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December 30-án különleges gálaműsorral várta nézőit a Miskolci Nemzeti Színház. A ze-
nés színházi műfajok széles skáláját felvonultató esten az Operettszínház sztárja, Homon-
nay Zsolt és a Miskolci Nemzeti Színház művészei, Eperjesi Erika, Jancsó Dóra, Seres Ildikó, 
Varga Andrea és Szőcs Artur is felléptek. 

Szabó Tamás, a DVTK ügyvezetője (képünkön jobbról) a klub hivatalos honlapjának 
értékelte a napokban a 2016-os évet. A legfontosabb eredmények között az után-

pótlás központ átadását, az új stadion építésének megkezdését említette, vala-
mint azt, hogy döntés született az új multifunkciós sportcsarnok megépítéséről. 

DERMESZTŐ HIDEG JÖN  
– VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, EGYMÁSRA!
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„Igazi örömünnep,  
különleges zenei utazás…”

„Mérföldkövek  
a DVTK történetében”

BÚÉK           MISKOLC 2017! 
Fergeteges szilveszter  

a Szent István téren 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hétvégén 
rendkívül hideg idő várható, néhány megyében – köztük Borsod-Aba-

új-Zemplénben – mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Az extrém 
hideg számos veszélyt rejt magában, fontos, hogy ezekben a napokban 

kiemelten figyeljünk egymásra, a körülöttünk élő emberekre. 



Város

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Kovács Viktor ügyvezető, felelős szerkesztő: Szepesi Sándor | 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
Az év, amit magunk mögött ha-
gyunk, korszakhatár volt Miskolc 
életében – hangsúlyozta Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere a 
Miskolc Televízióban december 
24-én elmondott, ünnepi köszön-
tőjében. 

– Kedves miskolciak! Hölgyeim és 
Uraim! Szeretettel köszöntöm mind-
nyájukat az új év küszöbén! Több 
mint 20 év után végre elmondhatjuk, 
hogy Miskolcon már nem a munka-
helyek hiánya a legfőbb gondunk. És 
ha a jövő évre tekintünk előre, ak-
kor sokaknak – hál’ Istennek – nem 
azért fáj a feje, hogy vajon lesz-e vég-
re munkája az új esztendőben? Bi-
zony, nem így volt ez hat évvel ez-
előtt, de még három évvel ezelőtt 
sem. Az új év új kihívása és remény-
sége így most inkább a fizetésekről és 
a bérekről szól majd – hangsúlyozta 
Kriza Ákos. 

„Hátha, sikerül megvenni a gye-
reknek az új biciklit és hátha több 
jut a családnak?” Az ember ilyen. 
Ami megvan, azt már kicsit termé-
szetesnek veszi, s mindig a jövőbe 
tekintve, a többért, a jobb boldo-
gulásért akar dolgozni. És ez így 
helyes. Ez az élet rendje. Miskolc e 
téren is jól vizsgázott és reméljük 
2017-ben ismét lépünk egyet előre. 
Sokan és sokat dolgoznak érte. Az 
eredmények már látszanak a város 
gyarapodásán. Ezt a közös sikert 
megosztva, az áldozatos munka el-
ismeréseként, a közalkalmazottak 
idén év végi jutalmat kaptak; nagyra 
becsült szüleink, nagyszüleink pe-
dig 10 ezer forintos utalványt. S bi-
zony, a Salkaházi közösség Miskol-
con immár harmadik éve számíthat 
a város plusz tízezer forintjára – fo-
galmazott Kriza Ákos. 

– Reméljük az új évben, a város 
egyensúlyát nem veszélyeztetve, az 

előrelépés visszaköszön majd a bé-
rekben is.  De ez most az ünneplés, 
a pihenés, a család, a barátok ideje. 

Hogy erőt merítsünk és januárban új 
reményekkel lássunk munkához, Is-
ten segedelmével! Nagyon boldog új 

esztendőt kívánok minden miskolci-
nak! – zárta szavait Miskolc polgár-
mestere.

„REMÉLJÜK 2017-BEN ISMÉT LÉPÜNK EGYET ELŐRE…”

Miskolc közgyűlése 2016. decem-
ber 8-i ülésén elfogadta a járművel 
történő díjköteles várakozás sza-
bályairól szóló új rendeletet, amely 
2017. január 1-től lépett életbe. 
Ennek célja a forgalomszabályozási 
funkció erősítése, a mélygarázsok, 
a parkolóházak kihasználhatósá-
gának növelése és a légszennyezés 
csökkentése. 

A főbb változások: 
Nem emelkedik a bérletek ára, va-

lamint a sárga és a kék zóna parkolási 
díja sem. A kombinált bérletek meg-
vásárlói változatlan bérletár mellett a 
mélygarázsokat és a parkolóházat is 
használhatják. Csak a zöld zónában 
történő parkolás óradíja változik 340 
Ft-ról 400 Ft-ra. (Szegeden 480 Ft-ot, 
Debrecenben 440 Ft-ot., Győrben 
400 Ft-ot kell a belvárosi parkolásért 
fizetni.)

2017. január 1-től ingyenessé vált a 
parkolás szombaton Miskolc közigaz-
gatási területén, a kiemelt idegenfor-
galmi, közlekedési és kereskedelmi 
területek kivételével a Régió Park fel-
színi parkolóiban. Ez kedvezően hat-
hat a belvárosi üzletek forgalmára is.

Az év eleji bérletvásárláskor jelent-
kező torlódások elkerülése érdekében 
a lakossági és intézményi bérletek a 
következő év 20. napjáig érvényesek.

Az éves bérletek a lejárat előtt 
időarányosan visszaválthatók, júni-
us 30-ig benyújtott írásbeli kérelem 
alapján. Az intézményi bérletek ér-
vényességi ideje 15 percről 30 percre 
növekszik és a délutáni érvényességi 
periódus 15 óra helyett 14 órától kez-
dődik, a reggeli igénybevétel lehető-
sége pedig 10 óráig tart.

Az eddigi minimum 3 napra ér-
vényes turista parkoló bérlet helyett 
napi bérletet is lehet vásárolni. A 14 
óra után váltott napi bérlet a követke-
ző nap 18 óráig érvényes.

Az idegenforgalmi szempontból 
frekventált területen, a miskolcta-
polcai gyógyszertár és orvosi rendelő 
előtti parkoló október 1. – április 30. 
között díjmentes. Lakossági kérésre, 

illetve a forgalomszámlálási adatok 
alapján díjfizetési övezetbe kerülnek 
az Árok u., Mátyás k. 15-21., Petőfi u. 
városközpont felőli részén található 
területek, az alábbiak szerint 

• Pallos u. 10 számmal szembeni 
behajtó – Árok u. 5-7. sz. – Jókai Re-
formátus Általános iskola által kör-
bezárt terület – Kék zóna, összesen 
63 parkolóhely.

• Mátyás király utca 15-21., Kék 
zóna, összesen 21 parkolóhely.

• Szent István u. 21. sz., Hunyadi u. 
21. sz. és a Malomszög utca – Petőfi 
u. 2. sz. által körbezárt terület, Sárga 
zóna, összesen 124 parkolóhely.

• Selyemrét utca – Augusztus 20. 
utca – Bajcsy Zsilinszky u. 54-58. 
szám közötti behajtó – Augusztus 
20. utca 7. szám előtti terület – Lata-
bár utca.

A bevonással egyidejűleg az egysé-
ges tömbben történő forgalomszer-
vezés miatt, kék zónából sárga zóná-
ba kerül:

• Hunyadi u. Dajka G. u.- Kis-Hu-
nyad u. közötti szakasz,

• Szent István utca 11-21.
Az Aradi sétányon, illetve a Patak 

utca ÉMÁSZ előtti területen elkészí-
tett díszburkolaton tilos a parkolás, 
így ezek ki is kerültek a díjfizetős öve-
zetből.

Pontosították a rendeletben a bér-
letmegnevezéseket és azok felhaszná-
lását: a lakossági bérlet megnevezése 
kedvezményes lakossági bérletre, míg 
a gazdálkodó szervezetek egy parko-
lóra szóló bérlet megnevezése egy 
gépkocsira szóló kedvezményes bér-
letre változott.

Továbbra sem kell parkolási díjat 
fizetni Miskolc város ünnepén, azaz 
minden év május 11. napján, továbbá 
január 1. napján; március 15-én; hús-
véthétfőn, május 1-jén, Pünkösd hét-
főn, augusztus 20-án, október 23-án, 
november 1-jén (a Mindszenti Ró-
mai Katolikus és Evangélikus temető 
környékén minden év október 31. és 
november 2. napján is) és december 
24-én délután 16 órától, valamint de-
cember 25-én és 26-án egész nap.

Ne feledje: januártól változtak  
a parkolás szabályai!

Tizennégymillió forintból új par-
koló épült egy már meglévőt kibő-
vítettek és járdát is kialakítottak a 
Győri kapuban. Tizenkétmilliót a 
városi költségvetésből különítettek 
el a fejlesztésekre, a többit Hubay 
György a terület önkormányzati 
képviselője finanszírozta.

Hubay György szerint, a jó terve-
zés eredménye, hogy a központi ke-
retből még decemberre is jutott. – A 
városi költségvetés professzionáli-
san lett megtervezve, a választókör-
zetemben még decemberben is meg 
tudtuk örvendeztetni a lakókat. A 
legfontosabb fejlesztés – amely a leg-
több pénzbe is került – a Thököly ut-

cai parkoló kialakítása. Ez nagyon 
régi kérése, igénye az itt élő emberek-
nek, most mintegy 12 millió forintos 
keretből valósult meg – részletezte a 
képviselő. 

A nagyobb parkolóból kiállni is 
könnyebb. A Gálffy Ignác utcában 

egy meglévő parkolót bővítettek, ta-
vasszal pedig le is aszfaltozzák. A 
Kiss Ernő és Kalló utca között gya-
logosan is könnyebb lett a közleke-
dés. Itt egy lealapozott és kövezett új 
járda épült. A fejlesztések együtt alig 
egy hónap alatt készültek el.

TIZENNÉGYMILLIÓS FEJLESZTÉS A GYŐRI KAPUBAN

A portfolio.hu a hivatalos pályázati 
oldalon található aktuális statiszti-
kák alapján elkészítette a tíz legna-
gyobb beruházás rangsorát, amely 
Magyarországon a 2014-2020-as 
ciklusban európai uniós forrásból 
megvalósul. A lista élén csaknem 
148 milliárddal az M30-as autópálya 
Miskolc-Tornyosnémeti közötti sza-
kaszának megvalósítása található.

Míg a 2007-2013-as ciklusban a bu-
dapesti négyes metró építése emelke-
dett ki toronymagasan az EU-pénzből 
megvalósult legnagyobb beruházások 
rangsorában – 180 milliárd forint-
nyi támogatással – addig a mostani 
ciklusban alig marad el tőle 148 mil-
liárddal az M30-as autópálya Mis-
kolc-Tornyosnémeti közötti szakaszá-
nak megvalósítása – írja a Portfolio. 
A cikk szerint az összesítést azért vé-
gezték el, mert már 3 év eltelt a 2014-
2020-as uniós ciklusból és a pályáza-
tok döntő részét kiírta a kormány, így 
jól kirajzolódik az EU-támogatásból 
megvalósuló top10 magyarországi be-
ruházás rangsora. 

M30 Miskolc-Tornyosnémeti kö-
zötti szakasz megvalósítása – 147,6 
milliárd forint. A projekt keretében 

zajlik 2×2 sáv keresztmetszetű au-
tópálya előkészítése Miskolctól Tor-
nyosnémetiig. A szakasz a meglévő 
306. sz. főúti (Bosch-út) csomóponttól 
indul és a Tornyosnémeti-országha-
tár közötti projekt kezdőszelvényénél 

ér véget. A projekt előreláthatólag hat 
különszintű csomópontot, egy komp-
lex és két egyszerű pihenőhelyet, to-
vábbá az üzemeltetéshez szükséges 
mérnökségi telepet és egy tengelysúly-
mérő állomást tartalmaz.

A beruházási lista élén az M30-as  
Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasza
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Az új év első kisvasutas rendez-
vényeként január 21-én szomba-
ton ismét különvonatot indít az 
ÉSZAKERDŐ Zrt. Mahócára. 
A remélhetőleg szép téli tájban 
való kisvonatozás mellé érdekes 
programokkal készül a fónagy-
sági Bagoly-Vár Erdei Iskola is, 
elsősorban gyermekeknek és 
szüleiknek. A menetrend szerinti 
vonatok által nem járt szárnyvo-
nalon való vonatozásra minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

A program keretében reggel 
9:30-kor indul a kirándulóvonat 
Miskolc-Dorottya utcáról Mahó-
cára. Érkezést követően vezetett 
erdei séta indul a fónagysági Ba-
goly-Vár Erdei Iskolához, ahol a 
gyermekek és szüleik érdekes téli 
programokon vehetnek részt. A 
vasútbarátok számára a program-
mal egy időben – szép havas táj és 
megfelelő számú érdeklődő ese-

tén – Mahóca és Miskolc-Dorottya 
utca között fotósvonatot indíta-
nak, a vonal legszebb helyein tar-
tott fotó-megállásokkal.

A rendezvényt legalább 60 fő 
előzetes regisztrációja esetén tart-
ják meg. Fontos tudnivaló, hogy 
téli menetrend lépett életbe az 
ÉSZAKERDŐ Zrt. által üzemel-
tetett erdei vasutakon. A Lillafü-
redi Állami Erdei Vasúton 2016. 
november 1. és 2017. március 31. 
között csak szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon lesz menetren-
di közlekedés. Ez alól kivételt je-
lent a téli iskolai szünet december 
27. és 30. közötti időszaka, amikor 
munkanapokon is járnak a szerel-
vények. A következő hónapokban 
napi négy kisvonat indul Miskolc 
Dorottya utcáról: 10:15-kor, 11:30-
kor, 12:45-kor és 14:00 órakor. Ga-
radnáról vissza pedig 11:30-kor, 
12:45-kor, 14:00-kor és 15:15-kor 
kelnek útra a vonatok.

ZÚZMARA EXPRESSZ
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A Hámori tó már befagyott, de a 
borsodi folyókon még nincs ösz-
szefüggő jégpáncél. A tavak csak 
akkor alkalmasak téli sportok-
ra, ha a jég vastagsága több mint 
10 centiméter, sima felületű, nem 
olvadt és nem is mozog. A folyók 
jegére viszont egyáltalán nem lehet 
rámenni. A rendőrség körültekin-
tésre, fokozott óvatosságra int.

Óriási jégcsapok láthatók a lillafü-
redi vízesésnél. A csipkefüggöny vár-
hatóan még nagyobb és szebb lesz a 
hétvégére, mert erős lehűlés várható. 
Jeszenszky Antal ottjártunkkor ép-
pen süllőt vagy csukát szeretett vol-
na fogni, de ahhoz, hogy a zsinórt le 
tudja engedni a vízbe, át kellett vág-
nia a Hámori tó vastag jegét. A hely-
ben lakó férfi azt mondta, már három 
hete, hogy befagyott a tó. – Két héttel 
ezelőtt már rá lehetett menni, nagy-
jából tíz centis volt a jég. Jelenleg 22 
centiméteres és várható, hogy még 
„hízni” is fog. Ettől viszont még na-
gyon óvatosnak kell lenni – emelte ki 
Jeszenszky Antal.

Kovács István, az Észak-magyar-
országi Vízügyi Igazgatóság műsza-
ki referense elmondta, hogy a Sajón, 

a Tiszán illetve a Hernádon 2-4 centi 
part menti jég található, de nem ösz-
szefüggően. Jellemzően általában ott 
található pár száz méteren esetleg 
összefüggő jég, ahol a folyó kicsit le-
lassul, de ott is vékony. Fontos tudni, 
hogy a jégen tartózkodás feltételeit a 
hatóság ilyenkor fokozottan ellenőr-
zi. – Aki nem tartja be a megfelelő 
rendelkezéseket, szabálysértést követ 
el. A rendőrök akár helyszíni bírságot 
is kiszabhatnak, vagy feljelenthetik az 
illetőt, de általában inkább a figyel-
meztetés kategóriáját alkalmazzák a 
kollégák – mondta el Lasztóczi Pé-
ter, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr Főka-
pitányság kiemelt főelőadója.

A karácsonyi hangulatot árasztó, kí-
vül-belül feldíszített miskolci „csoda-
ház” adventi villamos november 30-
tól közlekedik, utoljára január 6-án, 
pénteken találkozhattak, utazhattak 
vele a miskolciak.

Az MVK Zrt. 202-es szerelvénye, 
azaz Miskolc adventi villamosa ismét 
nagyon népszerű volt. Látható ez az 
utasok visszajelzéseiből, a legnépsze-
rűbb közösségi oldalon található hoz-
zászólásokból, a helyi és az országos 
média érdeklődéséből és az utazók szá-
mából is. A hat héten keresztül közle-
kedő, több tízezer utast szállító jármű 
legnépszerűbb eleme idén a külső, házi-
kószerű megjelenés volt – emiatt kapta 
a „csodaház” nevet – de nagyon szeret-
ték az utasok a kandallót is, rengetegen 
szelfiztek előtte. A villamos ütközőjén 
pedig most is ott „tujázott” a Mikulás.

Miskolc város adventi villamosa a he-
lyi közlekedési vállalat Facebook olda-
lán – a „Csodaház lett Miskolc adventi 
villamosa” bejegyzéshez – 640 like-ot, 

közel 700 megosztást kapott és sok-sok 
kedves komment érkezett: „Szerintem 
Európa legszebb adventi villamosa!” 
„Szebb mint a tavalyi, minden elisme-
résem az alkotóknak!” „Megint csoda-
szépet alkottak, akiknek keze munkája 
benne van ebben a csodálatos alkotás-
ban. Igazán büszkék lehetünk rájuk! 
MŰVÉSZEK!” „Gyönyörű, örömmel 
látom, hogy ismét készítettek valamit az 
utazóközönségnek”.

Az adventi villamoson utazókat ismét 
több program várta. 2016. december 
3-án a Mikulás szállt fel krampuszával 
együtt, utazás közben szaloncukorral, 
színezővel, mesekönyvvel, karácsony-
fadísszel lepte meg a gyerekeket. No-
vember 27-én, december 4-én és 11-én 
a Miskolc Musical Műhely énekkel kö-
szöntötte az utasokat, december 17-én 
pedig flashmob keretében karácsonyi 
dalokat hallhatott az utazó közönség. 

Búcsúzik az adventi villamos

Elindult a jegesedés,  
de nagyon kell vigyázni!

Több lesz idén a hosszú hétvége: há-
rom háromnapos és két négynapos 
pihenővel lehet számolni. A hosz-
szabb szabadnapok a turizmusnak is 
jót tesznek. Miskolcon a legnépsze-
rűbb úti cél még mindig a Miskolcta-
polca Barlangfürdő – tavaly körül-
belül 15 ezerrel jártak itt többen, 
mint 2015-ben.

A magyar szó mellett most legin-
kább az oroszt lehet hallani a barlang-
fürdőben. Ők január elején ünneplik 

a karácsonyt, így rengetegen érkez-
nek ide kikapcsolódni és ünnepelni. A 
kedvelt miskolctapolcai fürdőben fo-
lyamatosan növekszik a vendégek szá-
ma. Tavaly csaknem 345 ezren jártak 
itt, körülbelül 15 ezerrel többen, mint 
tavalyelőtt. Miskolcon még mindig ez 
a legnépszerűbb turisztikai célpont.

 – Ez a népszerűség annak is kö-
szönhető, hogy az év fürdője lettünk – 
mutatott rá Lantos Zsuzsa fürdőveze-
tő. – Hál’ Istennek a rengeteg magyar 
mellett sokan érkeznek külföldről is, 

csoportokban. Jelenleg az oroszok szá-
ma a meghatározó. A Miskolctapolcai 
Strandfürdőt is egyre többen látogat-
ják: tavaly decemberben kétszer annyi-
an wellnesszeztek itt, mint 2015-ben. 
Az ünnepek után, januárban pedig az 
edzőterem forgalma is megnő.

A fürdők mellett továbbra is ked-
velt úti cél a Diósgyőri vár és Lillafü-
red, főleg a kisvasúttal. A KSH adatai 
szerint tavaly október végéig a vendé-
géjszakák száma több mint 30 ezerrel 
nőtt. Idén pedig még jobb adatokra 
számítanak, hiszen most több hosz-
szú hétvége lesz, mint tavaly. Három 
háromnapos és két négynapos pihe-
nővel lehet számolni. A MIDMAR 
Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint a 
hosszú hétvégék főleg a szezonon kí-
vüli időszakoknak tesznek jót.

 – A hosszú hétvégéken folyamato-
san teltházzal működtek a hoteljeink, 
panzióink és szerencsére a magánszál-
lásaink is. Minél több hosszú hétvége 
van tehát egy évben, annál több ilyen 
alkalom lesz – mondta el Nagy Júlia 
TDM menedzser.

TÖBB HOSSZÚ HÉTVÉGE, MÉG TÖBB  
TURISTA MISKOLCON



Pályázati felhívást tett közzé 
2016. szeptemberében a Miskolci 
Egyetem Szociológiai Intézete, 
„A magyar nők a párjukat ritkít-
ják” címmel. Erre a mottóra vár-
tak pályaműveket, műfaji meg-
kötés nélkül. 

– Bizarr mun-
kák érkeztek a 
bizarr kiírásra 
– mondta el Sza-
bó-Tóth Kinga 
i n t é z e t i g a z g a -
tó. – Kíváncsiak 
voltunk, ki, ho-
gyan értelmezi a 
ku lcsmondatot . 
Az volt a célunk, hogy felvessünk 
egy témát, amivel foglalkozni 
kell. A Szociológiai Intézet kül-
detése, hogy olyan fontos társa-
dalmi kérdéseket is kitárgyaljon, 
mint például a családok széthul-
lása, vagy a párkapcsolatokban 
hozott rossz döntések. Hisz-
szük, hogy a kérdésekről folyta-
tott kommunikáció megoldást is 
nyújthat a problémákra. Ez meg-
mutatkozik a több éve indított 
előadássorozatunk hatásában is. 
A kurzusok után maguk a diákok 
számolnak be arról, hogy sokkal 
tudatosabban és ezáltal jobban 
alakítják kapcsolataikat, mint 

addig – hangsúlyozta Szabó-Tóth 
Kinga.

A díjátadó ünnepséget csütörtö-
kön tartották a Miskolci Egyetem 
Sopron termében. Horváth Zita ál-
talános rektorhelyettes köszöntése 

után bemutatták a Térerő Közössé-
gi Alapítvány a városunkért szerve-
zetét, amely az első helyezett díját, 
ötvenezer forintot ajánlott fel. Első 
helyezést ért el Keserű Balázs instal-
lációja (budapesti Leövey Klára 
Gimnázium), második lett Riczuné 
Soltész Boglárka fotóművész kép-
sorozata (Sopron) harmadik pedig 
Vargáné Jánosházi Éva magyar-an-
gol szakos magántanár, aki egy sa-
ját élményeken alapuló novellát írt 
egy családban élő nő egy napjáról. 
Különdíjat nyert Képes Anett szo-
ciális munkás-hallgató, aki verset 
küldött be, egy nő elhagyatottságá-
ról, szerelmi kapcsolatban.

Hirdetés

Közélet Miskolci Napló4
„A magyar nők  
a párjukat ritkítják”

A hagyományokhoz híven idén is 
fergeteges szilveszteri bulit rende-
zett az önkormányzat a belváros-
ban. Miskolciak ezrei búcsúztatták 
az óévet a Szent István téren. 
Fellépett a Bohemian Betyars, 
Kowalsky meg a Vega és nem ma-
radt el az utcabál sem. A miskolci 
bulik messze földön híresek, s bár 
idén nagyon hideg időt jósoltak, 
most is rengetegen mentek ki a bel-
városba, hogy méltón búcsúztassák 
az óévet. Szóltak a trombiták – és a 
zene – durrogtak a pezsgősüvegek. 

BÚÉK Miskolc 2017! 

Az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat előrejelzése 
szerint a hétvégén rend-
kívül hideg idő várható, 
néhány megyében – köz-
tük Borsod-Abaúj-Zemp-
lénben – mínusz 20 fok alá 
csökkenhet a hőmérséklet. 
Az extrém hideg számos 
veszélyt rejt magában, fon-
tos, hogy ezekben a napok-
ban kiemelten figyeljünk 
egymásra, a körülöttünk 
élő emberekre. 

Az ország felké-
szült a rendkívüli 
hidegre, a hajlék-
talanellátó rend-
szer, valamint a 
Belügyminisztéri-
um (BM) irányí-
tása alá tartozó 
szervezetek mun-
katársainak felké-
szítése megtörtént, 
a földgázellátás 
pedig folyamatos – mondták 
el az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma (EMMI), a BM és 
a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (NFM) államtitkárai 
pénteken, Budapesten. 

Czibere Károly, az Emmi 
szociális ügyekért és társa-
dalmi felzárkózásért felelős 
államtitkára kiemelte, a kor-
mány mindent megtesz annak 
érdekében, hogy senkinek se 
kelljen az utcán éjszakáznia, 

országszerte 11 100 férőhely 
áll a hajléktalanok rendelke-
zésére. Az utcai szociális szol-
gálatokból jelenleg 83 műkö-
dik. Feladatuk az életmentés: 
ha tudomásukra jut, hogy va-
lakinek a testi épsége veszé-
lyeztetett, meleg helyre segítik 
a rászorulót. Megerősítették 
a regionálisan működő disz-
pécserközpontokat, figyelik a 
szállók, átmeneti melegedők 
kihasználtságát.  Czibere Ká-
roly felhívta a figyelmet, hogy 

a hideg az egyedül élőket, idő-
seket is fenyegeti, akiket szin-
tén nem hagy magára a kor-
mány.  A szociális törvény 
rögzíti az önkormányzatok 
felelősségét: ha valakinél testi 
épséget fenyegető veszélyez-
tetettség alakul ki, az önkor-
mányzatoknak soron kívül 
kell intézkedniük, valamint 
jelzőrendszert is működtetni-
ük kell ebben az időszakban – 
hangsúlyozta. 

Az államtitkár felhívta a 
lakosság figyelmét, ha utcán 
fekvő, kihűlésnek kitett em-
berekkel találkoznak, hala-
déktalanul értesítsék a család-
segítőt, az önkormányzatot 
vagy a diszpécserszolgála-
tot, illetve hívják az ingyenes 
107-es vagy 112-es telefon-
számot. A diszpécserszolgá-
latok és a hajléktalanellátók 
működésével kapcsolatos in-
formációk megtalálhatók a 
www.diszpecserportal.hu és 

a www.hajlekta-
lan.info oldalon. 
Pogácsás Tibor, a 
BM önkormány-
zati államtitká-
ra elmondta, az 
országos ren-
dőr főkapitá ny, 
valamint a bel-
ügyminiszter uta-
sította a rendőrö-
ket, polgárőröket 
és polgármestere-

ket, hogy különösen figyel-
jenek oda a településükön 
egyedül élő, rászoruló, idős 
emberekre. 

Aradszki András, az 
NFM energiaügyért fele-
lős államtitkára közölte, a 
Magyarországra irányuló 
földgázszállítás folyamatos, 
nyomáscsökkenést nem ta-
pasztaltak és erre vonatko-
zó előrejelzés sem érkezett a 
partnerszolgáltatóktól.

MIVÍZ KFT. A MISKOLC HOLDING ZRT. TAGJA

Téliesítés fagykárok ellen
Kiemelten fontos a vízmérő akna és a házi vízvezetékek fagy elleni védelme

Télen a fagypont alatti hőmérséklet je-
lentős károkat okozhat a szabadon ha-
gyott vízvezetékekben. A csövekben 
megfagyó víz szétrepesztheti a vezeté-
ket, így csőtörést, vízelfolyást okozhat a 
talajban vagy fűtetlen pincékben talál-
ható vízmérőkben, sőt a falakon belüli 
vízvezeték-hálózatban is.

Érdemes idejében megtenni a szüksé-
ges óvintézkedéseket, hogy elkerüljék a 
hideg hatására bekövetkező mérő-meg-
hibásodást vagy a helyreállítás, illetve a 
vízelfolyás miatt jelentkező magasabb víz-
díjszámla költségét.

A fagy leginkább a néhány milliméteres 
vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket 
veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen 
fontos!

A zord időjárás beköszönte előtt célszerű 
elvégezni a kertekben, udvarokban lévő víz-
vezetékrendszer víztelenítését, tanácsos a 
vízmérő aknát, az udvari kifolyót és a lakatlan 
ingatlanok vezetékrendszerét védeni szétfa-
gyása ellen. A tönkrement szerkezetek cseré-
je a felhasználó többletkiadása.

Az akna fagy elleni védelméhez szigetelni 
kell az akna tetejét, melyet érdemes hőszi-
getelő anyaggal – például hungarocellel, ni-
kecellel – beborítani. A vízmérők leolvasása 
miatt arra azonban figyelni kell, hogy a víz-

mérő számlapja szabadon maradjon, illetve 
az aknafedél is mozgatható legyen. Ha a ker-
ti vízóra fedlapja törött vagy hiányzik, a fel-
használónak gondoskodnia kell a pótlásáról.

Az udvari kifolyók víztelenítése is elenged-
hetetlen a fagyok beállta előtt. Ugyanígy 
gondoskodni kell a hétvégi házak, üdülők, 
fűtetlen garázsok, lakatlan ingatlanok rend-
szereinek víztelenítéséről is.

A MIVÍZ Kft. javasolja a rendszeres elle-
nőrzést: nézzenek be a vízaknába, valamint 
figyeljenek arra, hogy az aknában lévő víz-
óra fedele mindig lehajtott állapotban le-
gyen. Ha vizet találnak az aknában, zárják ki 
az adott szakaszt és azonnal hívjanak szak-
embert, aki megállapítja a vízfolyás okát és 
meghatározza a javítás módját.

A fagy elleni védekezés és a házi vízveze-
tékrendszer karbantartása, védelme a fel-
használó feladata és érdeke!

Dermesztő hideg jön – vigyázzunk  
magunkra, egymásra!



Karácsonyfával, ajándékkal és a 
Miskolci Nemzeti Színház művé-
szeinek műsorával várták decem-
ber 22-én a miskolci szépkorúakat 
a Művészetek Házában. A Salka-
házi karácsony elnevezésű rendez-
vény a Salkaházi Sára Program 
tavalyi, évzáró eseménye volt. 

Kriza Ákos polgármester köszön-
tő beszédében hangsúlyozta, ilyen, a 
szépkorúak tiszteletét, megbecsülését 
kifejező, nyugdíjasokat támogató vá-
rosi program – amelynek a Salkaházi 
nevet adták – csak Miskolcon létezik. 

– Az ország más részében való-
színűleg nem is tudják, mit jelent 
az a kifejezés, hogy Salkaházi kará-
csony. De mi itt, Miskolcon nagyon 
jól tudjuk, és azt is, mit jelent a Sal-
kaházi-közösség. Az elmúlt három 

évben, amióta a programot létrehoz-
tuk, számtalan programon vehettek 
részt ennek a közösségnek a tagjai 
– hangoztatta Kriza Ákos. Miskolc 
vezetése ugyanis mindig fontosnak 
tartotta, hogy a tízezer forintos jut-
tatás mellé, kulturális, szórakoztató 
eseményeket is szervezzen a Salka-
házi Program keretében, a résztve-
vők számára. Ezek mindig nagy 
sikert aratnak és évről-évre új ele-
mekkel színesítik. Az elmúlt évben 

például kirándulhattak a szépkorú-
ak kisvonattal Lillafüredre, indul-
hattak szórakoztató főzőversenyen, 
kikapcsolódhattak szüreti mulat-
ságon és más hatalmas érdeklődés-
nek örvendő, zenés rendezvényeken. 
–  Ahogyan azt 2014-ben mondtuk, 
közösséget építünk és építettünk. Ez 
a közösség pedig nagyon erőssé vált, 
mintául szolgálhat a fiatalabb gene-
rációknak is – tette hozzá Miskolc 
polgármestere. 
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Karácsonyi meglepetés 
háromszáz gyermeknek
Nagyszabású műsor keretében 
vehette át háromszáz gyermek az 
ünnepek előtt a Lillafüredi Sport- 
és Kalandparkban azokat az aján-
dékokat, amelyeket a Jam Kávézó, 
a RádióM és a Vöröskereszt közös 
jótékonysági akciójának kereté-
ben gyűjtöttek össze számukra.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, élményekkel és ajándékok-
kal kívánta felejthetetlenné tenni 
több száz borsodi gyermek kará-
csonyát a Jam Kávézó és a RádióM. 
Ennek érdekében ajándékgyűjtést 
szerveztek, amelyhez a megyei Vö-
röskereszt is csatlakozott. –– Első-
sorban olyan rászoruló családok 
gyermekeinek szeretnénk segíte-
ni ezzel az akcióval, akiknek más 
módon talán nem lesz lehetőségük, 
hogy élményekhez, ajándékokhoz 
jussanak az ünnep idején - mondta 
el Grubert Roland megyei igazgató.

December 23-án, a Lillafüredi 
Kalandparkban vehették át a gye-
rekek az ajándékokat, nagyszabá-
sú műsor keretében. A programhoz 
civilek, vállalkozók és művészek is 
csatlakoztak. Konczvald István öt-
letgazda, a Jam Étterem és Kávézó 

tulajdonosa elmondta, már három 
éve gyűjtenek ajándékokat az étte-
remben. – Éjjel még nagyon sokáig 
szelektáltuk a játékokat, hogy nem 
és kor szerint csomagolhassuk ösz-
sze a gyerekeknek, amiket már no-
vember végétől gyűjtöttünk – nyi-
latkozta.

Sok más mellett volt lézerharc, 
bohócműsor, kapura lövés, beszél-
getés a DVTK kosaras lányaival, 
ének- és tánctanulás. Kutyás bemu-
tatót tartott a Baráthegyi Major-
ság is, Szabó Levente, a létesítmény 
animátora tizenegy helyszínre ál-
lította össze a különleges progra-
mokat a kicsiknek. A gyerekek egy 
teljes napot töltöttek a kalandpark-
ban, ahol a mozgási lehetőségek és 
ajándékok mellett forró teával, me-
leg kakaóval és szendvicsekkel vár-
ták őket.

Ezúttal is vendégül látták 
az ünnepek előtt az Ady 
Endre Művelődési Házban 
a rászorulókat a szegények 
karácsonyán.

Mintegy százan vettek 
részt a rendezvényen, ahol 
ünnepi vacsorával, zenével, 
ajándékcsomagokkal várták 
őket. – Azt kívánom, hogy a 

szeretet forrásához máskor is 
jussanak el és fogadják el a ki-
nyújtott kezeket. Ennek a ka-
rácsonyi vacsorának az a cél-
ja, hogy az emberek érezzék 
azt a szolidaritást, ami felé-
jük irányul, hogy amikor sok 
gonddal, bajjal telnek a nap-
jaik, legalább karácsony táján 
érezzék ennek a szeretetnek a 
melegét, ami kicsit a szívüket 

és lelküket is megmelengeti – 
mondta el Mikolai Vince pá-

pai prelátus, főesperes, diós-
győri plébános.

Az eseménynek lassan har-
mincéves hagyománya van, 
azóta folyamatosan bővül a 
szervezők, támogatók köre. 
A szegények karácsonyát elő-
ször 1989-ben a diósgyőri 
egyházközség Kolping csa-
ládja szervezte meg, a diós-
győri plébánia közösségi há-

zában. 1994-től az Ady Endre 
Művelődési Ház ad otthont 
a rendezvénynek, amely a 
szervezésben is jelentős sze-
repet vállal. Évről-évre száz 
vendégnek adnak vacsorát, 
ajándékcsomagot és ünnepi 
műsorral is kedveskednek. 
2015-től a Kolping család he-
lyére az Élhető Diósgyőrért 
Egyesület lépett be szerve-
zőnek. A támogatók között 
vannak politikusok – Kovács 
László és Novák Józsefné ön-
kormányzati képviselők – se-
gíti a rendezvényt a Német 
Kisebbségi Önkormányzat, 
az Élhető Diósgyőrért Egye-
sület, a Diósgyőrért Közhasz-
nú Alapítvány, az Építeni az 
Egyházat Alapítvány, a Ta-
lizmán Étterem, a diósgyőri 
római katolikus plébánia, 
valamint a KDNP miskolci 
szervezete. 

Helyreállították az Avasi Mű-
emlék Református Templom 
orgonáját. A hangszert Ang-
ster József építette 1895-ben. 
A felújított, két manuálos 
hangversenyorgonát hálaadó 
ünnepi istentiszteleten adták 
át és mutatták be a közelmúlt-
ban érdeklődőknek – adta hí-
rül a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület honlapja. 

A kiváló akusztikájú avasi re-
formátus templomban 1963 óta 
rendszeresen adnak hangverse-
nyeket. Az időközben elhaszná-
lódott hangszert többször pró-
bálták felújítani, sikertelenül, 
ezért helyette 2006-ban egy új 
orgonát építettek a templom 
nyugati szárnyában.

A gyülekezet úgy döntött, 
újból megkísérli 
az Angster-orgo-
na helyreállítá-
sát, melynek ér-
dekessége, hogy 
legnagyobb sí-
pja több méte-
res, a legkisebb 
pedig mindösz-
sze néhány centi-
méteres. A Békés 
Balázs vezette 
dunakeszi orgo-

naépítő üzem szakemberei 
eredeti formájában állították 
helyre. A beruházás több mint 
20 millió forintba került, me-
lyet állami pályázatból, egy-
házkerületi-, egyházmegyei 
támogatásból és adományok-
ból finanszíroztak. – Az ava-
si műemlékegyüttes, beleért-
ve a templomot és az orgonát 

Miskolc városának egy olyan 
kincse, amivel európai váro-
sok közül is csak nagyon kevés 
büszkélkedhet. Különösen így, 
hogy a templomban két orgo-
na szól, most már akár egy-
szerre is” – mondta el Han-
góné Birtha Melinda avasi 
lelkipásztor. Úgy fogalmazott: 
„Jézus az, aki összefogja a mi 

jó szándékainkat 
és arra hív, hogy 
építsük együtt azt 
a templomot, kö-
zösséget, mely-
nek a közepe Ő 
maga”. Az orgo-
nát megáldotta 
Szőnyi Tamás re-
formátus esperes, 
majd Sepsy Ká-
roly adott ünnepi 
hangversenyt.
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„A Salkaházi közösség mintául szolgálhat 
a fiatalabb generációk számára”

Január 1-jével megváltozott a 
Szent Anna templom vasárnapi 
miserendje. Ezentúl 7, 9, 10.30 és 18 
órai kezdettel lesznek szentmisék. 

A Kolping Akadémia követke-
ző programjára január 9-én, hétfőn 
18.30 órai kezdettel kerül sor a Szent 
Anna Kolping házban. Sergély István 

ny. egri érsek a fatimai jelenések 100. 
évfordulója alkalmából tart előadást. 
A doni áttörés áldozatainak emlékére 
mutatnak be szentmisét a Szent Anna 
templomban január 15-én, vasárnap, 
a fél 11 órai szentmise keretében.

Január 8-án, 18.30 órától, a Mis-
kolc Televízió „HívőSzó” című mű-

sorában főpapi Szent Liturgiát köz-
vetítenek a Búza téri görög katolikus 
székesegyházból. Utána vízszentelé-
si szertartást láthatnak a Sajó folyó-
nál, az ünnepi szent szolgálatot a 
miskolci egyházmegye főpásztora, 
főtisztelendő Orosz Atanáz megyés-
püspök vezeti.

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

Az akció érvényes: 
2017. 01. 07-től 2017. 01. 13-ig 

Amodent fogkrém, 100 ml, 2490 Ft/l 249 Ft

Signal fogrém, 75 ml, 3722 Ft/l 279 Ft

Baba testápoló, 400 ml, 1948 Ft/l 779 Ft

Dove tusfürdő, 250 ml, 2556 Ft/l 639 Ft

Dove testápoló, 400 ml, 2748 Ft/l 1099 Ft

Flóraszept  pump. fürdő, konyha tiszt., 
 750 ml, 883 Ft/l 659 Ft

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

Ariel mosópor, 3 kg, 833 Ft/kg 2499 Ft

Tomi foly. mosógél, 1,32 l, 758 Ft/l 999 Ft 

Sensil mosógél, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft

Szavó penész elleni szer, 0,5 l, 2198 Ft/l 1099 Ft

Bref power aktiv, blue aktiv, duo pack, 299 Ft/db 599 Ft

Mosószóda 1 kg 379 Ft

ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,   
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, 
+36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu 

KIDOBOTT FENYŐFÁK  
ÖSSZEGYŰJTÉSE

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, Miskolc város területén a ki-
dobásra került fenyőfák gyűjtésére 2017. januárban a mai napot követően 
az alábbi szombati napokon kerül sor a társasházi övezetekben:

 
2017. 01. 14.  | 2017. 01. 21. | 2017. 01. 28.

 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a szombatonkénti gyűj-

tést csak a társasházi lakóterületeken végezzük. Kérnénk a társas-
házak és lakásszövetkezetek képviselőit, hogy a gyorsabb és hatéko-
nyabb munkavégzés érdekében a lakótársakkal egy helyre gyűjtsék 
össze a fenyőfákat. A magánházas övezetben a megszokott kommu-
nális hulladék gyűjtési napokon az edény mellé helyezett fenyőfákat 
január végéig folyamatosan gyűjtjük össze.

 A MiReHuKöz Nonprofit Kft. karitatív céllal felajánlja a lakosság részé-
re, hogy a szombati járatokkal összegyűjtött fenyőfákat tüzelőanyag-
ként felhasználhatják. Az összegyűjtött fenyőfákat a Hejőpapi Regio-
nális Hulladékkezelő Központba szállítjuk, ahol a karitatív céllal fel nem 
használt mennyiség aprítást követően komposzt struktúraanyagként 
kerül majd hasznosításra.

  Együttműködésüket köszönjük!

MiReHuKöz Nonprofit Kft.

ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,   
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, 
+36 70/463-7714. 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:

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

KARBANTARTÓ
Főbb feladatok:

•  Az üzemi technológiai gépsor folyamatos karbantartása
•  A gépek, berendezések üzemszerű működésének felügyelete
•  Napi, heti, havi karbantartások tervezése, felügyelete
•  Kapcsolattartás a szervízekkel

Elvárások:
• Erősáramú berendezés szerelői végzettség 

Előny:
• Elektrotechnikus villamosmű kezelői végzettség
• Hulladékgyűjtő és -szállító képesítés megléte
• Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány

Ajánlatunk:
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Állandó jövedelem

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
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Új eszközökkel gazdagodtak a 
sikerrel pályázó önkéntes tűzoltó 
egyesületek Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében. A Kazincbarcikai és 
a Miskolci Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség területén működő nyer-
tes önkéntes szervezetek képviselői 
december 23-án vették át a támoga-
tásokat.

Lipták Attila megyei katasztró-
favédelmi igazgató a Miskolci Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokságon 
adta át a pályázaton nyert támoga-
tásokat a borsodbótai, a borsodná-
dasdi és a mádi önkénteseknek. Az 
egyesületek a működési költségek 
elszámolására, szertárépítésre és 
felújításra használhatják fel az el-

nyert pénzösszeget. Az anyagi tá-
mogatáson túl védő- és technikai 
felszereléseket, eszközöket is kap-
tak a pályázók, amelyek növelik a 
beavatkozási hatékonyságot.

A BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság és a Magyar 
Tűzoltó Szövetség idei pályázatán 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
huszonöt önkéntes tűzoltó egyesü-
let pályázott sikeresen. Az összesen 
16.613.862 forint értékben elnyert 
támogatást tűzoltási, műszaki men-
tési tevékenységükhöz szükséges 
technikai eszközparkjuk javítására, 
valamint az üzemeltetési költségek 
és az önkéntes tűzoltók oktatására 
fordíthatják. 

Ünnepi állománygyűlést tartott 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
december 23-án. 

A rendezvény adományozással in-
dult, a miskolci Robert Bosch Power 
Tool Kft. Elektromos Kéziszerszám 
Gépgyár felajánlott egy dízel és egy 
elektromos szivattyút a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövet-
ségnek. Az adományozó okiratot 
Fükő László, az elektromos kéziszer-
szám gépgyár ügyvezető igazgatója 
és Gulácsi Lajos, a tűzoltó szövetség 
elnöke írta alá. 

Ezt elismerések átadása követte. 
Magyarország belügyminisztere a 
katasztrófavédelem hivatásos állo-
mányában töltött 30 éves szolgálata 
és eredményes munkája elismerésé-
ül szolgálati jelet adományozott Szu-
nyog Zoltán tűzoltó ezredesnek, a 
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgató-helyettesének, 
valamint Nácsa Bálint tűzoltó alez-
redesnek, a Szerencsi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság tűzoltóparancs-
nokának.

A BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság főigazgatója 
eredményes munkája elismerése-
ként, ötvenedik születésnapja alkal-

mából tárgyjutalmat adományozott 
Ladányi Lóránt tűzoltó őrnagynak, 
a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság katasztrófavédelmi 
megbízottjának.

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója 40 éves 
szolgálati jogviszony után jubileumi 
jutalomban részesítette Tóth Dezső 
tűzoltó alezredest, a megyei főfel-
ügyelőség polgári védelmi főfelügye-
lőjét.

Lipták Attila tűzoltó dandártábor-
nok a III. Országos Tűzmegelőzési 
Szakmai Vetélkedőn elért egyéni I. 
és csapat III. helyezésért tárgyjuta-
lomban részesítette Gabóczi Tibor 
c. tűzoltó őrnagyot, a Miskolci Ka-

tasztrófavédelmi Kirendeltség ható-
sági kiemelt főelőadóját.

A csapatversenyben elért III. he-
lyezésért tárgyjutalomban részesí-
tette Tóth János tűzoltó századost, az 
Encsi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség hatósági kiemelt főelőadóját, va-
lamint Laskai Gábor tűzoltó hadna-
gyot, a Miskolci Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség hatósági főelőadóját.

Az állománygyűlést a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgató zárta be-
szédével, amelyben összefoglalta a  
szervezet idei kiemelkedő teljesítmé-
nyét és eredményeit, megköszönte az 
állomány 2016. évi munkáját és kel-
lemes ünnepeket, sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánt.

Egészséges újszülöttet találtak Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház előtt kihelyezett inkubátor-
ban december 24-én este - közölte Csiba Gábor, az intézmény főigazgató 
főorvosa.  A 3360 grammos, 50 centiméteres kisfiú a kórház koraszü-
lött osztályára került, a nővérek a Karácsonyi Zétény nevet adták neki 
- mondta el Csiba Gábor. A főigazgató-főorvos arról is beszámolt, hogy 
a kórház főbejárata előtt 1998-ban elhelyezett inkubátorban ez a kisfiú 
volt a tizenkettedik újszülött, akit találtak.

Több rendőrautó zárta le az utat csütörtökön este a miskolci Hősök 
terénél. A helyszínen tűzoltók dolgoztak, a viharos erejű szél ugyanis 
megbontotta a minorita templom lemezborítását, a helyszínt a ren-
dőrök biztosították.

Január 5-én napközben is viharos 
erejű széllökésekre figyelmeztetett 
az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat. Szabó Csilla, a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője ér-

deklődésünkre elmondta, az első 
ezzel kapcsolatos, komolyabb mis-
kolci káreseményről, a minorita 
templom lemezborításának meg-
bontásáról csütörtökön késő dél-

után kaptak jelzést. Dojcsák Dávid, 
a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóság szóvivője úgy nyilatkozott, az 
eset fél 5 körül történt, a helyszín-
re gyorsan kiérkeztek a tűzoltók és 
megkezdték a megbontott, veszé-
lyessé vált elemek eltávolítását. A 
környéket lezárták, nehogy a lehul-
ló lemezdarabok sérülést okozzanak 
valakinek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság toborzócso-
portja a 2017-es esztendőben is folya-
matosan tájékoztatja, azokat, akik a 
határvadász-képzés iránt érdeklőd-
nek. A személyes találkozókon kívül 
a haza szolgálata iránt elhivatottsá-
got érzők a 46/511-586-os telefonszá-
mon is feltehetik a kérdéseiket a le-
hetőségekről és a felvételi eljárásról.

A határvadász-képzéssel kap-
csolatban nemcsak a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Humánigazgatási 

Szolgálatán, hanem a helyi rendőr-
kapitányságokon, illetve a Rendőr-
ség hivatalos honlapján is tájékozód-
hatnak az érdeklődők. 

Határvadásznak bárki jelentkez-
het, aki elmúlt 18 éves, büntetlen 
előéletű, érettségizett és van beje-
lentett állandó magyarországi lak-
címe. A jelentkezőknek pszichikai 
és fizikai tesztet is teljesíteniük kell. 
Aki megfelel, hat hónapos kiképzé-
sen vesz részt, ez alatt az idő alatt 
150 ezer forintos juttatást kap. Az 
első két hónap után egy modulzáró 

vizsgát kell teljesíteni, aki itt 
megfelel, a készenléti rendőr-
ség határvadász bevetési osz-
tályának valamelyikébe kerül 
kinevezésre. Itt az illetménye 
220 ezer 300 forintra emel-
kedik. Ehhez jöhetnek még 
egyéb pótlékok, nyelvpótlék, 
készenlét, túlszolgálat. Emel-
lett cafetéria, költségtérítés, 
lakhatási támogatás, ruha-
pénz, ingyenes utazás és ked-
vezményes mobiltelefon is jár 
a határvadászoknak.

Támogatás  
az önkénteseknek

MÉG MINDIG LEHETSZ HATÁRVADÁSZ!

Újszülött a megyei  
kórház inkubátorában

Megbontotta a minorita templom tetejét 
a viharos erejű szél

Adományozás, elismerések  
átadása és ünnepi köszöntés
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Szabó Tamás, a DVTK ügyvezetője a klub hivatalos honlapjának értékel-
te a napokban a 2016-os évet. A legfontosabb eredmények között az után-
pótlás központ átadását, az új stadion építésének megkezdését említet-
te, valamint azt, hogy döntés született az új multifunkciós sportcsarnok 
megépítéséről. 

– Labdarúgásban az észak-magyaror-
szági régió MLSZ által kijelölt központja 
lettünk, Salgótarján és Eger hivatalosan 
is a DVTK család tagja lett. Kosárlab-
dában évtizedek után Magyar Kupát 
nyertünk, jégkorongban újabb bajnoki 
címet ünnepeltünk és újra van első osz-
tályú asztalitenisz és sakk csapata is a 
DVTK-nak. Sok más olyan terület van 
még, amelyben jelentős előrehaladást 
értünk el, de ezek talán kevésbé látvá-
nyosak és érdekesek a szurkolóink szá-
mára – emelte ki Szabó Tamás.

Labdarúgás
– Beszéljünk először a labdarúgás-

ról. Mondhatjuk, hogy hektikus volt a 
csapat szereplése?

– Kár lenne tagadni, sok álmatlan 
éjszakánk volt emiatt. Jobb teljesít-
ményt várnak el a tulajdonosaink, 
szponzoraink, szurkolóink, de ter-
mészetesen mi is saját magunktól. 
Sajnos több olyan játékosunk van 
a keretben, akinek vezető szerepet 
szánt a szakmai stáb, de ők mélyen a 
tudásuk alatt teljesítettek. Tavasszal 
nagyobb részüknek még megadjuk 
a lehetőséget, hogy bebizonyítsák az 
ősz csak egy kisiklás volt. A többiek-
től már a télen elbúcsúzunk. 

– Mennyire vagy elégedett a tavaszi 
és az őszi szerepléssel?

– Tavasszal volt egy kis előrelé-
pés, de ez a pozitív folyamat az is-
mert okok miatt megtört. Horváth 
Ferencnek nem sikerült a csapattal a 
bajnokság első harmadában az ered-
ményességben javulást elérni annak 
ellenére, hogy sok energiát fektetett 
a felkészítésbe és minden lehetséges 
segítséget megkapott. Miután el-

küldtük a csapatot egy szezon köz-
beni mini edzőtáborba sokat javult 
a helyzet és utána már született né-
hány jobb teljesítmény. De ennél 
még sokkal több kell.

– Ha lesznek távozók, nyilván lesz-
nek érkezők is. 

– Igen, de nem lesz népvándorlás, 
mert a pénzügyi lehetőségeink kor-
látozottak. Keressük a számunkra 
megfizethető, hiányposztokon be-
vethető játékosokat, de csak olyano-
kat igazolunk, akik azonnal a kezdő-
csapatban kaphatnak helyet. Nagy 
erősítés lesz az is, ha sérültjeink fel-
épülnek, illetve reményeim szerint 
a fiatal tehetséges játékosainknak is 
több lehetőséget ad majd a szakmai 
stáb tavasszal a bizonyításra.

– Mi a csapat célja tavasszal?
– A bajnokság első harmadának 

bukdácsolása után a biztos bennma-
radás kivívása tűnt reális célnak, de 
az utolsó néhány mérkőzésen vol-
tak biztató jelek arra nézve, hogy 
felzárkózhatunk a középmezőny-
höz. Én ennél is bizakodóbb vagyok, 
egy jó felkészülés után sok szép per-
cet okozhat még tavasszal a csapat 
a szurkolóinknak! Igazi, a csapatot 
és a közönséget újra összekovácsoló 
sikereket tavasszal a Magyar Kupa 
hozhat nekünk, mivel nem titok, 
hogy ha már idáig lejutottunk, ak-
kor 2014 után szeretnénk ismét dön-
tőt játszani! Még fontosabb cél, hogy 
a 2017/18-as bajnokságra ütőképes 
csapat álljon össze a tavasz folyamán.

– Veretlenül vezeti a bajnokságot 
és jó eséllyel pályázik a feljutásra a 
DVTK idén nyáron indított női csa-
pata. Mik a tervek a női szakággal rö-
vid és hosszútávon?

– Mindenképpen pozitív, hogy 
ilyen sikeres a női szakág, és itt a je-
lenlegi szakmai vezetés eltökélt mun-
kája mellett meg kell köszönnünk, 
hogy Sárréti Géza hosszú évek áldo-
zatos munkájával építette fel a csapat 
magját, így a mostani sikereket is ő 

alapozta meg. A másodosztályban 
ahol a csapat jelenleg szerepel, sehol 
sincsenek a diósgyőrihez még csak 
hasonló profi feltételek sem, ezért a 
feljutás alapvető elvárás volt már a 
szezon elején. Nem kérdés, hogy a 
2017/18-as szezont az első osztály-
ban fogjuk kezdeni, de továbbra is 
elsődlegesen a helyi utánpótlásra 
épül majd a csapat. Természetesen 
középtávon szeretnénk a bajnokság 
élcsapataihoz, az FTC-MTK kettős-
höz felzárkózni és nemzetközi kupa-
mérkőzéseket is játszani, de ez nem 
megy egyik évről a másikra.

Kosárlabda
– A DVTK Alunvent tavasszal 22 

év után nyert ismét Magyar Kupát, 

ez egy óriási eredmény, a pohár azon-
ban minta csak félig lenne tele. Rosz-
szul látom?

– Nem lehetünk elégedetlenek egy 
olyan szezonnal, amely évtizedek óta 
nem látott sikereket hozott. A Ma-
gyar Kupa győzelem mellett 12 mér-
kőzésből 11-et megnyertünk az Eu-
rópa Kupában és ezzel az EK mezőny 
5. helyén végeztünk, amire még soha 
semmilyen sportágban sem volt pél-
da megyénkben. A bajnoki cím el-
nyerésére is komoly esélyünk volt, de 
sajnos azzal, hogy a két kezdő cen-
terünk súlyos több hónapos kiesést 
eredményező sérülést szenvedett 
elúszott a lehetőség.

– Jelenleg ötödik helyen áll a csapat, 
ez az év, ez a bajnokság azonban sok 
szempontból más, mint a korábbiak. 
Hol helyezkedik el a mezőnyben az 
Aluinvent DVTK jelenleg?

– Pénzügyi lehetőségek terén nem 
tartozunk az élmezőnyhöz, de kivá-
ló szakmai munkával,  jó csapategy-
séggel és egy kis szerencsével ez a 
hátrány ellensúlyozható. Persze a 
profi sport elsősorban pénzkérdés, 
remélem, jövőre előre tudunk lépni 
az anyagiak terén. Ha a költségveté-
sünk elérné az élcsapatokénak a 70-
75%-át, akkor minden évben reális 
esélyünk lehetne akár a bajnoki cím-
re is, de egyelőre nem ez a realitás.

Jégkorong
– A DVTK Jegesmedvék megnyerte 

a MOL Ligát és jó úton halad, hogy 
ismét sikerüljön a címvédés.

– Mindannyian csalódottak len-
nék, ha nem így lenne. A miskolci 
önkormányzat szerencsére kiemel-
ten támogatja a jégkorongot, így eb-

ben a sportágban nem csak szak-
mailag, hanem az anyagiak terén is 
versenyképesek vagyunk a főriváli-
sokkal.  Mivel az idén az Újpest elő-
retörésével 3 szereplősre bővült az 
élmezőny nem lesz egyszerű már az 
alapszakasz megnyerése sem, de a 
DVTK számára jégkorongban ma 
már csak a győzelem lehet elfogad-
ható. A sok éves kemény munkával 
megalapozott hagyomány immár 
kötelez.

Utánpótlás, infrastruktúra
– Nagyon nagy erőket mozgósított 

és sok energiát fektet a klub a régiós 
terjeszkedésbe és az utánpótlás fej-
lesztésébe. Milyen előrelépések tör-
téntek az idei esztendőben?

– Az MLSZ döntése alapján a 
DVTK lett a Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves és Nógrád megyéket felölelő 
utánpótlás képzési rendszer vezető-
je. Sokan nem tudják, hogy ez mek-
kora eredmény. Ha nincs az a tudatos 
munka, amit a regionális hálózat ki-
építésébe és az utánpótlás fejlesztésé-
be fektetett a DVTK Leisztinger Ta-
más úr tulajdonszerzése óta, akkor 
most a Debrecen vagy az MTK egyik 
alközpontja lennénk az új rendszer-
ben, ami évtizedekre bebetonozta 
volna a DVTK „másodhegedűs” sze-
repét. Szerencsére nem ez a helyzet, 
de nagyon koncentrált, szisztemati-
kus munkára van szükség, ha ezt a 
pozíciónkat javítani akarjuk. Sok a 
teendő az immár a DVTK családhoz 
tartozó Salgótarján és Eger csapata-
inak esetében is, de néhány éven be-
lül kiváló sportolókat adhatnak saját 
felnőtt csapataik és a DVTK számára.

– Felépült az edzőközpont, egy-
más után épülnek az újabbnál újabb 
edzőpályák, már látszanak az emlí-
tett új stadion alapjai. Milyen fejlesz-
tések várhatók 2017-ben?

– Tovább bővül az edzőközpont új 
pályákkal és egy fedett műfüves csar-
nokkal. Terveink szerint elkezdődik 
a multifunkciós sportcsarnok építése 
is, ami a kosárlabda és a futsal képzés 
bázisa lesz, de alkalmas lesz akár nem-
zetközi versenyek lebonyolítására is.

(A teljes cikket a dvtk.eu honlapon 
olvashatják.)

„AZ EDZŐKÖZPONT ÁTADÁSA ÉS  
A STADION ALAPKŐLETÉTELE IGAZI  
MÉRFÖLDKÖVEK A DVTK TÖRTÉNETÉBEN”



A többéves hagyományoknak meg-
felelően, év végén ezúttal is közös 
karácsonyozással zárta az évet a Di-
ósgyőri Birkózó Club. A vidám ren-
dezvényen együtt ünnepeltek a klub 
versenyzői, szülők, támogatók és 
régi birkózók. A legeredményesebb 
fiatalok ezúttal is ajándékot kaptak.

Az ünneplés mellett értékelték is 
az elmúlt egy évet a diósgyőri birkó-
zók. Repka Attila klubelnök szerint 
az országban az egyik legbiztatóbb 
és legerősebb utánpótlással rendel-
keznek. – Ezt bizonyítja az is, hogy 
diák- és serdülő csapatbajnokságon 
érmesek, illetve bajnokok is lettünk. 
A diákolimpiákon, magyar bajnok-
ságokon rendre 
3-4, esetenként 
5 diósgyőri bir-
kózó-palánta ját-
szik a döntőben – 
hangsúlyozta. 

A birkózóknak 
múlt év őszén ki 
kellett költözniük 
korábbi edzőter-
mükből, a stadi-
onrekonstrukció 
miatt. Most ide-
iglenesen egy is-
kola tornatermé-
ben edzenek, de 
egyre többet lehet 
tudni a körülbe-

lül 150 millió forintból megépülő, új 
birkózó edzőteremről is. 

Egy kormányhatározat szerint, to-
vábbi 3,1 milliárd forintot csopor-
tosítanak át a diósgyőri stadion fej-
lesztésére, így több mint 14 milliárd 
forintos állami beruházásból épülhet 
meg a sportlétesítmény. A pluszfor-
rást az építtető és megrendelő osztja 

majd el, de valószínűleg jut a pénz-
ből az MVSC pálya rekonstrukciójá-
ra, s lesz forrás az új birkózó csarnok 
megépítésére is. 

– A 3,1milliárdos, újabb támogatás 
nagyon jó hír a diósgyőri sportrajon-
gók számára. Egyrészt így még mo-
dernebb lehet, még magasabb mű-
szaki tartalommal épülhet meg az 

új stadion, más-
részt a diósgyőri 
birkózók új csar-
noka is megva-
lósul. Ez egy 600 
négyzetméteres 
csarnok lesz, 300 
négyzetméteres 
küzdőtérrel, 300 
négyzetméteres 
egyéb kiszolgáló 
helyiségekkel – 
mondta el Szinay 
Attila helyettes 
államtitkár, a Di-
ósgyőri Birkózó 
Club felügyelőbi-
zottsági elnöke. 

Alakuló ülését tartotta 
nemrégiben Miskolcon az 
Első Regionális Parasport 
Központ Klaszter. A háló-
zat oktatási intézményekből, 
érdekvédelmi szervezetekből 
és magánszemélyekből szer-
veződött, hogy támogassa a 
parasportot. 

Már csaknem húszan csatla-
koztak a klaszterhez, de a tagok 
száma tovább bővülhet. Első 
lépésként felmérik a parasport 
helyzetét a régióban, majd kidol-
gozzák a további programokat 
és támogatókkal anyagi forrást 
is keresnek a megvalósításához. 
– Szeretnénk elérni, hogy nem-
zetközi versenyek székhelye le-
gyen a régió a paralimpiai sport-
ágakban. Ez azt jelentené, hogy 
ide kapcsolódhatnak területfej-
lesztések, különféle objektumok 
fejlesztései is – kezdve a hotelek 
akadálymentesítésétől egészen a 
sportegyesületek akadálymen-
tesítéséig – mondta el Perecse-

nyi Attila, az Első Regionális 
Parasport Központ Klaszter ala-
pító elnöke.

A Kerékvilág Sport Egye-
sület tagjai évek óta részt 

vesznek kerekesszékes te-
nisz versenyeken és orszá-
gos bajnokságokat is szervez-
nek. Vezetőjük szerint fontos 
a sportolói utánpótlás neve-
lés. Ebben látunk lehetőséget 
arra, hogy a megyében vagy 
a környezetünkben a fogyaté-
kos gyermekeket úgy tudunk 
beintegrálni a sportba hogy 
akár a jövő paralimpikonjai 
lehessenek – mondta el Braun 
János elnök. 

Január 4-én Székesfehérvár-
ra látogatott a DVTK Jeges-
medvék csapata a Magyar 
Kupa hatodik fordulójában. 

A végig szoros összecsa-
páson Magosi Bálint mester-
hármasának és Galanisz Ni-
kandrosz négy gólpasszának 
köszönhetően győzött csapa-
tunk, s ezzel bejutott a Magyar 
Kupa legjobb négy csapata 
közé. (MK 17 Fehérvár AV 19 - 
DVTK Jegesmedvék 2-4)

December 21-én, a DVTK 
Jegesmedvék ötödik Magyar 
Kupa találkozóján a főként 

f i a t a l o k-
ból álló 
Hoki Klub 
Budapest 
c s a p a -
ta nagyot 
küzdött, de a motiváltan ját-
szó csapatunk megérdemelt 
győzelmet aratott. (Hoki 
Klub Budapest - DVTK Je-
gesmedvék 1-8) December 
27-én a Macik először fogad-
ták a Csíkszereda csapatát a 
múlt évi MOL Ligában. Csa-
patunk végig remekül játsz-
va, helyzeteit jól kihasznál-
va, megsemmisítő fölénnyel 

győzött. (MOL 163 - DVTK 
Jegesmedvék – Sport Club 
Csíkszereda 10-0). Decem-
ber 29-én a Jegesmedvék a 
Winter Classicon találkoz-
tak a MAC Budapesttel. A 
rendkívül izgalmas, jó han-
gulatú mérkőzés végén a 
budapestiek örülhettek. 
(MOL 171 - MAC Budapest - 
DVTK Jegesmedvék 6-3)

Sikeresen zárta az évet Ko-
vács Attila Gábor miskolci rá-
diós tájfutó Európa-bajnok. 
Szilveszter napján, a Velen-
cei-tó partján, Agárdon meg-

rendezett 32. Pezsgőfutás 4,5 
km-es távján a 60 éve feletti 
férfiak között második lett.  A 
nem sokkal korábban napvilá-
got látott Magyar Rádióamatőr 

Szövetség végleges listája alap-
ján pedig a 2016-ban első osztá-
lyú minősítést elért 18 magyar 
rádiós tájfutó közül ő szerezte a 
legtöbb pontot, 2788-at.

Női NBA-s tapasztalattal 
rendelkező irányítóval erő-
sítette meg keretét az Alu-
invent DVTK csapata. 

A 27. születésnapját janu-
árban ünneplő Samantha 
Prahalis tehetségére hamar 
felfigyeltek a szakembe-
rek, az U18-s válogatottal 
kontinenstornát, az U19-es 
csapattal világbajnokságot 
nyert. Nem jelentett megle-
petést, hogy ezek után a jó 
nevű Ohio State Univers-
ity-n végzett, majd a 2012-es 
női NBA draftján az első kör 
hatodik játékosaként válasz-
totta ki, majd szerződést is 

adott neki 
a Phoenix 
Merc u r y. 
K i v á ló a n 
sikerült az 
első éve, 
bevá lasz-
tották a 
bajnokság 
ú j o n c s -
csapatába 
is (WNBA All-Rookie First 
Team). A folytatásban meg-
fordult több WNBA-csapat-
ban is.  A világ legerősebb 
bajnokságában átlagosan 
24,8 játékpercet játszott, ez 
idő alatt 8,4 pontot és 3,5 
asszisztot átlagolt, emellett 

alacsony termete ellenére 
átlagosan 2,5 lepattanót is 
szerzett meccsenként.

Az Aluinvent DVTK ko-
sárlabdázói hétvégén lép-
nek újra parkettre, szomba-
ton hazai pályán fogadják a 
Cegléd gárdáját.
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Az NB I-es csapatok közül elsőként 
a Diósgyőr kezdte meg szerdán a 
felkészülést a tavaszi szezonra. 

A klub hivatalos honlapján be-
jelentették, hogy a DVTK értékesí-
tette Nikházi Márk játékjogát, így a 
középpályás visz-
szatért az MTK-
hoz. Családi 
okok miatt jelez-
te távozási szán-
dékát és mivel 
az utóbbi időben 
már nem tudott 
m e g h a t á r o z ó 
szerepet betöl-
teni a csapatnál, 
nem gördítettek 
akadályt az eliga-
zolása elé.

A játékoskeret kialakításánál 
mind a klub érdekeit, pénzügyi ke-
reteit, irányvonalait, mind pedig a 
vezetőedző igényeit figyelembe vesz-
szük – mondta el Benczés Miklós 
sportigazgató, az első idei nyilvános 
edzést megelőző sajtótájékoztatón.  
– A szerződés aláírásáig neveket 
nem mondok, de annyit elárulha-
tok, hogy egy „erőcsatárral” tárgya-
lásban állunk, s egy-egy támadó kö-
zéppályással, illetve szélső védővel 
is erősödhet a csapat – tette hozzá. 
Tárgyalnak a romániai élvonalban 
szereplő FC Botosani játékosával, 

Fülöp Istvánnal – ő lehet a fent emlí-
tett erőcsatár. Szintén az érkezők kö-
zött lehet a ferencvárosi Busai Attila. 

– Hogy milyen DVTK-t szeret-
nék látni tavasszal? Mindenkép-
pen stabilizálni kell a védekezé-
sünket, még egységesebbnek és 

ütőképesebbnek kell lennünk! – 
szögezte le Horváth Ferenc veze-
tőedző, hozzátéve: szeretné elérni, 
hogy ne csak hazai környezetben 
legyen veszélyes a piros-fehér csa-
pat, hanem idegenben is győzelmi 
esélyekkel léphessenek pályára. 

A szerdai programban átmozga-
tó edzés szerepelt, csütörtökön és 
pénteken alapos orvosi vizsgála-
ton estek át a játékosok, szombaton 
pedig Barney Lord erőnléti edző 
méri fel az állapotukat. A vasárna-
pi pihenőt követően hétfőtől napi 
két edzéssel indul be a nagyüzem.

Eredményes évet zárt  
a diósgyőri birkózó család

Megkezdte a DVTK  
a felkészülést

További 3,1milliárdos támogatás

PARASPORT KLASZTER ALAKULT

9

Nemzetközi versenyek  
székhelyévé tennék a régiót

MK: a legjobb négy között  
a Jegesmedvék!

Szilveszterkor is futott, jó évet zárt  
a miskolci Európa-bajnok

ÚJ AMERIKAI IRÁNYÍTÓ ÉRKEZETT



Miskolci NaplóHirdetés10
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!

KERESSE  
AZ ÚJSÁG- 

ÁRUSOKNÁL  
A SZÁZÉVES  

MÚLTRA  
VISSZA- 

TEKINTŐ  
MISKOLCI  

KALENDÁRIUMOT

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

COOP ABC, COOP SZUPER ÜZLETEKBEN:
Sir Morton tea Garzon, Earl Grey, 20x1,5 g, Erdei gyüm., Alma-fahéj, 20x1,75 g   269 Ft
Olympos citromízesítő 1 l 299 Ft 
Negro cukorka Classic, Méz, Extra erős, egységár: 2139 Ft/kg 169 Ft

és még számos termék, keresse az akciós polcokon!
LEGYEN 2017-BEN IS TÖRZSVÁSÁRLÓNK.

349 Ft

Eh. csontos csirkemell                                     
1 kg 
(baromfit  
árus. üzl)

Eh. sertéstarja                                   
csontos, 1 kg  
(tőkehúst  
árus. üzl) jan. 6–7.

949 Ft

Eh. csirkecomb farrésszel   
1 kg,  
(baromfit  
árus. üzl.)     

829 Ft

2017-BEN IS AKCIÓKKAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT! 
JANUÁR 6-17-IG TARTÓ AKCIÓNK KÍNÁLATÁBÓL:

Apróhirdetés
Bábkészítő foglalkozás kisgyermekes 
anyukáknak és a gyerekeknek. Hétfőn-
ként 10 órától a Megyei könyvtárban. 
Amíg a bábok készülnek a gyerekekre 
önkéntes felügyeletével játszhatnak. 
jelentkezés miskolciotthonsegitunk@
gmail.com

A Miskolci Otthon Segítünk Alapít-
vány önkénteseket keres, képzésre je-

lentkezni a 06-30/905-8113 számon le-
het.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-5528, web: 
www.aluport.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: 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; Velux ablakok be-
építése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.ke-
rekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

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

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársakat keres  

az alábbi munkakörök betöltésére:

GÉPKOCSIVEZETŐ
Feladatok:

•  Hulladék begyűjtése és szállítása  
járatterv alapján

•  A gépjármű ürítő és motorikus szerkeze-
tének rendeltetésszerű üzemeltetése

• Menetokmányok precíz vezetése

Elvárások:
•  C kategóriás jogosítvány 
• Fizikai állóképesség, rugalmasság

Előny:
• GKI kártya megléte
• „CE” kategóriás jogosítvány
• min. 3 év vezetési tapasztalat 
• Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány
• ADR oktatási bizonyítvány
•  Hulladékgyűjtő és -szállító képesítés 
megléte

Amit kínálunk:
•  Biztos hátterű folyamatos  
munkalehetőség

• Állandó jövedelem

RAKODÓ
Feladatok:

•  Hulladékgyűjtő edények  
mozgatása, szakszerű ürítése

•  Hulladékgyűjtő zsákok  
gyűjtőjárműbe helyezése

•  Gépkocsivezető munkájának segítése
•  Gyűjtés és szállítás közben  

kiszóródott hulladék feltakarítása

Elvárások:
• Fizikai állóképesség, rugalmasság
• Megbízhatóság
• Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

Előny:
•  Hulladékgyűjtő és -szállító képesítés 

megléte
• Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány

Amit kínálunk:
•  Biztos hátterű folyamatos  

munkalehetőség
• Állandó jövedelem

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

ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,   
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, 
+36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu 



2017. I. félévében az aláb-
biak szerint alakulnak az 
ügyfélfogadási időpontok 
a miskolci polgármesteri 
hivatal kihelyezett ügyfél-
szolgálati irodáiban.

Avasi lakótelep: 2017.ja-
nuár 04., január 18., február 
01., február 15., március 01., 
március 15: nemzeti ünnep, 
zárva, április 05., április 19., 
május 03., május 17., június 
07., június 21.

Diósgyőri lakótelep: 2017.
január 04., január 18., febru-
ár 01., február 15., március 
01., március 15: nemzeti ün-
nep, zárva, április 05., április 
19., május 03., május 17., jú-
nius 07., június 21.

Bükkszentlászló: 2017.ja-
nuár 11., február 08., márci-
us 08., április 12., május 10., 
június 14.

Martin-kertváros: 2017.
január 11., február 08., már-
cius 08., április 12., május 
10., június 14.

Pereces: 2017.január 11., 

február 08., március 08., áp-
rilis 12., május 10., június 14.

Szentpéteri kapui lakóte-
lep: 2017.január 11., február 
08., március 08., április 12., 
május 10., június 14.

Szirma: 2017.január 11., 
február 08., március 08., áp-
rilis 12., május 10., június 14.

December 30-án különleges gálaműsorral várta nézőit a Mis-
kolci Nemzeti Színház. A zenés színházi műfajok széles skáláját 
felvonultató esten az Operettszínház sztárja, Homonnay Zsolt 
és a Miskolci Nemzeti Színház művészei, Eperjesi Erika, Jancsó 
Dóra, Seres Ildikó, Varga Andrea és Szőcs Artur is felléptek.

A gála rendezője Szőcs Ar-
tur volt, aki maga is zenés 
színészként végzett, mielőtt 
a rendező szakra jelentkezett 
volna. – Annak idején mi is 
minden műfajban kipróbál-
tuk magunkat, így a négy 
év alatt az operett-től a mu-
sicalen át egészen az operá-
ig mindent énekeltünk. Eb-
ből inspirálódva állt össze a 
mostani gála színes kínálata – 
mondta el a rendező, aki éne-
kesként is részt vett az esten.  – 
Kivételes helyzetben vagyunk 

itt Miskolcon, olyan színésze-
ink vannak, akik magas szín-
vonalon tudják ezeket a dalo-
kat interpretálni. A színház 
zenekara és a Miskolci Balett 
tökéletes keretet ad ezeknek a 
számoknak. Igyekeztünk egy 
igazán személyes hangvételű 
műsort összeállítani, miköz-
ben a színészek hatalmasakat 
énekelnek, egy-egy téli törté-
net is megszólal élőben vagy 
felvételen. A hátteret is ezek a 
klipek szolgáltatják, és persze 
a zenekar, amely önmagában 

is gyönyörű díszlete egy ilyen 
estnek – tette hozzá Szőcs Ar-
tur.

Homonnay Zsolt nem isme-
retlen a miskolci nézők számá-
ra, hiszen időről időre feltűnt 
a színház zenés előadásaiban. 
– Egy gálaműsor olyan, mint-
ha több zenés darab legnehe-
zebb részeit, tulajdonképpen 
a csúcspontjait emelnénk ki 
és szerkesztenénk össze. Nem 
csupán maguk a dalok nehe-
zek, de minden számban más-
más karaktert, stílust is kell 
hoznunk, így valóban nagy 
kihívás, de rettentően élveze-

tes munka számomra – me-
sélte a színművész. – Egy iga-
zi örömünnep, egy különleges 
zenei utazás ez az este min-
denkinek, hiszen a repertoár-
ban az opera, operett, musical 
mellett nagy magyar és világ-
slágerek is megszólalnak.

A fellépő művészek színes 
palettáját vonultatjuk fel a 
legjobb és legfűtöttebb sláge-
reknek: a két felvonásos gá-
lában eljutunk a La donna è 
mobile-tól egészen a gengsz-
ter rappig, miközben a nézők 
egyik ámultból a másikba es-
tek. 

Több MVK járat menetrend-
je módosult decemberben, 
mivel elkezdődött a vizsga-
időszak az egyetemen, s a 
MÁV menetrendváltásához 
is igazodtak. Nézzük a fon-
tosabbakat.

Az MVK járatai igazodtak a 
MÁV menetrendváltásához

December 11-étől, hétfőtől 
igazodva a vasúti menetrend-
váltáshoz módosult az 1-es 
villamos és a 14-es járat me-
netrendjében 1-1 késő esti in-
dulási időpont. A hét valameny-
nyi napján az 1-es villamos a 

Tiszai pályaudvarról 23:37 he-
lyett 23:45-kor indul, ehhez 
biztosít csatlakozást a Repülő-
tér felé a Hejő-parkból induló 
14-es járat, amely 23:30 helyett 
23:38-kor fog indulni. Az Avas 
városrész felé igyekvők a hétfő-
től módosuló villamos-menet-
renddel is elérik majd a Repü-
lőtérről 23:51-kor induló 35R-es 
autóbuszt, így ennek a járatnak 
a menetrendje nem változott.

2016. december 12-től a 
Miskolci Egyetemen elkezdő-
dött a vizsgaidőszak, ez több 
járat menetrendjét is érintette. 
A 22-es és az ME jelzésű jára-

tok nem közlekednek. Mun-
kanapokon a 2-es járatok nem 
közlekednek be az egyetem-
re, munkanapokon Miskolc-
tapolcáról a 19:33-kor, 19:48-
kor, 20:03-kor és 20:18-kor 

induló 20-as járatok, illetve 
szombati napokon a (menet-
rendkönyvben bekeretezett) 
20-as járatok nem érintik az 
Egyetemváros végállomást. 
www.facebook.com/mvkzrt

Egy éjszaka Miskolcon 
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PROGRAMAJÁNLÓ
Program/közélet

A Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet – 
Nagyváthy úti Alközpont 
heti ügyfélfogadási rendje:

Páratlan heteken: szer-
da: 10 -11; Páros heteken: 
szerda 16 -17. Cím: 3531 
Miskolc, Nagyváthy u. 38.

A Miskolci Rendésze-
ti Szakközépiskola nyílt 
napot szervez 2017. janu-
ár 10-én (kedden) az is-
kola székhelyén (Miskolc 
Szentpéteri kapu 78.).

A rendezvény célja, 
hogy a pályaválasztás 
előtt álló tanulók bepil-
lantást nyerjenek az in-
tézmény életébe, szerve-
zeti felépítésébe.

Miskolci Nemzeti Színház
Január 10. 14 óra. Csipike az óriástörpe 

- zenés mesejáték. KAMARA Bérlet-
szünet. 19 óra. Experidance producti-
on - Boldogság 69:09.  NAGYSZÍNHÁZ 
Jegyvásárlás. 19 óra. Bakkhánsnők 
- zenés bacchanália. JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás. 

Január 11. 10 óra. Csipike az óriástör-
pe - zenés mesejáték. KAMARA Bér-
letszünet. 19 óra. Viktória – ope-
rett. NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet. 19 
óra. Kivilágos Kivirradtig - Istvánnap 
két részben. KAMARA Lehár (arany, 
ezüst) bérlet. Jegyvásárlás. 

Január 12. 10 óra. Csipike az óriástörpe 
- zenés mesejáték. KAMARA Bérlet-
szünet. 18 óra. A kutya különös esete 
az éjszakában - kamaszokról felnőt-
teknek, felnőttekről kamaszoknak. 
KAMARA Herman ifj. „A” bérlet Jegy-
vásárlás. 19 óra. EGY ÉJSZAKA MIS-
KOLCON – ZENÉS VARÁZS Homonnay 
Zsolttal és a Miskolci Nemzeti Színház 
művészeivel. NAGYSZÍNHÁZ Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 

Január 13. 17 óra. Fekete zaj Bulvár-hír 
- TÁNC- MŰVEK 1 felvonásban. JÁTÉK-
SZÍN Jegyvásárlás. 19 óra. A hülyéje 
– bohózat. NAGYSZÍNHÁZ Vörösmar-
ty (alap, arany, ezüst) bérlet. Jegyvá-
sárlás. 19 óra. A kutya különös esete 
az éjszakában - kamaszokról felnőt-
teknek, felnőttekről kamaszoknak. 
KAMARA Földes ifj. „B” bérlet Jegy-
vásárlás

Január 14. 17 óra. Anna Karenina - ro-
mantikus táncjáték. KAMARA Bérlet-
szünet Jegyvásárlás. 19 óra. A hülyéje 

– bohózat. NAGYSZÍNHÁZ Latinovits 
(alap, arany, ezüst) bérlet. Jegyvásár-
lás. 19 óra. A Bandy- lányok - zenés 
játék. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Petró-ház
Január 10. 17 óra. Mester és tanítványa 

IX. Homonna György és Gaál Klaudia 
közös kiállítása. Moderátor: Kákóczki 
András. Közreműködik: Kovács Kristóf 
és Czégény Miklós (gitár). A kiállítás 
március 5-ig látogatható.

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

Január 12. 16.30 óra. Aich Péter Miskol-
con élő pozsonyi író Hadszíntérjelen-
tések című kötetének bemutatója. A 
könyvből részleteket olvas fel Balázs 
István előadóművész.

Művészetek Háza
Január 12. 19 óra. TŰZVARÁZS BÉRLET II. 

Vezényel: Gál Tamás. Közreműködők: 
Halász István – fagott, Ének: Czabán 
Angelika, Árvai Dániel, Csókási Pál, 
Nagy Balázs, Makkos Ambrus. Az Ad-
ventista Egyház Soli Deo Gloria Kóru-
sa (karvezető: Lázárné Nagy Andrea)

Január 15. 10:30 és 16 óra. CIRÓKA BA-
BAKONCERT. Műsorvezető és forgató-
könyvíró: Bukáné Kaskötő Marietta. A 
Ciróka-hangversenyeken a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar művészei és ba-
rátai, Zim-züm, a méhecske, Fáncsi, a 
kiselefánt, Cirmike, a kiscica és Boró-
ka, a kisróka egy-egy kalandos felfe-
dező útra hívják az apróságokat.

Miskolci Csodamalom Bábszínház
Január 7. 10.30 óra. A négy évszak (cse-

csemőszínházi előadás)
Január 8. 10.30 óra. A hiú hóember.

ÜGYFÉLFOGADÁS
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Vidéki levélírónk egy csa-
ládi korlátolt felelősségű tár-
saság egyik tulajdonosa. A 
kft. törzstőkéje félmillió fo-
rint, utóbbi években, nem 
módosították létesítő okira-
tukat. Kérdezi, hogyan kell 
módosítania cége társasá-
gi szerződését, ha nem tud-
ják befizetni a minimálisan 
szükséges hárommillió fo-
rintot? 

Az Új Polgári Törvény-
könyv (2013. évi V. törvény) 
hatályba lépésével, 2014. 
március 15-ével, a koráb-
bi Gazdasági társaságokról 
szóló törvényt (2006. évi IV. 
tv.) teljes egészében hatá-
lyon kívül helyezték. A cé-
gekre vonatkozó szabályo-
kat az új Ptk. tartalmazza.

Az új szabályozás a cégek 
alapvető kötelezettségévé 
tette, hogy társasági szerző-
désüket összhangba hozzák 
az új Ptk. rendelkezéseivel. 
A kötelező módosítás utol-
só körének végső határideje 
közeleg most. 

A szabályok szerint, a 
korlátolt felelősségű társa-
ságoknak a korábbi félmil-
lió helyett, hárommillió fo-
rint a törzstőke minimuma. 
Azoknak a társaságoknak, 
amelyek nem felelnek meg 
ennek, 2017. március 15-ig 
kell felemelni törzstőkéjü-
ket. A törzstőke emelés so-

rán a létesítő okirat egyéb 
módosítására is szükség 
van. 

Amelyik kft. 2014. már-
cius 15-e óta, egyéb okból 
még nem módosította léte-
sítő okiratát és törzstőkéje 
még nem éri el a hárommil-
lió forintot, most ismét fela-
dat előtt áll.

A törzstőke emelés lehet-
séges apport szolgáltatásá-
val is. Legvégső esetben, ha 
a tagok nem tudják a meg-
emelendő törzstőke össze-
gét befizetni, a cégnek át 
kell alakulnia, olyan társa-
sággá, ahol nincs törzstőke 
minimum meghatározva, 
például betéti társasággá. 
A megfelelő megoldás ki-
választása azonban, csak a 
konkrét ügy ismeretében le-
hetséges, könyvelővel, ügy-
véddel együtt gondolkodva.

A cégeljárásban az ügy-
védi közreműködés egyéb-
iránt is kötelező, vagyis csak 
jogi képviselő nyújthatja be 
a cégbíróságnak, az általa 
szerkesztett módosító ok-
iratot. Célszerű a torlódások 
elkerülése érdekében mi-
előbb ügyvédhez fordulni, 
annál is inkább, mert a ha-
táridőt elmulasztó cégek, a 
cégeljárási törvény alapján, 
bírságra számíthatnak. 

STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Kötelező létesítő 
okirat módosítás

Zenés varázs Homonnay Zsolttal  
és a miskolci színészekkel

TÖBB MVK JÁRAT MENETRENDJE MÓDOSULT

Ügyfélfogadási időpontok a kihelyezett  
ügyfélszolgálati irodákban



Borsodban volt  
az első karácsonyfatűz

Karácsonyfatűz miatt ri-
asztották Ózdra a helyi hi-
vatásos tűzoltókat december 
24-én kora este. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, egy mű-
fenyő gyulladt meg, a rajta elhelyezett gyertya miatt, egy társasház 
első emeleti lakásában, az Árpád vezér úton. Az egységek egy vízsu-
gárral eloltották a tüzet, ami csak kisebb károkat okozott a nappali 
helyiségben. Az eset során nem sérült meg senki, a két lakó ideigle-
nes elhelyezésében szomszédjaik nyújtottak segítséget. A tüzet egy 
szabadnapos rendőr házaspár észlelte az utcáról, a tűzoltók kiérke-
zése előtt, ők kezdték meg a mentést és az oltást.

Áruházi tolvajokat keres a rendőrség

Két, lopással gyanúsítható férfi azonosításához kéri a rendőrség a 
lakosság segítségét. A Miskolci Rendőrkapitányság lopás vétség el-
követésének gyanúja miatt folytat nyomozást. A rendelkezésre álló 
adatok szerint két ismeretlen férfi 2016. december 9-én egy miskol-
ci áruházból különféle vegyi termékeket tulajdonított el. A bűncse-
lekmény elkövetőiről kamerafelvétel készült. A rendőrség kéri, hogy 
aki a képeken látható személyeket felismeri, kilétükről, tartózkodá-
si helyükről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a 
Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán (3525 Miskolc, Fá-
bián kapu 4. szám), vagy munkaidőben hívja a 46/514-511/23-74-es 
telefonszámon az ügy előadóját. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitányság Te-
vékenység-irányítási Köz-
pontja a 06-46/514-506-os 
telefonszámon, továbbá a 
107-es vagy 112-es közpon-

ti segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők 
hívásait. 

Hamar rács mögé kerültek a 83 éves nyugdíjas támadói
 A 19 éves, miskolci K. Alex és 17 éves öccse hétfőn délután 2 óra 

körül a Bedegvölgy utcán megtámadott egy 83 éves nyugdíjast, akit 
a táskájánál fogva a földre rántottak, majd elvették értékeit. A fut-
va menekülő rablók egyikét egy járókelő segítségével fél órán belül 
elfogták a rendőrök. Társának testvérét nevezte meg. A sértettől el-
tulajdonított készpénz, személyes iratok, bankkártyák hiánytala-
nul megkerültek. Az elkövetőket a Miskolci Rendőrkapitányság bű-
nügyi őrizetbe vette.

Átlépték a határt és nem is tudtak róla
Két 13 éves gyermeket találtak december 28-án az ózdi rendőrök 

Kelemér külterületén, akik Szlovákiából tévedtek át Magyaror-
szágra. Kiderült, hogy a két szlovák állampolgárságú fiú a felvidéki 
Naprágy községből sétálni indult a közeli erdőbe, de eltévedtek, így 
keveredtek át magyar területre. A rendőrök felvették a kapcsolatot 
szlovák kollégáikkal, majd a bánrévei volt határátkelőhöz szállítot-
ták a fiatalokat, akiket átadtak a szlovák rendőröknek.

A kapcsolószekrényt is kiütötték

Súlyos baleset történt december 27-én, kora délután Miskolcon, 
a Soltész Nagy Kálmán és Bajcsy-Zsilinszky utcák kereszteződésé-
ben. A helyszínen egy Opel és egy Chevrolet személyautó ütközött, 
az utóbbi annyira kisodródott, hogy nekicsapódott az áramszolgál-
tató egyik kapcsolószekrényének. Ennek ellenére személyi sérülésről 
nem kaptunk információt, az anyagi kár viszonyt jelentős.

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) Úgy érzi, itt az ideje, hogy el-
vágjon néhány olyan köteléket, amelyek visszatartják a szár-
nyalástól. Alaposan gondolja át, és ha készen áll a változásra, 

tegye meg a szükséges lépéseket, menjen tovább az új útján. 

Bika (április 21 - május 20) Alig várja, hogy belefoghasson 
valamibe, de érzi, hogy a kedélyeknek még le kell kicsit csilla-
podniuk, mielőtt a világ elé tárja a terveit. Addig is használja 

ki az időt a tervezésre, hogy semmi ne érje váratlanul.

Ikrek (május 21 - június 21) Nagy lendülettel fog valamibe, 
de lehet, hogy gyorsan ellobban a lelkesedése, mikor szembe-
sül az Ön előtt álló akadályokkal. Hirtelen fellángolás helyett 

inkább apró lépésekben gondolkodjon most, az új év elején. 

Rák (június 22 - július 22) Igyekszik már a hét elején min-
den egyéb dolgát elrendezni, hogy a hét második felében 
csak egy nagyobb problémára koncentrálhasson. Lehet vi-

szont, hogy az igazi megoldáshoz első nekifutásra még ez sem lesz elég.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Éppen csak egy kicsit 
van elmaradva a terveitől, mégis letöri, hogy már az év ele-
jén elcsúszott a teendőkkel. Ha valaki szívességet kér, mégis 

érdemes elvállalni a feladatot, a jövőben ez a plusz pont még jól jöhet.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Mikor már majdnem 
elérte a céljait, valaki újabb akadályokat gördít Ön elé, és ta-
lán azt is átgondolja, megéri-e mindez a fáradozást. Ha már 

eddig jutott, nem érdemes hátraarcot csinálni, megtörni a lendületet. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Valaki folyton provo-
kálja, s amikor végül felveszi a kesztyűt, nem nagyon tetszik neki 
a dolog, hiszen gyorsan kiderül, hogy Ön erősebb játékos nála. Ez 

a hét kemény tempót diktál, de tartania kell a lépést, mint általában.  

Skorpió (október 24 - november 22) Sok barát és kaland 
csábítja ezen a héten, nehéz lesz közben azokra a dolgokra 
figyelni, amelyek elősegítik a szakmai fejlődését. Próbáljon 

egészséges egyensúlyt tartani, a karrier és a magánélet egyaránt fontos. 

Nyilas (november 23 - december 21) Nehezen telik ez a 
hét, számolja a napokat a hétvégéig, gyorsan repül majd 
az idő. Próbáljon meg a pillanatnak élni, hogy megtalálja a 

szépséget az apró dolgokban. Koncentráljon mindig a fontos feladatokra.

Bak (december 22 - január 20) Akárhogyan igyekszik is, 
valami mindig hátráltatja ezen a héten, és a körülmények mi-
att értékes napokat veszíthet el céljai megvalósítása előtt. Ez 

ellen sajnos most semmit nem tud tenni, viselje türelemmel! 

Vízöntő (január 21 - február 19) A héten több nehézség is 
adódhat, de mindegyikre ott hever Ön előtt a megoldás is, 
csak ki kell érte nyújtania a kezét. Fontos, hogy ne essen két-

ségbe, mert akkor talán a nyilvánvaló lehetőségeket sem látja meg.

Halak (február 20 - március 20) Egyelőre még nem akar 
megosztani mindenkivel valamit, amit már biztosan tud. A 
hír nagyot fog szólni, de kivárja a megfelelő alkalmat, ami-

kor a legtöbbet profitálhat az információból. Tegyen így, most ez a helyes. 
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Hagyományos Szent János-napi borszentelést tartott december 27-én, a miskolci minorita templomban a lillafüredi István Ná-
dor Borlovagrend. A borszentelés hagyománya János napon a mai napig él az ország bortermelő vidékein. Ezen a napon a szőlős-
gazdák egy kis üveg bort visznek a templomba, a főoltár jobb oldalán álló asztalkára teszik, majd a megszentelt borból a pincében 
minden hordóba öntenek egy keveset, hogy ne romoljon meg a hegy leve. A szentelt bort a népi gyógyászatban is alkalmazzák, 
főként torokfájás esetén. A 18. század közepéig a karácsony háromnapos ünnep volt, a harmadik napon Szent János evangélista 
emlékére a Jánosok szőlőhegyi mulatságra, pinceszerre is meghívták rokonaikat, barátaikat.                             FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

FORRÓ NYOMON
Karácsonyi népszokások
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány régi, ka-
rácsonyi népszokás neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket 
együtt, egy levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. január 
18-án éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A he-
lyes megfejtéseket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci 
Kalendáriumot sorsolunk ki. 

A felmérések szerint sokkal több kutya szökött meg otthon-
ról idén szilveszterkor, mint tavaly. Még január elsején is tűn-
tek el, amikor a gazdák már figyelmetlenebbek, a petárdázás 
viszont még mindig tart. Mint megtudtuk, csupán a Miskol-
ci Állatsegítő Alapítvány munkatársai 20-25 elkóborolt ku-
tyát találtak az új év első napjaiban. Amelyik el volt látva mik-
rochippel, azt hamar sikerült a gazdijához juttatni.

Szilveszteri  
kutyabajok 

„SANTO VINO” – 
JÁNOS-NAPI BORSZENTELÉS 

A  hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS  
FELVÉTELE
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