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Elektromos autókban használt, 
környezetbarát lítiumionos ak-

kumulátorokat gyártó, japán 
világcég települ Miskolcra – je-
lentették be csütörtökön a Kül-
gazdasági és Külügyminisztéri-

umban. A 17 országban jelenlévő 
GS Yuasa csaknem kilencmilliár-
dos miskolci beruházása 
több lépcsőben 400 em-
bernek ad majd munkát. 

HAMAROSAN MISKOLCON  
LÁTHATJUK A SEUSO-KINCSEKET!

FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSEK, 
VAGYONGYARAPODÁS
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A Herman Ottó Múzeum már készül a kiállításra 

STRATÉGIAI BERUHÁZÁS, FEJLETT TECHNOLÓGIA

HIGH-TECH JAPÁN VILÁGCÉG TELEPÜL MISKOLCRA
Hat év alatt megduplázta  

vagyonát a Miskolc Holding Zrt.

„AZ ELMÚLT ÉVEKBEN A REND VISSZAKÖLTÖZÖTT MISKOLCRA” 
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A kiotói székhelyű, akkumulátoro-
kat, elemeket, töltőket és más elekt-
romos berendezéseket gyártó GS 
Yuasa Corporation 2017-ben ünne-
pelte fennállásának 100. évforduló-
ját. A vállalatcsoport fő tevékenysége 

az ólom-sav akkumulátorok fejlesz-
tése, előállítása és értékesítése, el-
sősorban a gépjármű,- és motorke-
rékpár ipar számára. Egy 2016-os 
megállapodás eredményeként a GS 
Yuasa felügyeli a Panasonic ólom-

sav akkumulátorait is, így lehetőség 
nyílt arra, hogy ez a két cég együtt 
többségi befolyást szerezzen a nem-
zetközi ólom-sav akkumulátor pia-
con.

A jelenleg 17 országban 37 telep-
hellyel rendelkező, több mint 15 000 
főt foglalkoztató vállalat árbevétele 
a 2017 márciusával zárult üzleti év-
ben csaknem 3 milliárd dollár volt. 
Nemrégiben megkezdték az ólom-
sav akkumulátorról a lítiumion ak-
kumulátorra való áttérést, jelentős 
fejlesztési beruházásokat eszközöl-
ve az új területen, célul tűzve ki a 
környezetbarát üzemű gépjárművek 
előállításához való hozzájárulást és 
a környezetvédelmet.

Az új technológiára való átál-
lás kapcsán a cégcsoport új, euró-

pai gyártóegység építéséhez keresett 
helyszínt. A döntési folyamat végén 
a szükséges munkaerő megléte, a fej-
lett infrastruktúra, a főváros elérhe-
tősége, valamint a rendelkezésre álló 
megújuló energia források (elsősor-
ban geotermikus fűtés) miatt Mis-

kolcra esett a választás. A japán GS 
Yuasa 8,8 milliárd forint értékű mis-
kolci beruházását a kormány 465 
millió forint vissza nem térítendő 
támogatással segítette. A GS Yuasa 
Magyarország Kft.-t 2017. október 
30-án jegyezték be.

Az elektromos autókhoz 
tartozó, környezetbarát líti-
umionos akkumulátorokat 
gyártó, high-tech japán cég 
települ Miskolcra – jelentet-
ték be csütörtökön a Külgaz-
dasági és Külügyminisztéri-
umban. A GS Yuasa csoport 
miskolci üzeme több ütem-
ben, mintegy 400 embernek 
ad majd munkát. Az építke-
zés februárban kezdődik.

Makoto Yoda, a cég veze-
tő tanácsadója a sajtótájékoz-
tatón bejelentette, Miskolcon 
hozzák létre első Japánon kí-
vüli, környezetvarát, lítiumi-
onos akkumulátorokat gyártó 
üzemüket Az éghajlatválto-
zás, a széndioxid-kibocsátás 
sürgető problémává vált, új 

feladatokat szabott ki az au-
tóipar szereplői számára, a ki-
bocsátás csökkentésére kevés 
idő áll rendelkezésre. Számos 
technológiai megoldás ismert 
ma már, ezek között kiemelt 
helyen szerepelnek a lítiumio-
nos akkumulátorok.

Innováció,  
környezetvédelem

– Filozófiánk középpont-
jában az innováció és a növe-
kedés áll, elkötelezettek va-
gyunk a környezet megóvása 
iránt. Olyan megoldásokat 
kerestünk az elmúlt években, 
amelyekkel választ tudunk 
adni a globális környezeti kér-

désekre. Nagy összegeket for-
dítottunk az akkumulátorok 
kifejlesztésére, hogy ezzel se-
gítsük az elektromos autók el-
terjedését – hangsúlyozta Ma-
koto Yoda. 

 A terméket Japánban már 
gyártják, világszerte több au-
tómárkának is szállítanak. – 
Miskolcot választottuk ki az új 
gyárunk helyszínéül, számos 
érv szólt a város mellett: na-
gyon jól kiépített infrastruk-
túrával rendelkezik, jól kép-
zett szakembereket tudunk 
itt alkalmazni, s olyan város, 
amely környezetbarát megol-
dásokra törekszik – emelte ki 
a vezető tanácsadó. 

Kiss János alpolgármester a 
sajtótájékoztatón úgy fogal-
mazott, a város mindig hálás 

azoknak, akik támogatják az 
újraiparosítását. Azt az ipa-
ri kapacitást kell újraterem-
teni, amit a rendszerváltás 
után szinte teljesen lerombol-
tak – hangsúlyozta.  – Az volt 

a feladatunk, hogy új és kor-
szerű termelőkapacitásokat 
építsünk ki, új munkahelyeket 
hozzunk létre. A miskolciak-
nak tisztességes megélhetést, a 
vállalkozásoknak pedig fejlő-
désre alkalmas üzleti környe-
zetet alakítsunk ki. Célkitűzé-
sünk, hogy a régi iparágak 
helyére modern, 21. századi 
gyártási technológiákat hoz-
zunk a városba. Az egyetem-
re, a mérnöki-műszaki hagyo-
mányokra tudunk alapozni. 
Azon dolgozunk, hogy ehhez 
megteremtsük az infrastruk-
turális hátteret, fejlesszük az 
ipari parkokat, erősítsük a 
szakképzést, a közösségi köz-
lekedést – hangoztatta az al-
polgármester.

Kiss János hozzátette, az erő-
feszítések nem voltak hiábava-
lóak: Miskolc gazdasága az el-
múlt hét évben 60 százalékkal 
bővült, csak tavaly mintegy 

hét százalékkal. 7 év alatt több 
mint 5 ezer munkahely jött lét-
re, a gazdasági teljesítmény te-
kintetében Miskolc negyedik 
a megyei jogú városok között. 
Fontos ugyanakkor, hogy a de-
mográfiai folyamatok is ked-
vezőek: az alpolgármester úgy 
fogalmazott, „27 év után fordí-
tani tudtunk, a tavalyi volt az 
első év, amikor úgy zártunk, 
hogy Miskolcnak nem volt el-
vándorlási vesztesége. Ez azt 
is üzeni, hogy nemcsak a gaz-
daság szavazott bizalmat Mis-
kolcnak, hanem az itt élők is.”

A világpiac  
fontos szereplője

A GS Yuasa a globális vi-
lágpiac egyik fontos szereplő-
je, és az ipari technológia új 
szintjét hozza el Miskolcra. 
Képes nagy hatékonysággal, 
nagy termelékenységgel mű-
ködni és képes arra, hogy ma-
gas hozzáadott értéket állítson 
elő. Kiss János Henry Fordot 
idézte: azért érdemes magas 
hozzáadott értékű termékeket 
előállítani, mert a valóságban 
nem a munkaadó fizeti a bére-
ket, hanem a termék.

– Bízunk abban, hogy a GS 
Yuasa Miskolcon gyártott ak-
kumulátorai betöltik ezt a sze-
repet. Nem csak az autókat 
töltik majd fel világszerte, ha-
nem jelképesen Miskolc „fel-

töltéséhez” is hozzájárulnak 
– zárta szavait az alpolgár-
mester.

Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter arról 
szólt, hogy az új világgazdasá-
gi helyzetben a magyar gazda-
ság is új korszakba lépett. Az 
új munkahelyek teremtése so-

rán már a hozzáadott értékre, 
a magas technológiai színvo-
nalra is nagy hangsúlyt helyez. 
Ezt az új minőséget pedig úgy 
sikerült elérni, hogy a mun-
kanélküliségi mutató rekord 
alacsony szinten áll, alig 3,8 
százalékos. Mintegy 4,4 millió 
ember dolgozik Magyarorszá-
gon, gyakorlatilag közel a tel-
jes foglalkoztatottság.

– Az autóipar a magyar gaz-
daság zászlóshajója. Sikere 

azon múlik, milyen gyorsan 
tud átállni az önvezető au-
tók, az elektromos járművek 
új korszakára – fogalmazott 
Szijjártó Péter. – Fontos tehát, 
hogy az új technológiák beve-
zetésére minél több high-tech 
vállalat válassza hazánkat. A 
japán ipar egyik ilyen vállalata 

döntött úgy, hogy egy teljesen 
új termék, a lítiumionos akku-
mulátorok gyártását Japánon 
kívül Miskolcon kezdi meg. 
Mint elhangzott, a japán cég 
üzeme mintegy 8,8 milliárd 
forintos beruházással jön lét-
re Miskolcon, a magyar kor-
mány 465 millió vissza nem 
térítendő támogatást biztosít 
ehhez. A beruházás mintegy 
négyszáz új munkahelyet hoz 
a városba.

STRATÉGIAI BERUHÁZÁS,  
NÉGYSZÁZ ÚJABB MUNKAHELY

High-tech japán cég települ Miskolcra!

Makoto Yoda: „Miskolc nagyon jól kiépített infra-
struktúrával rendelkezik, jól képzett szakembereket 
tudunk itt alkalmazni”

Szijjártó Péter: „A japán cég üzeme 
mintegy 8,8 milliárd forintos beruhá-
zással jön létre Miskolcon”



Történelmi csúcson

Hat év alatt megduplázta vagyonát a Miskolc Holding Zrt. 
2016-ra a korábbi 55 milliárdról, 101 milliárd forintra nőtt a 
városi közszolgáltató cégeket is tömörítő vállalatcsoport va-
gyona – hangzott el egyebek mellett Kiss János alpolgármes-
ter szerdai sajtótájékoztatóján. Ez azt jelenti, hogy történel-
mi csúcson van a Miskolc Holding gazdálkodása.

Mindezt pe-
dig úgy sikerült 
elérni, hogy 
közben egyet-
len fillérrel sem 
emelték a víz, 
a távhő és 2012 
óta a közösségi 
közlekedés dí-
ját sem. Közben 
a vállalatcso-
port úgyneve-
zett eredmény-
tartaléka mínusz 346 millió 
forintról több, mint plusz 6,1 
milliárd forintra nőtt hat év 
alatt. Kiss János hangsúlyoz-
ta: amíg a Fidesz-KDNP ve-
zeti a várost, nem tér vissza az 
áremelések politikája, a fejlő-
dés a jövőben is fenntartható.

Kiss János elmondta, a vál-
lalatcsoport alapozhatta volna 
a vagyonnövekedést, jövőjét 
és stratégiáját lakossági díj-
emelésekre is, ez azonban fel 
sem merült. – Azt a fajta po-
litikát – amelyik a díjemelésre 
terjedt volna ki –, ezek a válla-

latok elfelejtették. Csatlakoz-
tak az országos rezsicsökken-
tési folyamatokhoz, amelynek 
köszönhetően a díjakat átla-
gosan 25%-kal csökkentet-
ték. 2012. január elseje óta a 
miskolci tömegközlekedésben 

változatlanok a 
díjak, a vonal-
jegy és bérle-
tárak. Amíg a 
Fide sz-K DN P 
irányítja az or-
szágot és ezt a 
várost, addig 
nem is fogunk 
szakítani ezzel a 
politikával – je-
lentette ki az al-
polgármester.

Kiss János hozzáfűzte: fel-
merülhet a kérdés, hogy ak-
kor mégis honnan szárma-
zik ez a vagyongyarapodás, 
ha nem a díjemelésekből? – A 
megtermelt vállalati jövedel-
meket és az elnyert pályázati 
forrásokat 2010 után a válla-

latcsoport elsősorban beruhá-
zásokra és befektetésekre for-
dította – hangoztatta. Olyan 
befektetésekre és beruházá-
sokra, amelyek kitermelték sa-
ját bekerülési költségeiket. A 
pénz így „visszaforog” újabb és 
újabb befektetések, beruházá-
sok jöhetnek lét-
re. Ez általában 
véve a vagyon-
ga z d á l kod á s-
ban is elsődleges 
szempont volt.

– 2010-ben 
a Miskolc Hol-
dingnak, mint 
vállalatcsoport-
nak mínusz 346 
millió forint volt 
az eredménytar-
taléka, 2016-ra 
ezt plusz 6 milli-
árd 115 millió forintra sikerült 
növelni. A teljes eredménytar-
talék jelen pillanatban is a be-
ruházásokat és befektetéseket 
szolgálja; hogy meglegyen az 
alap, ami ezeket az értéknöve-
kedési folyamatokat támogatja 
– részletezte az alpolgármester.

Szó esett arról is, miben tes-
tesül meg a vagyongyarapodás 
– az 55 milliárdról a 101 mil-
liárd forintra ugrás. Kiss János 
ide sorolta az új villamosokat, a 

gázüzemű buszokat, az új CNG 
töltőállomást, valamint az ipa-
ri park-fejlesztések, ingatlanok, 
katasztrófatűrő szerverpark, 
víziközmű-eszközök, a tapol-
cai ivóvíz tisztító és a távhőve-
zeték fejlesztésével kapcsolatos 
beruházásokat.

– Látható, hogy mindezek 
egyáltalán nem kizárólag a 
Miskolc Holding gazdagodását 
szolgálják. Elsődleges szem-
pont a lakosság kényelme és 
biztonsága (új buszok és vil-
lamosok, ivóvíztisztító). Ezek 
a beruházások ugyanakkor a 
gazdaságfejlesztési folyamato-
kat is elősegítik, vonzóvá teszik 
a várost a befektetők számá-
ra, s nem terhelik a miskolciak 
pénztárcáját.

A beruházóknak ugyanak-
kor újabb és újabb befektetési 
területekre van szükségük, ami 
folyamatosan újabb közműfej-
lesztéseket igényel. A vagyon-
elem-bővülések tehát olyan 
eszközökben is jelentkeznek, 
melyek nem öncélúak. – Nem 

viszik a pénzt, 
hanem előbb-
utóbb hozzák; 
és nem pusztán 
vállalati sikere-
ket támogatnak, 
hanem az egész 
város gazdaság-
fejlesztését is – 
ha ngsú lyoz t a 
Kiss János.

Az alpolgár-
mester kiemel-
te, az elért fej-
lődés szemmel 

látható és fenntartható. – Azt 
gondoljuk, hogy a jövőben 
is ez az az út, amit a Miskolc 
Holdingnak járnia kell. Nem 
a lakosságra terhelt díjeme-
lésekből kell biztosítani a va-
gyongyarapodást, továbbra is 
olyan befektetésekre kell kon-
centrálni, amelyek megtérül-
nek, s újabb beruházásokra, 
gazdaságfejlesztő intézkedés-
re ösztönöznek – zárta tájé-
koztatóját Kiss János.
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Fontos bejelentést tett a miskolci autóipari beszállító, a koráb-
ban Bosch SG néven működő, új tulajdonos alatt, új cégként 
megjelenő S.E.G.A. Hungary. Idén januártól a Bosch SG indí-
tómotor és generátor üzletága Magyarországon is új tulajdonos 
alatt és új néven folytatja munkáját. A miskolci, 2500 fős üzem 
is SEG Automotive néven működik tovább. A Bosch indítómo-
tor üzletág értékesítése világszerte hét országot érint, köztük a 
magyarországi, miskolci egységet is.

A Bosch csoport indítómoto-
rokat és generátorokat gyártó, 
nagy múltú részlege mostantól 
független társaságként műkö-
dik tovább, Magyarországon 
Generators Starters E-Com-
ponents Automotive Hungary 
Kft. néven. Globálisan a cég-
csoport SEG Automotive-ként 
lesz ismert. Az új név az indí-
tómotorok és generátorok fej-
lesztése és gyártása terén szer-
zett több mint egy évszázados 
tapasztalatra és a jövőbe mutató 
e-mobilitási megoldásokra egy-
aránt utal. Sikeres működését 
a társaság a Zhengzhou Coal 
Mining Machinery Group Co. 
Ltd., mint új tulajdonos és egy 
befektetési csoport irányítása 
alatt folytatja tovább. A Starters 
E-Components Generators Au-

tomotive Hungary szerves része 
a vállalat globális növekedési és 
termelési stratégiájának.

A név az új, de biztosítjuk a 
folytonosságot, különösképpen 
a telephelyi stratégia és mun-
kavállalóink tekintetében.” – 
mondta Günter Schulze, a Star-
ters E-Components Generators 
Automotive Hungary Kft. ügy-

vezető igazgatója. – Dolgozóink 
vállalatunknál eltöltött több 
éves tapasztalata, szakértelmük 
és elkötelezettségük nagymér-
tékben hozzájárul sikerünkhöz. 
A jövőben a miskolci telephely 
még fontosabb szerepet fog be-
tölteni vállalatunk globális te-
vékenységében, és továbbra is 
vonzó munkaadó lesz a régió-
ban – tette hozzá.

Az új társaság létrejöttének 
első napjától az iparág egyik 
legjelentősebb beszállítója. A 
világszerte 16 helyszínen, több 
mint 8 ezer alkalmazottat fog-
lalkoztató és széles termékpa-
lettát kínáló beszállító hatéko-
nyan lesz képes a járműgyártók 
jelenlegi és jövőbeni igényeire és 
problémáira választ adni. A leg-
fontosabb területeken a vállalat 
a folytonosság fenntartására tö-
rekszik: minden telephely meg-
marad és továbbra is a kiváló 
termékminőség és a mérnöki 
szakértelmen alapuló innová-
ció áll a társaság figyelmének 
középpontjában – és termé-
szetesen folytatódik az e-mo-
bilitás felé vezető út kiépítése, 

amelynek alapkövét a BRM ki-
fejlesztése jelentette. Az e-mobi-
litással kapcsolatos termékszeg-
mens fontosságára az új cégnév 
is utal, hiszen a hagyományos 
„SG” (amely az indítómotor és 
a generátor angol nevének rö-
vidítése) most egy „E” betű-
vel bővül, utalva az elektromos 
járművekhez gyártott alkatré-
szekre. Az SG-t az elmúlt évek-
ben sikerre vivő vezetői csapat a 
jövőben is gondoskodik a hosz-
szú távú és nyereséges növeke-
désről.

Az SEG Automotive tör-
ténete szorosan összefügg az 
autózás történetével. Az indí-
tómotorokat és generátorokat 

gyártó, nagyhírű Bosch rész-
legből 2018-ban alakult társa-
ság több mint egy évszázados 
járműipari innovációt tudhat 
maga mögött, az indítómoto-
roktól, a generátorokon és a 
start-stop rendszeren át az lágy 
(mild) hibrid megoldásokig. 
Az SEG Automotive aktív sze-
replőként alakítja a járműipar 
robbanómotoroktól az elekt-
romos meghajtásig vezető út-
ját, hatékony CO2 csökkentést 
lehetővé tevő megoldások szál-
lításával minden motortípus-
hoz. Autóipari szempontból a 
világ 16 legfontosabb piacán 
jelen levő, több mint 8 ezer al-
kalmazottat foglalkoztató SEG 

Automotive a legmagasabb 
színvonalú mérnöki megoldá-
sokat és termékszakértelmet 
biztosító hálózatot működtet, 
Németországtól Kínáig. A tár-
saság termékeit a legmoder-
nebb technológiai megoldások 
és legmagasabb szintű minő-
ségi standardok teszik egye-
dülállóvá: világszerte szinten 
minden autóipari OEM társa-
ság az SEG Automotive testre 
szabott megoldásait használ-
ja személy- és haszongépjár-
művekhez egyaránt. Magyar-
országon a vállalat Starters 
E-Components Generators 
Automotive Hungary Kft. né-
ven működik.

A BOSCH SG MOSTANTÓL MISKOLCON IS SEG AUTOMOTIVE

HAT ÉV ALATT MEGDUPLÁZTA  
VAGYONÁT A MISKOLC HOLDING ZRT.

A Bosch folyamatosan fej-
leszt Miskolcon. Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter 
ez új tanműhely avatásán. 

A gázüzemű buszok és az új CNG töl-
tőállomás a lakosság kényelmét és a 
környezet védelmét is szolgálják

Több milliárdos beruházással, egyedülálló víztisztító 
és ellenőrző rendszer épült ki Miskolctapolcán, hogy 
ne ismétlődhessen meg a 2006-os vízszennyezés. 



Számos helyen megemlékeztek a napokban kül- és belföldön 
egyaránt Wass Albert születésének 110. évfordulójáról. Mis-
kolcon koszorúzási ünnepséggel, emlékesttel tisztelegtek az 
író előtt, aki már életében jelképpé vált. 

Gróf szentegyedi és cegei 
Wass Albert erdélyi magyar 
író és költő. Műveit Magyaror-
szágon a rendszerváltás óta je-
lentetik meg. 2005-ben A Nagy 
Könyv című magyarországi fel-
mérésben „A funtineli boszor-
kány” című művét a szavazók 
a legnépszerűbb 12 magyar re-
gény közé választották. Az 50 
legnépszerűbb regény között 
szerepelnek az „Adjátok vissza 
a hegyeimet!” valamint a „Kard 

és kasza” című regényei.  Wass 
Albertet katonatisztként érte a 
háború vége, 1944-től Német-
országban, majd 1952-től ha-
láláig az Amerikai Egyesült 
Államokban élt. A román ható-
ságok állítólagos „háborús bűn-
cselekményekre” hivatkozva, 
többször kérték a kiadatását, az 
USA Igazságügyi Minisztéri-
uma azonban ezt nem találta 
megalapozottnak. 

Az Erdélyi Világszövetség 
társ elnökeként felbecsülhetet-
len értékű munkát végzett Er-
dély ügyének, az ottani magyar-
ság valós helyzetének a világ előtt 
való megismertetésében. Mun-

kásságával nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy az amerikaiak 
1979-ben megvonták Románi-
ától a legnagyobb kereskedelmi 
kedvezményt. Ceaușescu egy íz-
ben Románia Első Számú Közel-
lenségének nevezte Wass Alber-
tet. „Ennél nagyobb kitüntetés 
soha nem ért még életemben!” 
- írta erről Szeleczky Zitának. 
Ceaușescu emberei időről-időre 
megjelentek körülötte az Egye-
sült Államokban, az FBI is felfi-
gyelt rájuk, s figyelmeztették az 
írót: az életére törnek. 1985 őszén 
a Securitate bombamerényletet 
kísérelt meg ellene, ezt az Inter-
pol hiúsította meg.

Wass Albert egy 1986 janu-
árjában keltezett levelében arról 
számolt be Szeleczky Zitának, 
hogy megpróbálta elgázolni 
egy rendszám nélküli teherko-
csi. Az autót két nappal később 
megtalálták egy javítóműhely-
ben, akkor már a Román Kö-
vetség rendszáma volt rajta. 
1993. augusztus 20-án meg-
kapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje ki-
tüntetést. 

1996. szeptember 24-én sú-
lyos autóbaleset érte, emiatt 

később már emlékezetkiesé-
sei voltak. 1998. február 17-én 
holtan találták, a hivatalos ha-
tósági vizsgálatok szerint saját 
fegyverével lett öngyilkos.

Január 8-án koszorúzá-
si ünnepséget rendezett a B.-
A.-Z. Megyei Közgyűlés és 
Miskolc önkormányzata Wass 
Albert emléktáblájánál a me-
gyei önkormányzat udvarán. 
A megemlékezésen Bánné Gál 
Boglárka, a megyei közgyű-
lés alelnöke mondott beszédet 
(bal felső képünkön).

„ADJÁTOK VISSZA A HEGYEIMET!”  
– Wass Albert születésének 110. évfordulóján 

Felszólítjuk az ellenzéki pár-
tokat, kiváltképp a Jobbikot, 
hogy ne riogassák a miskolcia-
kat, inkább becsüljék meg ők is a 
több milliárdos stadionberuhá-
zást, sok ezer miskolci szurkoló 
és sportoló örömét – hangoz-
tatták pénteki sajtótájékoztató-
jukon Deák-Bárdos Mihály és 
Hollósy András Fidesz-KDNP 
önkormányzati képviselők.

Deák-Bárdos Mihály úgy fo-
galmazott, hogy a Jobbik el 
akarja venni a diósgyőri szur-
kolók örömét. – Önkormány-
zati képviselőként, a diósgyőri 
klub sportolójaként, sok ezer 
szurkolótársammal együtt nagy 
öröm számomra a diósgyőri sta-
dion modernizálása, fejlesztése, 
melynek összértéke meghaladja 
a 13 milliárd forintot. Ez az ösz-
szeg jó helyre került, mi rendel-
kezünk a legnépesebb szurkoló-
táborral, s az utánpótlásban is 
sok száz miskolci gyermek dol-
gozik azért, hogy egyszer pályá-
ra léphessen majd a stadionban 
– hangsúlyozta.

Hollósy András elmondta, 
sajnálattal tapasztalják, lassan 

már tendencia lett abból, hogy 
az ellenzéki pártoknak – főleg 
a Jobbiknak – savanyú a szőlő 
Miskolcon. Politikusaik már 
nem tudnak mibe kapaszkod-
ni, ezért sikeres beruházáso-
kat támadnak, ott próbálnak 
„fogást” keresni. – A jobbikos 
képviselőknek üzenem, nem 
illik politikai okokból sok-sok 
ezer miskolci örömét elven-
ni és mondvacsinált szóbeszé-
deket kreálni arról, hogy nem 
lesz meg a stadion üzemeltető-
je. Valószínűleg országos szin-
ten is a diósgyőri stadion fog a 
legnagyobb kihasználtsággal 
működni. Az ellenzéki politi-
kusok szeretik magukat diós-
győri szimpatizánsnak, szur-
kolónak mutatni, de ezekkel 
a kijelentésekkel nem ezt tá-
masztják alá – emelte ki a kép-
viselő.

Mint elhangzott, az állam és 
az önkormányzat folyamatosan 
tárgyal a leendő üzemeltetők-
kel, keresik a legjobb, leghatéko-
nyabb megoldást. Az egyezteté-
sek azonban nem befolyásolják 
a stadion átadásának időpontját. 

Közélet Miskolci Napló4

Havas Henrik és Kálmán 
Olga a napokban nagy való-
színűséggel összehozták az el-
lenzéki sajtó őszödi beszédét. 
A nagy leleplező haknit, amely-
ben a balliberális sajtó - utób-
bi időben némi jobbikos gellert 
kapott – két emblematikus fi-
gurája élő, „egyenes” adásban 
hazugozta le egymást. 
Az már csak hab a tor-
tán, hogy a szóban forgó 
műsornak még a címe is 
„Egyenesen” – az egész 
szituban tényleg mint cseppben 
a tenger tükröződik vissza az 
ellenzéki média „komolysága”, 
és működési mechanizmusa.

Történt pedig, hogy a szexu-
ális zaklatásokkal megvádolt 
Havas Henrik beült egyik nap 
Kálmán Olga Egyenesen című 
műsorába, ahol jó húsz percen 
át beszélt össze-vissza minden-
ről, csak arról nem, amiről a 
műsorvezető kérdezte volna. 
(Hogy tudniillik elkövette-e a 
zaklatásokat?) Egyszer aztán 
ilyen párbeszéd bontakozott ki 
kettőjük között: Havas Henrik: 
„Visszaemlékszel, hogy ami-
kor először felhívtál, hogy ül-
jek be hozzád, mit mondtál?” 
Kálmán Olga: „Nem.” Havas: 
„Te mocskos disznó...” Kálmán 
Olga: „Ja...” Havas: „...együtt 
voltunk húsz évvel ezelőtt, fi-
atal voltam és szép. És engem 
miért nem molesztáltál, te 
dög?” Ezt mondtad a telefon-
ban.” Kálmán Olga: „Henrik, 
én ezt nem mondtam.” Ha-
vas: „De mondtad.” Kálmán 
Olga: „Esküszöm, nem mond-
tam.” Havas: „De én meg tu-
dom, hogy mondtad.” Kálmán 
Olga: „Na figyelj, akkor, jó, en-
gem nem raboltak el az ufók, 
ezt biztos, hogy nem mondtam 

neked.” Havas: „De mondtad.” 
Kálmán Olga: „Akkor ezt majd 
utólag fogjuk megbeszélni.”

Bizonyos műsorokban – pl. 
Mónika show – szívesen elhall-
gatna az ember ilyen épületes 
párbeszédeket, itt viszont állí-
tólag egy hírtelevízió politikai, 
elemző háttérműsoráról lenne 

szó. Ahová büszkén, „egyenes” 
gerinccel járkálnak be a kül- és 
belföldi ellenzéki prominensek 
megmondani a frankót, ítélni 
elevenek és holtak felett, va-
lamint komolyan venni saját 
magukat. (Ha már a választók 
nem hajlandók erre).

Logikailag teljesen nyil-
vánvaló, hogy a történet két 
szereplője – Kálmán Olga és 
Havas Henrik – közül vala-
melyik hazudott. (Még az is 
elképzelhető, hogy mindkettő, 
bár ez jelen esetben technika-
ilag kissé nehezen kivitelezhe-
tő) Ami igazán meghökkentő 
az az, ahogyan mindezt tet-
ték. Szemrebbenés és indulat 
nélkül, társalgási tónusban, 
szinte már rutinból szégyení-
tették meg, hazugozták le egy-
mást a műsorban. Ráadásul 
egy olyan semmi kis bulvár-
téma kapcsán, amelyben még 
különösebb értelme sem volt a 
hazugságnak. Ez már egysze-
rű élvezetből és rutinból ment.  
S ha ezt ekkora „őszinteséggel” 
nyomják még egymás között 
is, vajon mire lehetnek képe-
sek, ha az általuk gyűlölt kor-
mánypártokról van szó? Ha 
náluk ilyen az „egyenes”, ak-
kor milyen lehet a görbe? 

Nem tehetek róla, nekem 
az ellenzék tevékenységéről az 
utóbbi időben folyamatosan az 
a benyomásom, mintha Rejtő 
Jenő írta volna a forgatóköny-
vét. Legtöbbet látható „meg-
mondó-embereikről” pedig az 
író ismert regényfigurái jutnak 
eszembe. (Piszkos Fred, Tüskés 

Vanek, Buzgó Mócsing, Fülig 
Jimmy, Tuskó Hopkins és a töb-
biek) Hadd ne helyettesítsem 
most itt be, hogy melyikről me-
lyik, a Rejtő-rajongók szerintem 
úgyis rájuk ismernek. Azon még 
dilemmázom, hogy – személyi-
ségjegyeiket tekintve – Piszkos 
Freddel Heller Ágnes filozófus 
vagy Konrád György író állítha-
tó-e inkább párhuzamba… de-
hát végső soron miért ne lehet-
nének mindketten? 

Piszkos Frednek ugyebár 
legfőbb ismérve az volt a re-
gényekben, hogy Fülig Jim-
my megfogalmazása szerint, 
„mindig kavarta”, akárcsak 
Konrád Györgyék, noha őt sem 
kérte erre soha senki. Valamint 
az, hogy – mivel közutálatnak 
örvendett – ha ő valakit elkez-
dett agyba-főbe dicsérni, azt 
tutira megutálta mindenki. 

Konrád György és Heller Ág-
nes – Soros György régi bará-
tai - annak idején a szép em-
lékűnek nemigen nevezhető 
SZDSZ kemény magjához tar-
toztak, amelyet addig dicsér-
gettek, míg el nem tűnt a ha-
zai közéletből. A párt romjain 
vegetáló Liberálisok elnevezésű 
formációt is nagyon szeretik - 
nem is nagyon tud felkapasz-

kodni egy százalékig a szava-
zótábora. Gyurcsány, akinek 
az érdekében Hellerék tényleg 
mindent bevetettek annak ide-
jén, azóta sem képes elmozdul-
ni a népszerűségi listák utolsó 
helyéről, mint ahogy legújabb 
kedvencük (a Jobbik) sem most 
éli a legszebb napjait. (Auten-

tikus, szó szerinti társal-
gási idézet Rejtő „Pisz-
kos Fred közbelép…” 
című könyvéből: „– Itten 
nagyobb baj van te Fülig 

Jimmy. Asz történt, hoty a Pisz-
kos Fred dicsért téged! Aszt ne-
héz elbírni!”)

Ugyanez persze fordítva is 
igaz volt: azon személyek, aki-
ket Piszkos Fred szidalmazott, 
nyomban jelentős népszerű-
ségre tettek szert. A legutóbbi 
mérések szerint a magyar mi-
niszterelnök népszerűségének 
sem ártott valami sokat – épp 
ellenkezőleg – Konrád György 
és társai ízléstelen gyalázko-
dása. Ami persze balliberális 
mainstream körökben egyál-
talán nem számít gyűlöletkel-
tésnek. Az ott pusztán „jóaka-
ratú ember” véleménye – az 
idézet Konrádtól származik, 
aki láthatóan elhatározta, 
hogy beszáll a kampányba az 
ellenzék pártján. Akiknek még 
pont ez hiányzik. 

Az elhatározás viszont tény-
leg fontos. Egy újabb Fülig Jim-
my-idézet jut erről eszembe, ő 
mondta egyszer, hogy „tavaly 
Nápolyban loptam egy kockás 
felöltőt és azóta úgy érzem, hogy 
úrnak születtem. Elhatároztam, 
hogy többé nem dolgozom”. „- 
Miért, azelőtt dolgozott?” 

„– Nem. De hiányzott az el-
határozás!”

SZEPESI SÁNDOR

PISZKOS FRED KÖZBELÉP

A szerkesztőtől

Január 9-én Kulcsár-Székely Attila színművész 
előadói estjével emlékeztek az íróra, a Kossuth 

utcai református templom dísztermében.  

Fidesz: „A Jobbiknak 
savanyú a szőlő”



Az elmúlt években jelentősen javult a közbiztonság, az itt élők 
napi szinten tapasztalhatják, hogy odafigyelnek rájuk. „A cé-
lunk továbbra sem kevesebb, mint hogy Miskolc legyen az or-
szág legbiztonságosabb városa” – mondta lapunknak Hubay 
György a 2017-es évet értékelve. 

Az önkormányzat rendésze
ti bizottságának elnöke szerint 
nem csak a javuló bűnügyi sta
tisztikai eredmények a fonto
sak, hanem az is, hogy mit érez 
meg ebből a városlakó. A Sal
kaházi programokra pedig az 

idén is számíthat Magyaror
szág legnagyobb nyugdíjas kö
zössége – erősítette meg Hubay 
György. 

– Első évét zárta a rendészeti 
bizottság, amelynek élére Kriza 
Ákos polgármester Önt kérte fel 
elnöknek. Hogy értékeli az ed-
dig végzett munkát? 

– Képviselőként mindig első
rendű feladatomnak tartottam, 
hogy kiemelten foglalkozzak 
körzetem közbiztonságával, 
rendészeti ügyekkel, és az idő
sek védelmével. A körzetem 
serifjével napi kapcsolatban 
vagyok ma is. Valószínű ezért 
esett rám a választása polgár
mester úrnak az elnöki tisztség 
kapcsán. 

A munka kapcsán elmond
hatom, hogy az elmúlt év azért 
is kiemelkedő, mert több mint, 
egy milliárd forintot költött a 
város különböző közbiztonsá
gi beruházásokra, intézményi 
működtetésre. Nagyon fon
tos, hogy ne csak beszéljünk a 
céljainkról, hanem valóságo
san is tegyünk érte. Pénz nél
kül nem csak háború, hanem 
béke sincs. Nagyon fontos
nak tartom, hogy a jövőben 
közbiztonsági programun
kat kiterjesszük a környező 

településeinkre is. A várost 
és agglomerációját egységes 
rendszerben kell szemlélni, hi
szen a városhatár önmagában 
nem sorompó a renitens, kö
zösség ellenes magatartást ta
núsító emberek előtt.  Átfogó

an pedig azt mondhatjuk, hogy 
az elmúlt években a rend visz
szaköltözött Miskolcra.

– Ugyanakkor a bűnügyi kró-
nikákban az elmúlt időszakban 
többször szerepelt a város neve, 
és sok a kritikus felhang is ezzel 
kapcsolatban…

– Ez engem is mindig bánt. 
De sajnos, nem tudjuk meg
akadályozni, hogy ne legye
nek cserbenhagyásos bale
setek, súlyos közlekedési 
kihágások. Az elmúlt időszak
ban, karácsony előtt elsősor
ban ilyen esetekkel került a 
város a hírekbe. Azt sem tud
juk megakadályozni, hogy a 
rendészeinkre támadjon egy 
intézkedés alá vont személy, 
ilyenre is volt példa. Azt vi
szont mégis el tudjuk monda
ni, hogy ma már nyugodtan 
le lehet szállni a villamosról 
a számozott utcák környékén 
és nem csak a belvárosban 
járőröznek párban rendésze
ink. Nagyon jól teljesített az 
ún. serif rendszer is, a körzeti 
rendészek megnyerték az em
berek bizalmát, a körzetükben 
élők ismerik őket és kérik a 
segítségüket. És ha már a ka
rácsonyt említettem, magam 
kerestem fel az ünnep előtt a 

plébániákat, hogy felajánljam 
a rendészek segítségét az éjféli 
misék idejére, amikor köztu
dottan felügyelet nélkül van
nak hagyva a plébániák, illet
ve a templomok környékén is 
előfordulnak rendbontók. A 
plébánosok, lelkészek öröm
mel vették a felajánlott se
gítséget. Ezen a karácsonyon 
nem volt semmi olyan nem 
várt körülmény, ami befolyá
solhatta volna az ünnep mél
tóságának megőrzését. 

– Az év végén Ön is kiállt az 
illegális migráció ellen, csatla-
kozva a polgármester korábbi 
ilyen jellegű kijelentéseihez. 

– Így van, mert fontosnak 
tartom, hogy minden itt élő 
tudja, az illegális migráció, 
vagy az idegenek betelepítése 
hihetetlenül nagy kockázati té
nyező. A migráció és a közrend 
megbomlása kéz a kézben jár 
Európa migránsok lakta nagy
városaiban. Felkapjuk a fe
jünket egyegy terrortámadás 
kapcsán, de el sem tudjuk kép
zelni, mit jelent a lopások, rab
lások, betörések és utcai zak
latások számának a hirtelen 
megugrása. A mindennapi élet 
borul fel ezekben a városokban 

a migráns életmód betelepedé
sével.  Mára már a migránssi
mogató politikusok sem tudják 
tagadni, hogy ahol az illegális 
bevándorlók megjelennek, ott 
nő a bűncselekmények, erő
szakos támadások száma. Mis
kolc tapasztalt már hasonlót az 
Avasra érkezett „fészekrakók” 

esetében, épp elég volt őket ki
takarítani a városrészből, de 
hogy még Brüsszel telepítsen 
be bárhová migránsokat, abból 
köszönjük nem kérünk! 

– A Salkaházi Programnak 
– amelynek Ön a vezetője – is 
van, a közbiztonságot erősítő 
eleme. A személyi riasztók és 
ajtóékek kiosztására gondolok. 
Terveznek hasonló programot?

– Valóban, még nem volt 
rendészeti bizottságunk, ami

kor javasoltam Kriza Ákos pol
gármesternek, hogy az idősek 
biztonságérzetének növelése 
érdekében, legyen a Salkaházi 
Programnak egy egész várost 
átfogó közbiztonsági akciója. 
Ekkor osztottunk ki személyi 
riasztókat, biztonsági ajtóéke
ket az időseknek, a program 

keretében. Ilyen módon kerül
tem közvetlen kapcsolatba a 
Salkaházi közösséggel és rög
tön a szívembe zártam őket. 
Az a szeretet, öröm és pozi
tív érzés, ami ebben a csapat
ban van, szinte hegyeket tud
na mozgatni. Ezért is örültem, 
amikor elvállalhattam e prog
ram vezetését.

– Folytatódik valahogyan a 
Salkaházi közbiztonsági prog-
ram?

– Most az a tervem, hogy 
a környező településeken élő 
időseknek is adjunk ilyen biz
tonsági eszközöket. Az idő
sek, az egyedül élők jobban ki 
vannak téve az erőszakos cse
lekményeknek. Fontosnak tar
tom, hogy rájuk még jobban 
vigyázzunk.

– És ha már a Salkaházi Sára 
Programról esett szó, hogy zár-
ták az évet és mik az idei ter-
vek?

– Hadd mondjam el, hogy 
természetesen ebben az eszten
dőben is lesz tízezer forint ősz
szel és nagyon gazdag lesz az 
idei programsorozat. Az év vé
gén, most első ízben tartottunk 
„előszilveszteri” mulatságot. 
Zsúfolásig megtelt a sportcsar
nok. Megtiszteltetés volt szá
momra, hogy együtt búcsúz
tathattam az óévet megannyi 
jó kedélyű nyugdíjassal.  

Örülök annak, hogy a mis
kolci nyugdíjasok szívesen ve
szik a város törődését. Min
den ilyen program vagy az 
októberben kézbesített 10 
ezer forint azt fejezi ki, hogy 
számunkra fontosak a nyug
díjasok. Ugyanígy tapasztal
hatták azt is, hogy a magyar 
kormány számára is fontosak 
az idősek. Mert a nyugdíjasok 
adnak példát arra, hogy hittel 
és becsülettel végzett munká
val megbecsülést lehet elérni. 
Ezt méltányolta a magyar kor
mány a nyugdíjemeléssel, a 
karácsonyi Erzsébetutalvány
nyal, a nyugdíjprémiummal, 
és mi itt a városban a Salkahá
zi Programmal. A nyugdíja
sok közössége nagyon fontos 
építő eleme társadalmunk
nak, hiszen ők adják az élő 
példát arra, hogy csak az em
beri szeretetben megélt élet
nek van értéke!
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AZ ELMÚLT ÉVEKBEN A REND VISSZAKÖLTÖZÖTT MISKOLCRA
„Az itt élők napi szinten tapasztalhatják, hogy odafigyelünk rájuk”

Közel tízmillió forint érték-
ben jut szociális tűzifához 500 
család Arnóton, Sajókeresz-
túrban és Szirmabesenyőn. 
Szerdán, Arnóton kezdődött 
el a tűzifa kiosztása.

A településen háromszáz 
család részesült háztartáson
ként egy köbméter tűzifa tá
mogatásban. Idén, a Belügy
minisztérium önkormányzati 
költségvetési fejezetéből négy
milliárd forintot használhat
nak fel az önkormányzatok 
szociális tűzifa vásárlására. 
Csöbör Katalin országgyűlé

si képviselő a helyszínen el
mondta: minden évben nagy 
az igény a polgármesterek ré
széről a Belügyminisztérium 
támogatásából megvalósuló 
tűzifa adomány iránt. – Janu
árban évek óta rendszeresen 
osztunk tűzifát – Arnóton is 
– valamint választókerületem 
azon településein, Szirmabe
senyőn, Sajókeresztúron, ame
lyek lakosságszáma 5 ezer fő 
alatti. A kormány jóvoltából 
jutnak tűzifához a rászorulók 
– emelte ki a képviselő. A jog
szabály az egyéb okból jogo
sultak mellett az aktív korúak 

ellátásában és a lakásfenntar
tásban részesülők számára is 
lehetővé teszi ezt a támogatási 
formát. Üveges István, Arnót 
polgármestere kiemelte, az ön
kormányzat ezen felül is pró
bálja támogatni az itt élőket. 
– Most mintegy 300 köbméter 
fát osztunk ki, 4 és fél millió fo
rint értékben. Ebből a közvet
len állami támogatás 3,3 millió 
forint, a különbözetet önkor
mányzatunk biztosítja, a szo
ciális segély keret terhére. Kö
zel 300 családon tudunk most 
ilyen módon segíteni – han
goztatta a polgármester.

Több száz köbméter tűzifát osztottak szét

Hubay György (jobbról): „Az elmúlt évben 
több mint egymilliárd forintot költött a vá-
ros közbiztonsági beruházásokra”

Idén is folytatódnak a 
Salkaházi Program nagy 
sikerű rendezvényei

„A miskolciak napi szinten 
tapasztalhatják, hogy odafi-
gyelünk rájuk” 
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JANUÁR 16-IG TARTÓ 
AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

Persil mosószer          
(ABC, SZUPER) Duo Caps Color 
Boksz, 14 mosás, 14 db, 86 Ft/db; 
Regularmosópor, 20 mosás, 1,4 kg, 
856 Ft/kg; Expert Color gél,  
20 mosás, 1,46 l, 821 Ft/l
COOP KLUB KUPONOS ÁR: 

Karaván sajt                                                           
(ABC, Szuper )  
-25%, 3099 Ft/kg helyett

499 Ft 999 Ft2299 Ft

D.E. Paloma kávé                                                        
vákuum, őrölt (MINI, ABC, SZUPER) 
Classic  (SZUPER) Espresso,  225 g, 
Egységár: 2218 Ft/kg   
(+1 hűségpont egy termék 
vásárlásakor)

Coop tejföl 12%, 850 g, egységár: 469 Ft/kg (COOP ABC, SZUPER)  399 Ft
Sága Füstlizer pulykapárizsi 1 kg (ABC, SZUPER) füstízű (SZUPER) Snidlinges   1199 Ft
Pick sertés párizsi   1 kg 1499 Ft

2018-BAN IS KERESSE ÜZLETEINKET!

Tájékoztatás a 2018. évre vonatkozó 
parkolóbérlet árusítások rendjéről
A bérletek árusításának helyszínei:
1.  Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Parkolási Divízió ügy-

félszolgálatán (Széchenyi I. utca 20. a Miskolci Nemzeti 
Színházzal szemben)

2.  Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. központi telephelyén 
a közfoglalkoztatási csoport ügyfélterében (Győri kapu 
48-50.)

3. Európa téri mélygarázs (garázsüzemeltetői helyiségben)
4. Patak utcai mélygarázs (garázsüzemeltetői helyiségben)

A bérletek árusításának időszakai helyszínenként:

A 2017. évi zónás parkolóbérletek (zöld, sárga, kék, valamint kombinált bérletek) 2018. január 10. nap-
jáig, a kedvezményes lakossági- és intézményi bérletek 2017. január 20. napjáig érvényesek. 

A 2018. évi parkolóbérletek 2017. december 11-től megvásárolhatóak a Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. parkolási szervezeti egységének ügyfélszolgálatán (Széchenyi I. utca 20., a Miskolci Nemzeti Színházzal 
szemben). 

2018. január 2-től 2018. január 12-ig a parkolási cég ügyfélszolgálatán kívül a Győri kapu 48-50. szám alatt – a 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Közfoglalkoztatási csoport ügyfélterében hétfőtől-csütörtökig 08.00-tól 16.00 
óráig, pénteken 08.00-tól 12.00 óráig. Az Európai téri és a Patak utcai mélygarázs garázsüzemeltetői helyiségében 
2018. január 2-től 2018. január 10-ig munkanapokon (keddtől-péntekig, valamint hétfőtől-szerdáig) 14.00 órától 
22.00 óráig lesz lehetőség a bérletek megvásárlására.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Parkolási Divízió ügyfélszolgálatán bankkártya és készpénzfizetési lehető-
ség is fennáll, míg a bérletárusítás többi helyszínén csak készpénzfizetési lehetőség biztosított az ügyfelek részére.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Parkolási Divízió ügyfélszolgálati irodája 2017. december 25. és 26. napján 
zárva lesz, 2017. december 27-29. között a munkanapokon jellemző nyitvatartással várja ügyfeleit.

A Parkolási Divízió ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartása: 
2018. 01. 02-től 2018. 01. 19-ig hétfő-péntek 08.00–16.00-ig, szerda 

08.00–18.00-ig, szombat 08.00–12.00-ig.
A Parkolási Divízió ügyfélszolgálatán 2018. 01. 22-től visszaáll a megszo-

kott nyitvatartási rend.

2017. dec. 11.- 
2017. dec 24-ig

2017. dec. 27.- 
2017. dec 29-ig

2018. jan. 02.- 
2018. jan. 10-ig

2018. jan. 10.-
2018. jan. 19-ig

Parkolás  
Ügyfélszolgálat

Széchenyi I. utca 20.

Nyitva  
munkanapokon

Nyitva  
munkanapokon

Nyitva  
(vasárnap zárva)

Nyitva  
(vasárnap zárva)

MVG NKft.  
Központi telephely  
(Győri kapu 48-50.)

Nincs bérletárusítás Nincs bérletárusítás Nyitva  
(munkanapokon)

Nyitva
2018. jan. 10.–12.

Európa téri  
mélygarázs Nincs bérletárusítás Nincs bérletárusítás Nyitva (munkana-

pokon 14.00-22.00) Nincs bérletárusítás

Patak utcai  
mélygarázs Nincs bérletárusítás Nincs bérletárusítás Nyitva (munkana-

pokon 14.00-22.00) Nincs bérletárusítás

Az utazási élményt nem csupán az autóban töltött idő határozza 
meg, hanem az út során tartott pihenők is. Bármikor új lendületet 
adhat egy ízletes kávé, vagy néhány finom falat. Igazodva a vásárlói 
igényekhez a benzinkutak egyre színesebb formában, egyre széle-
sebb választékkal várják a vendégeket. A Shell különböző shoptí-
pusokat dolgozott ki, hogy az utazók az autópályák mentén, a váro-
sokban és az összes helyszínen található töltőállomáson könnyen 
és kényelmesen megtalálják, amire szükségük van. A shopok átala-
kítása elkezdődött, a miskolci József Attila utcában már felújított 
töltőállomás várja a vendégeket.

A fogyasztói igények és szoká-
sok változása a benzinkutak ese-
tében is megfigyelhető. Az üzem-
anyag-kereskedelem mellett egyre 

fontosabbá válik a vendéglátás sze-
repe is. A Shell felismerte az ágazat 
átalakulását, s egyben megfelelve 
a vállalat globális iránymutatásá-

nak, a következő években még na-
gyobb hangsúlyt fektet a töltőállo-
mások shopjainak fejlesztésére. 

„Folyamatosan figyeljük a piac 
változásait, emellett pedig kiemelt 
fontosságúak számunkra a hoz-
zánk betérő vásárlók visszajelzései. 
Ezek alapján dolgozta ki vállala-
tunk a töltőállomások átalakítását 
célzó stratégiáját. Ez izgalmas fo-
lyamat, az ország több pontján már 
egy-egy koncepciót sikerrel meg-
valósítottunk, ezt bizonyítják ven-
dégeink pozitív visszajelzései is. Re-
méljük, hogy az új töltőállomás a 
miskolciak tetszését is elnyeri majd” 
– mondta Gyúrós Péter, a Shell kö-
zép-kelet-európai régió shop üz-
letág vezetője.

A töltőállomások shopjai kü-
lönböző koncepciók alapján újul-
nak meg. Az autópályák mentén 
lévő shopok lehetőséget kínálnak 
a vendégeknek, hogy hosszú út-
juk során értékes pihenőidőt tölt-
senek el, amely után felfrissülve 
folytathatják útjukat. Miközben 
kényelmesen leülhetnek a bisztró 
jellegű éttermi részen, könnyen 
elérhető és ízletes ételek közül vá-
logathatnak. 

A második koncepció szerint a 
városi benzinkutak shopjai tren-
di kávézói hangulatot idéznek 

meg. Itt a kibővített ételválasz-
ték mellett széleskörű kávé- és 
süteménykínálat várja a betérő-
ket. Ez a típusú shop nem csupán 
megállóként, hanem úti célként is 
szolgálhat, kényelmes helyszíne 
lehet üzleti vagy akár személyes 
találkozóknak is. 

A harmadik típusba tartozó sho-
pok – mint amilyen a miskolci Jó-
zsef Attila utcai töltőállomáson 
található – azok a klasszikusnak 
számító benzinkúti shopok, ahol 
továbbra is elsősorban a tanko-
lás miatt állnak meg az emberek. 

A Shell új koncepciója szerint eze-
ket is megújítja, a shopokban még 
szélesebb termékválaszték és 
azonnali fogyasztású ételek várják 
az itt megállókat. A hűséges vá-
sárlók ClubSmart kártyájuk segít-
ségével akár pontok beváltásával 
is megvásárolhatják az egyes ter-
mékeket, valamint további külön-
leges kedvezményekben részesül-
hetnek.  Emellett bolt belső tere is 
átalakult, az üzlet és a polcok el-
rendezése könnyen áttekinthető, 
még jobban alkalmazkodik a vá-
sárlók igényeihez. 

Megújult Shell töltőállomás kínál  
feltöltődést az autósoknak Miskolcon

Miskolci munkahelyre keresünk 

összeszerelői munkakörbe
munkavállalókat gyors munkába állási lehetőséggel.  

Elvárás: min. középfokú iskolai végzettség 

Jelentkezni lehet:  
06-30/376-9884, 06-30/321-5611 

E-mail: info@primajob.hu

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket kedvez-
ményes 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



2018. január 13. | 2. hét | XV. évfolyam 2. szám
Miskolci Napló – A város lapja Hirdetés 7 

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfolyam indul  kez-
dőknek, hétköznap délutánonként Miskolcon. 
Korhatár 65 év. Érdeklődni: 06-46/742-485; 06-
30/876-6646. Ügyfélfogadás: H-P 10.00-18.00, 
Pannon Educatio Kft. E–001594/2017
A Gyermek Aneszteziológiai és Intenzív Osz-
tály betegei és dolgozói köszönetet mondanak 
önzetlen segítőiknek, akik 2017-ben nagylelkű 
adományaikkal, az adójuk 1%-nak felajánlásával 

segítették Osztályunk munkáját és betegeink 
gyógyulását. A Borsod Abaúj Zemplén Megyei 
Kórház Gyermek Intenzív Osztály Betegeinek 
Gyógyulásáért Alapítvány

Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 65 900 Ft-tól, 
továbbá nyílászárók (műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./fax: 46/402-
292, mobil: 30/336-5528, web: www.aluport.hu-
pont.hu, bemutatóterem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar to no zás, 
lambé riázás, filagóriák, elő tetők, kerítések, ker-
ti házak és egyéb famunkák készítése; Ve lux ab-
lakok beépítése, cseréje; íves fedések és hajlatok 
készítése; tetők szellőztetése. www.kerekgyar-
to-acs.hu. Tel.: 06-20/460-6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN minden hétfőn 
és csütörtökön 18 órától a Görömbölyi Műve-
lődési Házban. Négy éves kortól, kezdőket és 
haladókat egyaránt várunk. Tel.: 06-20/460-
6775.

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

Az akció érvényes: 

2018. 01. 13-tól 2018. 01. 19-ig 

Dosia mosógél, 1 l 199 Ft

Ultra Daisy mosogatószer, 500 ml, 398 Ft/l 199 Ft

Viola mosópor, 3 kg, 299 Ft/kg 899 Ft

Silan öblítő, 1,82 l–2 l 999 Ft

Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft

Old Spice Stift gél, 70 ml, 12 845 Ft/l 899 Ft

Old Spice Deo, 150 ml, 5995 Ft/l 899 Ft

Old Spice After Shave, 100 ml, 11 990 Ft/l 1199 Ft

Gliss Kur pumpás hajápolók, 200 ml, 4495 Ft/l 899 Ft

Ambi Pur car autó illatosító, 70 napos 999 Ft

Ambi Pur aer. légfrissítő, 300 ml, 2930 Ft/l 879 Ft

Hélia D koffeines sampon, 250 ml, 7596 Ft/l 1899 Ft

Alpecin koffein sampon, 250 ml, 11 996 Ft/l 2999 Ft

Pantra baba pelenka több méret 1699 Ft        

M
UN
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SÉ
G! • Kiegészítő jövedelemforrás

•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

•  Jelentkezni a 
rikkancsmiskolc@gmail.com 
email címen, illetve 
hétköznapokon 
15 és 16 óra között 
a 30/352-8040-es 
telefonszámon lehet. 

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!



A régi lépcsősoron bakta-
tunk fel a kilátóba. A pano-
rámát jól ismerjük, ám min-
den alkalommal elvarázsol. 
Most pedig még egy okunk 
van az izgalomra, hiszen a 
nemrég megnyílt kávézóba 
igyekszünk, ahonnan forró 
italt szürcsölgetve csodál-
hatjuk szeretett városunkat.

– Rájöttem arra, hogy imádom 
az éjszakai panorámát és van 
Miskolcon egy épület, ahonnan 
ez kiválóan élvezhető – emelte ki 
Rák Mónika üzemeltető. Innen 
jött az ötlet, hogy „visszahozza” 
az Avasi kilátót a város életébe, 
hiszen mint mondta, valószínű-
leg nagyon sok ember van, aki 
ugyanígy érez.

Az üzemeltető szerint nem volt 
kifejezett koncepció, de a mini-
malizmus, az egyszerűség egyér-
telmű cél volt. – Azt tanultam, ha 
minden passzol egymáshoz, ab-
ból baj nem lehet – mutatott rá, 
és már látjuk is, mire céloz. A ké-
nyelmes, szürke kanapék és szé-
kek összhangot alkotnak a több-

féle formájú 
csillárokkal, 
lámpákkal. 
Az ezüst és a 
fekete is meg-
jelenik, Rák 
Mónikától 
megtudtuk, 

ebben a személyzet keze munká-
ja is benne van. – Van olyan lám-
pa, amit kisebb elemekből rak-
tunk össze, teljesen más formát 
kialakítva – mondta.

A jövő még kérdéses, az 
azonban biztos, hogy fél évig 

még élvezhetjük városunk 
egyik jelképének megújult 
szegletét. – Nagyon bízom 
benne, hogy a városban élők is 
úgy érzik majd, hogy szükség 
van egy ilyen közösségi térre 
– hangsúlyozta Rák Mónika. 
A kávézóban felcsendülő lágy 
zene visszavisz minket a régi 
időkbe, nosztalgiánkat pedig 
egy kellemes hangulatú, ottho-
nos belső térben élvezhetjük, 
miközben kitekintünk csodás 
városunk látképére.

MÉDER NOÉMI

Endresz György születésé-
nek 125. évfordulója alkal-
mából emléktáblát avattak 
az elmúlt hétvégén a nevét 
viselő utcában Miskolcon. Ő 
volt az első magyar pilóta, 
aki társával együtt átrepülte 
az Atlanti-óceánt, a miskolci 
utca 1939-től viseli a nevét. 

A „Justice for Hungary” 
(Igazságot Magyarország-
nak) névre keresztelt Lock-
heed Sirius típusú repülőgép 
1931. július 15-én startolt az 
új-foundlandi Harbour Grace 
repülőteréről, Endresz György 
pilótával és Magyar Sándor 
navigátorral a fedélzetén. Mi-
után átrepülték az óceánt, már 
magyar területen észlelték, 
hogy benzinhiány miatt leállt 
a motor. Siklórepülésben kö-
zelítették meg a talajt, és 1931. 
július 16-án délután, Bicské-
től nem messze, Felcsút hatá-
rában kényszerleszállást haj-

tottak végre.  Az 5770 km-es 
utat a két magyar óceánrepü-
lő 25 óra 20 perc alatt teljesí-
tette, gyorsabban, mint addig 
bárki, óránként csaknem 230 
kilométeres átlagsebességgel. 
A korábbi óceánrepülők közül 
senki sem hatolt ilyen mélysé-
gig az európai kontinens bel-
sejébe.

A miskolci emléktáblán ez 
olvasható: „Az első magyar 
pilóta, aki társával Magyar 
Sándorral együtt 1931-ben a 
„Justice for Hungary” névre ke-
resztelt repülőgéppel több világ-
rekordot is megdöntve átrepül-

te az Atlanti-óceánt. Emlékül 
állították az Endresz utca la-
kói. 2018.” Az avatóünnepség-
re elfogadta a meghívást Jávor 
Géza is, az Endresz György 
Sportrepülő Egyesület alapí-
tója, Magyarország legidősebb 
repülőgép-oktatója. Beszé-
dében részletesen beszámolt 
Endresz György munkássá-
gáról. Hollósy András önkor-
mányzati képviselő úgy fo-
galmazott, a fiatalon elhunyt 
Endresz György hős volt, meg-
testesítette a bátorság, a kitar-
tás és a becsület értékeit. 

MUNTYÁN BERNADETT

Február 27-étől húsz napon át csodálhatjuk meg Miskolcon a 
késő római császárkor egyik legjelentősebb, páratlan ezüstle-
letét. A Seuso-kincs néven ismert műtárgyegyüttes befogadá-
sára és kiállítására már készül a miskolci Herman Ottó Múze-
um, a képtár kiállítási anyagát ideiglenesen elköltöztetik.

A festmények már lekerül-
tek a falakról, a műtárgyakat 
is bedobozolták, a képtár janu-
ár 8-tól átmenetileg zárva tart. 
A múzeumlátogatók azonban 
nem bánkódhatnak, hiszen 
valóban páratlan gyűjtemény 
érkezik februárban Miskolcra. 

– A Seuso-kincs a koroná-
zási ékszerek után a legjelentő-
sebb és legértékesebb műkincs-
együttesünk – mondta el Tóth 
Arnold múzeumigazgató. Nagy 
büszkeség a városnak és múze-
umnak, hogy Miskolc bekerült 
azon hat település közé, aho-
vá elviszik a különleges ván-
dorkiállítást. A képtár május 

elejéig-közepéig tart zárva, a 
Pannon-tenger Múzeumban 
az utolsó látogatási nap január 
31. lesz. A kiállítótermet át kell 
alakítani a kincsek fogadásá-
hoz, nagyon sok biztonsági és 
műtárgyvédelmi szabálynak 
kell eleget tenni. Nagyon szigo-
rú feltételeket támasztanak az 
intézményekkel szemben, ahol 
a Seuso-leletek 14 nagyméretű 
ezüst tárgyát bemutatják. 

Az leletegyüttes szállításá-
ról, az útvonal biztosításáról a 
Magyar Nemzeti Bank bevo-
násával a rendőrség gondosko-
dik. A tároló vitrinek beszer-
zésére, a vándorkiállítás teljes 

körű megtervezésére 300 mil-
lió forintot biztosít a kormány 
az idei költségvetésben.

Február elejétől lesz elérhető 
az az online felület, ahol regiszt-
rálni lehet a miskolci kiállítás 
látogatására. Célszerű ezzel, il-
letve az elővételi jegyvásárlás le-
hetőségével élni, a kiállítás iránt 
minden eddigi helyszínen hatal-
mas volt az érdeklődés. Bővebb 
információval január második 
felében szolgál majd a Herman 
Ottó Múzeum.

A látogatóknak is több sza-
bályt be kell majd tartaniuk: 
meg lesz határozva például, 
hogy egy-egy csoport mennyi 
időt tölthet a kiállítótérben. Ez 
a fogadható látogatószámot is 
meghatározza: 5-7 ezer fővel 
indulnak a kiállítások az első 
héten, összességében 15-20 ezer 
látogató láthatja a kincseket. 

A mintegy 52 milliárd forint 
értékűre becsült, tömör ezüst-
ből készült Seuso-kincs a leg-
jelentősebb ismert késő római 
ötvösművészeti leletegyüttes, 
amelyet néhány évtizeddel ez-
előtt, a '70-es években találtak 
meg Magyarországon, majd il-
legális körülmények között ju-

tott ki az országból. Két, ételek 
tálalására szolgáló nagyméretű 
lapos tál, két további tálaló (és 
valószínűleg díszként is hasz-
nált) tál, egy mosdáshoz hasz-
nált mély tál és geometrikus, 
illetve dionüszoszi ábrákkal, ál-
latalakokkal, görög mitológiai 
ábrázolással díszített kancsók 
alkotják a leletet. Két vödör, egy 
illatszeres tégelyek tárolására 
szolgáló doboz, valamint egy 
amfora is része az együttesnek. 
A késő római kori leletek közül 
az első háromban szerepel csak 
azon érték alapján, amelyet a 
68,5 kiló ezüst súlya képvisel, 
esztétikai értéke alapján azon-
ban mind közül kimagaslik. 

Az eredeti Seuso ezüst ét-
készlet akár 70-80 darabos 
is lehetett, mert az apró tár-
gyak, kupák, evőeszközök hi-

ányoznak, viszont megtalálták 
a hozzá tartozó állványt, és a 
rézüstöt, amelyben egy hábo-
rús konfliktus elől elrejtették a 
IV.-V. század fordulóján. A le-
let a nevét az egyik tál feliratán 
szereplő Seusoról kapta, aki a 
római birodalom latin és görög 
kultúrán nevelkedett elitjéhez 
tartozott. A hivatali appará-
tus vagy a császári sereg tiszt-
je lehetett. Vagyonához egy 
Balaton környéki nagybirtok 
és villa is tartozott. Szenvedé-
lyes vadász lehetett. A magyar 
kormány a Seuso-kincset két 
lépésben – az első hét dara-
bot 2014-ben, a második felét 
2017 nyarán- szerezte vissza. A 
lelet együttest múlt év augusz-
tus végéig a Parlamentben le-
hetett megtekinteni.

KUJAN ISTVÁN
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Miskolcra érkeznek februárban a Seuso-kincsek 

A múzeum már készül a kiállításra

Justice for Hungary Az Avasi kilátó kávézójában jártunk

A RÉGI ÉS AZ ÚJ ÖTVÖZETE Endresz György emléktáblát 
avattak Miskolcon 

Endresz György és Magyar Sándor A „Justice for Hungary”



Három napon át Miskolcon 
játszott az elmúlt hétvégén a 
magyar U17-es leány röplab-
da-válogatott, s két győze-
lem, egy vereség mérleggel, 
harmadik legjobb csoport-
másodikként kijutott az áp-
rilisi, bulgáriai Európa-baj-
nokságra.

A Leány U17-es Eb-selejte-
ző első mérkőzésén Portugália 
válogatottjával csaptak össze 
a magyarok a miskolci sport-

csarnokban, s 3-0 arányban, 
nagy fölénnyel verték ellenfe-
lüket. Szombaton a szlovákok 
következtek, akiket szintén 3-0 
arányban fektettek két vállra a 
magyar lányok. Vasárnap, a tö-
rök csapat ellen szakadt meg a 
győzelmi sorozat, itt 3-0 ará-
nyú vereséget szenvedtünk. 

A csoport végeredménye: 
1. Törökország 9 pont (9:0), 2. 
Magyarország 6 (6:3), 3. 3. Por-
tugália 3 (3:7), 4. Szlovákia 0 
(1:9)

Mivel így a csoportmáso-
dikok között pályázhattunk a 
továbbjutásra, végén kicsit iz-
gulni kellett a cseh–szlovén 
meccsen, szerencsére az szá-
munkra kedvezően alakult, 
győztek a szlovénok. 

Az európai szövetség hon-
lapjának beszámolója szerint 
a csoportmásodikok rangso-
rában így csak a hollandok és 
a németek előzték meg a ma-
gyarokat, akik a miskolci se-
lejtezőtornán kiharcolták a 

továbbjutást. A kontinenstor-
nára ugyanis a nyolc csoport 
első helyezettjei mellett továb-

bi három válogatott kvalifikál-
hatott a legjobb csoportmáso-
dikok közül, így 2009 után újra 

kijutott az ifjúsági Európa-baj-
nokságra leány U17-es váloga-
tottunk.

MISKOLCON HARCOLTÁK KI A TOVÁBBJUTÁST

Csaknem egy évtized után,  
újra Eb-n a magyar röplabda!
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Szlovákiába és Törökországba utaznak edzőtáborba 
a DVTK labdarúgói. A téli felkészülési időszakban öt 
mérkőzést játszik a csapat.

Bár a labdarúgók egyénileg már hetek óta edzésben van-
nak, az év első hivatalos munkanapja 2018. január 14-e lesz 
számukra. A Magas-Tátrában négynapos futótáborban 
vesznek részt a játékosok Bódog Tamás irányításával, Török-
országban pedig természetesen már a labda is előkerül majd.

A FELKÉSZÜLÉS PROGRAMJA
2018. január 14., vasárnap 
(DVTK Edzőközpont)
14:00 A felkészülés kezdete

2018. január 15. - január 16.
Orvosi vizsgálat Debrecenben

2018. január 21. - január 24.
Edzőtábor Szlovákiában 
(Magas-Tátra)

2018. január 28., vasárnap 
(DVTK Edzőközpont)
11:00 Diósgyőri VTK - MŠK 
Rimavská Sobota

2018. február 1. - február 11.
Edzőtábor Törökországban 
(Belek) A tervek szerint há-

rom felkészülési mérkőzést 
játszik a DVTK a törökorszá-
gi edzőtábor ideje alatt (az 
ellenfelek kiléte egyelőre nem 
hivatalos).

2018. február 17., szombat
Debreceni VSC - Diósgyőri 
VTK (a mérkőzés időpontja 
és helyszíne szervezés alatt)
Magyar Kupa 9. forduló, 1. 
mérkőzés

2018. február 20., kedd
18:00 Diósgyőri VTK - Vác FC
OTP Bank Liga 20. forduló

2018. február 24., szombat
Paksi FC - Diósgyőri VTK

Szerda este a DVTK Jegesmedvék csapata a szlovák Extra-
ligából érkezett HK Nitra együttesét fogadta a Visegrád 
Kupa döntőjének első mérkőzésén és kétgólos előnyt szer-
zett a január 23-i visszavágó előtt. Ezzel elérhető közelség-
be került a szezon első trófeája. 

A visszavágót január 23-án, 
kedden 18 órától játsszák a 
csapatok. – Nagyon örülök a 
győzelemnek, de nem szabad 

elfelejtenünk, hogy ez csak há-
rom harmad volt a hatból. Jól 
indult számunkra a mérkőzés, 
két szép gólt is lőttünk. A má-

sodik játékrészt rosszul kezd-
tük, de az utána lőtt két gyö-
nyörű gól kárpótolt minket. 
Nehéz mérkőzésre számítok a 
visszavágón, de idegenben is 
jól megy nekünk a szereplés, 
így bízom benne, hogy sikere-
sek leszünk – nyilatkozta Mi-
kael Tisell vezetőedző a klub 
hivatalos honlapjának. (Vi-

segrád Kupa döntő, 1. mérkő-
zés: DVTK Jegesmedvék – HK 
Nitra 4-2 (2-1, 2-1, 0-0))

Az elmúlt évek döntőihez 
hasonlóan a szurkolók ismét 
buszt szerveznek a Visegrád 
Kupa döntőjének visszavá-
gójára. A busz a költségeinek 
fedezéséhez a klub is hozzá-
járul, így a bérletes szurkolók 
1000, nem bérletes szurko-
lók 2000 forintért válthat-
ják meg jegyüket az útra. A 
helyeket a jelentkezések sor-
rendjében töltik fel. A jelent-
kezés határideje 2017. január 
15. A busz már megtelt, je-
lenleg csak várólistára lehet 
jelentkezni. Indulás 2018. ja-
nuár 23-án 11:30-kor indul 
a Jégcsarnoktól, gyülekező 
11 órától. A szervezők tájé-
koztatása szerint 150 helyet 
tartanak fenn a vendégszur-
kolók számára. A nagy ér-
deklődésre való tekintettel, a 
klub kérvényezni fogja, hogy 
ezt 200 főre emeljék meg.

Szoros mérkőzésen 79-76-ra 
győzött az Aluinvent DVTK 
a Vasas Akadémia ellen 
szerdán, a bajnokság 12. 
fordulójában. Stefan Svitek 
vezetőedző nyilatkozatában 
gratulált a Vasas csapatának, 
amiért ilyen komoly erőfe-
szítésre késztették a miskol-
ciakat. 

– Az első félidőben kataszt-
rofálisan védekeztünk, a má-
sodikban kicsit összeszedtük 
magunkat és főleg a zónavé-

dekezésünknek köszönhetően 
feljavultunk. Az utolsó edzé-
seken jobban néztünk ki, ezért 
nagy meglepetés számomra ez 
a mai mérkőzés. Több akarat 
és felelősségvállalás kell, mert 
ez a teljesítmény nem elég. Sok 
munka vár még ránk – mond-
ta el az edző a dvtk-eu-nak. Az 
Aluinvent DVTK legközelebb 
Sopronban lép pályára január 
13-án, szombaton. A bajnoki 
címvédő Sopron Basket elleni 
találkozó 18 órakor kezdődik 
a Novomatic Arénában.

EDZŐTÁBORBAN A DVTK 
LABDARÚGÓI

VISEGRÁD KUPA
Jól kezdték a döntőt a Jegesmedvék!

Szoros győzelem a Vasas Akadémia ellen



Ünnepi, jubileumi rendez-
vényt tartottak a közelmúlt-
ban Miskolcon, az Egressy 
Béni Zeneiskolában. Az 
eseményen, az intézmény 
alapítója tiszteletére, Erdélyi 
Lászlóné teremnek nevezték 
el az iskola nagytermét.

A Miskolci Egressy Béni - 
Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola és az Egressy Béni 
Alapítvány Kodály Zoltán szü-
letésének 135. és az Egressy 
Béni Zeneiskola fennállásá-
nak 65. évfordulója alkalmá-
ból az elmúlt évben tehetség-
napi hangversenyt rendezett, 
november végén pedig terem-
avatót tartottak. A jubileumi 
eseményt támogatta Miskolc 
Polgármesteri Hivatala, Kriza 
Ákos polgármester, Pfliegler 
Péter alpolgármester, Kiss Já-

nos alpolgármester valamint 
Kulturális Mecénás Alap is.

A rendezvényt Kiss János 
alpolgármester nyitotta meg, 
majd ünnepi hangverseny és 
igazgatói összefoglaló követ-
kezett, Csabay Csilla részéről. 
Ezt követően megemlékezést 
tartott Erdélyi Attila (az alapí-
tó fia), Szántó Béláné (az iskola 
egykori tanára, az alapító kö-
zeli barátja) és Lichy Józsefné 
(az iskola egykori tanítványa, a 
MEBBZI tanára).

Ezután leleplezték le az Erdé-
lyi Lászlóné Magyarországon, 
majd Finnországban folytatott 
munkásságáról, életéről készült 
tablókat, valamint egy miskol-
ci képzőművészeti oktatásban 
résztvevő diáklány - Varga Bo-
jána által készített Egressy ké-
pet. Az ünnepség fogadással, 
kötetlen beszélgetéssel zárult.

Új év kezdődött ugyan – de a 
hónap harmadik vasárnapja 
lesz január 21-én. És ha már 
harmadik vasárnap, akkor a 
Miskolci Termelői Nap déle-
lőtt 9 órától délután 1 óráig 
várja a látogatókat a belvá-
rosban az Erzsébet téren. 

Hideg-meleg – ez lesz a 
téma. Hiszen a téli didergős 
zimankóban jól jön egy kis 
melegség: forró kakaóval és 
latinos dallamokkal. A téli táj-
ról és a hógolyóról a szerve-
zők gondoskodnak!

A szájban selymesen olvadó 
lágy és kemény sajtok, illato-

san ragyogó édes mézek, az 
orrunkat a standhoz vezető 
füstölt húsok és kolbászok, a 
nyári nap érlelte gyümölcsből 
készült lekvárok és szörpök 
– egyszóval minőségi élelmi-

szerek, kézműves termékek és 
portékák szerepelnek a meg-
szokott kínálatban.

Hógolyó és téli táj is lesz 
a Termelői Napon – erről a 
szervezők gondoskodnak. A 

„Téli találat hógolyóval” kül-
téri installációban – mely a 
Miskolci Galéria közremű-
ködésével készül – lehet majd 
hógolyózni és a téli Bükk lá-
bainál fényképezkedni.

A La Giralda együttes latin 
dallamokat játszik délelőtt 11 
órától. A látogatókat meleg 
kakaóra is várják a szerve-
zők. Mini időjárás megfigye-
lő állomással pedig az évkez-
déshez kapcsolódóan időjárás 
témakörben az Országos Me-
teorológiai Intézet mutat-
kozik be. Malacunk is lesz: 
mangalica kismalacokat lehet 
simogatni.

Több mint százhatvanezren utaztak ebben a szezonban a 
miskolci adventi villamoson, amely most egy időre elköszön 
a közönségtől. A jármű népszerűsége évről évre töretlen.

Az MVK Zrt. tájékoztatá-
sa szerint azonban ez, a sor-
ban immár a hatodik ünnepi 
szerelvény aratta mind közül 
a legnagyobb elismerést – eu-
rópai szinten is. A nagyközön-
ség számára az elmúlt hétvégén 
volt utoljára látható a 2017-
es adventi villamos. A jármű 
mostantól októberig a remíz-
ben pihen, karbantartás alatt. 
Ebben a szezonban több mint 
160 ezren utaztak Miskolcon 
az adventi villamossal. A köz-
lekedési vállalat számos elis-
merő üzenetet, levelet kapott az 
ország különböző pontjairól, 

sokan csak a feldíszített szerel-
vény miatt érkeztek Miskolc-
ra. Miskolc adventi villamosá-
nak az országhatáron túl is híre 
ment és különleges szépségével 
hét ország ünnepi járműveit 
utasította maga mögé egy euró-
pai szavazáson - hangsúlyozta a 
közlekedési vállalat.

Most már az is hivatalos 
ugyanis, hogy Miskolc adven-
ti villamosa végig vezetve, el-
söprő fölénnyel nyerte meg az 
egyik cseh tömegközlekedési 
portálon indított szavazást, 
melyen hét ország tizenhat 
ünnepi szerelvénye vett részt.
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Egy időre most elköszön Miskolc adventi villamosa Névadó ünnepség  
az EgressybenSZÁZHATVANEZER UTAS, EURÓPAI ELISMERÉS 

Újévköszöntő rendezvényt 
tartott hétfőn a B.-A.-Z. 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara valamint a 
megyei kormányhivatal. 
Demeter Ervin kormány-
megbízott köszöntőjében 
kiemelte, célkitűzésük mi-
nél közelebb vinni az ügyin-
tézést az itt élő emberekhez 
és a vállalkozásokhoz.

A rendezvényen jelen vol-
tak vállalkozások, hivatalok 
és intézmények vezetői, a me-
gyei és a városi önkormány-
zatok vezetésének képviselői. 
A jelenlévők két összefoglaló 
rövidfilmet tekinthettek meg 
az iparkamara és a kormány-
hivatal elmúlt évéről, majd 
Bihall Tamás BOKIK-elnök 
és Demeter Ervin kormány-
megbízott mondott köszön-
tőt.

Bihall Tamás egyebek mel-
lett kihangsúlyozta, céljuk a 
még szorosabb összefogás és 
együttműködés. A gazdaság 
és a tudomány találkozása is 
megtörtént, szerződést írtak 

alá a Miskolci Egyetemmel és 
a Miskolci Akadémiai Bizott-
sággal, valamint más kutató-
helyekkel is, ami a következő 
évek fejlődésének alappillére 
lehet. – A kutatás, a fejlesz-
tés, az innováció lehetőségeit 
kívánjuk ez által biztosítani – 
tette hozzá az elnök.

A BOKIK elnöke úgy fogal-
mazott: a gazdaság nő, a vál-
lalatok beruháznak, a szak-
emberhiány problémáját is 

igyekeznek megoldani. Saját 
erőforrásokból, valamint a 
foglalkoztatási paktumokon 

keresztül is – ezen a téren 
kiváló a kamara kapcsolata 
a kormányhivatallal. – Ki-

emelt célunk a kamarai tag-
ság erősítése, ezért meg fog-
juk keresni a vállalkozásokat, 
hogy felmérjük az igényeket, 
s szembesüljünk azokkal a 
megoldásra váró problémák-
kal, amelyek a versenyszférá-
ban jelentkeznek – húzta alá 
az elnök.

Mint mondta, számos olyan 
intézkedés született, amely 

kedvez a gazdaságnak, akár 
adóterhek könnyítését, akár 
adminisztráció csökkentését 
nézzük. – Ezek tovább fog-
ják erősíteni a gazdasági nö-
vekedést, tehát nyugodtan ki-
jelenthetem, hogy egy sikeres 
2018-as év elé nézünk – zárta 
szavait. 

Demeter Ervin úgy fogal-
mazott: a kisfilmek segít-

ségével visszatekintettek az 
elmúlt évre, a szavakban pe-
dig előre tekintenek, merre is 
mennek tovább. – Év elején 
a vidékfejlesztési támogatá-
sok rendszere bekerült a kor-
mányhivatalba. A megyébe 
került az államigazgatási és 
hatósági feladatok döntő ré-
sze, azóta feladatunk, hogy 
üzemeltessük ezt a rendszert 
– hangsúlyozta egyebek mel-
lett a kormánymegbízott.

Demeter Ervin arról is 
szólt, hogy sorra jönnek lét-
re az adóhivatali irodák kor-
mányablakokban, cél, hogy 
minden járásban jelen legyen 
a kormányhivatalban az adó-
hivatal is.

– A szervezeti integráció 
és az a törekvés, hogy minél 
közelebb kerüljünk az itt élő 
emberekhez, vállalkozások-
hoz, igényelhet még további 
lépéseket is. Továbbra is fő 
célkitűzésünk, hogy minél 
közelebb vigyük az emberek-
hez az ügyintézést – hangoz-
tatta Demeter Ervin.                

MÉDER NOÉMI

ÚJÉVET KÖSZÖNTÖTT A MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉS AZ IPARKAMARA

HIDEG-MELEG ÉS HÓGOLYÓ – A TERMELŐI NAPON

Tájékozódjon első kézből!



Az előadás ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrációs jegyek igényelhetők a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában (Rákóczi u. 2. 
Tel.: 46/508-844, 30/846-3009).

2016. február 25-től 2017. 
február 25-ig tartott Ma-
gyarországon a málenkíj ro-
botra és GULÁG-ra hurcol-
tak emlékéve. 

Erről a Közép- és Kelet-Eu-
rópát megszálló sztálini Szov-
jetunió által elkövetett törté-
nelmi bűntettről a hosszú évek 
után szerencsésen hazakerült 
sok százezer érintettnek évti-
zedeken át beszélnie sem volt 
szabad. Az emlékévvel az érin-
tettek, a sok tízezer áldozat és az 
életben maradt, de egész életére 
megnyomorított honfitársaink 
előtt kívántak tisztelegni. 

A 2013-óta működő mis-
kolci MINTHA Zenekar – 
amelynek stílusát „városi-né-

pi kamarazenének” nevezik 
– fennállásának négy éve 
alatt számos helyen koncerte-
zett már az országban. Bécs-
től Kárpátaljáig szinte majd 
mindegyik környező ország-
ban is jártak, s ők kapták a 
megtisztelő felkérést, hogy 
az emlékévhez kapcsolódóan 
készítsenek egy hangzó anya-
got a sztálini önkény áldoza-
tainak emlékére. Ebből a fel-
kérésből született meg a „Mi 
Atyánk, Úristen segíts haza 
minket!” című cd. Ezen az al-
bumon többek között málen-
kíj robotot, GULÁG-ot meg-
járt, egykori áldozatok verseit 
dolgozták fel kiegészítve az ál-
taluk a témához kapcsolódó-
nak gondolt Kárpát-medencei 

dallamokkal. A cd-n hallható 
zeneszámokat összekötő szö-
vegek választják el, az előadók 
ezzel is szeretnék közelebb 
hozni a hallgatóhoz a történé-
seket. – Áttekintő kép és egy-
ben személyes sorsok felvil-
lantása próbálja magyarázni 
a megmagyarázhatatlant és a 
megbocsáthatatlant – mondta 
el Somorjai Lehel főlevéltáros. 

A cd-n közreműködnek: 
Feledy-Bacsik Ágnes – ének, 
dobok, Veress Kinga – Furu-
lyák, ének dobok, Kis József 
– basszusgitár, Somorjai Lehel 
– gitár, Szabó Péter – Hang-
mérnök. Liebmann Katalin 
- narratív szövegek. Az albu-
mon található egyik dalról 
animációs videóklip is ké-
szült. 
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Az év praxisa a Kárpát-medencében

JAVASLATOKAT VÁRNAK  
A KITÜNTETŐ CÍMEKRE

Január 14-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Tele-
vízió HívőSzó című mű-
sorában a hejőcsabai ró-
mai katolikus templomból 
közvetítenek szentmisét, 
felvételről. A szentmisét 
bemutatja: Sedon László 
plébános. 

A családok éve alkalmá-
ból kerül sor a Családok 
országos koncertje elneve-
zésű hangversenyre január 
14-én, 17 órától a belvárosi 
evangélikus templomban. 
A Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége miskolci cso-
portja rendezésében január 
18-án, csütörtökön 17 órá-
tól a Fráter György Katoli-

kus Gimnázium aulájában 
A szeretet karizmája cím-
mel Páli Szent Vince életé-
ről tart verses-zenés előa-
dást a Versbarátok köre. 
Szombaton, január 20-án, a 
Felsőzsolca külterületén, a 
szikszói útról letérő arnóti 
bekötőútnál, egy magánsze-
mély által Árpád-házi Szent 
Margit tiszteletére épített új 
kápolnát szentel fel 11 órai 
kezdettel szentmise kereté-
ben Szarvas Péter apát, es-
peres, a Szent Anna temp-
lom plébánosa. Vasárnap, 
21-én mocorgós szentmisét 
tartanak a Millenniumi-te-
remben 16 órától a kisgyer-
mekes családoknak.

EGYHÁZI HÍREK

Nyolcadik alkalommal 
indult újra december 20-
án „Az év praxisa a Kár-
pát-medencében„ pályázat. 
A meghirdető az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
Egészségügyért Felelős Ál-
lamtitkársága. 

A kiíró célja most is 
ugyanaz, mint az előző évek-
ben: helyreállítani, erősíteni 
a háziorvosok és a nővérek 
megbecsülését, presztízsét. 
Az orvosokat betegeik ajánl-
hatják.

A szervezők idén is az 
emberséges és szakmailag 
is elhivatott gyógyítókra, 
a példaértékű orvos-beteg 

kapcsolatokra és a házior-
vosok kitartó, szolgálatkész 
munkájára szeretnék irányí-
tani a szélesebb nyilvánosság 
figyelmét. A hálás pácien-
sek mellett egyének, de kol-
lektívák- kórházak, kórházi 
osztályok, önkormányzatok, 
polgármesteri hivatalok, ci-
vil szervezetek, szakmai ér-
dekképviseletek, idős ott-
honok, iskolák, plébániák, 
egyházkerületek – ajánlásait 
is várják.

A beérkezett pályázato-
kat értékelő zsűri elnöke: Dr. 
Ónodi Szűcs Zoltán egész-
ségügyért felelős államtitkát, 
társelnöke Dr. Szentes Ta-
más Országos Tisztifőorvosi 

feladatokért felelős helyettes 
államtitkár. Tagjai: Berszán 
Lajos atya, gyimesfelsőloki 
plébános, Béres Klára a Béres 
Gyógyszergyár kommuniká-
ciós igazgatója, a Béres Ala-
pítvány elnöke, Tóth Róbert 
az Egis kereskedelmi igaz-
gatója, Dr. Horváth Ildikó, 
Dr. Farsang Csaba, Dr. Kás-
ler Miklós és Dr. Rurik Imre 
professzorok, valamint Deb-
receni Mihály az MTVA fe-
lelős szerkesztője és Sztankó 
Péter a Webbeteg ügyvezető 
igazgatója. Ajánlásaikat 2018. 
május 10-ig küldhetik be há-
ziorvosukról és a vele dol-
gozó nővérről a http://www. 
evpraxisa.hu/ajanl oldalon.

Miskolc önkormányzatának közgyűlése az általa létreho-
zott kuratórium javaslatai alapján, Miskolc Város Napja 
(május 11.) alkalmából hagyományosan kitüntetéseket, 
díjakat adományoz. 

A városban működő civil 
szervezetek, közösségek, in-
tézmények, gazdálkodó és 
egyéb szervezetek, szakmai 
szövetségek, érdekképvise-
letek, egyházak, valamint 
magánszemélyek 2018-ban 
is javaslatot tehetnek, hogy 
kik kapják az alábbi elisme-
réseket:

Miskolc Város Díszpolgá-
ra kitüntető cím, Pro Urbe 
kitüntető cím, Gálffy Ignác 
életmű-díj, Herman Ottó 
tudományos díj, Szemere 
Bertalan közéleti díj, Sza-
bó Lőrinc irodalmi díj, Kon-
dor Béla képzőművészeti díj, 

Reményi Ede zenei díj, Dé-
ryné színházi díj, Miskolc 
Város Építészeti Alkotói díj, 
Bizony Ákos Kitüntető Jogi 
Díj, Benkő Sámuel díj, Pe-
dagógiai díj, „Miskolc Város 
Turizmusáért” díj, „Az év 
sportolója” díj, „Miskolc Vá-
ros Sportjáért” díj, „A Civi-
lek Támogatásáért” díj, „Az 
Év Civil Szervezete” díj, Pro 
Minoritatae díj, Nívódíj, Az 
Egyetemért – A Városért.

A jelöléshez szükséges le-
tölthető adatlap, nyilatkozat 
és a vonatkozó többször mó-
dosított 38/2004. (XI. 10.) sz. 

rendelet a www.miskolc.hu 
honlapon Kultúra/Aktuális 
pályázatok menüpont alatt 
található. A kitöltött, aláírt 
adatlapot, a jelölt nyilatkoza-
tát és a részletes indokolást a 
kitüntető cím megjelölésével 
legkésőbb 2018. február 10. 
napig juttassák el a követke-
ző címre: Dr. Kriza Ákos pol-
gármester Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala, 3525 Miskolc, Város-
ház tér 8.

A kitöltött adatlapot és 
részletes indoklást elektro-
nikus úton (a további feldol-
gozásra alkalmas docx, doc, 
odt formátumban) kérjük 
a brezai.zoltan@miskolc.hu 
e-mail címre szíveskedjenek 
megküldeni.

A BMH Nonprofit Kft. a társasházi övezetekben, ebben 
a hónapban január 6-án gyűjtötte és január 20-án gyűjti 
még a kidobott fenyőfákat. 

A szolgáltató arra kéri a 
társasházak és lakásszövet-
kezetek képviselőit, hogy a 

gyorsabb és hatékonyabb 
munkavégzés érdekében egy 
helyre gyűjtsék össze a fenyő-

fákat. A családi házas öveze-
tekben január 2. és 3. hetében 
gyűjtötte illetve gyűjti össze a 
fenyőket a hulladékszolgálta-
tó, a szállítási napokon. A ki-
dobott fákat a szemetes edé-
nyek mellé kell kihelyezni.

A málenkij robot áldozatainak emlékére

ÖSSZEGYŰJTIK A KIDOBOTT FENYŐKET



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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Opelek ütköztek a zebránál

Komoly baleset történt csütörtökön délelőtt Miskolcon, a Szil-
ágyi Dezső és a Lévay utcák kereszteződésében. Információink 
szerint a Lévay utcán, szabályosan haladt egy Opel Combo a Gör-
gey utca irányába. A Szilágyi utcai kereszteződésből, neki balról, 
kihajtott elé egy Opel Astra, s már nem lehetett elkerülni az ütkö-
zést. A Combo az oldalát találta el a személyautónak, úgy tudjuk, 
a balesetben nem történt személyi sérülés. A helyszínelés, műsza-
ki mentés idején a forgalom félpályán, rendőri irányítás mellett 
haladt.

Hatan egy kétszemélyes autóban
Egy gyanússá vált járművet szűrtek ki a forgalomból a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Emődi Autó-
pálya Alosztály munkatársai január 2-án este az M3-as autópá-
lyán, Mezőkövesd közelében. Az autóban a forgalmi engedélyben 
meghatározott két személy helyett hatan utaztak, négyen közülük 

a csomagtérben 
foglaltak helyet. 
Az autó ráadásul 
nem rendelkezett 
kötelező felelős-
ségbiztosítással 
sem. A hatóság 
szabálysértési el-
járást indított a 
sofőrrel, illetve 
annak üzemben 
tartójával szem-
ben.

Mások életét is veszélyez-
teti, aki ittasan vezet

A Borsod-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitány-
ság munkatársai 2018-ban 

is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas 
vagy bódult vezetők kiszűrésére is. Az új év első hetében a megye 
útjain 58 közúti közlekedési baleset történt, ebből nyolcat okozott 
ittas sofőr. A járőrök az adott időszakban azonban 19 ittas jár-
művezetőt szűrtek ki a forgalomból mielőtt még közúti közleke-
dési balesetet okozhattak vol-
na. A velük szemben indított 
eljárások folyamatban vannak. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya 
felhívja a figyelmet, hogy aki 
ittasan vagy kábítószer hatása 
alatt járművet vezet, elfogad-
hatatlan kockázatot vállal és 
mások életét is veszélyezteti!

Legyél te is rendőr!
A Magyar Ren-

dőrség utánpótlá-
sa érdekében olyan 
fiatalokat keres, 
akik a rendőri szol-
gálatot választa-
nák hivatásuknak. 
A lehetőség Bor-
sod-Abaúj-Zemplén 
megyében is adott, 

csak jelentkezni kell. A rendőrségi nyílt napokon és a különböző 
rendezvényekhez kapcsolódó toborzókon továbbra is érdeklőd-
hetnek azok, akiket vonz egy életre szóló hivatás, a felelősségtel-
jes szolgálat és egy építhető karrier. A tiszti szolgálatra jelentke-
zők a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
honlapjáról, a tiszthelyettesi szolgálatra jelentkezők a Miskolci 
Rendészeti Szakgimnázium honlapjáról, míg a leendő határva-
dászok a Magyar Rendőrség honlapjáról tájékozódhatnak a fel-
vételi eljárásokról és követelményekről.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek 
első kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Kicsit meg kell most erőltetnie 
magát, hogy olyasmit is elérjen, ami eddig távolinak tűnt. A hé-
ten semmi sem lehetetlen, nem kell engedélyt kérnie másoktól 

ahhoz, hogy kövesse az álmait, és sikeres legyen. 

Bika (április 21 – május 20) Izgalmas feladatot kap, de ennek 
teljesítéséhez szükséged lesz az önbizalmára is. Ez a hét sok ki-
hívást tartogathat, de cserébe a jutalom sem marad majd el. 

Nem véletlenül választották ki Önt, higgyen önmagában.

Ikrek (május 21 – június 21) Válaszokat vár azokra a kérdé-
sekre, amelyek régóta foglalkoztatják, és amelyekre, úgy érzi, 
itt az ideje, hogy valaki reagáljon. Számos területhez ért, ez a 

hét jó alkalmat teremt, hogy megcsillogtassa a tudását. 

Rák (június 22 – július 22) Ne hagyjon mindent az utolsó pil-
lanatra, mert néhány váratlan fordulat felboríthatja a terveit. 
Tartsa a szemét a célon, és amit lehet, intézzen el jó előre. Ezen 

a héten szinte megállíthatatlanul haladhat majd előre.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Szüksége lenne most 
egy kis nyugalomra, hogy elrendezze a dolgokat, de a körülmé-
nyek nem ennek megfelelően alakulnak. Lehet, hogy lesz né-

hány dolog, amiről most a többi érdekében le kell mondania. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nem hiába bízták 
meg éppen Önt egy feladattal, a tudása és az érzékenysége is 
megvan hozzá, hogy elintézze a dolgot. Állítson fel egy fon-

tossági sorrendet, és azt kövesse is, hogy mindennel készen legyen a héten. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Különleges lehető-
séget kínál fel Önnek valaki, jól teszi, ha élni is fog ezzel. Sok te-
endő várja, de ha ez megijeszti, azzal nem segít magán. Ki kell 

tartania, és dolgoznia azért, hogy megvalósulhassanak az álmai. 

Skorpió (október 24 – november 22) Ha igazán vágyik vala-
mire, akkor most elég lehet csak a kezét kinyújtania érte. Gyor-
san próbál a dolgok végére járni, hogy több idő maradjon a pi-

henésre. Szüksége is van arra, hogy feltöltse az energiáit.

Nyilas (november 23 – december 21) Önmagát is meglepi 
azzal, milyen jól halad előre a héten. Lehet, hogy csak egy kis 
lökésre volt szüksége, hogy elinduljon. Régóta vár arra a betel-

jesedésre, ami a héten megtalálja, hozza ki belőle a maximumot!

Bak (december 22 – január 20) Nem egyszerű döntéseket 
kell meghoznia ezen a héten, ezek mind hosszú távú hatással 
lesznek az életére. Tartsa észben, hogy kiket szeretne maga 

mellett tudni, legyen őszinte magával és a környezetével is. 

Vízöntő (január 21 – február 19) Ne másoknak akarjon bi-
zonyítani, inkább magához legyen őszinte, és kövesse azt az 
utat, amiben hisz. Az új mindig csábító, de az ismerős kényel-

met sem könnyű elhagyni. Gondolja át, mi az igazán fontos. 

Halak (február 20 – március 20) Ezen a héten többször is 
kedvez majd Önnek a szerencse, de azért ne erre építkezzen, 
keményen meg is kell dolgoznia a sikerért. Gyorsan halad előre 

a ranglétrán, de ez egyre nagyobb fegyelmet is követel.

FORRÓ NYOMON

Idén is sok kutya ment világgá a hangos szilveszteri petárdák 
miatt, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány igyekszik közremű-
ködni a gazdik felkutatásánál, ha a látóterébe kerül egy-egy el-
kóborolt kedvenc.  A chipes állatok esetében ez könnyen megy, 
amelyik kutyus azonban nincs ilyennel ellátva, csak a szeren-
csében bízhat. (Részletek, további fotók a www.minap.hu-n)

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS   

FELVÉTELE

Exkluzív, élőzenés esttel várta a színház és a könnyűzene szerelmeseit Veréb Tamás január 6-án a Művészetek Házában. A 
miskolci származású fiatal énekes-színész turnéjának első állomásán hazatért, hogy a családja, és a barátai előtt mutathassa 
be első önálló estjét. A Művészetek Háza színpadán a legismertebb musicalekből hallhattunk részleteket, s megelevenedtek a 
Sztárban sztár című show műsorok emlékezetes pillanatai is. Zenés-táncos előadáson nyerhettünk bepillantást Veréb Tamás 
színházi szerepeibe és könnyűzenei munkásságába, ahogy Tamás fogalmazott: „nekem gyermekkorom óta ez volt az álmom, 
és ez volt az út, amiről nem akartam lemondani senkinek a kedvéért”.                                                                    FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ

HAZATÉRT VERÉB TAMÁS 

Felismeri?

Téli versek
2

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben 
néhány ismert téli költemény címeit rejtettük 
el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben 
vagy e-mailben, legkésőbb 2018. január 31-
én éjfélig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 
Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.
hu e-mail címre. A helyes megfejtéseket be-

küldők 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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