hagyományos ételeket is 
el lehet készíteni újsze-
rűen.

– Egy nappal előtte a 
szakácsművészek forma-
1-es versenye volt itt, a mi 
csapataink ugyanazok-
ban a pavilonokban főztek 
– mondta el Zsóka Roland, a Miskol-
ci Közintézmény-működtető Köz-
pont élelmezési igazgatója. – Nagy 
dolog az országos top 12-ben ben-
ne lenni, ráadásul három csapattal. 
Helyi és nagyobb megmérettetésen 
szívesen veszünk részt, ezen a ver-
senyen is voltunk már, de díjat még 
nem hoztunk el – tette hozzá.

A miskolci Szemere Bertalan 
Szakközépiskola Szakiskola és Kol-
légium konyhája a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal kü-
löndíját nyerte el. – Medvehagyma 
krémlevest készítettünk, miskolci 
húsgolyókat lecsópürével, kalifor niai 
paprikában sült cukkinis tócsnit, 

desszertnek pedig túrós kölesfelfúj-
tat kápiás szilvamártással – sorolta 
Lipták László, aki már csaknem har-
minc éve dolgozik szakácsként. Szá-
mos helyi díjat nyert, többek között 
Kocsonya Farsangon és lecsófeszti-
válon is. 

Egy másik különdíjat is 
megszereztek a miskolciak, 
ezt a Központi Leánykollégi-
um főzőkonyhája mondhatja 
magáénak. – Kellemes volt a 
közeg, számos ismert tele-
víziós személyiséggel talál-
koztunk – emlékezett vissza 
a csapatból Tóth Csaba, aki 
elmondása szerint most vett 

részt először ilyen nagy volumenű ver-
senyen. Ők az alábbi menüvel szerez-
ték meg az elismerést: előételként Wal-
dorf salátát készítettek, harcsatatárral, 
főételnek csáki rostélyost póréhagy-
más bulgurral, desszertnek túrógom-
bócot bazsalikommorzsával.

Különdíjakkal jutalmazták

az ízletes ételeket

Ügyfélszolgálati iroda 
nyitva tartása

A MIHŐ Kft. és a MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálata (Miskolc, Szemere u. 5.) az alábbi nyit-
va tartás szerint várja ügyfeleit a munkanap áthelyezés és a március 14-ei pihenő-
nap miatt:

Bükki forrásból

l  2016. március 4-én, pénteken hosszabbított nyitva tartással  
8.00–15.30 óra között,

l 2016. március 5-én, szombati munkanapon 8.00–12.00 óra között,

l 2016. március 14-én, a hétfői pihenőnapon zárva tart.

A többi munkanapon az ügyfélszolgálati iroda a megszokott rend szerint várja 
ügyfeleit.



Művészi kivitelű templomi sírleplekből rendez-
tek kiállítást ruszin szervezetek a városházán, 
a közelgő nagypéntek alkalmából. 

A szervezők minden miskolci görög-katolikus 
templomból elhozták az alkotásokat a városházá-
ra. Ez már nem az első sírlepleket bemutató kiállí-
tásuk, két évvel ezelőtt a Sajó-völgyi települések-
ről gyűjtötték össze a műveket, ezekből Szirmán 
rendeztek tárlatot.

– Ezek a rendezvények erősítik ruszin identitá-
sunkat, emellett az alkotások képzőművészeti és 
vallási szempontból is értékesek – mondta el Bán 
Gergelyné Szónoczki Mária, a Miskolci Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A megnyi-
tón Stefán Zoltán, a Miskolc-szirmai görögkato-
likus egyházközség parókusa mondott beszédet. 
A kiállítás március 8-ig látogatható.
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...és Most

Akkor...
A Nagyboldogasszony minorita 
plébániatemplom Miskolc egyik 
reprezentatív, barokk stílusú temp-
loma. Bal oldalán áll az egykori 
minorita rendház, ma Kelemen 
Didák Fiúkollégium, jobb oldalán 
a Földes Ferenc Gimnázium.

A területen már a 15. században állt 
Szűz Mária tiszteletének szentelt gó-
tikus templom, ami a török hódolt-
ság idején pusztult el. Az új templom 
és rendház alapítója Kelemen Didák 
(1683–1744) minorita tartományfőnök 
volt, aki sikerrel kért templomépítési 
engedélyt III. Károlytól és meg tudta 
nyerni Károlyi Sándor grófot és Erdő-
dy Gábor Antal egri érseket az épít-
kezés támogatójának. A munkálatok 
1729-ben, ünnepélyes alapkőletétellel 
kezdődtek. A tervező és építő Giovan-
ni Baptista Carlone egri építész volt. 
1735-re elkészült a szentély és az alatta 
lévő kripta, 1736-ban Erdődy Gábor – 
ideiglenesen – felszentelte a főoltárt. A 
templomépület, a két torony egy részé-
nek és a kápolna építésével 1743-ra ké-
szültek el. Ugyanebben az évben kezd-
ték el a kolostor északi szárnyának az 
építését, amit rövidesen a déli szárny-
ban lévő iskola és az összekötő egység 
követett. A kereszteket 1751-ben he-
lyezték el a torony tetején, a teljes ké-
szültséget 1760 körül érték el. Páter 
Kelemen Didák ezt már nem érte meg, 
1744. április 28-án elhunyt és az álta-
la megálmodott templom kriptájában 
temették el.

Az 1843. évi nagy 
miskolci tűzvész so-
rán súlyos károkat 
szenvedett a temp-
lom, leégett a tető, 
beszakadt a boltozat, 
még a harangok is 
megolvadtak, viszont 
a berendezés nagy 
része megmenekült 
a tűztől. Elsőnek a 
rendházat, majd a tornyokat állították 
helyre és 1845-re készültek el a helyreál-
lítási munkálatokkal – az eredeti Carlo-
ne-féle tervek szerint. 1867-ben lett kész 
a főoltár, 1880-ban pedig négy oltárt ál-
lítottak fel. 1950. június 17. éjszakáján a 
rendházból elhurcolták az ott lakó atyá-
kat, novíciusokat és diákokat, összesen 

tíz embert (erről 1999-ben elhelyezett 
emléktábla emlékezik meg). 

Külsejét tekintve a templom két-
tornyos, homlokzatát dór, ión osz-
lopok és lizénák osztják három 
függőleges szakaszra, vízszin-
tes párkányai pedig két szintre és 
oromzatra. A szimbolikus dom-
borművekkel díszített, timpano-
nos főbejáratának 2001-ben készült 

bronzkapujához há-
romkaréjos, hajlí-
tott korlátú előlép-
csőzet vezet. Ennek 
két oldalán, szobor-
fülkékben állnak 
balról Assisi Szent 
Klára, jobbról pe-
dig Szent Erzsébet 
erőteljes és mozgal-
mas barokk szobrai. 
Az emeleti ablak 
két oldalán, hason-
ló módon két szent 

szobrát helyezték el: Assisi Szent Fe-
renc és Páduai Szent Antal alakját. 
Valamennyi 1779-ben került a helyé-
re. A templomépület 60 méter hosszú, 
a főhajó szélessége 12 méter, a két to-
rony magassága 56 méter. Toronyórái 
1995-ben készültek, de már korábban 
is volt óra a templomon. 

Budapesttől Párizsig 
zarándokolt két fiatal-
ember 1989 – ben, hogy 
felhívják a nyugati világ 
figyelmét az erdélyi fa-
lurombolásra. Egyikük, 
Okos Márton „Negyed-
százada gyalog vittük Er-
délyt Európába”- címmel 
könyvet írt arról, amit 
átéltek. A kötetet a héten 
Miskolcon mutatták be.

1989. június 4-én, a trianoni bé-
kediktátum évfordulóján indul-
tak útnak. 1600 kilométert tettek 
meg gyalog Budapesttől Párizsig, 
hogy felhívják a nyugati világ fi-
gyelmét a román diktátor tervére, 
a magyarok lakta erdélyi falvak 
lerombolására. 

A kalotaszegi Okos Márton új-
ságíró útikönyve hamisítatlan 
időutazás. A Ceausescu-rezsim 
még az utolsó óráiban sem mon-
dott le az erdélyi magyarság fel-
számolásáról, falurombolási kí-
sérletei világszerte tiltakozást 
váltottak ki.  Okos Márton és Ju-
hos Gábor egykor Magyarorszá-

gon döntötték el, hogy – az élet-
veszélyt is vállalva - tiltakozásuk 
jeléül Párizsig gyalogolnak. 

- Mindenre felkészültünk, ami-
kor elindultunk erre az útra, akár 
a halálra is. Nem foglalkoztunk 
vele, mentünk a magunk útján. 
Magyarországra tértünk visz-
sza, itt már nem kellett különö-
sebb retorziótól tartanunk. Benne 
volt a pakliban, hogy esetleg „utá-
nunk nyúl a secu”, de ezt vállal-
tuk – nyilatkozta könyv szerzője.  
A kordokumentumnak is szánt 
műben Okos Márton azokat az 
újságcikkeket, fényképeket is egy-
begyűjtötte, amelyek útjuk során 
születtek. Osztrák, német, francia 

lapok cikkeztek 
az ügyről, Ju-
hos Gábort és 
Okos Mártont 
polgármeste-
rek, képviselők, 
konzulok fo-
gadták, Stras-
bourg pedig 
testvérvárosá-
nak választotta 
Kolozsvárt.

Miskolc értékei 7.
MiNoritA reNdház  
és teMploM

Az új vasgyár építése 1868-ban kezdődött el Diósgyőrben, a beruházás 
2 millió forintos befektetéssel valósult meg. Már a gyárépítés elején meg-
kezdték a lakóházak építését és kiépítették a vasútvonalakat Lyukóbánya 
és Pereces irányába. 1870-re elkészült a nagyolvasztó, 1871-ben pedig ter-
melni kezdett a „hengerde”. Az építkezéseken közreműködőkön kívül a 
vas- és acélgyárnál 1230 ember dolgozott és a munkásállomány állandó-
sítása érdekében a gyár további építkezéseket határozott el. 1884-ben kez-
dődtek a katolikus templom környéki munkáslakás-építkezések, melynek 
során földszintes, félemeletes, tetőtér-beépítéses és emeletes, négylakásos 
házak épültek. 1887-ben készült el a fiúiskola a Téglagyári utcában, 1895-
ben felépült a lányiskola a Kabar utcában. Ugyanebben az évben kibőví-
tették a vendéglőt és 1000 személyes munkáséttermet létesítettek. Új mé-
szárszék is épült. 1896-ban gőz- és kádfürdőt építettek a mai Gózon Lajos 
utcában (akkor ez is a Fürdő utca része volt).                fotó: Mocsári lászló

Lenkey Zoltán Munkácsy-díjas 
miskolci grafikusművészre emlé-
keztek hétfőn délután, előbb nyug-
helyénél a Szentpéteri kapui teme-
tőben, majd a Petró-házban, az „In 
memoriam Lenkey Zoltán” című 
kiállítással és emlékesttel.

Lenkey Zoltán fiatalon elhunyt, 
nagy tehetségű grafikus művésze 
volt Miskolcnak. Lezáratlan, de gaz-
dag életművet hagyott hátra. Aktí-
van részt vett a Miskolci Grafikai 
Műhely 1960-as évekbeli felvirágoz-
tatásában. Mind a grafika, mind a 
festészet területén otthonosan moz-
gott, s munkásságát több díjjal elis-
merték élete során.

Kevés olyan 
művész volt, 
aki a grafika, 
és a festészet 
szakot elvégez-
te, s azt egész 
élete során al-
kalmazta. Len-
key nemcsak az 
előbbi, hanem 
az utóbbi terén 
is nagyszerű 
munkákat ho-
zott létre. Alkotásait egyedi stílus jel-
lemzi. Grafikai tevékenységével aktí-
van hozzájárult a Miskolci Grafikai 
Műhely felvirágoztatásához az 1960-
as években. Művészete sokat merített 

az irodalomból és grafikai munkáinak 
jelentős területét jelentik az azokhoz 
készített illusztrációk, amelyeket min-
dig egyedi szimbólumrendszerben fo-
galmazott meg.

lenkey zoltánra emlékeztek

Művészi alkotások a városházán

Gyalog vitték erdélyt európába
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Két keleti csapat, a címvédő 
DVTK Jegesmedvék és a Debre-
cen, valamint két újonc, a MAC 
Budapest és a Fehérvár AV19 
vívja a jégkorong MOL Liga 
elődöntős párharcait. A DVTK 
Jegesmedvék a Debreceni HK 
csapatával találkozik.

A mérkőzések szerdán kezdőd-
tek, a címvédő Macik hazai pá-
lyán kétgólos hátrányból fordítva 
legyőzték a Debrecent. (DVTK Je-
gesmedvék-Debrecen 5-2). Az elő-
döntő az egyik csapat negyedik 
győzelméig tart. Ha mindent el-
döntő hetedik összecsapásra lesz 
szükség, azt a keletiek számára 
március 8-án, az újoncok részére 
pedig március 9-én rendezik.

A Mol liga elődöntők további 
időpontjai:

1. 2016. 02. 26., péntek 18.30 
DVTK Jegesmedvék-Debreceni 
HK Miskolci Jégcsarnok

2. 2016. 02. 28., vasárnap 17.00 
Debreceni HK-DVTK Jegesmed-
vék Debreceni Jégcsarnok

3. 2016. 03. 01., kedd 18.00 Deb-
receni HK-DVTK Jegesmedvék 
Debreceni Jégcsarnok

4. 2016. 03. 04., péntek 18.30 
DVTK Jegesmedvék-Debreceni 
HK (ha kell) Miskolci Jégcsarnok

5. 2016. 03. 06., vasárnap 18.30 
Debreceni HK-DVTK Jegesmed-
vék (ha kell) Debreceni Jégcsarnok

6. 2016. 03. 08., kedd 18.30 
DVTK Jegesmedvék-Debreceni 
HK (ha kell) Miskolci Jégcsarnok

A Debrecennel  
csatáznak a Macik 

Az OTP Bank Liga 21. forduló-
jában Bacsa Patrik duplájával a 
DVTK már az első félidőben meg-
nyugtató előnyre tett szert. A foly-
tatásban rengeteg helyzet maradt 
kihasználatlanul, de a Honvéd csak 
szépíteni tudott. 

A 18. percben csodálatos góllal szer-
zett vezetést a DVTK. Elek passzá-
val Bacsa a 16-os jobb oldali sarkától 
egészen a túloldali kapufa magasság-
ba jutott néhány csellel, majd ballal 
visszalőtte a labdát az – akkor már – 
hosszú sarokba. A 34. percben meg-
duplázta előnyét a Diósgyőr. Nemes 
beadását Bacsa elől mentették a védők, 
de a labda ott maradt az alapvonal kö-
zelében. Bacsa visszatámadott, Vernes 
felszabadítását Novothny a 11-es pont 
közelében lefülelte, végül a labdát Ba-
csa pöckölte 3 méterről a hálóba. A 68. 
percben szépített a Honvéd. oldalsza-
badrúgás után a diósgyőri 16-oson be-

lül maradt a labda, amit Prosser bi-
kázott keresztbe balról jobbra a kapu 
előtt, majd a hosszú oldalon Kamber 
érkezett és közelről egyből a kapuba 
helyezett. (Diósgyőri VTK – Budapest 
Honvéd 2-1 (2-0)) – Nagyon jól kezd-
tük a mérkőzést, és az első félidőt végig 
uraltuk, lehetőségeket alakítottunk ki 
a gólok mellett is. A második játék-
részben is megvoltak a lehetőségeink, 
ezek azonban sajnos nem végződtek 
góllal, így az utolsó fél órában ma-
gunkra húztuk az ellenfelet. Az elmúlt 

héthez képest többet tartózkodtunk 
az ellenfél 16-osán belül, ahol olyan 
dolgok történtek, amivel megérdemel-
ten szereztük meg a három pontot. 
Ma a védekezés és a támadó szekció 
is viszonylag jól működött. Összessé-
gében örülök a győzelemnek, többet 
hoztunk ki magunkból, mint a múlt 
héten, bízom benne, hogy a jövő héten 
még több lesz. Megpróbálunk fölzár-
kózni a középmezőnyhöz – mondta el 
értékelésében Egervári Sándor vezető-
edző.                           (ForráS: Dvtk.eu)

Győzelem a Honvéd ellen

Március 2. és 4. között rendezik meg a női kosárlabda magyar kupa nyolcas döntőjét a Ge-
nerali Arénában. Utoljára 2003-ban rendeztek kupadöntőt Miskolcon, így ez már a máso-
dik alkalom, hogy a diósgyőri kosaras lányok otthonában rendezik meg a mérkőzéssorozat 
utolsó összecsapásait. Ez annak köszönhető, hogy a kétszeres kupagyőztes Aluinvent DVTK 
jelezte a Magyar Kosárlabdázók országos Szövetsége felé, hogy megrendezné a döntőt, s a 
MKoSZ elnöksége elfogadta a kezdeményezést.

Ismét nőI kosárlabda döntőt  
rendeznek mIskolcon

Múlt szombaton rendezték meg 22. alkalommal a Ta-
tami Nemzetközi Karate Kupát a szigetszentmiklósi 
Városi Sportcsarnokban. A miskolci Szilágyi Gergő két 
bronzérmet is elhozott.

A Justitia Fuji-Yama SE-t két versenyző képviselte Mis-
kolcról, akiket edzőjük Kis Virág kísért el a megméret-
tetésre. Mindkét versenyző szépen teljesített a versenyen, 
azonban csak az idősebbiknek sikerült dobogóra állnia. 
Szilágyi Gergő a saját korosztályában küzdelem kategó-
riában, az eggyel idősebbek között pedig formagyakorlat-
ban lett bronzérmes.

két bronzérem a tatami kupáról

Dupla mérkőzéssel zárta a vízilabda oB 1 
alapszakaszát a Miskolci Vízilabda Club. Sike 
József vezetőedző együttese pénteken, az akár 
a Bajnokok ligája megnyerésére is esélyes hazai 
sztárgárda, a Szolnok vendége volt, és papírfor-
ma szerinti, 21-5-ös vereség lett a mérkőzés 
vége. Vasárnap Szegeden vendégszerepeltek a 

miskolciak és bár Marco Petkovic 3 gólt is szer-
zett, végül 12-7 arányban nyertek a házgazdák. 
Az alapszakaszt így csoportjában az ötödik he-
lyen zárta a Miskolci Vízilabda Club és az al-
sóházi rájátszásban folytatja majd a csapat. Az 
első találkozót az Újpesti VSE ellen, szombaton 
a Kemény Dénes Uszodában játsszák.

az ötödik helyen zárt az mvlc

Hozták a kötelezőt
Az asztalitenisz NB I. keleti-csoport 11. 

fordulójának elhalasztott mérkőzésére ke-
rült sor Miskolcon múlt szombaton. A 
DVTK Volán játékosai a Szeged AC II. asz-
taliteniszezőivel csaptak össze. Mivel ősz-
szel idegenben 13-5-re nyertek a piros-fe-
hérek, így hazai pályán is csak a győzelem 
volt elfogadható. Beigazolódott a papírfor-
ma, a DVTK-Volán versenyzői hozták a kö-
telezőt. 

Eredmény: Asztalitenisz NB I. Kele-
ti-csoport 11. forduló DVTK-Volán – Flo-
ratom Szeged AC II. 15-3. Győztesek: 
Széll 4, Berecki 3, Doros 3, Kővári 3, és a 
Széll-Doros, Kővári-Berecki pár

eGyénI csúcs

Kovács Somának köszönhetően szép miskol-
ci siker született nemrégiben a fedett pályás, 
junior korcsoportos gyalogló országos bajnok-
ságon.

Szűcs József tanítványa a fővárosi viadal 5 
kilométeres futamában 22:26.30 perces egyé-
ni csúccsal érdemelte ki a bajnoki aranyérmet, 
öregbítve ezzel klubja, az MVSI, továbbá a bor-
sodi megyeszékhely jó hírét.
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Apróhirdetés
Kicsi gyerekei vannak és jó volna még két 
kéz? Egy másik anyuka segíthet. Önkéntes 
anyukák ingyen segítenek, csak telefonál-
jon! 30/9058113, miskolciotthonsegitunk@
gmail.com

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 63 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alu-
mínium), garázskapuk cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, bemutató-

terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. Nyit-
va: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, k: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to nozás, 
lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerítések, 
kerti házak és egyéb famunkák készítése; Vel-
ux ablakok beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőztetése. www.
kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dolgozni tudó ácsot 
és korábban ács mellett dolgozó segédmun-
kást keresek Miskolc és környékére, nem csak 
tetőn végzendő munkákra. Tel.: 06-20/460-
6775.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a Miskolci 
Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. Fax.: 46/358-200
Tel.: 46/503-501 E-mail: info@mikom.hu

Most pályakezdőket is keresünk. 
Az autótechnika folyamatosan fejlődik.  Most pályakezdő, vagy 
kevés gyakorlattal rendelkező, de a fejlődéssel lépést tartani 
kívánó szakembereket várunk a csapatunkba. 
Szintfelmérés után bekapcsolódva a képzési programunkba, 
versenyképes tudást, gyakorlatot szerezhet. 

Autó-villamossági szerelő
Az alapképzés, analóg áramköri alapozás után a modern jármű-
vek CAN-rendszerei, vezérlői, szenzoraiismereteit sajátíthatja el. 

Autószerelő
Szintfelmérés után javaslatot teszünk a képzés folytatására  
speciális tudás elsajátítására. Erre a márkaszervizek képzései 
adnak lehetőséget. 

Karosszéria lakatos
Szervizünkben a legmodernebb eszközök segítik a hatékony, 
precíz munkavégzést.

Autófényező 
Első vonalas festékrendszerek, szín-spektrométerek garantál-
ják a minőségi munkavégzést. Az előkészítő és fújási folyama-
tokra külön is lehet jelentkezni. 

Amit nyújtunk
Stabil, fiatalos munkakörnyezet, teljesítménnyel, tudással  
arányos kiemelt jövedelmek, és juttatások.

Kapcsolat: 
Balogh Attila, balogh.attila@baloghauto.com; +36 70 332 0007

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

Az akció érvényes: 
2016. 02. 27-től 2016. 03. 04-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, 470x970 mm 729 Ft

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

Woolite folyékony mosószer, 1 l 899 Ft

Bref WC-golyó, 2 db-os, 350 Ft/db 699 Ft

Hirsch Bio gyógypapucsok nagy választékban kapható.



Nehéz Károly önkormány
zati képviselő elmondása sze
rint, Görömbölyön ember
emlékezet óta megünneplik 
az időseket. – A városrészben 
élő szépkorúaknak igényük 
van rá, hogy alkalmanként 
összejöjjenek, beszélgesse
nek, szórakozzanak közösen. 
Erre szolgál ez a rendezvény, 
hiszen ez egy jó lehetőség 
arra, hogy társasági életet él
jenek, ne magányosodjanak 
el – tette hozzá. 

A helyi Művelődési Ház
ban megrendezett prog
ramra a Görömbölyi Fény 
Egyesület idén százhatvan 
adag töltött káposztát fő
zött. Az idősek süteménye
ket hoztak, amit igény sze
rint házi borral vagy háztáji 
pálinkával öblítettek le. A 
műsorban először göröm
bölyi óvodások léptek szín
padra, majd Eperjesi Erika 
és Jenei Gábor műsora szó
rakoztatta az időseket.

Február 27. szombat LiLi-
om KüLvárosi Legen-
da 17:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Csiky (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

a nagy gatsby ro
mantikus pop art táncjáték 
két részben 19:00 | KAMA-
RA Katona (Arany, Ezüst) 
bérlet Jegyvásárlás

Február 28. vasárnap a 
nagy romuLus Törté
nelmietlen történelmi ko
média két részben 19:00 | 
Vendégjáték a budapesti 
Thália Színházban

ványa bácsi szín
mű két részben  fordította 
Makai Imre 19:00 | JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás

misKoLc dixieLand 
band 19:00 | CSARNOK 
Dixie Klub Jegyvásárlás

Március 1. kedd boL-
dogtaLanoK színmű 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegy
vásárlás

FenevadaK táncdrá
ma egy részben 19:00 | Ven
dégjáték a MU Színházban 
Jegyvásárlás

HattyúK tava 19:00 
| NAGYSZÍNHÁZ

Március 2. szerda momo 
zenés játék felnőtteknek gye

rekekről, gyerekeknek felnőt
tekről Michael Ende regénye 
alapján 14:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

a nagy romuLus 
Történelmietlen történelmi 
komédia két részben 18:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Ferenczi 
ifj. bérlet Jegyvásárlás

Március 3. csütörtök 
Lúdas matyi mesejáték 
két részben 14:00 | KAMARA 
Nemecsek bérlet Jegyvásárlás

a nagy romuLus 
Történelmietlen történelmi 
komédia két részben 18:00 
| NAGYSZÍNHÁZ Schiller 
ifj. bérlet Jegyvásárlás

Március 4. péntek Li-
Liom KüLvárosi Le-
genda 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Földes ifj. bérlet 
Jegyvásárlás

mindent a Kertbe! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

Március 5. szombat LiLi-
om KüLvárosi Legen-
da 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Latinovits (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet Jegyvásárlás

mindent a Kertbe! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Egressy (Arany) bérlet Jegy
vásárlás
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prograMajánló
program/közélet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Február 29. 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 19.00 
Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Debrecen-DVTK 
Jegesmedvék Mol Liga elődöntő 3. mérkőzés 21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárás-
jelentés 21.22 ProgramPont 21.30-05.00 Képújság

Március 1. 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 Haladás-DVTK labdarúgó mérkőzés 
21.00 Miskolc Ma ism. 21.20 Időjárásjelentés 21.22 ProgramPont 21.30–05.00 Képújság

Március 2. 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 Mis-
kolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Debrecen-DVTK Jeges-
medvék Mol Liga elődöntő 4. mérkőzés 21.00 Miskolc Ma 21.30-05.00 Képújság

Március 3. csütörtök 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.22 ProgramPont 18.30 Promenád, 
a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma ism. 19.20 Időjárásjelen-
tés 19.22 ProgramPont 19.30 Creative chaf 20.00 Miskolc Ma 20.20 Időjárásjelentés 
20.22 Programpont 20.30-05.00 Képújság

Március 4. péntek 05.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Miskolc 
Ma, hírműsor 18.20 Időjárásjelentés 18.30 Egészségmagazin 19.00 Miskolc Ma ism. 
19.20 Időjárásjelentés 19.22 ProgramPont 19.30 Gasztrokaland – gasztronómiai ma-
gazin 19.45 Kedvenceink – állatos magazin 19.55 Védőrség – állatvédő percek 20.00 
Miskolc Ma ism. 20.20 Időjárásjelentés 20.22 ProgramPont 20.30–07.00 Képújság

Március 5. szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 Hír-
pont 18.10 No Comment 18.30 Promenád ism. 19.00 Hírpont ism. 19.10 No Comment 
19.30 Sportpercek ism. 20.00 Hírpont ism. 20.10 No Comment 20.30–07.00 Képújság

Március 6. vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.00 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.30 Miskolci Napló szerdai ism. 19.00 Krónika, hírösz-
szefoglaló 19.30 A szomszéd vár – turisztikai magazin ism. 20.00 Krónika, hírössze-
foglaló 20.30-05.00 Képújság 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelő-
dési Ház

Február 27. 10 óra. Kiállítás Kiss Nóra (al-
kotói nevén Veszett Acél Sas) képei-
ből. Megnyitó.

Február 27. Magyar Táncház a Szeredás 
Népzenei Együttessel. (17.00-18.30: 
Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 
18.30-19.30: Gyermek táncház – tánc-
tanítás, népi mondókák, népi játékok, 
20.00-tól: a Szeredás Népzenei Együt-
tes koncertje, 21:00-tól Táncház)

Diósgyőri vár
Február 27. 18 óra. Kard és szerelem. 

Szerelmek, drámák és hálószobatit-
kok a középkorból. 

Művészetek Háza
Február 27. 17 óra. „Fúvós farsang”. A 

Perecesi Bányász Fúvószenekar minő-
sítő hangversenye. 

Február 28. 16 óra. A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar Prokofjev: Péter és a far-
kas című, a Balázs Győző Református 
Líceum diákjainak animációs filmjé-
vel kísért koncertje. 

Március 5. 17 óra. GRYLLUS VILMOS: 
MASZKABÁL. Kedves kis jelmezek, 
dallamok és egy nagyszerű koncert a 
gyerekeknek Gryllus Vilmos előadá-
sában, megidézve a farsang és a ta-
vaszvárás hangulatát. 

Március 11. 19 óra. “TEMPERAMENTO! 
”SZENTPÉTERI CSILLA & BAND KON-
CERTSHOW.  Vérpezsdítő ritmusok, 
briliáns hangszerpárbajok, LED-fa-
lakra komponált izgalmas látványvi-
lág! Repertoáron az elmúlt 10 év leg-
nagyobb klasszikus slágerei - Liszt, 
Brahms, Vivaldi, Paganini, Beetho-
ven, Mozart, Csajkovszkij, Monti - mai 
hangszerelésben, valamint Szentpé-
teri Csilla szerzeményei. 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
Március 1. 16.30 óra. Beszélgessünk 

Európa sokszínűségéről, ellentmon-
dásosságáról. Előadó és vitavezető: 
Mezei István. A Keresztény Értelmisé-

giek Szövetsége Miskolci Csoportja és 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár közös rendezvénye

Március 3. 18 óra. Magyar költők az igaz-
ságról. Reisinger János irodalomtör-
ténész előadása.

Miskolci Csodamalom Bábszínház
Február 28. 10.30 óra. Vitéz László c. 

előadás. 
Martin-kertvárosi plébániatemplom
Február 28. 14.30 óra. A torinói halotti 

lepel. Tamási József kartali plébános 
előadása. A rendezvényen megtekint-
hető lesz a lepel egyetlen magyaror-
szági, mérethű, művészi másolata.

Feledy-ház
Március 2. 17 óra. A megújult Diósgyőri 

vár - Lovász Emese régész előadása. 
A Herman Ottó Múzeum – Miskolci 
Galéria és a Múzsák Kertje Alapítvány 
rendezvénye. 

HOM Papszeri Kiállítási Épület
Március 4. 17. óra. Szemere-szalon. Er-

dődy Gábor tanszékvezető egyetemi 
tanár előadása Batthyány Lajosról. 

Március 9. 16. óra. VISSZAPILLANTÓ – 
Régészeti ismeretterjesztő sorozat. 
V. Szabó Gábor - Tarbay Gábor (ELTE): 
Kincsek és héroszok a késő bronzkori 
Európában. 

Színészmúzeum Thália-ház
Március 8. 17 óra. „Mikor még primadonna 

voltam vidéken”- Koronkay Rózsi jelme-
zei és szerepei. Kiállítás-megnyitó. 

Zenepalota
Március 9. 18 óra. BELVÁROSI ZENEI ES-

TÉK. CLASSIC BRASS QUINTET. J. S. 
Bach, Telemann, Vivaldi, Händel, Mu-
szorgszkij és Farkas Ferenc művei, 
valamint népszerű átiratok rézfúvós 
kvintettre A belépés díjtalan!

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvárosi 

biovásár a Belvárosi Ligetben! Bioélel-
miszerek közvetlenül a termelőktől. A 
biopiac szervezője az Észak-Magyaror-
szág Flórája Faunája Alapítvány.

Eperjesi Erika önkormányzati képviselő, la
kossági fogadóórát tart 2016. február 29én (hét
főn), 17 órától a Szilágyi Dezső Általános Isko
lában.

gazdusné pankucsi Katalin önkormányzati 
képviselő lakossági fogadóórát tart 2016. márci
us 1jén (kedden) 17 órakor a Komlóstetői Álta
lános Iskolában. Téma: a körzeti rendész bemu
tatása, polgárőr toborzás. 2016. március 2án (szerdán) 17 
órakor a Vasgyári Közösségi Házban (Vasgyári u. 2. sz.). 
Téma: a körzeti rendész bemutatása. 2016. március 3án 
(csütörtökön) 17 órakor a bükkszentlászlói Közösségi Ház
ban. Téma: a körzeti rendész bemutatása.

Hubay györgy önkormányzati képviselő la
kossági fogadóórát tart 2016. március 1jén (ked
den) 16 17.30 óráig fogadóórát tart a Bársony Já
nos úti Általános Iskolában.

Szilágyi Szabolcs önkormányzati képvise
lő, lakossági fogadóórát tart 2016. március 4én 
(pénteken), 17 órától, a Munkácsy Mihály Álta
lános Iskolában (Szilvás u. 38.).

Szécsényi Marianna önkormányzati képvise
lő, lakossági fogadóórát tart 2016. március 9én 
15:0016:00 óra között Martinkertváros Kisfa
ludy u. 39. sz. alatt,  16:0017:30  óra között Szir
mán az Erkel F. u. 59. alatt.

Deák-Bárdos Mihály és Hollósy and-
rás, önkormányzati képviselők, utca
fórumot tartanak 2016. március 10én 
(csütörtökön), 17 órától a Győri kapu és 
a Zoltán utca kereszteződésénél, a Gyöngyszem büfével szem
ben. Téma: a Győri kapu városrészt érintő parkolási problémák.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA – uTCAFÓRuM
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S Z Í n h á Z I  M Ű S O R
Február 27. – március 5.

miskolci olvasónk autóke-
reskedésben vásárolt egy 10 
éves, használt autót, mely 
egy hét után üzemképte-
lenné vált. a kereskedőnél 
reklamált, aki azonban el-
küldte, mondván, a szerző-
désben benne foglaltatik, 
hogy minden szavatossági 
jogot kizártak. Levélírónk 
kérdezi, van-e valami joga 
a kárai érvényesítésére, 
vagy tényleg neki kell a ja-
vítás költségét állnia?

A magyar fogyasztóvé
delmi jogszabályok szava
tosságot biztosítanak min
den használt termékre, így a 
gépjárművekre is, azonban 
csak fogyasztói szerződés 
esetén. Fogyasztói szerző
dés akkor jön létre, ha ma
gánember vásárol autóke
reskedelemmel foglalkozó 
vállalkozótól, mint eladótól. 

Nagyon oda kell figyelni 
a szerződéskötéskor, hiszen 
az a  kereskedői gyakorlat, 
hogy csak bizományosi ér

tékesítést vállal a kereske
dő, azaz a használt autót 
nem mint tulajdonos, ha
nem mint közvetítő árulja. 
Ebben az esetben, adásvételi 
szerződésben a korábbi tu
lajdonos szerepel eladóként. 

Tehát jogilag nagyobb 
védelmet jelent a fogyasz
tónak, ha az autót a keres
kedőtől vásárolja. Ilyen ese
tekben, nem hivatkozhat a 
kereskedő arra, hogy a szer
ződésben kizárták a szava
tosságot, mert a törvény, fo
gyasztói szerződés esetében 
tiltja a fogyasztó hátrányára 
eltérő szerződési kikötést. 
A szavatosság fogyasztói 
szerződés esetén azt jelen
ti, hogy az első 6 hónapban 
felbukkanó hiba esetében a 
kereskedő tartozik automa
tikusan helytállással. Ezen 
kötelezettsége alól csak ak
kor mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba a fogyasztó vá
sárlása után keletkezett.

STRASSbuRGER GyuLA 
üGyVÉD

a jogáSz válaSzol

jár-E SzavatoSSág 
hASZnáLT AuTÓRA?

AZ IDŐSEKET ünnEPELTÉK

Tamási József kartali plé
bános február 28án, vasár
nap, 14.30 órai kezdettel „A 
torinói halotti lepel” címmel 
tart előadást a martinkert
városi plébániatemplom
ban. Az előadás alkalmával 
megtekinthető a lepel egyet
len magyarországi, mérethű, 
művészi másolata.

Ezen a vasárnapon a mi
norita templomban a 18 órai 
szentmisét Kelemen Didák 
boldoggáavatásáért mutat
ják be. Ugyancsak ezen a va
sárnapon minden katolikus 

templomban a szent
miséken a katolikus 
iskolák javára perse
lyeznek.

A martinkertvárosi 
plébániatemplomban 
március 3–5. között a 
18 órai szentmiséken 
nagyböjti lelkigyakor
latos szentbeszédeket 
tart Ladocsi Gáspár 
ny. püspök. Pénteken, 
4én 19 órától a társ
keresők imaóráját ren
dezik meg a minorita 
templomban.

Február 20-án a Diósgyőri vár Szent Hedvig-kápolnájában  
Skublics Máté atya mutatott be szentmisét

EGyháZI hÍREK, ESEMÉnyEK



Repült az Opel féltengely  
az Árok utcában

Anyagi káros közlekedési baleset történt múlt pénteken, kora dél-
után Miskolcon, az Árok és a Forrásvölgy utcák találkozásánál. In-
formációink szerint egy Opel Corsa haladás közben nekicsapódott a 
beton járdaszegélynek, s az ütközés következtében az autó jobb első 
futóműve kiszakadt.

Baleset miatt leállt a villamosforgalom 
Személyautók ütköz-

tek hétfőn délután, nem 
sokkal egy óra után 
Miskolcon, az Andrássy 
úton, majd nem sokkal 
később valamivel mesz-
szebb, a Kiss tábornok – 
Bertalan utcák kereszte-
ződésében is.

A rendőrség tájékoz-
tatása szerint az Andrássy úti baleset a villamossíneken történt, a 
villamosforgalom leállt egy időre. Itt is két személyautó ütközött, 
akárcsak valamivel később a Kiss tábornok – Bertalan utcák keresz-
teződésében. Személyi sérülés egyik esetben sem történt, a forgalom 
a helyszínelés ideje alatt rendőri irányítás mellett haladt.

Több száz liter gázolajat 
próbáltak meg ellopni 

Lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt folytat büntetőeljá-

rást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Sz. I. 43 éves nyékládházi 
és M. L. 51 éves hejőbábai lakosokkal szemben – közölte a megyei 
rendőr-főkapitányság. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 
február 17-én 3 óra előtt Tiszaújvárosban a vasúti pályaudvaron 
megnyitották egy tartálykocsi csapját, és onnan 420 liter gázola-
jat engedtek le. A járőröző rendőrök akkor érték tetten a férfiakat, 
amikor a megtöltött, 20 literes kannákat autójukba akarták ten-
ni. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra előállított terheltek közül 
az egyik beismerő vallomást tett, míg társa azt mondta, „találta” a 
gáz olajos kannákat.

Közösségi bűnmegelőzés nyugdíjasoknak
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjas 

Szövetséggel való együttműködés keretében az Összefogás Nyugdíjas 
Klub felkérése alapján, február 17-én bűnmegelőzési tájékoztató előa-
dást tartott a főkapitányság bűnmegelőzési osztályának főelőadója a 
Diósgyőr-vasgyári Közösségi Házban. A tájékoztató elsősorban az 
időskorúak sérelmére elkövetett vagyon és személy elleni jogsérté-
sek megelőzésének témakörét járta körbe. Emellett szó esett a rend-
őrség jelenleg folya-
matban lévő „Házhoz 
megyünk” vagyon-
védelmi prevenci-
ós programjának is-
mertetéséről, illetve 
az idősek védelmére 
vonatkozó bűnmeg-
előzési kezdeménye-
zésekről is.

Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!
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Csupa dobogós helyezéssel tértek haza a miskolci eLTE Best Dance Company táncosai a Hip Hop Unite – ritmuscsapatok országos 
versenysorozatának első fordulójáról. Indulhattak szólóban vagy duóban, junior vagy felnőtt kategóriában, mindenhol a miskolci-
ak taroltak a nemrégiben megrendezett országos bajnokságban; gyakorlatilag kisajátították a dobogó első két helyét az eLTE-sek. L. 
Tóth Evelintől, a tánccsoport vezetőjétől megtudtuk, van olyan versenyzőjük, aki először vett részt ilyen versenyen, s azonnal dobo-
góra állhatott! – úgy tűnik, hosszú távon is megoldott az utánpótlás a csapatnál. A második, már kvalifikációt jelentő forduló előtt 
mindenképpen reménykedésre adnak okot ezek a kitűnő eredmények. A tavalyi siker után nagyon bíznak abban, hogy újra miskol-
ciak is képviselhetik majd Magyarországot a Hip-Hop Unite Európa-bajnokságon.

FORRó NyOMON

Múzsa díjasok
3

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány Miskolci 
Múzsa díjjal kitüntetett művész neveit rejtettük el. Kérjük, a 
megfejtéseket együtt, egy levélben vagy e-mailben, legké-
sőbb 2016. március 24-én éjfélig juttassák el szerkesztősé-
günkbe (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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Nagy Nikoletta (képünkön balról), a múlt évi Miss Universe szép-
ségverseny hazai győztese volt a vendége szombaton Takács Dominika 
aerobik edzőnek Miskolcon. Egy „utó Valentin-napi” edzést mutattak 
be együtt. Nagy Nikoletta 21 éves, Miskolcon született, de évek óta Bu-
dapesten él. A budapesti Corvinus Egyetem biomérnök hallgatója. 14 
évig táncolt, 2 évig pedig tánctanár volt egy miskolci táncstúdióban.

Aerobik

Hip-HOp sikeR
A hét fotója

JuHÁsz ÁkOs  
FelvéTele

FOTó: MOcsÁRi lÁszló

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelv-
tanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, 
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka át-
lagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mindössze 
egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésé-
nek érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta ugyan-
is Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből szerzett 
középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelv-
tanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgá-
zott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészü-
léshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, 
hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át dip-
lomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, 
amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mon-
dat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nél-
kül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt – újra 
elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kelle-
ne iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson, ahol el-
mondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki 
valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek 

bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége 

az önálló beszédgyakorlás, 
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 

OROSZ, PORTUGÁL, 
HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT

tananyagok megtekinthetők 
és 21 990 Ft-os egységáron 

megvásárolhatók:

MISKOLC:
2016. március 2–án(szerda)  
és 9–én(szerda) 17–19 óráig  

ITC Székház – díszterem 
(Mindszent tér 1.)

eGy MóDszeR, HÁROM lÁNy – HARMiNckéT NyelvvizsGA!
Te is leHeTsz NyelvzseNi!

Próbálja ki ingyen új, 6000 mondatos online gyakorlónkat ! www.kreativnyelv.hu

Hirdetés


