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MISKOLC EGY JÓ HELY  
– A GASZTRONÓMIÁBAN IS!

November 15-től elindította hóügyeleti  
diszpécserszolgálatát Miskolc önkormányza-
ta. Szerdán gépszemlét tartottak a MiReHuKöz 

József Attila úti telephelyén. 

Szirmától az Avason át, egészen Diósgyőrig, tucatnyi forgalmas útszakasz újult 
meg az elmúlt hetekben, Miskolcon. A város, állami támogatásból, egymilliárd 
forintot költhetett a fontos útszakaszok rehabilitációjára. 

„Miskolc gazda-
ságának nagy 
szüksége van 
a jól képzett 
munkaerőre” 
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A turisztikai szakemberek szerint egyre több miskolci 
vendéglátóhely kezd bekerülni a „látni kell” kategóriába, 
sokan akár több száz kilométert is képesek utazni egy-egy 
különlegesebb étterem kipróbálásáért. A miskolci gaszt-
rokultúra sajátosságai országos hírnévre tettek szert. 
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Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetsé-
ges. Jegyek készlet erejéig átvehetők személyi igazolvány és miskolci lakcímkártya bemuta-
tásával a Művészetek Házában (Rákóczi utca 5.) az alábbi időpontban:

2017.  november 23., csütörtök: 14.00–18.00  
november 24., péntek: 9.00–16.00 
november 25., szombat: 9.00–16.00 

Egy személynek legfeljebb két jegyet tudunk biztosítani, de a személyi azonosságot a máso-
dik jegy esetében is ugyanúgy igazolni kell!

Csökkentek a betegutak, javult 
a kórházak közti kommuni-
káció és számos fölösleges vizs-
gálat is megszűnt a B.-A.-Z. 
Megyei Központi Kórház 
legutóbbi fejlesztéseinek kö-
szönhetően, melyeket az állam 
csaknem félmilliárd forinttal 
támogatott. 

Távleletezésre alkalmas rend
szert és két infúziós labort alakí
tottak ki, valamint több osztályt 
is áthelyeztek, így egy helyen 
összpontosul a gondozás, az 
akut ellátás és a re
habilitáció. – A te
leradiológia egyér
telműen csökkenti 
a tagkórházakban 
lévő munkatársak 
terhelését is, hiszen 
nem kell a beteget 
beküldeni; ez gyor
sítja a munkavég
zést, az adatokhoz 
való hozzáférést 
– nyilatkozta Tiba 
Sándor, a kórház 
főigazgatója. Mint 

mondta, a november elsejétől 
működő elektronikus szolgálta
tási tér által szintén időt és pénzt 
spórol meg az egészségügy. A 
betegek adatai bárhol, bármelyik 
tagkórházban elérhetővé válnak, 
ami még inkább növeli a beteg
biztonságot.

– A kormány, illetve az Em
beri Erőforrások Minisztériuma 
azzal a céllal adott támogatást a 
kórházaknak, többek között ide 
Miskolcra is, hogy optimalizálja 
a humán erőforrást is. Ne csak 
a számlákra menjen el a pénz, 

hanem fejlesztéseket is véghez 
tudjanak vinni – erről Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő 
beszélt. 

Riz Gábor megyei fejlesztése
kért felelős miniszteri biztos an
nak jelentőségét hangsúlyozta, 
hogy az új rendszerek mielőbb 
találkozzanak egymással, s eset
leg kevesebb orvos, nagyobb 
szakmai tudással minél hatéko
nyabban tudjon a betegek ren
delkezésére állni. Így időt, pénzt, 
embert takarít meg a rendszer. 
Az is a fejlesztés része, hogy a be

teget egy helyen kí
sérjék végig a gon
dozástól, az akut 
ellátáson át a reha
bilitációig. Emiatt 
költözött át például 
a pszichoterápiás 
osztály a Szent Fe
rencből a Semmel
weis tagkórházba, a 
mozgásszervi reha
bilitációt biztosító 
valamennyi osztály 
pedig a Szent Fe
renc tagkórházba.

KORSZERŰ, BIZTONSÁGOS ELLÁTÁS

A turizmus utazási motivációi közül az utóbbi években egyre 
jobban előtérbe kerültek a gasztronómiai célú utazások. Sokan 
akár több száz kilométert is képesek utazni egy-egy különlege-
sebb étterem kipróbálásáért, egyre több miskolci vendéglátóhely 
kezd bekerülni a „látni kell” kategóriába – mondta el lapunknak 
Tóth-Bodnár Krisztina, a Tourinform Miskolc irodavezetője.

Sokszínű kínálat  
a belvárosban

A belvárosban igen sokszínű 
a kínálat, hiszen a streetfood 
jellegű A Levestől kezdve, a 
kifejezetten magyaros ételeket 
kínáló Kispipa Halászcsárdáig 
vagy a fine dining jellegű Dű
lőig, többféle kategória jelen 
van, s mindegyiknek megvan 
a maga „rajongótábora”. Ez a 
szó különösen ráillik az Avas 
lábánál található Creppy Pa
lacsintaHázra, hiszen itt szinte 
visszajáró törzsközönség ala

kult ki a jól felépített üzletpo
litikának és a megunhatatlan, 
örök kedvenc palacsintáknak 
köszönhetően. És ha már tren
dek, akkor kihagyhatatlan a 
zip’s Brewhouse megemlíté
se: a kézműves sörök is egyre 
nagyobb népszerűségnek ör
vendenek, de itt továbbmen
tek az étterem tulajdonosai és 
a belváros szívében egy igazi 
látvány sörfőzdével is várják a 
turistákat és természetesen a 
miskolciakat is. Szintén a kéz
művesség jegyében készülnek a 

Desszertem cukrászda finom
ságai, melyek rövid idő alatt 
az édesszájúak kedvencei let
tek. A belváros népszerűi he
lyei közül kiemelkedik még az 
egyik legújabb vendéglátóhely, 
a Pizza, Kávé, Világbéke, ami
nek a kedvéért tényleg sokan 
elzarándokolnak Miskolcra. 
Miskolctapolcán minőségben 
magasan az Avalon Ristorante 
viszi a pálmát. A TripAdviso
ron vagy más utazási webolda
lon is kimagasló értékeléseket 
kap az Avalon Park olaszos ét
terme, zenés estjei vagy borva
csorái is rendkívül népszerűek 
a vendégek körében. 

Helyi és regionális  
gasztronómiai értékek

Szintén csak az elismerés 
hangján szoktak nyilatkoz
ni vendégeink a Végállomás 
Bistorant kínálatáról, ahol a 
helyi ízek, alapanyagok – pl. 
pisztráng, sajtok, bükki borok 
– jelennek meg markánsab
ban. S ha már pisztráng, akkor 
hosszú évek óta a környék ki
hagyhatatlan gasztro célpont
ja a Lillafüredi Pisztrángtelep 
erdei halsütödéje, ami miatt 
kifejezetten sokan jönnek el 
Miskolcra. Egyre több gasztro

nómiai rendezvény miatt is fel
keresik városunkat: a Kocso
nyafarsangon kívül elsősorban 
a különböző italokhoz kap
csolódó fesztiválok – Miskolci 
Sörfesztivál, Avasi Borangolás, 
Fröccsfesztivál, Görömbölyi 
Forralt Bor Nap – jelentenek jó 
apropót arra, hogy a gasztrotu
risták Miskolcot válasszák uta
zásuk színhelyéül – hangsú
lyozta Tóth-Bodnár Krisztina. 

B a r k ó -
czi Eszter, a 
DRÓT Biszt
ró egyik tu
l a j d o n o s a 
érdek lődé
sünkre el
mondta, nagy hangsúlyt fek
tetnek arra, hogy a helyi és 
regionális gasztronómiai ér
tékek is megjelenjenek az ét
lapon. – Véleményem szerint 
egyre jobban „ébredező” mis
kolci gasztrokultúráról beszél
hetünk. Több étterem is benne 
van már – velünk együtt – a ne
ves Gault&Millau Magyaror
szág éttermi kalauzában. Ma 
már sokan tájékozódnak a kö
zösségi oldalakról is, ahol szin
tén azt látjuk, hogy egyre több 
miskolci étterem kap kiváló mi
nősítéseket. Aki ellátogat Mis

kolcra és szeretne valami fi
nomat enni, nem fog csalódni, 
hiszen egyre szélesebb és színe
sebb a miskolci éttermek kíná
lata! – fogalmazott.

Újragondolt tradíciók
E g y e d i 

palacsintái
val országos, 
sőt nemzet
közi hírne
vet szerzett 
a miskolci 
Creppy, illetve megálmodó
ja, Oszlánczi Réka, aki valami 
újat, valami formabontót akart 
behozni a miskolci gasztronó
miába 11 évvel ezelőtt. Kínál
nak például sok más mellett 
fagylalttal megspékelt, laza
cos, vörösboros marhapörkölt
tel tálalt és számtalan más 
palacsintát is. – Sokan gondol
ják úgy, hogy a régióban is az 
egyik legmeghatározóbb étte
rem lettünk. Létrehoztunk egy 

üzemeltetési rendszert, ami 
magában foglalja a recepte
ket, a menedzsmentet és azt is, 
ahogyan dolgozunk. Ezt sze
retném francise rendszerben 
értékesíteni, hogy minél több 
vendég élvezhesse ezeket a fi
nom palacsintás ételeket – nyi
latkozta Réka. 

Bajusz Gergő, az Avalon Ris
torante gasztronómiai igazga
tója arról számolt be, hogy fo
lyamatosan nő a vendégszám, 
maguk sem számítottak ilyen 
jó eredményre. – Ez a növek
vő miskolci turizmusnak is kö
szönhető, viszont úgy érzem, az 
Avalon Parkkal mi is építettünk 
egy csodát a Bükk szívében. Mi 
a tradicionális olasz konyhát kö
vetjük a Ristorantéval, ezt sze
retnénk, az itteni vendégeknek, 
miskolciaknak megmutatni. 
Egyre többen kíváncsiak ránk, 
a pizzánkra, házi tésztáinkra és 
friss tengeri halakból készített 
ételeinkre – mondta el. 

Miskolc egy jó hely – a gasztronómiában is!

Nemrégiben nyílt meg, nagy sikerrel a főutcán 
a „Pizza, Kávé, Világbéke” étterem

Bajusz Gergő (balról): „Magunk sem számítottunk ilyen jó 
eredményre”



November 15-től elindította 
hóügyeleti diszpécserszolgá-
latát Miskolc önkormányza-
ta, ez egészen jövő év már-
cius 15-ig működik majd. 
A téli felkészülés részeként, 
szerdán gépszemlét tartot-
tak a MiReHuKöz József At-
tila úti telephelyén.

A helyszínen megtekinthe-
tők voltak azok a járművek és 
eszközök, amelyekkel a Város-

gazda és a MiReHuKöz mun-
katársai a havazások idején, 
a miskolci utakon dolgoznak 
majd, hogy azok biztonságo-
san járhatók legyenek. 

Mint elhangzott, a MiRe-
HuKöz – amely közbeszerzé-
si eljárás keretében nyerte el a 
téli gépi takarítási feladatokat 
– 11 speciális munkagéppel, 
átlagos téli időjárási körülmé-
nyek között, teljes egészében 
el tudja látni a városi közu-

takon a hóeltakarítást és a sí-
kosságmentesítést. A nagyobb 
havazással járó időszakokban 
a gyors és hatékony munka-
végzés, valamint a veszély-
helyzetek elhárítása érdeké-
ben a társaság további 7 nagy 
és 7 kompakt rakodógépet is 
munkába tud állítani.

A hóeltakarítási munkát 
elsődlegesen a rendőrségtől, 
a mentőktől, a katasztrófavé-
delemtől, valamint az MVK 
Zrt. járművezetőitől beér-
kező információk alapján a 
hóügyelet diszpécserszolgála-
ta szervezi meg. Elsőbbséget 
élveznek a nagy forgalmú, a 
közösségi közlekedéssel érin-
tett utak és az autóbuszvona-
lak. Ezt követően kerül sor a 
gyűjtő utakra, majd a mere-
dek és forgalmas mellékut-
cákra, parkolókra.

Schweickhardt Gyula, a Mis-
kolci Városgazda Kft. ügyve-
zetője elmondta, Miskolcon 

mintegy 1200 mellékutcát 
tartanak nyilván. Jelentős hó-
mennyiség esetén nem mind-
egyiket lehet gépi takarítással 
letisztítani. A közterületek és 
díjköteles várakozóhelyek kézi 
síkosságmentesítését a Város-

gazda végzi a közmunkaprog-
ram keretében foglalkoztatott 
munkatársakkal és a társaság 
tulajdonában álló kisgépek-
kel. A munkák sorrendjének 
kijelölésekor elsőbbséget kap-
nak a gyalogátkelőhelyek, lép-

csők, rámpák, valamint a vil-
lamos- és buszmegállók.

A miskolci hóügyelet lakos-
sági bejelentéseket is fogad a 
06-70/685-2000 telefonszá-
mon, vagy a hougyelet@va-
rosgazda.hu email címen.

Több száz méternyi járdát 
újítottak fel a Vörösmarty 
városrészben. A beruházás 
legnagyobb része ezúttal a 
Király utcát érintette.

– A városrészben ezúttal 
4,6 millió forintból újultak 
meg járdaszakaszok, a képvi-
selői alapomból 
– mondta el ér-
dek lődésünkre 
Molnár Péter, a 
városrész önkor-
mányzati kép-
viselője. A he-
lyiek örömmel 
fogadták a Király 
utca 7. és 29. kö-
zött megújult, 
250 méteres sza-
kaszt, korábban 
sokan megszen-
vedték itt a járda rossz állapo-
tát. – Emellett a Vörösmarty 
utca járdáiról is eltüntettük a 
repedéseket, buckákat, aka-
dálymentesítettük a szakaszo-
kat az utaknál. Tavaly is volt 
már felújítás a Király utcában, 
melyek az ideihez hasonlóan 

lakossági igények alapján vé-
geztünk – hangoztatta Molnár 
Péter, aki más fejlesztésekről is 
beszámolt a körzetében. Kor-
szerűsítették többek között 
a 60 férőhelyes Dobó Katica 
Bölcsődét is – az önkormány-
zat ezt az intézményt is pályá-
zati pénzből, 163 millió forin-

tos költségvetéssel újította fel. 
A beruházás keretében az in-
gatlan építészeti, gépészeti és 
elektromos felújítása, valamint 
energiahatékonysági korsze-
rűsítése is megtörtént. A gon-
dozási egységek bejáratánál 
– a korábbi lépcsők helyett – 

enyhén emelkedő, kisebb lej-
tésű járda készült, s kiépítettek 
egy burkolt felületű mozgás-
sérült parkolót. Új, az energe-
tikai követelményeknek meg-
felelő nyílászárókat építettek 
be. A projekt magában foglalta 
az új víz- és szennyvízvezeték 
hálózat kiépítését, valamint 

a fűtési rendszer 
korszerűsítését 
is. A homlokza-
ti falak és a záró-
födém utólagos 
hőszigetelést kap-
tak, a mosdót a 
mozgássérültek 
közlekedéséhez 
szükséges előírá-
soknak megfele-
lően alakították 
ki. A képviselő 
kiemelte, neki és 

a szülőknek is nagy örömére 
szolgál, hogy a korszerűsítés-
nek köszönhetően a gyerme-
kek a korábbinál sokkal jobb 
körülmények között, a 21. szá-
zad elvárásainak megfelelő 
környezetben tölthetik napja-
ikat a bölcsődében.
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FEJLESZTÉSEK A VÖRÖSMARTY  
VÁROSRÉSZBEN A B.-A.-Z. Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara (BO-
KIK) vezetőségétől mester-
avató ünnepségen vehették 
át nemrégiben okleveleiket 
azok a szakemberek, akik-
nek fontos szerepet szán-
nak a jövőben a szakképzés-
ben is.

Négy szakma – a hegesztőké, 
a kozmetikusoké, a pincéreké, 
valamint a szakácsoké – har-
mincnégy művelője vehette át 
ezúttal mesteroklevelét. – A 
mesterek jelentik a kamara 
szakképzési tevékenységének 
egyik legfontosabb pillérét! 
– fogalmazott az átadón Bi-
hall Tamás, a BOKIK elnö-
ke. – Most azokat a minőségi 
szakembereket avatjuk szak-
májuk diplomásaivá, akiket a 
mester szóval jellemzünk. Ez a 
szó bizalmat jelent a partnerek, 
a fogyasztók, a szolgáltatást 
igénybe vevők számára – han-
goztatta az elnök, kiemelve: 
Miskolcon és a megyében is 
komoly tudású szakemberek-
re van szükség ahhoz, hogy a 
gazdaság növekedése ne tor-
panjon meg. Pfliegler Péter al-
polgármester úgy fogalmazott: 

a város és a kamara munkája, 
erőfeszítései közösek abban a 
tekintetben, hogy Miskolcon 
és a megyében is rendelkezésre 
álljon a szükséges mennyiségű, 
szakképzett munkaerő.  – Ezt 
igazolják vissza a folyamatos 
befektetői megkeresések is. 
Csak az elmúlt hetekben két új 
miskolci gyár telepítését és in-
dulását jelentettük be – hang-
súlyozta az alpolgármester. 

Lórántné Orosz Edit szerint 
éppen olyan szakmákban sze-
reztek most mesteroklevelet a 
jelöltek, amelyeknél hiány van 
a jó szakemberekből. A megyei 
kormányhivatal foglalkoz-

tatási főosztályának vezetője 
hozzátette, ma a vállalkozók 
több mint harmada állítja, 
hogy a gazdasági versenyké-
pesség gátjává válhat, ha nem 
találnak jól képzett szakembe-
reket. Különösen nehéz a kis- 
és középvállalkozásoknak a 
szakember-utánpótlása. Hogy 
a szakemberhiány leküzdhe-
tő legyen, kulcsszerepe van a 
szakképzésnek – s ebben fon-
tos feladatuk lesz a jövőben az 
új mestereknek is. A szakkép-
zési törvény ugyanis előírja, 
hogy a gyakorlati képzőhelye-
ken már csak mesterek tanít-
hatnak. 

A gazdaságban és az oktatásban is számítanak rájuk

HÓÜGYELET ÉS GÉPSZEMLE A TÉLI FELKÉSZÜLÉS JEGYÉBEN 

MESTEREI A SZAKMÁJUKNAK 

Só, homok, kalcium-klorid
Miskolcon a síkosságmentesítéshez 
engedélyezett és a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő szóróanyagot 
alkalmaznak. A főutcán környezet-
barát ásványi anyagot és homokot, 
Lillafüreden és Miskolctapolcán ho-
mokot, a város más részein útszóró 

só és homok keverékét használják. 
A készletek feltöltése folyamatos: 
homokból 500 tonnát, útszóró só-
ból 1000 tonnát, folyékony kalci-
um-kloridból 30 ezer litert szerez be 
a MiReHuKöz. November közepéig 
a városban összesen 134 helyszínre 
szállították ki a síkosságmentesítés-

hez használt anyagokkal feltöltött 
tárolóedényeket. 

Az ingatlantulajdonosok  
téli kötelezettségei
Az ingatlantulajdonosok, bérlők és 
üzemeltetők számára önkormány-
zati rendelet írja elő az ingatlannal 

határos közterület tisztántartását, 
amely vonatkozik a téli hóeltaka-
rításra és síkosságmentesítésre is. 
Az ingatlan használója köteles az 
ingatlan határvonalától vagy kerí-
tésétől, tömbtelkes beépítés esetén 
az épület falsíkjától mért 10 méte-
res területsávot tisztán tartani vagy 

tisztántartásáról gondoskodni. Ez a 
kötelezettség vonatkozik a terület-
sávba eső járdára, zöldfelületre, te-
raszra, árokra, annak műtárgyaira, 
a csapadékvíz lefolyását akadályo-
zó anyagok eltávolítására, dísz- és 
egyéb burkolatokra – de csak a köz-
út szegélyéig terjed.

Komfortosabb közérzet, biztonságos közlekedés



Az ünnepek közeledtével, idén is megszervezi jótékony-
sági akcióit a Magyar Szocialista Párt. A részletekről 
szerdán tájékoztatott Varga László, a párt országgyűlé-
si képviselője, megyei elnöke és Simon Gábor, az MSZP 
önkormányzati frakcióvezetője.

Mint elhangzott, több év-
tizedes hagyomány, hogy 
karácsony előtt jótékonysági 
akciókat indít a Magyar Szo-
cialista Párt. Varga László 
úgy fogalmazott, egyébként 
az év minden napján fontos-
nak tartják, hogy segítsenek 
a rászorulóknak, azokkal 
foglalkozzanak, akikről ke-
vesebbszer szólnak a hírek.

Az előző évekhez hasonló-
an most is tartós élelmiszert, 
ruhaneműt – főleg a téli idő-
szakra valót – várnak, ezeket 
majd a rászoruló családok-

hoz, illetve segélyszerveze-
tekhez juttatják el. Az MSZP 
országszerte, minden irodá-
jában várja a felajánlásokat; 
Miskolcon, a Corvin utcai 
székházban hétfőtől csütör-
tökig reggel 8 órától délután 
4-ig, pénteken pedig 8-14 óra 
között. Emellett az Árpád 
utca 43. szám alatti képvi-
selői iroda is nyitva áll a fel-
ajánlások fogadására egészen 
karácsonyig (hétfőn 10-16, 
kedden 9-16, szerdán 10-18, 
csütörtökön 9-16, pénteken 
pedig 10-14 óra között).

A CÖF Klub Miskolc Létkérdések sorozatában napjaink 
gazdasági, társadalompolitikai, politikai kérdéseit vizs-
gálja, többek között a keresztény Európát sújtó veszélyt, 
amit az iszlám elterjedése jelenthet.

„Az ember esze megáll” 
– fakadt ki Georg Spöttle, 
biztonságpolitikai szakér-
tő az M1 stúdiójában 2017. 
augusztus 23-án reggel. Az 
háborította fel, hogy a XXI. 
században az EU rendőrsé-
geinek rendszerei nincsenek 
összekapcsolva egymással. 
Ennek következtében, ha 
egy „menedékkérőnek” egy 
ország rendőrsége leveszi az 
ujjlenyomatát és biometrikus 
fotót készít róla, nem osztja 
meg más országok rendőrsé-
geivel. Vagyis ha delikvens a 
későbbiekben kvázi világkö-
rüli útra indulva akár további 
6-7 országba jelentkezhet be, 
ugyanennyi néven.

Georg Spöttle a német had-
sereg nyugalmazott hadna-
gya, terrorizmus-szakértő. 

Hosszú időt töltött háborús 
övezetekben, például a Kö-
zel-Kelet országaiban, Afga-
nisztánban, Afrikában, így 
közvetlen tapasztalatai van-
nak azokról a konfliktusok-
ról, amelyek ma itt Európá-
ban a legfőbb vitatémákat 
adják és amelyek a migrációt 
jócskán táplálják. Követke-
zésképpen, a német születé-
sű, de régóta Magyarorszá-
gon élő, a Bundeswehrnél, 
valamint a Német Szövetségi 
Nyomozó Hivatalnál eltöltött 
húszévi szolgálat után lesze-
relő katonában a kérdés ki-
váló szakértőjét tisztelhetjük. 
Georg Söttle november 24-
én, 17 órakor lesz a CÖF Klub 
Miskolc vendége, a Gárdonyi 
Művelődési Házban.

LENGYEL ATTILA

Közélet Miskolci Napló4

Szinte várható volt egy időzí-
tett provokáció így, advent 
előtt, valahol Európában. So-
kan mégsem akartunk hinni 
a fülünknek, amikor először 
hallottuk, hogy Franciaor-
szágban, jogerős bírósági ítélet 
alapján, „hivatalosan” el akar-
ják távolíttatni a keresztet II. 
János Pál pápa szobráról, 
egy Ploërmel nevű város-
kában. Aztán ehhez jött a 
másik hír, hogy a francia 
közintézményekben már a 
Betlehem-állítást is betiltotta 
az Államtanács. Mindennek 
nyilván szimbolikus jelentő-
sége van, nyílt támadás folyik 
Európa keresztény gyökerei el-
len, amely erkölcsi szigorával, 
értékrendjével útjába állhat a 
globális tőke diktatúrájának. 

Tényleg idáig jutottunk… 
valahol Európában?

Mindezt több évi pereske-
dés előzte meg, fanatikus sza-
badelvű gerillák jelentették fel 
a betlehemezést és a szobrot, 
amelyek kétségkívül nagyon 
veszélyes dolgok. Európában 
és világszerte százával halnak 
meg ártatlan emberek a radi-
kális iszlám terrortámadásai 
következtében, igazából min-
denki csak találgatja, milyen 
következményei lehetnek majd 
a muszlim migránsok beözön-
lésének, látványosan pénzelt 
és támogatott térhódításának. 
(Tankcsapda: „Lehet, hogy 
nem vagy gyenge/ De ha a szí-
vedbe szalad a penge/ Attól 
nem érzed magad jobban/ Ha 
a kocsidban bomba robban…”)

Erre az „emberjogi” provoká-
torok harcba indulnak a jászol-
ban fekvő kisded és a szentté 

avatott II. János Pál, az emberi 
élet és méltóság szimbólumának 
szobra ellen. A keresztények em-
beri szabadságjogai vajon hol 
maradnak - valahol Európában?

Van egy többé-kevésbé be-
vált módszerem arra, hogy le-
ellenőrizzem azoknak a felröp-
pent híreknek a „valódiságát”, 

jelentőségét, amelyek már tény-
leg az elmebaj határát súrolják. 
Léteznek bizonyos - az átlagos-
nál is alávalóbb - balliberális 
heccportálok, amelyek szerve-
zeti, finanszírozási hátterével 
kapcsolatban, gyakorlatilag 
csak az a biztos, hogy szin-
te semmi nem biztos. Ha ezek 
valamit nagyon megpróbálnak 
elbagatellizálni (más esetben 
felfújni) széthazudni, meg-, és 
körbemagyarázni (a sorrend 
változhat, a lényeg nem) ott 
általában nagyon célzatos, és 
szervezett ügyekről van szó. 

Most sem volt másképp: elő-
ször jött az érvelés, hogy a fran-
cia bíróság kereszt eltávolításá-
ra vonatkozó ítélete „a francia 
laikus államot megalapozó 
1905-ös törvény alapján szü-
letett, mely száműzi a közte-
rületekről a vallási jelképeket”. 
Tényleg van ilyen törvény (a 
hátterét most hagyjuk, csakúgy, 
mint a francia történelmet be-
árnyékoló, vérgőzös jakobinus, 
szabadkőműves tébolyt) az vi-
szont érdekes, hogy több mint 
110 éve ebből soha nem csinál-
tak problémát, pedig szép szám-
mal kerültek ki vallási jelképek 

francia közterületekre. Most is 
csak a kereszt ellen indult táma-
dás, és valamiért éppen a musz-
lim migránsözön kellős köze-
pén. Valahol Európában. 

No persze vannak ilyen vé-
letlenek. Aztán viszont a fen-
tebb említett konspirátorok sa-
ját magukat hazudtolták meg, 

amikor II. János Pál pápa szob-
ra kapcsán már azt kezdték 
magyarázni, hogy itt tulajdon-
képpen nem is vallási dologról 
van szó, hanem orosz hatalmi 
befolyásról! (Ez sem tréfa – bár 
az lenne!) Szerintük a szob-
rot Oroszország ajándékozta a 
francia városkának, s az orosz-
grúz Zurab Tsereteli készítette, 
aki szerintük Putyin bizalmasa. 
(Tényleg itt a világvége!) Aztán 
kap egy előéletére vonatkozó tá-
madást, Ploërmel polgármeste-
re is, aki a hírek szerint ki akar 
állni a kereszt megvédéséért. 

Nem folytatom, talán ennyi-
ből is látszik, mennyire szomo-
rú, és tragikomikus ez az egész. 
A hálózatnak semmi nem drá-
ga, a maguk perverz logikájá-
val szinte már azt próbálják 
sugalmazni, hogy „putyinis-
ta”, aki kiáll Európa keresz-
tény identitása mellett.  Vajon 
mitől van az, hogy a háttérha-
talom civileknek, jogvédőknek 
álcázott rohamcsapatai érzé-
kenységét kizárólag csak a ke-
resztény jelképek sértik? Tény-
leg úgy félnek a kereszttől, mint 
ördög a tömjéntől - ami azért 
kifejezetten jó érzés (mármint 

nekünk) és nagyon sok min-
dent elárul. 

Más, Európában egyelőre még 
kisebbségi felekezetek számá-
ra viszont valamiért éppen ők 
követelik a legharsányabban a 
vallásszabadságot és a minden 
területre (öltözködés, eseten-
ként extrém, deviáns magatar-

tás, stb.) kiterjedő szabad-
ság-jogokat. Vajon mekkora 
ajvékot csapnának, ha vala-
melyik másik vallás szimbó-
lumát próbálnák meg vala-

kik hasonló módon eltávolítani? 
Valahol Európában? 

Az Európai Parlament köz-
ben csütörtökön jóváhagyta 
a dublini rendszer reformját, 
amely többek között a mene-
dékkérők felső korlát nélküli át-
helyezését, és a befogadásuktól 
vonakodó tagállamok szank-
cionálását írja elő. (Hát persze 
hogy „nem létezik” Soros-terv)

A háttérhatalom láthatóan 
felgyorsította a támadást, a pro-
vokációkat a kereszténység, a ha-
gyományos értékek, a család, a 
nemzet ellen, tesztelik a reakci-
ókat. Világszerte mesterségesen 
gerjesztett szexbotrány-hiszté-
riával próbálják összezavarni a 
nyugati társadalmak erkölcsi ér-
tékrendjét, identitását. Németor-
szágban a fiú és lány mellett (mi-
kor, ha nem most?) bevezették  
egy harmadik „nem” anyaköny-
vezését, „inter” vagy „vegyes” né-
ven. Teljesen életszerű jelenet, 
ahogy jön az újdonsült apuka a 
szülészetről, s az ismerősök fülig 
mosollyal kérdik: Na? Fiú vagy 
lány? Mire az apuka vakarózva: 
hát…. olyan vegyeske… It’s good.

Valahol Európában. 
SZEPESI SÁNDOR

VALAHOL EURÓPÁBAN

A Soros-tervről szóló nemzeti 
konzultáció a jövőnket érinti, 
ezért különösen fontos a fia-
talok részvétele és véleménye 
– hangsúlyozta keddi sajtótá-
jékoztatóján Váraljai Zoltán, 
az Ifjúsági Kereszténydemok-
rata Szövetség (IKSZ) orszá-
gos alelnöke, miskolci szerve-
zetének elnöke.

A politikus kiemelte: a ma-
gyar kormány számára fontos 
az állampolgárok véleménye, 
a nemzeti ügyekben rendsze-
resen megkérdezi az embere-
ket. A mostani konzultáció-
ra azért van szükség, mert az 
elmúlt időszakban felerősö-
dött Brüsszel elszántsága arra, 
hogy véghezvigye a Soros-ter-
vet.

– Mára világossá vált, hogy 
mind a migráció, mind a kvó-
tarendszer egy jól kifundált 
terv része, amely mögött a 
világ egyik legbefolyásosabb 

milliárdosa, Soros György áll 
– fogalmazott Váraljai Zol-
tán. – Soros számtalan uniós 
vezetőt a kezében tart. Nagy 
befolyása van a brüsszeli po-
litikára, illetve az olyan libe-
rális politikusokra, akik nem 
a választópolgáraik érdekeit 

képviselik, hanem egy kevert 
népességű Európát akarnak – 
tette hozzá.

– Kijelenhetjük, hogy a 
nyugat-európai országokhoz 
képest, hazánkban ma sokkal 
nagyobb biztonságban érez-
hetjük magunkat. S mivel mi, 

fiatalok itt képzeljük el a jö-
vőnket, itt szeretnénk boldo-
gulni, ezért azt szeretnénk, 
ha ez így is maradna! Fontos, 
hogy biztonságban tudhas-
suk magunkat, családunkat, 
otthonunkat. Nem adhatjuk 
fel értékeinket, identitásun-
kat, kultúránkat, keresztény 
meggyőződésünket – hangoz-
tatta az alelnök, aki felhívta 
a fiatalok figyelmét: novem-
ber 24-ig töltsék ki és küldjék 
vissza a konzultációs kérdőí-
vet. Mondják el véleményüket 
Soros veszélyes tervéről és a 
migránsok betelepítéséről. Ezt 
meg lehet tenni postai úton, 
illetve a Nemzeti Konzultáció 
honlapján is. – Soros György 
és Brüsszel nem dönthet a mi 
jövőnkről, arról, milyen or-
szágban éljünk. Mi magunk 
szeretnénk erről dönteni, kö-
zösen kell megvédenünk a ha-
tárainkat – zárta szavait Vár-
aljai Zoltán. 

A szerkesztőtől

Nemzeti konzultáció

Előadást tart a Biblia-gyűj-
tés és kiadás témájában, va-
lamint bemutatja saját gyűj-

teményének egy részét, 
november 26-án a vasárnap 
10 órakor kezdődő istentisz-

teletet követően Ötvös László 
nyugalmazott lelkipásztor, a 
Miskolc-alsóvárosi reformá-

tus gyülekezetben (Baross út 
3.) A kiállítás nyitott, minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

Bibliakiállítás a Miskolc-alsóvárosi gyülekezetben

Lakossági fogadóórát tart Varga László 
országgyűlési képviselő és Bartha György 
önkormányzati képviselő 2017. november 
20-án (hétfőn) 17.30 órától a Szent Ferenc Általános Iskolá-
ban (Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.). 

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Idén is várják  
az adományokat

Georg Spöttle  
a migráció  
veszélyeiről

„Különösen fontos a fiatalok véleménye!”



Szirmától az Avason át, egé-
szen Diósgyőrig, tucatnyi 
forgalmas útszakasz újult 
meg az elmúlt hetekben, Mis-
kolcon. A város, állami támo-
gatásból, egymilliárd forintot 
költhetett a fontos útszaka-
szok rehabilitációjára.

Megújult a Lorántffy Zsu-
zsanna utca (teljes hosszá-
ban); a Muhi utca (Mexikó 
völgy utca – Lorántffy utca 
között); a Szinva-híd a Lo-
rántffy Zsuzsanna utcában; 
az Ifjúság útja (Szabadság-
harc utca – Csabai kapu kö-
zött); a Szabó Károly utca 
(teljes hosszában); a Fono-
da utca (Szinva-híd – Ferro-
glóbusz-telep – vasúti átkelő 
között); a Besenyői utca (Vá-
góhíd utca – József A. utca 
között); a Pozsonyi utca (tel-
jes hosszban); a Kuruc utca 
(teljes hosszban); a Kassák 
Lajos utca (teljes hosszban); 
a Babits Mihály utca 1. ütem 
(Kassák Lajos utca – Miskolci 
utca közötti szakasz/); a Mi-
kes Kelemen utca (Görgey 
utca – Dessewffy utca közöt-
ti szakasz). Az általunk meg-
kérdezett miskolciak mind 
örömmel üdvözölték a felújí-
tásokat.

A jó utak alapfeltételei a 
megfelelő színvonalú közössé-
gi közlekedésnek, a jó színvo-
nalú közlekedés pedig alapfel-
tétele a minőségi városi létnek.

– Tetszenek 
az új utak 
Mi skol con , 
k ü l ö n ö s e n 
az, hogy pél-
dául itt, az 
Ifjúság úton 
piros sáv is 

jelzi, hogy átjáró van. Ez na-
gyon jó ötlet, hiszen így az au-
tósok jobban vigyáznak a gya-
logosokra. Itt ráadásul több 
iskola is van egymás mellett, a 
gyerekeknek biztonságosabb 
így az átkelés. Úgy emlékszem, 
ezt az utat mintegy tíz éve újí-
tották fel utoljára – nyilatkoz-
ta Balog Erzsébet (58) tanár. 

Gaál Bátor 
(24) tanuló 
szerint a 
m i s k o l c i 
utak abszo-
lút verseny-
képesek a 
többi város-

hoz képest. – Nagyon sokat au-
tózom az egész ország terüle-
tén. Havonta levezetek 
ezerötszáz-kétezer kilométert 
is. A miskolci utakkal meg va-
gyok elégedve, még a kevésbé 
forgalmas, kisebb utakkal is. 
Csak így tovább! – fogalmazott 
érdeklődésünkre a miskolci fi-
atalember. 

Józsa Attila 
(31) éves fu-
tár kiemelte, 
ő hihetetlen 
sokat ül au-
tóban, na-
ponta akár 
tíz órát is ott 

tölt. – Tavaly karácsony napján 
még este 11 órakor is jártam a 
várost. Nagyon szeretek vezet-
ni, főleg Miskolcon, teljesen 
meg vagyok elégedve az utak ál-
lapotával. Különösen az Ifjúság 
és a Tapolcára tartó út tetszik – 
tette hozzá. 

Butykai Péter 
(34) tanár 
úgy vélte, az 
o r s z á g b a n 
nagyon so-
kan panasz-
kodnak arra, 
hogy milyen 

rosszak az utak – véleménye 
szerint ez Miskolcra már egyál-
talán nem igaz. Mint mondta, 
nagyon szerencsés, ha komplet-
ten megújítják az aszfaltot és 
nem csak foltozgatják azt.

A CÖF Klub Miskolc no-
vember 11-én, hagyományo-
san részt vett Krakkóban a 
Lengyel Nemzeti Független-
ség Ünnepén. A két nemzet 
évszázados barátsága a közös 
történelmi múltban, közös 
uralkodóinkban és egymás 
függetlenségi harcaiban való 
részvételben gyökerezik. 

A két nép barátsága napja-
inkban is töretlen, a CÖF de-
legációival a lengyelek min-
den nemzeti ünnepén részt 
vesz, mint ahogy a lengyelek 
is részt vesznek nemzeti ün-
nepeinken. 

1918. november 11-én, 123 
éves szünet után Lengyelor-

szág ismét független, szabad 
egységes ország lett. Ezt meg-
előzően az osztrákok, oro-
szok és a poroszok osztották 
fel egymás között. November 
11-e a Lengyel Nemzeti Füg-
getlenség Ünnepe ilyenkor a 
lengyelek az államiságuk új-
bóli megalakulására emlé-
keznek. Ama Lengyelország 
megszületésére, amely a de-
mokratikus alapokon nyugvó 
polgári társadalom kiépítésé-
nek lehetőségét nyújtotta. 

A november 11-i dátum 
mindmáig a lengyel nemzeti ön-
tudat és a hazáért folytatott év-
százados küzdelmek érdemének 
szimbóluma.  November 10-én 
este a lengyelek a szmolensz-

ki katasztrófára is emlékeznek. 
2010. április 10-én Smoleńsk 
fölött tisztázatlan körülmények 
között lezuhant Lech Kaczyńs-
ki elnök különgépe, amellyel a 
lengyel állami delegáció a katyńi 
vérengzés 70. évfordulójára in-
dult Varsóból. A gépen min-
denki életét vesztette — többiek 
között Kaczyński elnök a fele-
ségével, Mariával, az utolsó em-
igráns elnök, Ryszard Kaczo-
rowski, a Szejm és a Szenátus 
marsallhelyettesei, az ombuds-
man, a Nemzeti Bank elnöke, 13 
képviselö, 2 szenátor és a lengyel 
hadsereg összes (szárazföldi, légi, 
tengeri) parancsnoka. 

A repülőgép legénységé-
vel együtt 96 fő veszítette éle-

tét. 2010 óta a Gazeta Polska 
Klubjai minden hónap 10-én 
megemlékezéseket és szent-
miséket tartanak világszerte, 
a katasztrófa körülményeinek 
végső tisztázását igényelve. 

A CÖF ebben az évben 300 
fővel vett részt az ünnepsé-
gen. A CÖF Klub Miskolc 51 
fős delegációja a látogatás so-
rán megkoszorúzta Bátho-
ry István erdélyi fejedelem 
és lengyel király síremlékét a 
Wawel Székesegyházban, ill. 
megtekintettük Bárczi László 
és felesége Sowa Halina ve-
zetésével Krakkó történelmi 
belvárosának nevezetességeit, 
megemlékezve a magyar tör-
ténelmi kapcsolatokról. Haza-
felé jövet az ezeréves határon, 
Poprádnál, megkoszorúztuk 
a 197-es határkövet, átkötöt-
tük Máger Ágnes festőművész 
szalagjával, amelybe belefűz-
tük Ferenczy József Géza, va-
lamint Székely András és fe-
lesége szalagját. Utóbbira van 
felírva a CÖF Klub Miskolc és 
külön érdekessége, hogy nyá-
ron a déli ezeréves határon is 
ott volt Székelyéknél. Mivel 
Kárpátalján is jártunk ebben 
az évben, elmondhatjuk, hogy 
idén É-D-K-i irányban „le-
határoltuk” a történelmi Ma-
gyarországot.  

VASS LÁSZLÓ ISTVÁN,  
RUSZNYÁK ÁKOS 

1800 milliárd forintot for-
dítana a devizahitelesek 
kártalanítására a Lehet 
Más a Politika. Az ehhez 
szükséges források szerin-
tük már most rendelkezés-
re állnának, csak politikai 
akarat kell a helyzet ren-
dezésére. Egyebek mellett 
erről beszélt keddi sajtó-
tájékoztatóján Demeter 
Márta LMP-s országgyűlé-
si képviselő Miskolcon.

A politikus elmondta, or-
szágjárás keretében szeretné 
megismerteti pártjuk "vízióját" 
Magyarországról, illetve fel-
térképezni a helyi problémá-
kat. Demeter Márta kiemelte, 
programjukban kiemelt he-
lyen szerepel a szegénység fel-
számolása, a kis- és középvál-
lalkozások támogatása.

– Kormányra kerülésünk 
esetén 1800 milliárd forintot 
fordítunk arra, hogy érdem-
ben kártalanítsuk a deviza-
hiteleseket – fogalmazott a 
képviselő, aki szerint ehhez 
rendelkezésre állnak a for-
rások: 1000 milliárd forint a 
bankoktól, 800 milliárd pe-
dig a Magyar Nemzeti Bank 
devizaügyleteken elért nye-
reségéből származna. Mint 
elhangzott, az LMP-nél ki-

emelt téma az egyszülős 
családok helyzete is. A fel-
méréseik szerint minden 
harmadik gyermek egyszü-
lős családban nevelkedik, sok 
szülő mélyszegénységben 
neveli gyermekét. Őket ki-
emelten szeretnék támogatni. 
Megemelnék a családi pótlék 
összegét is, az egyszülős csa-
ládoknál 20 ezer forintra, de 
átlagosan 30 százalékos eme-
lést tartanak szükségesnek.

Szintén az LMP család-
politikai intézkedése lenne 
az újszerű bölcsődei és óvo-
dai nyitva tartás, amely a je-
lenleginél jobban igazodna 
a több műszakban dolgozó 
szülők munkaidejéhez. A rá-
szorulók számára  szociális 
bérlakásokat biztosítanának, 
az önkormányzati lakások 
felújítására modernizációs 
programot indítanának. Az 
egyszülős családok az ilyen 
lakások igénylésénél elsőbb-
séget élveznének – húzta alá 
Demeter Márta.
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Egymilliárd forintból újultak meg a városi utak

„A két nép barátsága napjainkban is töretlen”

„Nagyon szeretek vezetni, főleg Miskolcon…”

LMP: családpolitika, 
devizahitelek Krakkóban járt a CÖF Klub Miskolc

November 19-én, 16.30 
órai kezdettel, a Miskolc 
Televízió HívőSzó című 
műsorában a Martin-kert-
városi Római Katolikus 
templomból közvetítenek 
szentmisét, felvételről. 
A szentmisét bemutatja: 
Tóth István plébános. 

Mocorgós szentmisét 
mutatnak be vasárnap, 19-
én 16 órától a millenni-
umi teremben a kisgyer-
mekes családok részére. 
Csütörtökön, november 
23-án a KÉSZ miskol-
ci csoportja rendezésében 
tartanak előadást a Fráter 
György Katolikus Gimná-
zium dísztermében 17 órai 
kezdettel „Gondolatok az 

1867-es kiegyezésről” cím-
mel Szalay Péter, Horváth 
Attila és Varga Zs. András 
alkotmánybírók. Egyórás 
szentségimádásra hívnak 
Krisztus Király főünnepé-
nek előestéjén, november 
25-én, szombaton a 2020-
as budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresz-
szusra készülve az esemény 
szervezői. Ennek jegyében 
a mindszenti- és a minori-
ta templomban 17 órától, 
a Zárdakápolnában 17.30 
órától tartanak egyórás 
szentségimádást. Vasár-
nap, 26-án lesz a miskolci 
katolikus egyházi kórusok 
Szent Cecília-napi találko-
zója 16 órától a mindszenti 
templomban.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Egyháztörténeti konferenciát rendeztek november 
16-án, Miskolcon, a MAB Székházban, annak 
emlékére, hogy 150 éve született Papp Antal érsek, 
a miskolci görögkatolikus egyházmegye első 
vezetője.



Hirdetés Miskolci Napló6



2017. november 18. | 46. hét | XIV. évfolyam 46. szám
Miskolci Napló – A város lapja Hirdetés 7 

A vízvezeték és a vízmérő óra legfőbb ellensége a fagy. A 
védekezés a belső vízhálózaton a fogyasztó felelőssége és 
feladata, ezért a téli időjárás közeledtével érdemes kicsit 
jobban odafigyelni a vízvezetékre és a vízmérő órákra a 
háztartásokban. A vezetékbe fagyott víz komoly károkat 
okozhat, ezek azonban kis körültekintéssel kivédhetők – hívta 
fel a figyelmet Viszokai János, a MIVÍZ szolgáltatási igazgatója. 

Mint mondta, a vízmérőnek fagymentes helyiségben 
vagy szabvány szerint elkészített vízmérőaknában kell 
elhelyezkednie, ahol a vezetékek a fagyhatár alatt vannak. 
Abban az esetben, ha vízóra fűtött helyen található – 
például a konyhában – nem okozhat problémát a hideg 
időjárás. A fagy elleni védelem akkor fontos, ha a vízmérő 
az épületen kívül, a vízóraaknában van elhelyezve. Nem 
árt odafigyelni a raktárban vagy garázsban felszerelt 
órákra sem, hiszen ezeken a helyeken a hőmérséklet 
gyakran alig magasabb, mint az épületeken kívül – 
emelte ki Viszokai János. 

Ilyen esetekben célszerű szigetelő-anyaggal – esetleg 
ott hon már feleslegessé vált háztartási textíliával – 
befedni a víz órát, persze olyan módon, hogy a védőanyag 
a mérőóra leolvasásakor könnyen eltávolítható legyen. 
A vízmérő óra aknáját télen ajánlatos legalább havonta 
egyszer, rövid ideig ellenőrizni. – Ezt azonban soha ne 
kemény hidegben tegyük. Nem árt tudni, hogy a hó 
is szigetelő hatású, kemény hidegben szintén védi 
a fagyástól a mérőórát, ezért havazás esetén csak a 
leolvasás előtt távolítsuk el az aknáról – mondta el a 

szolgáltatási igazgató. 

Viszokai János ugyancsak fon-
tosnak nevezte, hogy la kat lan 
ingatlanoknál, hétvégi és építési 
telkeken a belső vízhálózatot és 

magát a vízmérőt is víztelenítsük, még a fagyok beállta 
előtt. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megnyitjuk az ingatlan 
felőli, víztelenítő csapot, a vízmérő melletti, utca felőli 
csapot pedig elzárjuk.

– Kis figyelemmel biztosítható, hogy vízóra és a 
vezetékrendszer károsodás nélkül átvészelje a téli 
fagyokat. Fontos, hogy odafigyeljünk vízmérőink álla-
potára, hiszen a vízórák rendeltetésszerű működtetése 
a szolgáltató és a fogyasztó közös érdeke! – zárta 
nyilatkozatát a MIVÍZ szolgáltatási igazgatója.

Bükki forrásból

MIVÍZ KFT. A MISKOLC HOLDING ZRT. TAGJA

HASZNOS TANÁCSOK  
A FAGY OKOZTA KÁROK  

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

Az akció érvényes: 
2017. 11. 18-tól 2017. 11. 24-ig 

Pedálos felmosó garnitúra 6699 Ft
Woolite finom mosószer, 1 l 399 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft
Signal fogkrém, 75 ml 279 Ft
Denim ajándékcsomag, deo+tusfürdő 1149 Ft
Old Spice  ajándékcsomag,  

after+tusfürdő+stift 2199 Ft
Palmolive  ajándékcsomag,  

tusfürdő+szappan 899 Ft
Dove ajándékcsomag, deo+tusfürdő 1699 Ft
STR 8 ajándékcsomag, deo+tusfürdő 1299 Ft
Nivea  ajándékcsomag,  

golyós deo+tusfürdő 1499 Ft
Fruisse  ajándékcsomag,  

testápoló+tusfürdő 1149 Ft
Playboy ajándékcsomag, NS deó+tusfürdő 2299 Ft
Wilkinson  Hydro 5 borotvakészülék+1 betét  

+ajándék boxer alsó. 2599 Ft

Apróhirdetés
Angol, német magánórák, kis csoportos 
nyelvtanfolyamok, kedvező áron, délutáni 
órákban. Tanuljon családias hangulatban! 
Avasi Nyelviskola 06-46/742-485; 06-30/876-
6646. Ügyfélfogadás: h-p 10.00-18.00

Érdekli a digitális világ? Ingyenes szá-
mítógépes tanfolyam kezdőknek, hétköz-
nap délutánonként Miskolcon 06-46/742-
485; 06-30/876-6646. Ügyfélfogadás: 
h-p 10.00-18.00. Pannon Educatio Kft. 
E–001594/2017

Merci desszert         
piros, 250 g,  
egységár: 5196 Ft/kg

Cherry Quenn konyakmeggy                              
125 g  ,  
egységár: 6392 Ft/kg

1299 Ft649 Ft799 Ft

ISMÉT NAGYSZABÁSÚ ŐSZI AKCIÓ KEZDŐDIK   
NOVEMBER 15-21-IG VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN!

Vénusz napraforgó étolaj 2 l, egységár: 449,50 Ft/l 899 Ft
Eh. csirkecomb farrésszel 1 kg (baromfit árusító üzletekben) 399 Ft
Piros Arany csemege, csípős, 70 g, egységár: 3271 Ft/kg 229 Ft

Télapóra figurális termékek már nagy választékban kaphatók!

I Love Milka Alpesi tejkrémes                                                         
120 g,  
egységár: 5408 Ft/kg

Névnapra akciós desszert ajánlatunk COOP ABC, COOP Szuper áruházainkból:

Városunk diákjai az idegenforgalom 
szolgálatában 2017-ben 

Lassan kezdik megszokni városunk lakói a STUDENT POLICE program kereté-
ben, egyen pólóban és baseball  sapkában megjelenő, városunk középiskolás, 
nyelvet beszélő diákjait, akik a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai-
val együtt szerves részét képezik a miskolci nyárnak.  

A program előkészítése alkalmával eb-
ben az esztendőben is tapasztalható volt 
a diákok részéről a nagyarányú érdeklő dés. 
2017. évben a Földes, a jezsuita, a Berze-
viczy és a Herman iskola  15 hallgatója 383 
óra önkéntes munkaórát teljesített.  Ismere-
tes, hogy a diákok a szolgálat megkezdése 
előtt egy elméleti képzésben vesznek részt, 
amelynek során kellő munícióval látják el 
őket a szervezők. 2017-ben a legtöbb órát 
Finta Bence, Jemerik Károly Róbert, vala-
mint Szakács Edit teljesítette. Ők 15, 10 és 
5 ezer forint értékű vásárlási utalvány juta-
lomba részesültek. 

Az idei esztendő különlegessége volt a 
média nagyarányú érdeklődése, hiszen a 
Miskolc Tv a Miskolctapolcai Barlangfürdő 
bejárata előtt készített egy képes összeállí-
tást az eseményről.  Az Észak-Magyarország 

is leközölt egy cikket „A Student Police tag-
jait egy kis eső sem rettenti el a szolgálattel-
jesítéstől” címmel. Az eseményünk híre el-
jutott az országos médiáig, mert a Kossuth 
Rádió Napközben című műsora július 31-én, 
hétfőn ezzel a témával foglalkozott, mely-
nek során élőben, telefonban adtunk választ 
Banner Géza szerkesztő úr kérdéseire. 

A program utóéletét képezi a két éven-
ként megrendezésre kerülő „Az én történe-
tem” című irodalmi pályázati kiírás, amely 
újabb anyagi elismerésben részesíti a részt-
vevő sikeres alkotókat. 

Az ötlet gazdája, a Miskolci Német Nem-
zetiségi Önkormányzatunk biztosítja a diá-
kok egységes megjelenéséhez, a legtöbb 
órát és a sikeres pályázatokat teljesítő diá-
kok anyagi elismeréséhez szükséges pénz-
ügyi hátteret.

Cím: Miskolc, Bató-ház földszintjén 
Tel.: 46/344-454

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"
l  ADVENT ZAKOPANE MESEBELI UTCÁIN:  

december 2.: 6.900 Ft/fő

l  ADVENT KRAKKÓBAN, A KIRÁLYI FŐVÁ-
ROSBAN: december 2.: 8.900 Ft/fő

l  ADVENT MÁRIACELLBEN ÉS BADENBEN, 
FÉLPANZIÓVAL (12.09-10. zarándoklat): 
december 9-10, 16-17.: 25.000 Ft/fő

l  ÜNNEPVÁRÁS KASSÁN ÉS EPERJESEN: 
december 10.: 3.900 Ft/fő

l  ADVENTI HANGULAT POZSONYBAN:  
december 16.: 8.900 Ft/fő

l  KARNEVÁL VELENCÉBEN:  
2018. február 9-11.: 19.500 Ft/fő

l  TÉLŰZŐ MOHÁCSON:  
2018. február 11.: 9.900 Ft/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN 
IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

500 FT ÉRTÉKŰ KUPON, 
AMI EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.



November 10-én kísérték 
utolsó útjára Miskolcon 
Buri Jenőt, az ismert és nép-
szerű előadót, aki az igényes 
cigányzene tolmácsolásáért, 
2015-ben Nívódíjat vehetett 
át Miskolc város napján. 
Az elhunyt művészre azzal 
az interjúval emlékezünk, 
amelyet elismerése alkalmá-
ból készítettünk vele.

Nagyon sokan ismerték a 
produkcióit, szívesen szóra-
koztatta a közönséget a külön-
féle városi rendezvényeken. 
Nem csupán hagyományos 
cigányzenét, hanem filmze-
nét, slágerzenét, verbunkost 
és palotást is játszott. – Sze-
retem a tánczenét, a jazzt és 
a klasszikust is – nyilatkozta 
beszélgetésünkkor –, igazából 
mindegy melyik stílust ját-
szom, mindegyiket szeretem. 
Ez érezhető volt a játékán, a 
színpadi előadásokon is ma-
radéktalanul gondoskodott a 
kitűnő hangulatról. Főiskolát 
végzett, több évtizedes zenei 
gyakorlattal rendelkezett.

– A zene, amit játszunk, 
igazából nem „jön” sehon-
nan - nem is jöhet, hiszen az 
emberben kell, hogy legyen. 
Az, akiben nincs benne, aki-

ben nincs ritmus, az soha 
nem tudja megtanulni a zene 
tolmácsolását – mondta.  Le-
het nagyon lelkes, szorgal-
mas, de az előadása soha 
nem lesz olyan, mint azoké, 
akiknek ez a vérében van. 

Ezzel egyáltalán nem csu-
pán a cigányokra gondolok, 
hanem minden élő emberre. 
A zene valahonnan az Isten-
től fakad és minden érző em-
ber szívét megérinti. Ihletet 
ad és életerőt – tette hozzá.

Buri Jenő családi tradíci-
ót folytatott, ősei századokra 
visszamenőleg, a családfa tá-
voli földben szerteágazó gyö-
keréig muzsikusok voltak. 
Zenekarával 1974-ben Szé-
kesfehérváron, a Jazz Fesz-
tiválon első helyezést ért el. 
Akkor azt mondták róla, „fi-
nom ember, szabad a lelke”.

A cigányzenét egy olyan 
előadói stílusnak, hangsze-
relésnek, hangzásvilágnak 
tekintette, amit az egész vi-
lágon a magyar kultúra ré-
szeként ismernek és szeret-
nek. Buri Jenő és zenekara 
néven, 2011-től szalonzenét 
játszottak Szirmai Zoltán 
zongoristával. Egész Európát 
bejárták, több nemzetközi 
versenyen szerepeltek, díjat 
is nyertek. Kassán 2013-ban, 
az Európa Kulturális Fővá-
rosa rendezvénysorozat nyi-
tónapján Miskolcot képvi-
selték. – A hangszert imádni 
kell, én egy képzőművész 
barátomtól kaptam a hege-
dűmet. Nagyon-nagyon sze-
retem, majdnem annyira, 
mint a gyermekeimet – han-
goztatta a beszélgetés végén, 
magához ölelve a hegedűjét.
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1956. november 4-én haj-
nalban a szovjet csapatok 
a „Forgószél” hadművelet 
keretében bevonultak Ma-
gyarországra, s a forrada-
lom sorsa végleg megpe-
csételődött. Miskolcon - a 
megyei munkástanács ha-
tározata értelmében - nem 
ütköztek ellenállásba. 

A szovjet csapatok foko-
zatosan szállták meg a vá-
rost, utoljára a laktanyákat 
foglalták el, reggel fél hét-
kor. Kisebb tűzharcra csak 
az Egyetemvárosban került 
csak sor, ahol két egyete-
mista áldozata volt az inci-
densnek. A megszállás hírére 
több csoport is a Bükkbe vo-
nult, hogy ellenállást szer-
vezzenek. Ezek súlya, jelen-
tősége csekély volt, a harc 
értelmetlenségét felismerve, 
hamar szétszéledtek. Novem-
ber 5-én a szovjetek a megyei 
munkástanács vezetőivel tár-
gyaltak a kialakult helyzetről. 
Mivel állításuk szerint csak a 
„rend fenntartása” érdekében 
vonultak be, ezért együttmű-
ködést kértek a munkásta-
nácstól. 

A szovjetek kérésére Föld-
vári Rudolf a Borsodi Rá-
dión keresztül nyugalomra 

intette Miskolc lakosságát. 
A szovjetek azt követelték 
a megyei munkástanács ve-
zetőitől, ismerjék el a Ká-
dár kormányt, itt azonban 
ellenállásba ütköztek. A 
munkástanács tagjai Buda-
pestre akartak utazni, tár-
gyalás, tájékozódás végett, 
mivel Nagy Imre sorsáról  
nem mondtak nekik sem-
mit. Földvári tizedmagával 
a Bocskai-laktanyában szé-
kelő szovjet parancsnokság-
ra ment, menlevelet kérni a 
budapesti úthoz, itt azonban 
csapdába estek. Mivel nem 
ismerték el a Kádár-kor-
mányt, letartóztatták őket. 

Javarészt a munkástanács 
tagjait, 13 embert - Kiss Jó-
zsefet, Földvári Rudolfot, 
Bogár Károlyt, Szitovszky 
Zoltánt, Major Bélát, Páris 
Lászlót, Babits Lászlót, Fe-
kete Lászlót, Zombori Sán-
dort, Víg Györgyöt, Spanyol 
Gyulát, Csorba Zoltánt, 
Koós István Bélát - először 
Debrecenbe vitték, majd 
november 8-án, gúzsba köt-
ve tovább Ungvárra. Onnan 
november 12-e után Csorba 
Istvánt – más nem miskolci 
társaival – tovább szállítot-
ták Sztríjbe. A Kárpátaljára 
hurcolt munkástanácsi ve-

zetőkre borzalmas börtönvi-
szonyok vártak, vég nélküli 
kihallgatások sorozata. 

A szovjetek így próbál-
ták megtörni őket. Válaszul 
a nagyüzemi munkásság 
sztrájkot hirdetett és kö-
vetelte vezetői szabadláb-
ra helyezését. A munkásság 
kitartó ellenállása hatására 
november második felében 
hazahozták és szabadon en-
gedték a letartóztatottakat. A 
munkástanácsok rövid ideig 
még működhettek, azonban 
hamarosan megkezdődtek a 
letartóztatások, kezdetét vet-
te a bosszú időszaka.

SOMORJAI LEHEL

NOVEMBERBEN TÖRTÉNT - VÁROSI VISSZATEKINTŐ

Miskolc szovjet megszállása
Elhunyt Miskolc Nívódíjas  
cigányzenésze

ÖKOCÍMKÉVEL ISMERTÉK EL A MISKOLCI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁST
A megújuló, környezetbarát 

energiaforrások példamutató 
használatáért, valamint az így 
megvalósított alacsony szin-
tű széndioxid-kibocsátásért 
Távhő Ökocímke védjegyet 
nyert el a Miskolci Hőszolgál-
tató Kft. A társaság ügyvezető 
igazgatójával, Nyíri Lászlóval 
az elismerés értékéről, a táv-
hőszolgáltatás minőségének 
megőrzéséről, valamint a fej-
lesztések és szolgáltatás árá-
nak kapcsolatáról beszélget-
tünk.

– A Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége által alapí-
tott, a környezetbarát hőterme-
lést igazoló Távhő Ökocímkét 2017. 
november 14-én Budapesten, a 
XVII. Távhőszolgáltatási Szakmai 
Napok keretében Szabó Zsolt a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
államtitkára adta át a MIHŐ 
Kft.-nek. A védjegy jelenleg a 
magyarországi távhőszol-
gátatók egyik legnagyobb 
elismerése. Mit jelent ez a 
társaság és nem utolsó sor-
ban Miskolc számára?

– Miskolc elkötelezett a 
környezetvédelem terüle-
tén a megújuló energiaforrá-
sok hasznosításában. A MIHŐ 
Kft. büszke arra, hogy ehhez 
hatékonyan tud hozzájárulni. 
A város és a társaság környezet-
tudatos szemléletének elisme-
rése a Távhő Ökocímke, amely 

a hőszolgáltatás környezeti tel-
jesítményének a tanúsítványa. 
Maga a védjegy hasonló a ház-
tartási elektronikai eszközök ese-
tében használt energiacímkéhez: 
információkat nyújt arról, hogy a 
távhőszolgáltatás mennyire gaz-
daságosan és környezetbarát 
módon működik. Az elnyert véd-
jegy azt igazolja, hogy a miskolci 
távhőrendszer energiahatékony, 
a megújuló energiafelhasználás 
és az alacsony szén-dioxid kibo-
csátás tekintetében pedig kivá-
ló, A+ energiaosztályba sorolha-
tó. Ennél jobb besorolás jelenleg 
nincs. 

– A minősítésre a belvárosi és 
az avasi hőkörzettel pályázott a 
MIHŐ. Mi alapján választották ki 
ezt a két rendszert?

– A belvárosi és az avasi a vá-
ros két legnagyobb hőkörzete. 
A távhőt használók közel 85 szá-

zalékát látja el, ami a 32 ezer mis-
kolci távfűtött lakásból 25 ezer 
lakást jelent, így jelentős számú 
lakástulajdonos veheti igény-
be azt a minőségi szolgáltatást, 
amit ezeken a területeken nyúj-
tunk. De számos közintézményt 
is ellátunk ezeken a területeken. 
Hogy csak néhányat említsek: mi 
látjuk el hőenergiával a Semmel-
weis Kórházat, a Kemény Dénes 
Uszodát, vagy a Miskolctapolcai 
Strandot…

– Az átadáskor mivel indokolták 
az ökocímke odaítélését?

– Azért kaphattuk meg ezt az 
elismerést, mert évek óta szisz-
tematikusan olyan innovációt 
hajtottunk végre, ami a váro-
si távhőszolgáltatás színvona-
lát országos szinten elismertté 

tette. Ezek között első helyen 
a geotermikus fejlesztéseink 
szerepelnek, amelyeket a ná-

dasréti biogáz- és a kenderföl-
di biomassza fűtőmű egészít 
ki. Mindennek köszönhetően a 
miskolci távhőrendszerbe be-
kerülő hőenergiának ma már 
közel 60 százalékát megújuló 
energiából állítjuk elő, ebből kö-
vetkezően a szén-dioxid kibo-
csátásunk is alacsony. Az öko-
címkével ugyanakkor elismerték 
a miskolci távhőrendszeren 
végrehajtott fejlesztéseinket is. 
Igyekszünk a szakmában meg-
jelenő innovációkat, jó példá-
kat felhasználni a technológiai 
megújulásban, ami ugyancsak 
hozzájárul a szolgáltatás minő-
ségének további javításához. 
Meg kell őriznünk a társaság in-
novációs képességét, már csak 
azért is, mert a Távhő Ökocímke 

három évig érvényes és a véd-
jegyhasználatért újra kell majd 

pályázni. 
– Szavai azt erősítik, hogy 

a MIHŐ elkötelezett a mi-
nőségi és környezetbarát 
hőszolgáltatásért. Érté-
kelik ezt a fogyasztók is?

– Napjainkban a 
távhő amellett, hogy 

rendkívül kényelmes, 
nagyon megbízható, 

környezetkímélő és nem 
utolsó sorban versenyképes 

szolgáltatás. Egyre több intéz-
mény és lakóközösség keresi 

meg a társaságunkat azzal, hogy 
a földgáz alapú fűtési rendsze-
rükről át kívánnak állni a távfű-

tésre. Ennek nyilván az az oka, 
hogy nem csak minőségi a szol-
gáltatás, hanem olcsóbb az ára is.

– Hogyan valósítható a távhő-
hőszolgáltatásban a versenyképes 
ár, ha a szolgáltatói piac zárt, a díj-
tételek megállapításánál pedig a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által megszabott hatósági árat kell 
használniuk?

– A hőszolgáltatók számára a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszter ál-
lapítja meg az úgynevezett ha-
tósági árat. A szolgáltatók árai 
nem titkosak, bárki összehason-

líthatja őket. Azt gondolom, Mis-
kolc nem szégyenkezhet ezen a 
téren: a lakossági díjtételeket 
nézve a nagyobb városok kö-
zül például Győr után nálunk a 
legolcsóbb a távhőszolgáltatás, 
Pécsett, Hódmezővásárhelyen, 
Tiszaújvárosban, Budapesten, 
Debrecenben, Nyíregyházán 
drágábban lehet hozzájutni. 
Miskolcon a távhőszolgáltatás 
díjtételei összesen 2013 és 2014 
között 22,68 százalékkal csök-
kentek, 2014. októberétől pedig 
nem változtak. 

Orbán Tibor (balról az első) a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai 
Szövetségének elnöke, Nyíri László (balról a második) a MIHŐ Kft. 
ügyvezető igazgatója, Szabó Zsolt (balról a harmadik) Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Orbán Péter a Magyar Táv-
hőszolgáltatók Szakmai Szövetségének operatív munkatársa.



Kedden este a DVTK Je-
gesmedvék jégkorongcsa-
pata bravúrosan legyőzte 
idegenben a szlovák HK 
Popradot a Visegrád Kupa 
elődöntőjének első mérkő-
zésén, így előnyből várhat-
ja a hazai visszavágót.

A Macik ezzel nagy győ-
zelmet arattak, hiszen a pa-
píron jóval erősebb szlo-
vákokat sikerült két vállra 
fektetniük. A miskolciakat 
nagyjából 50 szurkoló is el-
kísérte Poprádba, akik re-
mek hangulatot varázsoltak 
a csarnokba. A visszavágót 
november 28-án tartják. 
(Visegrád Kupa, elődöntő, 
1. mérkőzés: HK Poprad – 
DVTK Jegesmedvék 2-3 (0-
2, 1-1, 1-0))

A héten a Jegesmedvék 
Olaszországban játszanak 
három meccset a Kontinen-
tális Kupában. Miután há-
rom győzelemmel a kupa 
harmadik körébe jutottak, 

így a hétvégén már a leg-
jobb négybe kerülés a tét a 
Maciknak. A mérkőzése-
ket kazah, francia, illetve 
olasz hokisok ellen játsszák 
– az első meccs pénteken 
lesz, a kazah csapat ellen, 
az utolsó pedig vasárnap, a 
házigazda olaszokkal. Mi-
kael Tisell vezetőedző is op-
timista, bár tudja, hogy a 
hétvégi megmérettetés már 
egy magasabb szintet jelent 
a sportágban. – A Visegrád 
Kupa jó felkészülés az ilyen 
mérkőzésekre – mondta el 
a szakember szerdai saj-
tótájékoztatóján. Az esé-
lyeket latolgatva úgy vélte, 
csapatának mindenképpen 
van esélye a továbbjutásra. 
– Az biztos, hogy száz szá-
zalékban beleállunk a mér-
kőzésekbe. Mostanáig leg-
inkább kazah ellenfelünket 
térképeztük fel, a francia és 
az olasz csapatból a helyszí-
nen igyekszünk felkészülni 
– tette hozzá.

A felnőtt férfi válogatott 
mellett női nemzeti együtte-
sünkre is rangos torna várt a 
hétvégén. 

A lányok Miskolcon lép-
tek jégre, ahol szokásos 
edzőpartnere-
ink, Francia-
ország és Dá-
nia mellett az 
olimpiára ké-
szülő Dél-Ko-
rea ellen is ját-
szottak. 

A franciák és 
a dánok egy-
aránt ellenfe-
leink a divízió 
1/A-ban, míg az 
ötkarikás játékok házigazdája 
idén jutott fel a divízió 1/B-be.

Miután Dél-Koreát és Fran-
ciaországot is legyőzte, a ma-
gyar női jégkorong-válogatott 
vasárnap este a tornagyőzele-
mért csapott össze Dániával, 
a miskolci női Négy Nemzet 
Tornán. Az első harmad felé-

nél kettős emberelőnybe ke-
rültünk, a lehetőséget Gaspa-
rics Fanni váltotta gólra, majd 
a 18. percben egyenlítettek a 
dánok. A találkozó sokáig 1-1-
re állt, egészen a 38. percig, 

amikor Josefine Jakobsen ve-
zetéshez juttatta a vendégeket. 

A harmadik játékrészben 
Averi Nooren révén kihasz-
náltunk egy emberelőnyt, 
majd egy újabb dán vezető gól 
után Huszák mentette hosz-
szabbításra a meccset. A tú-
lórából Dánia jött ki jobban, 

Jakobsen 2. 
találata a dá-
nok 4-3-as 
sikerét jelen-
tette. A ma-
gyar lányok 

tehát hosszabbításos veresé-
get szenvedtek, így a torna 2. 
helyén végeztek. A 3. helyet 
Dél-Korea szerezte meg, mi-
után délután 3-1-re legyőzte 
Franciaországot.
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Női kosár Eb: fölényes 
magyar győzelem

A Négy Nemzet Torná-
ja jégkorongviadal után, 
szerdán este újabb nemzet-
közi összecsapás színhelye 
volt Miskolc. A magyar női 

kosárlabda-válogatott az 
Eb-selejtező 2. fordulójában 
137–48-ra kiütötte Albániát 
városunkban, így továbbra 
is hibátlan mérleggel áll.

Felkészülési  
mérkőzésen a DVTK

Felkészülési mérkőzést 
játszott november 11-én a 
DVTK a szlovák élvonalbeli 
1. FC Tatran Prešov ellen. A 
kapujuk előtt kiválóan tömö-
rülő és eredményesen kontrá-
zó ellenféllel szemben a csak 
Oláh Bálint találta meg egy-
szer a kapuig vezető utat. – 

Egy ilyen edzőmérkőzésnek 
mindig több az értelme, mint 
egy edzésnek. Kikaptunk, 
nem vagyunk boldogok, de 
erős terhelést kaptak a játéko-
sok – mondta el a mérkőzés 
után Bódog Tamás szakmai 
igazgató. (Diósgyőri VTK - 1. 
FC Tatran Prešov 1-2 (0-1))

Miskolcon, a Zrínyi Ilona Gimnázium felújított tornacsarno-
kában rendezik meg november 18-án, szombaton a serdü-
lő, szabadfogású birkózó országos bajnokságot, s a Szalontai 
Zoltán Emlékversenyt. A részletekről kedden tájékoztattak a 
miskolci szervezők.

Mint elhangzott, a serdülő 
országos versenyt eredetileg Ta-
tabányán rendezték volna meg, 
de a város férfi kézilabdacsapa-
tának fontos nemzetközi mér-
kőzése miatt új helyszínt kellett 
keresnie a Magyar Birkózó Szö-
vetségnek. Miskolc az edzők-
kel való konzultációt követő-
en igent mondott a felkérésre, 
a rendezést a Diósgyőri VTK 
birkózó szakosztálya és a Mis-
kolc Városi Sportiskola Non-
profit Közhasznú Kft. (MVSI) 
vállalta. Deák Bárdos Mihály 
főszervező, az MVSI szakmai 
vezetője kiemelte, a felkérés iga-
zodik ahhoz a célkitűzéshez, 
hogy évente több, hasonlóan 

nívós erőpróbát tartsanak Mis-
kolcon. – Úgy gondoljuk, ezzel 
a megmérettetéssel méltó mó-
don emlékezünk meg Szalontai 
Zoltánról, a Diósgyőri BC Eu-
rópa-bajnoki ezüst- és bronz-
érmes, olimpiai 8. birkózójá-
ról, szakedzőről, aki 2005-ben 
hunyt el – hangsúlyozta a szak-
mai vezető. 

A serdülő, szabadfogású 
országos bajnokságon azok a 
2002, 2003, 2004-es születé-
sű birkózók vehetnek részt, 
akik a területi versenyeken 
túljutottak. Lakatos Győző, 
a DVTK-MVSI birkózó sza-
kág-vezetője a sajtótájékoz-
tatón örömét fejezte ki, hogy 

sportolóik hazai környezet-
ben mérkőzhetnek meg ha-
zánk korosztályos legjobbjai-
val, hiszen így a családtagok, 
barátok közül többen szurkol-
hatnak majd nekik. Hozzá-
tette, szinte minden verseny-
zőjük éremesélyes, sok függ 
persze a jó sorsolástól is. 

Juhász Sándor, a 
DVTK-MVSI birkózó edző-
je megerősítette, két-három 
birkózójuktól is aranyérmet 
várnak. Az egyéni jó szerep-
lés mellett csapatként is sze-
retnének ugyanakkor a do-
bogó legfelső fokára állni, 

amire minden esélyük meg-
van. Szombaton délelőtt 10 
órakor Rakaczki Zoltán spor-
tért felelős polgármesteri biz-
tos, a Miskolci Sportcentrum 
Kft. ügyvezetője nyitja meg a 
magyar bajnokságot, ami fél 
11-től veszi kezdetét a Zrínyi 
Ilona Gimnázium felújított 
tornacsarnokában. A szerve-
zők körülbelül 150 verseny-
zőre számítanak, 3 szőnyegen 
13 korcsoport birkózói vívnak 
meg egymással. Kérik, hogy 
a miskolci sportolókat minél 
többen biztassák a helyszínen. 
A versenyre a belépés díjtalan.

LEGYŐZTÉK A MACIK  
A SZLOVÁK ÉLCSAPATOT

Bravúr Poprádban!

Az MVSI-DVTK Bacsó 
Alex, Juhász Sándor, Rep-
ka Attila és Lakatos Győző 
által felkészített, fiatal bir-
kózói négy érmet – köztük 
két aranyat – érdemeltek ki 
a múlt szombaton, Doro-
gon megrendezett diák II. 
korcsoportos országos baj-
nokságon. Az MVSI-DVTK 

sportolóit csapatban a má-
sodik helyre rangsorolták. 
Eredmények: 42 kg: 5. helye-
zett: Oross Ádám; 46 kg: 1. 
helyezett: Szinay Szabolcs, 2. 
Nagy Ádám, 3. Koleszár Eve-
lin; 63 kg: 1. helyezett: Bíró 
Balázs; +69 kg 3. Molnár 
Csaba; Csapat: 2. helyezett: 
MVSI-DVTK. 

Miskolci női Négy Nemzet Torna: második 
lett a magyar válogatott!

Két aranyat nyertek 
az MVSI-DVTK birkózói 

Országos bajnokságot rendeznek  
a hétvégén a Zrínyiben!

Tájékozódjon első kézből!



Idén ünnepeljük Arany Já-
nos születésének kétszáza-
dik évfordulóját. Ezért is 
tűzte műsorára a MÜHA az 
„Arany-óra” előadást. 

A költő balladái ezúttal mo-
dern köntösben elevenednek 
meg a színpadon. A produkció 
több műfajt ötvöz: koncertet 
és színházat, képzőművésze-
tet, videót és irodalmat. A köl-
tő versei csak énekhanggal, a’ 
capella szólalnak meg. Egy iga-
zán különleges este vár a Mű-
vészetek Háza közönségére no-
vember 30-án, este hét órától.

„Edward király, angol király 
/ Léptet fakó lován: / Hadd lá-
tom, úgymond, mennyit ér / 
A velszi tartomány.” Ki ne is-
merné ezeket a sorokat? Na 

de énekelve? Szörényi Levente 
klasszikus feldolgozása mel-
lett (Vörös Rébék) Szirtes Edi-
na Mókus írt új dalokat Kováts 
Kriszta színművész, énekes 
számára. Partnere lesz a Fool 
Moon énekegyüttes, valamint 
Farkas Gábor Gábriel, aki 
nemcsak énekel, de helyben 
készülő rajzai és az ezekből ge-
nerált videó adja majd a műsor 
látványvilágát. A zeneszerző 
Szirtes Edina Mókus is fellép, 
valamint Keönch László Far-
kas és Jammal beatboxol majd.

„A rövidebb balladák na-
gyon fülbemászóak tudnak 
lenni, akár slágergyanúsak is. 
A Népdal címűt például mi 
is beemeltük az állandó re-
pertoárunkba. Ezek a dara-
bok egyenként 6–10 percesek, 

így rádiós játszásban nem re-
ménykedünk. Inkább a mű-
vészet oltárán áldozunk ezzel 
a műsorral, a Fool Moon szo-
kásos repertoárjánál sokkal 
elgondolkodtatóbb, sűrűbb 
zene, ahol bőven van idő egy-
egy gondolat kifejtésére” – 
mondta Németh Miklós a Fool 
Moon vezetője.

A rendezés minimalista, 
amiben Kováts Kriszta vörös 
ruhája és a többi művészen 
egyre sűrűbben föltűnő piros 
sál csak utal a történeteket át- 
meg átjáró vérpatakra. A szí-
nésznőnek néhány perc alatt 
kell drámát teremteni, tragé-
diát elmondani, hátteret fölvá-
zolni. Egyedi atmoszférát te-
remt és még a két dal közötti 
szünetben sem engedi el a né-
zőt. A háttérben látható videó 
pedig szerves része az előa-
dásnak. Farkas Gábor Gábri-
el egyszeri és megismételhe-
tetlen látványvilágot teremt a 
színpadon.

Lassan hagyománnyá válik, 
hogy a Herman Ottó Múze-
um tagintézménye, a Mis-
kolci Galéria minden évben 
kiállítást rendez a Szófiai 
Magyar Kulturális Intézettel 
együttműködve Szófiában és 
más bolgár városokban. 

Az elmúlt két évben a Ma-
zsaroff-díjas miskolci alkotók 
és Mazsaroff Miklós emlékki-
állítását mutatta be a Miskolci 
Galéria Bulgáriában, majd ez 
év április 5-én Barna György 
népművészeti gyűjteményének 
molinókiállítása nyílt meg az 
intézetben. Bulgáriai útja során 
a Szófiai Magyar Kulturális In-

tézet eljuttatta Plovdiv, Sztara 
Zagora, Razgrad, Csiprovci s 
végül Szmolján városaiba, így 
összesen 6 településén kép-
viselte Magyarország gazdag 
népművészeti örökségét.

Ez évben második alka-
lommal is megismerkedhe-
tett Miskolc gazdag művé-
szeti örökségével a magyar 
kultúra iránt érdeklődő szófi-
ai közönség. 2017. október 
18-án nyílt meg az intézetben 
Szalay Lajos ‚56-os rajzainak 
tárlata. A megjelent vendége-
ket Mátrai Márta a Magyar 
Országgyűlés Háznagya és 
Kákóczki András a múzeum 
igazgatóhelyettese köszöntöt-

te. A szakmai megnyitót Haj-
dú Ildikó művészettörténész 
tartotta.

Szalay Lajos 56-os rajzainak 
tárlatát a Szófiai Magyar Kul-

turális Intézet 2017. végén és 
2018. elején ismét több bolgár 
nagyvárosban be fogja mutat-
ni, mielőtt a rajzok újra haza-
térnek.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a kará-
csonyi rajzpályázat beadási határidejét 2017. november 23-ig 
meghosszabbította. 

Az ünnephez fűződő emlé-
keiket, élményeiket, elképze-
léseiket bemutató alkotásokat 
továbbra is A4-es méretben, 

fekvő elrendezésben kell el-
készíteni, és a Polgármesteri 
Hivatal portáján leadni. Kérik 
a pályázó alsó tagozatos álta-

lános iskolás tanulókat, hogy 
írják rá a rajzok hátuljára ne-
vüket, valamint azt, hogy há-
nyadik osztályba és melyik 
intézménybe járnak. Az alko-
tásokat viszontláthatják majd 
a városlakók a Szent István 
térre kihelyezett LED falon is, 

az adventi gyertyagyújtási ün-
nepélyeken. A beérkezett raj-
zok közül szakértő zsűri fogja 
kiválasztani a legszebb alkotá-
sokat. A kiválasztott rajzok al-
kotói ajándékban részesülnek, 
a beérkezett műveket a város-
háza aulájában állítják ki.

A légszennyezettség csök-
kentése érdekében a Herman 
Ottó Intézet Nonprofit Kft. 
Miskolc önkormányzatá-
val együttműködve lakos-
sági fórumot rendez, ame-
lyen vendég és helyi előadók 

segítségével, az érdeklődők 
megismerhetik többek kö-
zött a környezetbarát fatü-
zelés módját, gyakorlatát; a 
levegőszennyezés egészség-
ügyi hatásait; a közösségi és 
házi komposztálás gyakorla-

tát; a települést érintő hely-
zetképet. Lehetőség lesz egy 
működő pellet- és fatüzelő-
berendezés megtekintésére 
is. 

Időpont: 2017. november 
21. 17:00-18:30. Helyszín: 

Polgármesteri Hivatal, 3. 
emelet, ferde tetős tárgyaló. 

A rendezvény helyszínén 
díjmentes kiadványokat biz-
tosítanak az előadás témájá-
ban. Szeretettel várnak min-
den érdeklődőt. 
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Miskolci Nemzeti Színház 
November 21. 14 óra. MINDEN EGÉR 

SZERETI A SAJTOT - zenés mesejáték 
két részben. KAMARA Bérletszünet 
Jegyvásárlás. 19 óra. A KAUKÁZUSI 
KRÉTAKÖR (16) - színmű két rész-
ben. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

November 22. 14 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mesejá-
ték két részben. KAMARA Kereker-
dő bérlet. 19 óra. Viktória – ope-
rett.  NAGYSZÍNHÁZ. Jegyvásárlás. 

November 23. 17 óra. EGY ÓRA VER-
SEK KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁ-
GÁBAN. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 
19 óra. A mi osztályunk (16) - tör-
ténelem XIV órában 19:00 | KAMA-
RA Bérletszünet Jegyvásárlás. 

November 24. 14 óra. MINDEN EGÉR 
SZERETI A SAJTOT - zenés mese-
játék két részben. KAMARA Ópe-
renciás bérlet. 19 óra. MARICA 
GRÓFNŐ - operett két részben. 
NAGYSZÍNHÁZ Bérletszünet Jegy-
vásárlás. 19 óra. Kortársdráma Fel-
olvasóest - Háy János: A halottem-
ber. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

November 25. 15 óra. CASABLAN-
CA táncelőadás. KAMARA Déryné 
(Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 
19 óra. BŰN ÉS BŰNHŐDÉS - dráma 
két részben. NAGYSZÍNHÁZ Katona 
(Alap, Arany Ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás. 19 óra. A KAUKÁZUSI KRÉ-
TAKÖR (16) - színmű két részben 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás. 

Csodamalom Bábszínház
November 19. 10.30 óra. A három kis-

malac
Polgármesteri Hivatal, földszinti 

díszaula
November 23. 16 óra. Centenáriu-

mi 10-es honvéd hét: „Dicsőség a 
harctereken, összefogás a hátor-
szágban”. A kiállítást megnyitják: 
Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú 
Város polgármestere, Tóth Arnold, 
a Herman Ottó Múzeum igazgatója. 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelő-
dési Ház

November 23. 19 óra. A Magyar Örök-
ség, Prima Primissima és Kos-
suth díjjal is kitüntetett Muzsikás 
együttes koncertje. Vendég: Kacsó 
Hanga népdalénekes, a 2015-ös 
“Felszállott a páva” győztese. 

Művészetek Háza 
November 18. 19 óra. Charlie 70 Koncert. 

A „Jég Dupla Whiskyvel”, a New York- 
New York” és számtalan más, ma 
már örökzöldnek tekinthető sláger 
előadójának szülinapi koncertje.

November 22. 18 és 20.30 óra. Had-
házi László önálló estje „Tévélaci” 
címmel. Műsorvezető: Szupkay 
Viktor. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel dupla előadás lesz!

Miskolc-alsóvárosi gyülekezet 
(Baross út 3.)

November 26. A 10 órakor kezdődő Is-
tentiszteletet követően. Ötvös László 
nyugalmazott lelkipásztor előadása 

a Biblia-gyűjtés és kiadás témájában, 
valamint gyűjteményének bemuta-
tása. A kiállítás nyitott, minden ér-
deklődőt szeretettel várnak.  

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
November 23. 16.30 óra. Pál apostol 

nyomában - Reisinger János iro-
dalomtörténész előadása. Az előa-
dás-sorozat témája: A keresztény-
ség terjedése Pál apostol missziós 
útjain, különös tekintettel mai ta-
nulságaira.

Lévay József Muzeális Könyvtár
November 22. 16.30 óra. Szigethy 

Mihály, Miskolc első nyomdásza. 
Előadó: Varga Gábor igazgatóhe-
lyettes, II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár. A Lévay Jó-
zsef Centenáriumi Emlékprogram 
2015–2018 keretében. 

Petőfi Sándor Könyvtár
November 21. 15 óra. Diósgyőr évszá-

zadai -–A vasgyártás emlékei.  Ró-
zsa György főlevéltáros vetítéssel 
egybekötött előadása. 

November 23. 16.30 óra. Abaúj-Tor-
na vármegye történeti emlékei.  
Rózsa György főlevéltáros vetí-
téssel egybekötött előadása. (Vá-
rak, városok, műemlékek a Kár-
pát-medencében ismeretterjesztő 
sorozat) Az Erasmus+ program ke-
retében Várak, városok, műemlé-
kek a Kárpát-medencében címmel 
indít ismeretterjesztő sorozatot a 
Petőfi Sándor Könyvtár. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Az élettársi kapcsolat 
vagyonjogi hatásait az 
új Polgári törvénykönyv 
szabályozza. Az élettársak 
Vagyonjogi viszonyaikra 
alapvetően más szabályok 
vonatkoznak, mint a há-
zasságban élőkre.

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

Miután utólagosan igen 
nehéz, és bonyolult bizonyí-
tási eljárást eredményezhet 

a fentiek szerinti elszámo-
lás, ezért a felújítási munka 
megkezdése előtt, minden-
képpen javasolt élettársi va-
gyonközösségi szerződést 
kötni.

A törvény is ezen szer-
ződéses rendezést részesíti 
előnyben, mert úgy rendel-
kezik, hogy  az élettársak 
egymás közötti vagyoni 
viszonyaikat, az élettársi 
együttélés idejére, vagyon-
jogi szerződéssel rendezhe-
tik. A szerződés akkor ér-
vényes, ha közokiratba vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokiratba foglalták. A 
szerződésben az élettársak 
bármilyen olyan vagyonjo-
gi rendelkezést kiköthetnek, 
amely a házastársak között 
érvényesülhet. Esetünkben, 
olvasónknak és élettársá-
nak, célszerű ilyen vagyon-
jogi szerződés keretében, 
előre rögzíteni a bővítés-fel-
újítás vagyonjogi hatásait, 
mellyel későbbiekben igen 
hosszadalmas, költséges, és 
idegőrlő pereskedést előz-
hetnek meg.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Élettársi vagyonközösség

Klasszikus új köntösben – 
„Arany-óra” a MÜHA-ban

Szalay Lajos 56-os rajzai Szófiában
„A forradalom egyik legérzékletesebb, legemberibb ábrázolása”

Kákóczki András a Herman Ottó Múzeum 
igazgatóhelyettese, Hajdú Ildikó művészettörténész 
és Dimitrov Györgyi a Szófiai Magyar Kulturális 
Intézet igazgatója

Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to no-
zás, lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerí-
tések, kerti házak és egyéb famunkák készí-
tése; Ve lux ablakok beépítése, cseréje; íves 
fedések és hajlatok készítése; tetők szellőz-
tetése. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN minden hétfőn 
és csütörtökön 18 órától a Görömbölyi Mű-
velődési Házban. Négy éves kortól, kezdő-

ket és haladókat egyaránt várunk. Tel.: 06-

20/460-6775.

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.

Karácsonyi rajzpályázat –  
meghosszabbították a határidőt!

 „Fűts Okosan” – lakossági fórum 



Mozaik Miskolci Napló

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, kérjük, 
jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől péntekig, 9-17 óra között.
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A helyszínen meghalt  
a sofőr

A helyszínen életét vesztette egy 43 éves mezőnyárádi nő, miután 
november 13-án délelőtt árokba hajtott és fának csapódott gépkocsi-
jával a Mezőkövesdet és Andornaktályát összekötő úton. A baleset-
hez riasztott mezőkövesdi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadí-
tották ki az autó beszorult vezetőjét, akin már nem tudtak segíteni 
a mentők. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a balesettel 
érintett útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta – közölte 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Megkönnyítette a rendőrök dolgát a segítőkész tolvaj
Egy szerencsi üzletből jelezték a rendőrségnek november 8-án dél-

után, hogy elloptak a boltból egy mobiltelefont. A bejelentő többek 
között elmondta, a vélhető tolvaj felvette a telefont, amikor észrevet-
ték az eszköz hiányát és felhívták annak számát. Később a rendőrök 
jelenlétében, újra tárcsázták a hívószámot boltból, a férfi ismét felvet-
te, s ezúttal azt is elmondta, merre jár. A rendőrök így hamar beazo-
nosították, elfogták majd előállították a szabálysértés elkövetőjét, 
egy takatabáji férfit. 

Megrongálta a benzinkutat – keresi a rendőrség
A rendelkezésre álló adatok szerint egy 

ismeretlen férfi 2017. július 8-a 22 óra és 
2017. július 9-e 7 óra között Miskolcon, a 
József Attila utcában letörte az ott találha-
tó benzinkút sorompóját, megrongálta a 
kompresszort, majd távozott a helyszínről. 
A bűncselekmény elkövetőjéről kamerafel-
vétel készült, a Miskolci Rendőrkapitány-
ság rongálás vétség elkövetésének gyanúja 

miatt folytat nyomozást. A 
rendőrség kéri, hogy aki a 
képen látható személyt fel-
ismeri, kilétéről, tartózko-
dási helyéről információval 

rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Miskolci Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztályán (3525 Miskolc, Fábián kapu 4. szám), vagy 
munkaidőben hívja a 46/514-511/2287-es telefonszámon az ügy 
előadóját. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központja a 06-46/514-506-os telefonszá-
mon, továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszá-
mok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. Névtelenség 
megőrzése mellett is bejelentés tehető az ingyenesen hívható 06-80-
555-111 „Telefontanú” zöld számán.

Komoly balesetek a csúszós úton
Több komoly baleset 

is történt november 9-én 
Miskolcon, a rossz útvi-
szonyok miatt. A Vas-
gyárban, a Gózon Lajos 
utcánál, kerítésnek ütkö-
zött egy személygépko-
csi. Sérülés nem történt, 
az anyagi kár viszont je-
lentős volt. A rendőrség információi szerint az autó megcsúszott 
a vizes úton, a sofőr pedig elvesztette az irányítást a jármű felett, 
ezért ütközött az út melletti kerítésnek. Ezzel szinte egy időben, két 
másik baleset történt a Szentpéteri kapuban, az egyik a rendészeti 
szakgimnáziummal szemben, a másik pedig a közeli benzinkút-
nál. Mindkét esetben komoly anyagi kár keletkezett, személyi sé-
rülésről itt sem kaptunk információt. A rendőrség kéri a gépjármű-
vezetőket, legyenek óvatosak. Az őszi és téli időszakban egyre több 

a csapadék az utakon, 
ezért rendkívül fontos, 
hogy fokozott figyelem-
mel közlekedjenek.

További rendőrsé-
gi, katasztrófavédel-
mi, bírósági hírek első 
kézből hírportálun-
kon, a www.minap.hu 
honlapon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Úgy érzi, valaki csak ki akarja 
játszani, és kihasználja a jóhiszeműségét. Lehet, hogy itt az ide-
je a saját kezébe venni az irányítást. Ne aggódjon, lesznek, akik 

a nehéz úton Ön mellé szegődnek majd segítőnek.

Bika (április 21 – május 20) Még nem futott ki az időből, de 
azt is érzi, hogy tartania kell magát a tempóhoz, ha meg akarja 
valósítani a terveit. Ne gondolkodjon túl sokat, most a cselek-

vésnek van itt az ideje. Élvezze ki, amit nyerhet. 

Ikrek (május 21 – június 21) Ha minden az elképzelései sze-
rint alakulna, és soha semmivel nem kellene megküzdenie, ak-
kor nem is tudna fejlődni. Tekintsen úgy a kihívásokra, mint ér-

dekes tapasztalatokra, használja ki a különleges pillanatokat. 

Rák (június 22 – július 22) Ha valaki csak egyik pillanatról 
a másikra él, akkor talán nincsenek kötelességei, viszont nincs 
biztos nyugvópontja sem. Ne csak az egyik oldalát nézze tehát 

a dolgoknak, hiszen mindennek meg kell fizetni az árát. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) A saját feje után megy, 
mert így ha rossz irányba indul is, tudja, hogy a maga útját járja, 
s érdekes tapasztalatokat nyerhet. Olyan munkáról álmodozik, 

ahol a saját főnöke lehet, de a felelősség megijeszti. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Szeretne már végre 
egy kis pihenőt tartani, de a helyzet most nem ennek megfe-
lelően alakul. A héten még egyben kell tartania a dolgokat, vi-

szont a hétvégén már kicsit fellélegezhet. Menjen biztosan előre.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Úgy érezheti, ugyan-
azokat a köröket futja, és nem tud ötről a hatra jutni. Lehet, 
hogy most egy kicsit érdemes eltávolodni a problémától, hogy 

nagyobb, teljesebb képet lásson.  Meg kell találnia a belső késztetést.

Skorpió (október 24 – november 22) Valaki Öntől várja a 
megoldást a saját gondjaira, de meg kell értenie, hogy ebben 
most nem segíthet neki. Mindenki a maga sorsának az alakítá-

sáért felelős, legyen mindig magabiztos, és akkor nem lesz majd baj.

Nyilas (november 23 – december 21) Valaki fontos feladat-
tal bízza meg, de nem biztos benne, hogy teljesíteni tudja. Biz-
tos nem véletlen, hogy Ön lett kiválasztva, higgyen magában. 

Végül eléri majd, amit akart, még ha sokan kételkedtek is ebben. 

Bak (december 22 – január 20) Itt az ideje, hogy a megszo-
kott út helyett valami mást próbáljon ki, még akkor is, ha erre 
senki nem kötelezi. Az új élmény sokat segítene abban, hogy 

egy kicsit felrázza magát, és új tapasztalatokat szerezzen. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Úgy érzi, kötelességei van-
nak, s ezeknek eleget kell tennie, még akkor is, hogyha nincs 
hozzá túl sok kedve. Nem tud mindenhol jelen lenni, de amit 

lehet, azt megteszi. Ez most elég lehet a munkahelyi sikerhez. 

Halak (február 20 – március 20) Hiába orvosol egy problé-
mát, az újra és újra felbukkan, és mintha egyre súlyosabb len-
ne. Most már nincs más lehetősége, mint megkeresni a végle-

ges megoldást. Ne halogasson tovább egy fontos beszélgetést. 

FORRÓ NYOMON

A magyar történelem egyik romantikus epizódját – a Sissi-
ként ismert Erzsébet királyné és gróf Andrássy Gyula történe-
tét – dolgozza fel a ExperiDance táncosainak legújabb produk-
ciója, melyet „Fergeteges – A királyné, a gróf és a cigánylány” 
címmel láthatott a közönség kedden este, a Miskolci Nemzeti 
Színházban. 

A hét fotója
BEREGI LÁSZLÓ    

FELVÉTELE

A miskolci születésű Polgár Dottit választották földrészünk legszebbjének a napokban, Törökországban tartott The Queen of 
Eurasia 2017 nevű versenyen, ahol Magyarországot képviselte. A szépségkirálynő Facebook-oldalán is közzétette az örömhírt. – Kö-
zel 30 ország vett részt ezen a versenyen. Én lettem Miss Europe, azaz egy földrész koronáját kaptam meg, aminek nagyon örülök és 
nagyon büszke vagyok. Tíz napig voltam kint a versenyen, estélyiben, bikiniben és nemzeti ruhában is megmutattuk magunkat. A 
Miss Talent versenyen pedig természetesen énekeltem. Olyan jól sikerült, hogy a szervezők arra kértek, a verseny döntőjén is énekel-
jek – mondta el a Top World News-nak Európa szépségkirálynője.                                                                   'FOTÓ: FACEBOOK/POLGÁR DOTTI

EURÓPA  
SZÉPSÉGKIRÁLYNŐJE

Fergeteges

A miskolci állatkert lakói
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben a Miskolci Ál-
latkert és Kultúrpark néhány érdekes lakójának neveit rej-
tettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy 
e-mailben, legkésőbb 2017. december 13-án éjfélig jut-
tassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 
9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfej-
téseket beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
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