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December 23-án délután Kri-
za Ákos polgármester és Deák 
Csaba, a Miskolci Egyetem 
kancellárja gyújtotta meg a 
szeretet gyertyáját a város 
Szent István téren felállított, 
adventi koszorúján. 

Az ünnepségen először Sán-
dor Frigyes evangélikus esperes 
osztotta meg adventi gondolata-
it a jelenlévőkkel. Mint mondta, 
az adventi koszorú gyertyáinak 
meggyújtása Jézus érkezésére 
emlékezteti az 
embereket. Ő a 
világ világossá-
ga, a fény, s azt 
üzeni az embe-
reknek: nélkü-
le nem tudunk 
biztosan tájéko-
zódni, s megfe-
lelően élni sem. 
– Amikor Jézus 
eljött közénk 
erre a Földre, akkor egy egészen 
különleges „programot” hir-
detett meg: a szeretet országá-
nak közelségét – fogalmazott az 
evangélikus esperes.

Sándor Frigyes utalt rá, ta-
lán sokan vannak olyanok, akik 
egyedül töltik a karácsonyt, s 
nincs kivel megosztaniuk a va-

csorájukat. – Mi egy dolgot te-
hetünk: megszólítjuk a másik 
embert és megpróbáljuk sze-
retni egymást. Ez egy olyan 
„program”, amelyet az egyház 
és minden keresztény ember is 
megkapott küldetésként. A sze-
retet gyertyája arra emlékeztet, 
hogy szólítsuk meg a másik em-
bert. Mert a szeretet cseleke-
det, s a cselekvéshez fény kell – 
hangsúlyozta az esperes. 

Kriza Ákos polgármester be-
szédének elején azt kívánta, 

hogy a hit, a re-
mény, az öröm 
és a szeretet fé-
nye adjon bol-
dog ünnepet 
minden miskol-
cinak.  – Olyan 
ünnepet, amely 
nem reked meg 
a külsőségek-
ben, hanem lé-
lekben is meg-

tisztulást és erőt ad. A gyertyák 
fényében, az ünnep különleges 
varázsában feledjük el világi 
feladatainkat és gondjainkat. 
Erősítsük meg magunkat, hogy 
a feltétel nélküli jó szándékot 
életünk részéve tudjuk tenni – 
hangsúlyozta Kriza Ákos, aki a 
lelki felkészüléshez Wass Albert 

szavait idézte: „Az igazi szere-
tet az az isteni erőforrás, amely 
nélkül nincs sem élet, sem bé-
kesség, sem szabadság, sem jó-
lét, sem igazság, sem semmi 
más érdemes emberi megnyil-
vánulás. Az a szeretet, amely 

egybeolvaszt testvért a testvér-
rel, magyart a magyarral. Mely 
megértést és békességet teremt a 
civódás helyett, egységet a szét-
húzók között, építő szándékot 
a rombolók szívében, és közös 
nagy emberi mozdulatokhoz 
erőt ad a leggyöngébbeknek is.”

– Az önzetlen segítségre, a tá-
mogatásra mindig nagy szük-
ség van – emelte ki Miskolc 
polgármestere. – Segítettünk a 
rászoruló családoknak, ajándé-
kokat gyűjtöttünk a gyerme-
keknek, hogy örömükben vi-
szontláthassuk azt a szeretetet, 
amellyel a csomagok készültek. 

Sokan segítették ezt a munkát, 
biztonságos és szeretetteljes kö-
zösségként, törődést, együttér-

zést és nagylelkűséget mutatva. 
Ez hoz igazi fényt az életünkbe 
– tette hozzá. – Vigyázzunk hát 
az adventi gyertyák fényére az 
év minden napján, hogy meg-
őrizhessük a szeretetnek, a se-
gítségnyújtásnak, az összetar-
tozás fontosságának az üzenetét 
– hangoztatta Kriza Ákos.

– Szeretet, béke, meghitt nyu-
galom – bízom benne, hogy 
ezek jegyében telnek majd az 
előttünk álló napok. Kívánom, 
hogy minden miskolci család-
ban és minden otthonban így 
legyen. Legyen időnk vissza-
térni azokhoz az értékekhez, 
amelyekről a hétköznapok ro-
hanásában talán elfeledkezünk 
– zárta szavait a polgármester, 
aki Deák Csaba egyetemi kan-
cellárral közösen, a betlehemi 
lángról gyújtotta meg a szeretet 
gyertyáját Miskolc adventi ko-
szorúján.

Az ünnepségen a Kossuth 
Lajos Evangélikus Óvoda, Ál-
talános Iskola, Gimnázium és 
Pedagógiai Szakgimnázium 
tanulói szolgáltak műsorral – 
verssel, énekkel. 

KUJAN ISTVÁN
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Előszilveszteri mulatságot 
tartottak december 29-én a 
Generali Arénában. A Salka-
házi Program rendezvényének 
sztárvendégei között fellépett 
az Apostol együttes, Ferry és 
Henna valamint Maksa Zoltán 
humorista is.

A Salkaházi Sára Program 
nagy sikerű rendezvényei idén 
ismét új elemekkel bővültek. 
Ezek közé tartozott ősszel a régi 
filmeket bemutató „Moziklub” s 
újítás volt a pénteki előszilveszte-
ri mulatság is, amely ismét ren-
geteg érdeklődőt vonzott.

Legutóbb az immár hagyo-
mányosnak számító szüreti 
batyusbál alkalmával gyűltek 
össze a szépkorúak a Generali 
Arénában, s most ismét itt kö-
szönthette őket Hubay György 
önkormányzati képviselő, a Sal-
kaházi Program vezetője.

– Úgy látom, telt ház van! – 
kezdte köszöntőjét az önkor-
mányzati képviselő. És való-
ban, a sorba állított asztalok 
körül szinte egy szabad hely 
sem volt, ezúttal is rengeteg ér-
deklődőt vonzott a mulatság. 
Az asztalokon ételek, italok, 
friss házi sütemények kínálták 
magukat, melyeket – batyus 
bál lévén – saját maguk készí-

tettek és hoztak otthonról a 
vendégek.

Hubay György köszöntőjé-
ben kiemelte, a jó hangulat és a 
színvonalas szórakozás ezúttal 
is garantált. – Az eddigi Salka-
házi-rendezvények sikere va-
lószínűleg annak köszönhető, 
hogy mindig meghallgatjuk, fi-
gyelembe vesszük az Önök jelzé-
seit, javaslatait a programok ösz-

szeállításánál. Szeretnénk, ha jól 
éreznék magukat, hiszen ezek a 
rendezvények Önökért vannak, 
ezzel is szeretnénk kifejezni kö-
szönetünket, tiszteletünket – 
hangsúlyozta a képviselő.

Hubay György elmondta, a 
színházi programok, a mozi-
klub, az előző batyus bálok és a 
legutóbbi karácsonyi ünnepség 
a Művészetek Házában mind 
úgy sikerültek, ahogyan azt el-
tervezték. Biztosította a jelenlé-
vőket, hogy tovább bővül a Sal-
kaházi Program, ismét lesznek 
majd új elemek.

A köszöntő után pedig kezde-
tét vette a bál, a szórakoztatásról 
ezúttal Maksa Zoltán humoris-
ta, Karcagi Nagy Zoltán – az est 
házigazdája – Ferry és Henna, 
valamint a népszerű Apostol 
együttes gondoskodott, számos 
közismert slágerrel.

MÉDER NOÉMI

A résztvevők remek hangulatban bú-
csúztatták az óévet, egyikük, Csapkó Gá-
borné elmondta, nagyon örülnek ezeknek 
a rendezvényeknek, jó társaság van, kel-
lemes időtöltés. Mint fogalmazott: köszö-
nik ezt a kellemes estét. Nagy igény van rá, 
hogy néha az idősebb korosztály is tudjon 
egy jót mulatni, kikapcsolódni. 

Fábián Lászlóné külön kiemelte a mű-
sort, a fellépőket, akik elmondása sze-
rint remekül lettek összeválogatva, több 
műfaj is képviselteti magát, ami egy iga-
zi szilveszteri, előszilveszteri mulatság-
hoz szükséges. Mint elmondta, legutóbb 
is nagyon jól érezték magukat a Salkaházi 
szüreti bálon, akkor is nagyon tetszett a 

műsor, végigtáncolták az estét.
Veres Lászlóné és Szlavenka János vi-

szont először vettek részt ilyen mulat-
ságon. Érdeklődésünkre elmondták, 
sokat halottak már a Salkaházi-ren-
dezvényekről, a kitűnő hangulatról, s 
nagyon kíváncsiak voltak, hogy mi-
lyen is lehet „belülről” egy ilyen batyus 
bál. Ezért döntöttek úgy, hogy eljön-
nek, s elmondásuk szerint egyáltalán nem bánták ezt meg.

ELŐSZILVESZTERI MULATSÁG A SPORTCSARNOKBAN
„A jó hangulat és a színvonalas szórakozás ezúttal is garantált”

„Vigyázzunk az adventi gyertyák  
fényére az év minden napján” 

Hubay György és Karcagi Nagy Zoltán köszöntötte a 
résztvevőket

Ezúttal is kitűnő volt a hangulat



Miskolc főutcáját már decem-
ber 31-én kora este ellepte a 
dudákkal, maszkokkal, villogó 
fejpántokkal és más szilveszteri 
kellékekkel ellátott, bulizni vá-
gyó tömeg. A központban elő-
ször a New Level Empire hívta 
őrületes partyba a várost. A fer-
geteges fesztiválhangulat át itat-
ta az egész Szent István teret: 
kicsik, nagyok, idősek, fiatalok, 
családok és baráti társaságok 
mind együtt buliztak 2017 utol-
só óráiban, s együtt ünnepelték 
a 2018-as év kezdetét.

 – Több ezren búcsúztatjuk 
együtt az óévet fantasztikus 
hangulatban. Kitűnő társaság-
gal, zenei programokkal, tűzi-
játékkal, tánccal, trombitaszó-
val várunk mindenkit ide, a 
Szent István térre. Fantasztikus 
színpadi elemeket is láthatnak 
a vendégek: van szikravízesés 
és óriáskonfetti – mondta el la-
punknak a helyszínen Novák 
Irén, a Miskolci Kulturális Köz-
pont ügyvezetője.  

Az egyedülálló színpadi lát-
ványelemek megálmodása és 
megvalósítása egy olyan cég ne-
véhez fűződött, akik pirotech-
nikai kivitelezői többek között a 
Wellhellonak, a Kowalsky meg 
a Vegának, és a Strand Feszti-
válnak is. – Magát a színpadot is 
mi terveztük – mondta el Burka 
Viktor ügyvezető igazgató. – Ez 
egy nagyon egyedi színpad: ma-
guk a ledek úgy vannak elhe-
lyezve, hogy a teret tudjuk vele 

mozgatni. Ha valaki szemben áll 
a színpaddal, néha olyan érzése 
lesz, mintha az egész tér meg-
mozdulna vele. Pirotechniká-
val is készültünk az estére, így 
a miskolciak igazi zenei és piro-
technikai élménnyel távoznak 
majd erről a szilveszteri buliról 
– tette hozzá. 

A hangulat egyre forróbb lett, 
egyre többen érkeztek, s szálltak 
be a város nagy szilveszteri buli-
jába. – Gyerekekkel jöttünk ki és 
nagyon jól érezzük magunkat, 
a kicsik legfőképp – mondta el 
Kovács Marianna. – Minden év-
ben eljövünk ide szilveszterkor, 
szeretjük a városi óévbúcsúzta-
tókat. Nem szoktunk fogadal-
makat tenni éjfélkor, de mindig 
bízunk benne, hogy az új év va-
lamivel jobb lesz, mint amilyen 
az előző volt. A buli után haza-
megyünk, ott köszöntjük tovább 
az új évet. 

Kovács Gábor családját csil-
lagszórózás közben sikerült el-
csípnünk. – Minden évben el-
jövünk ilyenkor, szeretünk 
becsatlakozni Miskolc közös-
ségi életébe. Néhány évig nem 
tudtunk jönni, mert kicsik vol-
tak a gyerekek, de tavaly már 
újra itt ünnepeltük az újévet! – 
nyilatkozta Somosi Zsuzsanna, 
az édesanya. Mint mondta, jó 
előre bevásároltak szilveszterre: 
csillagszórókat, villogó fejpán-
tokat, dudákat, kalapokat. Már 
meg is főzték a lencsét, újévkor 
ezt fogyasztják majd el, hogy 
gazdag és bőséges új évük le-

gyen. – Békét, boldogságot és 
egy babát várunk 2018-tól – tet-
te hozzá Zsuzsanna. 

Komplett baráti társaságok is 
búcsúztatták a Szent István té-
ren az óévet. – Azért jöttem ide, 
mert szerintem nagyon jók a 

koncertek és a programok. Na-
gyon várom az éjféli tűzijátékot, 
egész este itt leszünk a téren a 
barátaimmal – mondta el Kole-
szár Fanni. – 2018-ra megfogad-
juk, hogy jók leszünk  és sokkal 
jobban tanulunk majd. Csak az 
a baj, hogy ezt minden évben 
megfogadjuk és soha nem telje-
sül – tette hozzá nevetve a mis-
kolci lány. 

– Szeretjük a tömeget, szeret-
jük az embereket, szeretjük Mis-
kolcot! – ordította fennhangon 
Bastyur Viktor a New Level Em-
pire koncertje közben. – Egysze-
rűen jó itt lenni! Jó a zene, jó a 
hangulat, jó a társaság. Minden 
évben itt vagyunk, mert nagyon 
jók a rendezvények és most is itt 
leszünk egészen hajnalig. Soha 
semmit nem fogadunk meg 

2018-ra, de lencsét, mákot, min-
dent eszünk, amit az újévi babo-
na előír – fogalmazott a miskolci 
fiatalember. 

– Azért jöttünk ki, hogy meg-
nézzük az év végi tűzijátékot 
és már nagyon izgatottak va-
gyunk, hogy milyen szép lesz 
majd idén – ezt Malejkó-Gergely 
Rita nyilatkozta. – Minden év-
ben megfogadok valamit, idén 
azt, hogy elkezdek rendszeresen 
sportolni. A babonában viszont 
egyáltalán nem hiszek, így nem 
is főztem lencsét holnapra. In-
nen, a Szent István térről még 
megyünk tovább ünnepelni: 
egy barátunkhoz. A város szil-
veszteri bulija hajnali egy óra-
kor Náksi Attilával folytatódott, 
rögtön a Beatbros után.

MUNTYÁN BERNADETT

Fergeteges buli, több ezres tömeg a Szent István téren!
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Óriási bulival búcsúztatta 
az óévet Miskolcon a New Le-
vel Empire. Kolléganőnknek, 
Muntyán Bettinek az öltöző-
ben sikerült elcsípnie a fiúkat 
egy rövid interjúra. 

Elmondásuk szerint nagyon 
meg voltak elégedve az elmúlt 
esztendővel. Megjelent két da-
luk, a „Hallod, látod, érzed”, 
aztán pedig a „Beléd fullad-
nék”. Ez utóbbi sikere minden 
elképzelést felülmúlt, a má-
sik dal fogadtatása sem volt 
 rossz. Olyannyira működő-
képes zene lett, hogy hetekig 
első volt a MAHASZ országos 
rádiós listáján. Europe Music 
Awards jelöltek is lettek tavaly, 
ami eléggé nagy dolog, a hazai 
MTV oldalán. Novemberben 
volt egy lemezbemutató kon-

certjük, ahol végre a magyar 
nyelvű lemezüket tudták be-
mutatni. Ez komoly mérföldkő 
a zenekar életében. 

Januárban klipet forgatnak 
majd, s két csatornán fognak 
zenét kihozni. Készítenek egy 
dalt egy rap-társasággal, amit 
első körben a youtube-ra szán-
nak, február végén pedig jön 
majd az új nóta a rádióknak. 

Természetesen készülnek már 
a 2018-as turnéra is, amelyen 
az összes olyan dalt játsszák 
majd, ami az új lemezükön raj-
ta van. A koncertek körülbelül 
90 százalékban magyar nyel-
vűek lesznek. A fiúk nagyon 
szeretik Miskolcot és a térséget 
is, átlag kétévente eljutnak ide, 
legutóbb a Sörfesztiválon ját-
szottak. 

Rutinosan pörgette a lemezeket, fokozta 
a hangulatot a Szent István tér szilveszte-
ri színpadán az ország egyik legismertebb 
női DJ-je, Metzker Viktória. 

Érdeklődésünkre elmondta, 2017-ben si-
került az összes nagy fesztiválon játszania, 
ezek közül is legfontosabb volt számára a 
Strand Fesztivál. Gyakorlatilag sok fellépés 
és a rádiózás tette ki az évét. Két év után új 
megjelenése is lesz, egy külföldi énekessel, 
mégpedig az Universal kiadónál. Viki sze-
rint mindegy, hogy férfi-e vagy nő valaki – 
először a DJ-pályán is bizonyítania kell. Az-
tán pedig már úgyis csak az számít, milyen 
sikereket ér el. Mint mondta, ő már több 
mint tíz éve van a pályán, és általában min-
dig ahhoz alakítja az ízlésvilágát, ami az ép-
pen aktuális trend. Nyilván van olyan, ami 
nem tetszik neki, vagy nem szívesen játsz-
sza, de azért a legtöbb esetben megtalálja azt 
a remixet, vagy verziót, amit bele tud építe-

ni a szettjébe. – Úgyhogy nálam ez mindig 
jól tud alakulni, s nagyon szeretek ide járni. 
Évente két-három alkalommal biztos, hogy 
megfordulok a Rockwellben, emellett voltam 
már a Lights OFF csapatával is Miskolcon. 
Így ez már nem az első alkalom, nagyon jó 
érzés most itt lenni veletek szilveszterkor – 
fogalmazott Viki. 

VIKI, A NŐI LEMEZLOVASNEW LEVEL EMPIRE MAGYARUL 

BÚÉK MISKOLC!



Tizedik alkalommal rendezték meg az elmúlt évben Miskol-
con az immár hagyományosnak számító szépírás pályázatot, 
amelyre idén csaknem 700 gyermek nyújtotta be alkotását.

A díjkiosztó ünnepségen 
három kategóriában adták át 
a legjobbaknak járó elismeré-
seket, a Művészetek Házában: 
az 1. és 2. osztályos, a 3. és 4. 
osztályos, valamint a felső ta-
gozatos tanulók vehettek át ju-
talmat. Emellett egy különdíj 
is átadásra került. Az eseményt 
Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő, a verseny fővédnöke 
nyitotta meg, aki szerint a kez-
deményezés évről évre népsze-
rűbb az iskolások körében.

– Büszke vagyok a tanulók-
ra, különösen a fiúkra, mert 
köztük is egyre többen vannak, 
akik szépen írnak – fogalma-
zott Csöbör Katalin. Kiemelte, 
az informatika világában, ami-
kor a gyerekek szinte a számí-
tógépek mellett nőnek fel, külö-
nösen nagy dolog, hogy vannak 
fiatalok, akik számára fontos 

az írásuk minősége. – A gyere-
kek pályaműveit idősotthonok-
ba juttatjuk el, olyan szépkorú-
aknak, akik mástól talán nem 
kapnak ilyenkor levelet, ünne-
pi üdvözletet. A visszajelzések 
szerint minden évben nagyon 
várják ezeket az ünnepi hangu-
latú írásokat és jó szájízzel em-

lékeznek vissza a korábbiakra 
is. Ez már a tizedik karácsonyi 
szépíró pályázatunk, úgyhogy 
akár hagyománynak is tekint-
hetjük - tette hozzá az országy-
gyűlési képviselő.

A 2017-es pályázat díjazott-
jai, 1. és 2. osztályos tanulók: 1. 
Barczi Natália, Herman Ottó 

Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola; 2. Nagy Sarol-
ta, Görömbölyi Általános Isko-
la; 3. Horváth Tibor, Rónai Fe-
renc Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagiskola.

3. és 4. osztályos tanulók: 1. 
Kocsis Karola, Szabó Lőrincz 
Általános Iskola; 2. Juhász 
Kristóf, Miskolci Görögka-
tolikus Általános Iskola; 3. 
Kmeczkó Kendra, Komlóste-
tői Általános Iskola. 

Felső tagozatos tanulók: 1. 
Szabados Anna, Szinyei Merse 
Pál Általános Alapfokú Mű-
vészeti Iskola; 2. Veres Barba-
ra, Szalay Sámuel Református 
Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola; 3. Horváth Tímea, 
Arany János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola. 
Különdíj: Bóka Viktória, Ar-
nóti Általános Iskola. 

A Miskolcon élő polgá-
rok elsöprő többsége állt 
ki hazánk függetlensége 
mellett, és utasította el 
a Soros-tervet a nemze-
ti konzultációban feltett 
kérdésekre adott válaszai-
val – mondta el lapunknak 
Hubay György önkor-
mányzati képviselő. 

Kiemelte, a kormány ál-
tal kezdeményezett párbe-
szédben városunk lakói kö-
zül kiemelten sokan vettek 
részt, amiért köszönetét fe-
jezte ki a politikus.

Minden idők legsikere-
sebb nemzeti konzultációja 
volt a mostani – fogalma-
zott Hubay György. A részt-
vevők száma is ezt bizo-
nyítja, hiszen, mint ismert, 
több mint 2,3 millióan töl-
tötték ki a konzultációs íve-
ket – tette hozzá. – A mis-
kolciak pontosan tudják, 
hogy a Soros-terv esetleges 
végrehajtása micsoda rom-
bolást vinne végbe például 

itt, a városban – emlékezte-
tett Hubay, hozzátéve: az itt 
élők már több ízben szem-
besülhettek azzal, hogy mit 
okoz, ha olyan társadalmi 
csoportok özönlenek be a 
városba, amelyek semmibe 
veszik a társadalmi rendet, 
szokásokat. Ezért a miskol-
ciak tudják, mihez vezet-
ne, ha föl kellene adni azt 
a szuverén jogunkat, hogy 
magunk dönthessünk arról, 
akarunk-e bevándorlókat 
vagy sem. Az önkormány-
zati képviselő egyetért Kriza 
Ákos véleményével, misze-
rint a miskolci városvezetés 
nemkívánatosnak tartja a 
településen a Soros György 
által alapított Nyílt Társada-
lom Alapítványt. – Magam 
is teljes mértékben osztom 
Miskolc polgármesterének 
azon véleményét, hogy a 
Soros-hálózat terjeszkedése 
káros, mert társadalmunk 
alapjait akarja lerombolni - 
összegezte ezzel kapcsolatos 
álláspontját a politikus.

Adventi elmélkedéssel és 
ünnepi gyerekműsorral 
búcsúztatta az elmúlt évet 
nemrégiben a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége 
Miskolcon. Ötéves ciklus zá-
rult le, így a KÉSZ helyi cso-
portja tisztújítást is tartott.

Alakszainé Oláh Annamá-
ria, a miskolci szervezet elnö-
ke elmondta, 2017. a megúju-
lás éve volt a KÉSZ életében. 
Számos rendezvényük volt 
– ezek közé tartozott többek 
között „Köszönet a gyógyí-
tóknak” című est. A diákok-
ra, tanárokra is jobban odafi-
gyeltek, akik – mint mondta 
– sokat tesznek a gyerekek 
keresztény neveléséért.

– Ezúttal is gazdag prog-
ramot tudhatunk tehát ma-

gunk mögött, ezért is hálát 
adunk. Nálunk az advent az 
elcsöndesedés ideje, a Jézus-
várásé. Az év vége a keresz-
tény emberek számára ter-
mészetszerűen a családoké, 
ők kerülnek a középpontba, 
a közösségi programokat 
pedig egy kicsit halkabbra 
vesszük – hangoztatta az el-
nök. 

A rendezvényen Tóth Ist-
ván Martin-kertvárosi plé-
bánost választották új egy-
házi elnökké, világi elnökké 
pedig Alakszainé Oláh An-
namáriát. Titkár lett Hol-
donner Ferenc, pénzügyi 
felelős Dudás Lászlóné. Or-
szágos küldöttekké válasz-
tották Alakszainé Oláh An-
namáriát, Sasvári Istvánt és 
Mednyánszky Miklóst.

Tekintettel arra, hogy 2018. januárjában nem lesz tari-
faváltozás az MVK Zrt.-nél, a 2017-ben megvásárolt vo-
naljegyek és gyűjtőjegyek 2019. február 28-ig érvényesek.
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Tisztújítás a KÉSZ-nél

Hírfogyasztó emberként el-
mondhatjuk, hogy a 2017-es 
év vége a világban sajnos épp 
olyan volt, mint az eleje, s nagy 
összegben lehet rá fogadni, hogy 
az új esztendő sem hoz majd 
különösebben sok változást. De-
cember 28-án legalább negyven 
áldozattal járó, kettős öngyil-
kos merényletet 
hajtott végre az 
Iszlám Állam 
Kabulban, Afga-
nisztán fővárosá-
ban. Kairóban, egy kopt keresz-
tény templomnál kilenc embert 
gyilkoltak meg a dzsihadisták, 
egy délnyugat-németországi vá-
rosban, egy bevándorló afgán 
fiú halálra késelt egy 15 éves né-
met lányt. Szentpétervárott egy 
szupermarketben volt robban-
tás, 13-an sérültek meg. Mel-
bourne-ben a gyalogátkelőn 
hajtott a járókelők közé egy 
„afgán származású ausztrál ál-
lampolgár”, itt 14 sérültet kellett 
kórházba vinni. S még sorolhat-
nánk.

A multikulti karácsonyi 
ajándéka. Közben itthon a bal-
liberális szócsövek fogvicsor-
gatva támadnak, próbálnak le-
járatni mindent, ami az ország 
védelmi képességét szolgálja. 
Folyamatosan keresik a fogást 
a rendőrségen, katonaságon, 
határvadászokon, legutóbb he-
tekig örvendeztek rajta, hogy 
a budapesti karácsonyi vásá-
ron sikerült festékkel lefújni a 
Terrorelhárítási Központ egyik 
páncélozott járművét. Ennél 
jobban talán csak akkor örven-
deztek volna, ha terrortáma-
dás történik, és gátlástalanul 
vetíthetik, hogy a rendvédelmi 
szervek nem tudják megvédeni 
az embereket. 

Lépten-nyomon elcsodálko-
zom rajta, milyen gazdagon 
árnyalt – és árnyalható – a 
magyar nyelv, mennyire nem 
mindegy például, azt írjuk-e 
hogy „hazádnak rendületlenül”, 
vagy pedig azt, hogy „hazudnak 
rendületlenül”. Holott mindösz-
sze egyetlen betű a különbség.

Ez az egyetlen betű azonban 
világokat választ el. Az egyik 
oldalon a magyar állampolgá-
rok érdekeit, biztonságát, az or-
szág szuverenitását szem előtt 
tartó, nemzeti érdekérvényesí-
tés világa áll. A másikon pedig 
ott vannak a kevert népességű, 
„egyesült” Európa létrehozásán 
fáradozó, globális pénzügyi kö-
rök előretolt hadállásai, a poli-
tikában, a médiában, a közélet 
számos területén. 

S hazudnak rendületlenül. 
Ez éltetőjük, s ha elbukná-
nak, hantjával ez takarja őket. 
Vagy esetleg a TASZ, illetőleg 
a Helsinki Bizottság. 

Ha valakik a mai világpo-
litikai helyzetben, bármilyen 
módon, tudatosan gyengíteni 
próbálják az ország védelmi, vé-
dekező képességét, az már nem 
politikai csetepaté, hanem nettó 
hazaárulás. A szabadkőműves 
Károlyi-kormány hadügymi-
nisztere, Linder Béla mondta 
1918 őszén: „Nem kell hadsereg 
többé! Soha többé katonát nem 
akarok látni” Hangsúlyozom: 
egy hadügyminiszterről van szó, 
aki azt mondta, nem akar töb-
bé katonát látni! S tette ezt egy 
vesztes világháború után, ami-
kor több hadsereg állt ugrásra 

készen a szomszéd országok-
ban, hogy nekünk rontson. Ak-
kor is nyomták a propagandát, 
hogy a nyugati hatalmak majd 
garantálnak nekünk ezt, meg 
azt, meg mindent - aztán pedig 
jött Trianon. 

S a (természetesen csak az 
összeesküvés-elméletekben lé-

tező) globalista háttérhatalom 
céljainak megvalósítása azó-
ta is egyenes vonalú, egyenle-
tes pályán mozog. A militán-
san liberális SZDSZ szinte a 
rendszerváltozás pillanatától 
kitartó, eszközökben nem vá-
logató támadásba lendült a 
sorkatonaság eltörléséért (ma-
gyarán szólva az akkor még 
jelentős magyar haderő szétzi-
lálásáért). A balliberálisok, il-
letve a sajtójuk azóta is elszánt 
ellenfelei a haderőfejlesztés-
nek, s látható idegösszeomlást 
kapnak a határvadászoktól 
illetve már a magyar harc-
kocsiktól is, ha meglátják va-
lahol. Gyenge, kiszolgáltatott 
országot szeretnének, anar-
chikus közállapotokkal, kevert 
lakossággal, mesterségesen 
szított etnikai feszültségekkel, 
eladósodottsággal. (Amikből 
már kaptunk egy jó kis ízelítőt 
a Gyurcsány-kormány idején) 
Sorosék nem akarnak erős, ön-
álló, fejlődőképes nemzeteket, 
mert azokat nem lehet beda-
rálni sem az egyesített Európa 
gépezetébe, sem a háttérhata-
lom ezt követő, hatalmas, több 
évszázados célkitűzésébe. 

2018-ban országgyűlé-
si választások lesznek ideha-

za. Ennek az eredménye már 
körülbelül eldőlt, viszont az 
elemzőknek is meg kell még 
élniük valamiből három hó-
napig, ezért illik úgy tenni, 
mintha lenne tétje a találgatá-
soknak. Ami igazából kérdéses 
még itt, az az ellenzék helyze-
te – az ellenzéké, amely való-

jában még annál 
is sokkal rosz-
szabb helyzetben 
van, mint ahogy 
kinéz. Ami azért 

nem semmi. 
Az MSZP-nél például jelen-

leg még a Parlamentbe jutás 
is kérdéses, ezt ők is pontosan 
tudják, ezért nem vállalta sen-
ki a párt okos emberei közül a 
miniszterelnök-jelöltséget. Vi-
gye csak el a balhét a bukásért 
a „külsős” Karácsony Gergely, 
meg a boldogtalan Kunhalmi, 
akinek a hektikus produkció-
it már egyre nehezebb szána-
kozás nélkül nézni.  Az iden-
titását vesztett, össze-vissza 
tévelygő Jobbikot ugyanakkor 
valószínűleg még a választá-
sok előtt szétfeszítik a belső 
ellentétek, amelyeket egyre ne-
hezebben tudnak palástolni. 
Hogy aztán mi lesz, azt csak 
a jóég tudja, és ez nagyjából 
érvényes a teljes ellenzéki tér-
félre. 

Amíg azonban ők elvan-
nak egymással, addig az or-
szág szerencsére megy előre, s 
befejezésül hadd idézzem is-
mét Vörösmarty sorait, hiszen 
mi mást is kívánhatnánk így 
2018 elején, mint hogy „Ha-
zádnak rendületlenűl/ Légy 
híve, oh magyar;” s ne csak kí-
vánd, hanem csináld is a Bol-
dog Új Esztendőt!

SZEPESI SÁNDOR

HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL

A szerkesztőtől

Miskolc is elutasítja  
a Soros-tervet

Ma is vannak fiatalok, 
akik számára fontos,  
hogy szépen írjanak

Alakszainé Oláh  Annamária



Jogászi Szerepcsere Napot és 
cikkíró versenyt is rendezett 
az elmúlt évben a Miskolci 
Törvényszék. Az eredmény-
hirdetésre decemberben 
került sor, a „dr. Csillám Ist-
ván emlékév” gálán.

A néhai tanácsvezető bíró, 
Csillám István emlékére szerve-
zett programsorozat részeként, 
júniusban rendezte meg a Mis-
kolci Törvényszék a Jogászi Sze-
repcsere Napot, majd az év má-
sodik felében cikkíró versenyt 
hirdettek, fiatal jogászok számá-
ra. A verseny célja a bírói gya-
korlat tudományos szempontból 
történő egyedi elemzése volt.

Répássy Árpád, a Miskol-
ci Törvényszék elnöke az 
eredményhirdetésen kihang-
súlyozta a hagyományok 

ápolásának jelentőségét. A 
hétköznapi munka mellett 
meg kell találnunk hivatásunk 
szépségeit, azokat az értéke-
ket, amelyek ápolása mind-
annyiunk feladata. 

Köszöntőjét követően Ré-
pássy Árpád átadta az elismeré-
seket a polgári jogterületen leg-
sikeresebben versenyző Tóthné 

Majoros Tünde bírósági fogal-
mazónak, valamint a büntető 
jogi szekcióban első helyezést 
elért Mirczik Ádámnak.

A beérkező dolgozatok magas 
szakmai színvonala lehetőséget 
biztosított arra, hogy a legjob-
bakat különdíjakkal jutalmaz-
zák. A Miskolci Törvényszék 
elnökének különdíját Hegyes-
halmi Gergely, a törvényszék 
elnökhelyettesének különdí-
ját Menyhért Enikő, a Miskolci 
Törvényszék Büntető Kollégi-
um Vezetőjének különdíját pe-
dig Dornfeld László kapta.

Az eseményen Farkas Ákos, 
a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának dé-
kánja méltatta a törvényszék 
és az egyetem jogi kara közöt-
ti kiváló kapcsolatot, melynek 
keretében a jogászi hivatás ki-
emelkedő gyakorlati és elmé-
leti szakemberei dolgoznak 

együtt. A 2018-as év program-
sorozatának névadója a 90 
esztendővel ezelőtt született 
Bodnár Ödön, néhai büntető 
tanácselnök bíró lesz.

A Miskolci Törvényszék 
kiemelt jelentőségű felada-
tának tekinti a bíróság tör-
téneti emlékeinek ápolását, 
az előttünk járó nagy tekin-
télyű bírák emlékének meg-
őrzését és mindezek bemu-
tatását. Fontosnak tartja, 
hogy széles körben ismertté 
váljon a bírói pálya egyko-
ri kiemelkedő képviselőinek 
munkássága, ezáltal a nagy 
elődök szellemi hagyatéka 
valamennyi mai követőjük 
számára példaként szolgál-
jon, közös örökséggé váljon.

Tizedik alkalommal rendez-
te meg nemrégiben a Mis-
kolc Város Ifjú Szónoka ver-
senyt az önkormányzat, és a 
Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara közép-
iskolai tanulók számára. A 
versenyre ezúttal tizenhá-
rom diák jelentkezett. 

Szitás Benedek ügyvéd, a ver-
seny egyik alapítója, szervezője 
elmondta: talán nincs is olyan 
foglalkozás, ahol ne kellene élő 
szóban megnyilvánulni. Min-
denkivel szemben elvárás lehet-
ne tehát, hogy helyesen és szé-
pen használja a magyar nyelvet.

A város képviseletében Meny-
hárt Szabolcs köszöntötte a ver-
senyzőket. Az alpolgármesteri 
kabinet vezetője rámutatott, az 
élőszó, a személyes jelenlét ma-

napság egyre inkább háttérbe 
szorul, pedig a megfelelő kom-
munikációs képességeknek ki-
emelt szerepük van nemcsak a 
mindennapi kapcsolatokban, 
hanem a munkaköri feladatok 
ellátásánál is. 

A zsűri elnöke Koltói Ádám 
docens volt, az Országos Kos-
suth Lajos Szónokverseny zsű-
rijének állandó tagja. 

A tizedik Miskolc Város Ifjú 
Szónoka verseny győztesei: 1. 
Szlifka Anna, Fényi Gyula Jezsui-
ta Gimnázium, 2. Lakatos Csaba, 
MSzC Andrássy Gyula Gépipa-

ri Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája 3. Guba Dávid, Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium. 

Bárczi Géza Kiejtési Alapít-
vány különdíja: Márkus Bog-
lárka, Irinyi János Református 
Oktatási Központ (Kazincbar-
cika). Kossuth Szövetség kü-
löndíjai, legszebb stílus: La-
katos Csaba, MSzC Andrássy 
Gyula Gépipari Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája. 
Leggazdagabb szókincs: Tóth 
Csaba, MSzC Andrássy Gyula 
Gépipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája.

Miskolcon egyedülálló színvonalú versenytánc-társas-
tánc produkciónak adott otthont az Avasi Gimnázium 
színházterme decemberben, advent utolsó hetében.

A Miskolcz-Revital TSE 
versenytáncosai és Premier 
Művészeti Iskolás utánpót-
ló csoportjai remek hangu-
latot teremtettek a teltházas 
rendezvényen, és kellőkép-
pen megalapozták az ünne-
pi készülődést.

– A legkisebbektől a leg-
nagyobbakig, az első lépé-
sekkel ismerkedőktől kezdve 
a komoly versenytáncosokig 
mindenki megcsillogtatta 
tudását a parketten – fogal-
maztak a büszke trénerek, 
Süttő Roland és Tombácz 
Anikó. – Ritkán nyílik alka-
lom városunkban ilyen re-
mek „hazai” párosokat és 

társastáncos csoportokat 
látni egy helyen, melyeket 
a hálás közönség minden 
alkalommal vastapssal ju-
talmazott – tették hozzá. – 
Sikeres évet zártak verseny-
táncosaink, Baráth Péter 
kollégánk segítségével pedig 
művészeti iskolás csoport-
jainkkal is terveink vannak 
a jövőt illetően – tekintettek 
előre a trénerek. – A szín-
házterem parkettje és miliője 
méltó környezetet biztosított 
egy sikeres szezon lezárásá-
hoz. Az ünnepeket követően 
újult erővel foghatunk neki 
a következő időszaknak! – 
hangsúlyozták. 

Múlt év decemberében 
először rendeztek Lego 
robotépítő és programozó 
versenyt Miskolcon. A Fe-
renczi Szakgimnáziumban 
11 csapat, mintegy 100 di-
ákja mérte össze természet-
tudományi, műszaki és in-
formatikai tudását a First 
Lego League vetélkedőn. 

A résztvevők hónapok óta 
készültek a megmérettetésre, 
sok önálló munkával és gya-
korlással. S nem is kellett csa-
latkozniuk, hiszen izgalmas 
versenyen dőlt el, hogy melyik 
csapat lesz a legjobb, ki mérheti 
össze a tudását Közép-Európa 
győzteseivel. Öntözés, csőveze-
ték javítás és vízszűrő működ-
tetése is szerepelt a feladatok 
között. A két és félperces robot 
futamok, sportversenyekhez 
hasonló izgalommal teltek.

A bajnokság már reggel kez-
detét vette, a délelőtt folya-
mán a csapatok bemutatták a 
víz ember által előidézett kör-

forgása kapcsán végzett kuta-
tásaik eredményét. Aztán el-
végeztek egy csapatmunkára 
épülő feladatot, és bemutat-
ták a bíróknak, hogyan alkot-
ták meg a robotjaikat. Délután 
minden csapat három futa-
mot teljesített Lego elemekből 
épített robotjaival egy vízhez 
kötődő feladatokat tartalma-
zó versenypályán. A verseny 
legizgalmasabb része a robot 
játék kupáért folyó verseny 
volt. Először a délutáni futa-
mokban, legjobban szereplő 
négy csapat robotjai ment vé-
gig újra a versenypályán, majd 
az elődöntő két legjobb robot-

ja mérkőzött meg a döntőben. 
A verseny legnagyobb díja az 
összesített eredmények alap-
ján odaítélt FLL Champion 
kupa volt, amelynek győztese 
képviselheti a miskolci régiót 
a közép-európai elődöntőben 
(Lodz, Lengyelország, 2018. 
február) és ha ott is nagyon jól 
szerepel, a közép-európai dön-
tőben (Aachen, Németország, 
2018. március). Az ifjúsági ro-
botika világverseny regionális 
győztese a Lévay Gimnázium 
csapata lett. Februárban tehát 
ők képviselhetik Miskolcot a 
közép-európai elődöntőben, 
Lengyelországban.
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JOGÁSZI CIKKÍRÓ VERSENY  
– DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT

Cicero nyomdokain 

Sikeres szezont  
zártak a táncosok

Ifjú szónokok vetélkedtek  
a városházán

ROBOTÉPÍTŐ ÉS PROGRAMOZÓ  
VERSENY 

„Vissza a jövőbe!”



Hirdetés Miskolci Napló6
JANUÁR 16-IG TARTÓ 

AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:
Rama light margarin           
(szuper) Multivitaminokkal  
500 g, 838 Ft/kg;  
Aero 320 g, 1309 Ft/kg,  419 Ft, 
egységár: 1247 Ft/kg 

Csirkecomb           
farrésszel, előhűtött 

2 db vásárlásakor 

798 Ft, 399 Ft/db 2299 Ft399 Ft

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

Csirkemell (csontos, e.h.) 1 kg 899 Ft
Farmer UHT tej 1,5%, 1 l 179 Ft
Győri Édes keksz  (ABC, Szuper) Eredeti, Kakaós, Kókuszos, 180 g, 1217 Ft/kg,  

Fahéjas varázs 150 g, 1460 Ft/kg, 219 Ft,  
1106 Ft/kg, 1327 Ft/kg, Coop Klub Ár:     199 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 Apró- 
hirdetés
Hi-Sec acél biztonsá-
gi ajtók már 63 900 Ft-
tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), 
garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljes-
körű árnyékolástechniká-
val. Tel./fax: 46/402-292, 
mobil: 30/336-5528, web: 
w w w. alup o r t . hup o nt .
hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. eme-
let. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 
óráig, k: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.



Idén megtartotta hagyomá-
nyos, János-napi borszen-
telését a lillafüredi István 
Nádor Borlovagrend, a 
minorita templomban. Az 
eseményen közreműködött a 
miskolci szimfonikusokból 
álló Perla Quartet is.

A megszenteltetni kívánt bo-
rokat az oltárnál helyezhették 
el a tulajdonosok, a szertartás 
után a borokra rákerül a „Santo 
Vino”, szentelt bor felirat. Szent 
János napja (december 27.) a 
hagyományok szerint a bor 
megáldásának ideje. Ezen a na-
pon régen minden család bort 
vitt a templomba, hogy a pap 
áldását kérje rá. A szentelt bor-
nak ugyanis olyan erőt tulajdo-
nítottak, amivel beteg embert és 
állatot is gyógyítani lehet.

A János-napi borszente-
lés és borivás rituáléját már a 

XV. századi magyar miseköny-
vekben is megemlítik. A bort, 
vagyis „Szent János szerelmét” 

a karácsony utáni harmadik 
napon áldják meg. Az 1499-
ben keletkezett pécsi mise-
könyvben is így szerepel.

A XVIII. század közepéig a 
karácsony háromnapos ünnep 
volt, a harmadikon ünnepelték 
Szent János evangélista emlé-
két, ezen a napon szentelték 
meg a bort, a Jánosok pedig 
szőlőhegyi mulatságra, pin-
ceszerre hívták meg rokonai-
kat, barátaikat.

A Szent János-napi bor-
szentelés egyházi magyarázat 
szerint azt jelenti, hogy ha a 
hívő buzgó imával veszi ma-
gához a nedűt, akkor az meg-

óvja a testi és a lelki bajoktól, 
az utazás alkalmával fenyege-
tő veszedelmektől, az ördög 
kísértéseitől.

A János-napi borszentelés 
hagyománya ma is él az ország 
bortermelő vidékein. Ezen 
a napon a szőlősgazdák egy 
kis üveg bort visznek a temp-
lomba, a főoltár jobb oldalán 
álló asztalkára teszik, majd a 
megszentelt borból a pincé-
ben minden hordóba öntenek 
egy keveset, hogy ne romol-
jon meg a hegy leve. A szentelt 
bort a népi gyógyászatban is 
alkalmazzák, főként torokfájás 
esetén.

A miskolci vaskohászat 250 éves múltja előtt tisztelgett 
az a helytörténeti vetélkedő, amelyet nemrégiben közö-
sen rendezett meg a Célpont Közösségi Tér és Miskolc 
önkormányzata. 

Az értékes díjakért kilenc 
csapat közel negyven kö-
zépiskolás tanulója versen-
gett. Az eseményen jelen volt 
Drótos László is, aki 30 évig 
dolgozott a diósgyőri vas-
gyárban, az utolsó hét évben 
a kohászat vezérigazgatója-
ként. – Fontosnak tartom ezt 
a versenyt, mert vaskohásza-
tunk, a gyár az elmúlt 250 év 
szinte minden fontos lenyo-
matát magán hordozza. Ez a 
múlt, s ennek tapasztalatai, 
tanulságai sok tekintetben 
a mai feladatokhoz is tám-
pontot nyújthatnak – nyi-
latkozta, kiemelve, hogy az 
ilyen megmérettetések, az 
emlékezésen, megemlékezé-
sen túl, jelentősen bővíthe-
tik a fiatalok ismeretanyagát, 
erősíthetik identitástudatu-

kat. Drótos László, felaján-
lást is tett: egy gyári sétára 
– az ő szavaival: „ipari sza-
farira” – invitálta az érdek-
lődőket, ahol magára vállal-
ta az idegenvezető szerepét.  
A verseny első díját a Kan-
dó Kálmán Szakgimnázium 
csapata nyerte, második lett 
a Lévay József Református 
Gimnázium és Diákotthon 
„Arany” csapata, harmadik 
pedig a Balázs Győző Refor-
mátus Líceum. Kovács Bo-
tond, a Lévay Gimnázium ta-
nulója különdíjban részesült. 
Az elismeréseket Papp Ferenc 
kulturális főtanácsos és Me-
leghné László Judit, a Célpont 
Közösségi Teret működtető 
Miskolc Város Közoktatásá-
ért Közalapítvány kuratóriu-
mi elnöke adta át. 
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Borszentelés a minorita templomban

Megóv a testi-lelki bajoktól, veszedelmektől 

Ki tud többet  
a kohászat múltjáról?

Az elégedetlenség és a fellángoló újdiósgyőri elválási moz-
galom miatt az „anyatelepülés” vezetése válaszút elé került. 
1909. július 10-én viharos tanácsülést tartottak Diósgyőr-
ben, amin az újdiósgyőri kolónia különválási mozgalma 
volt az egyetlen napirendi pont. 

Hosszas, szenvedélyes vita 
alakult ki Diósgyőr jövőjéről 
és lényegében három verziót 
kellett a tanácsnak megfon-
tolnia: 1. Nem állnak útjába 
a kolónia törekvéseinek. Eb-
ben az esetben Diósgyőr ma-
gára marad. Mivel a település 
területe mezőgazdasági mű-
velésre nagyobbrészt alkal-
matlan, önálló ipar hiányában 
menthetetlenül visszafejlődik, 
végleg eltűnik az említésre 
méltó települések sorából. 2. 
A különválást megakadályo-
zandó, Diósgyőr alakuljon át 
rendezett tanácsú várossá. Ez 
azonban évi 12 ezer korona 
többletköltséget jelentene a 
községre nézve, amit nem biz-

tos, hogy a polgárok többsége 
vállalna. 3. Diósgyőr, nevének 
megtartása mellett külváros-
ként Miskolchoz csatlakozzék.  
A tanács a harmadik verziót 
fogadta el és döntése eredmé-
nyeképp egy 24 tagú bizott-

ság felállítását kezdeményez-
te, mely a tárgyalásokat majd 
megkezdi a miskolci féllel. 

A járás és a megye kifejezett 
tiltakozása sem tántorította el 
a városi testületet a mozgalom-
tól. Miskolci körökben is volt 
némi bizonytalanság, a korabe-
li lapok bő terjedelemben fog-
lalkoztak az egyesülési mozga-
lommal. A városi közvélemény 
egy részében jogosan merült fel 
a gondolat: „Jó, a vasgyár megér 
minden áldozatot, de minek ne-
künk Diósgyőr? Mit kezdjünk 
mi Diósgyőrrel?” „Miskolc tulaj-
donképpen igazán csak a virág-
zó leányzót, a vasgyárt gondolja, 
ámde a leányzó hímes kötényé-
be belekapaszkodik az anyós: 
Diósgyőr is. Egy jó parthie ked-
véért, pedig sokszor az ember 
nyakába veszi az anyóst is!” 

Az elszakadási-egyesülé-
si mozgalmak 1909 nyarán 
már hevesen tomboltak Di-

ósgyőrben, de érdekes módon 
Miskolcon a helyi lapok kivé-
telével a város vezetése nem-
igen foglalkozott az üggyel. 
A tárgyalásokkal megbízott 
24 tagú diósgyőri bizottság, 
pedig elkészítette 27 pontból 
álló csatlakozási feltételeit tar-
talmazó iratot, aminek telje-
sülése esetén Diósgyőr kész-
séggel állt volna az egyesülés 
elé. Diósgyőr és Miskolc egye-
süléséből azonban ekkor még 
semmi sem valósult meg. Az 
elszalasztott lehetőség egyik 
oka kétségkívül Miskolc vá-
ros vezetőségének tehetetlen-
sége volt. 1909-ben túlságosan 

lefoglalták a várost az új jogi 
helyzetből adódó közigazga-
tási átalakítások és az ezzel 
járó új feladatok. A vasgyáriak 
kérelmét, mely a vasgyárhoz 
tartozó telepek, így Diósgyőr 
gyártelep, Újdiósgyőr, Nyírjes, 
Pereces bányatelep, Pocogó, 
Ujdiósgyőr néven alakítandó 
külön község megalakításá-
ra irányult a belügyminiszté-
rium 1912-ben elutasította. 
A belügyminiszteri határo-
zat azonban kimondta, hogy 
amennyiben az Újdiósgyőr és 
Pereces bányatelep közötti te-
rületek lakosai csatlakoznak a 
vasgyár törekvéseihez akkor 

újból be lehet nyújtani a kérel-
met. Erre azonban 1912-ben 
még esély sem látszott. Így 
1912-re, már az „anyatelepü-
lésnek” sem volt életbevágó a 
Miskolccal való egyesülés kér-
dése. Az ügy még ugyanebben 
az évben végleg nyugvópont-
ra jutott, amikor a diósgyőri 
képviselőválasztáson, a már 
lakosságszámban és „értelmi-
ségben” is túlsúlyban lévő vas-
gyár az „anyatelepülés” képvi-
selőtestületébe saját embereit 
juttatta be, formálisan is átvé-
ve a hatalmat Diósgyőrben.

SOMORJAI LEHEL 
MEGYEI LEVÉLTÁRIGAZGATÓ

VÁROSI VISSZATEKINTŐ

Út Nagy-Miskolc megteremtéséhez (2. rész)



Miskolc önkormányza-
ta – a korábbi évekhez 
hasonlóan – ezen a télen is 
tűzifával támogatta decem-
berben a rászorulókat. A 
MESZEGYI közreműködé-
sével, három napon át, há-
rom helyszínen több mint 
1265 mázsa tüzelőt osztot-
tak ki, 253 helyi családnak.

Az érintettek örömmel fo-
gadták a segítségek, s a szer-
vezést is dicsérték. – Amikor 
idejöttem, meglepődtem, 
hogy mindenkinek külön 
kalodákba van kimérve a 

mennyiség, 
amit kapni 
fog – mondta 
el Csabai Ist-
vánné. – Ti-
zenkét éve öz-
vegy vagyok, 

harminckét évet dolgoztam 
a cementgyárban, de sajnos 
kevés a nyugdíjam. Nagyon 
sokat jelent nekem ez a se-
gítség, hálás vagyok érte – 
hangsúlyozta a hetvennégy 
éves asszony.

Sebő Dezsőné – elmondása 
szerint – a férjével él egy iker-
ház 32 négyzetméteres lakré-
szében, nekik 
akár másfél 
hónapig is ki-
tarthat a most 
kapott tűzi-
fa. – Köszön-
jük az önkor-
mányzatnak, nagy segítség 
ez nekünk évről évre. Tavaly 
is igényeltünk tüzelőt, és meg 
is kaptuk. Minden támogatás 
jól jön – hangoztatta a het-
venhárom éves nyugdíjas.

A tűzifát a Szondi utcá-
ban, a vasgyári Kabar ut-
cában, illetve Hejőcsabán, 
a Sütő utcában osztották ki 
a MESZEGYI munkatársai. 
Gúr Péter Attila, a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény megbízott igaz-
gatója elmondta, korábbi ta-
pasztalataik alapján válasz-
tották ezeket a helyszíneket, 
hogy minél közelebb vigyék 
a segítséget a rászorulók-
hoz. 

December 22-én délután szál-
lították el a Szent István térről 
Miskolc Szeretetdobozának 
ajándékait, ahová az adventi 
időszakban vihettek adomá-
nyokat a miskolciak. Több mint 
félezer cipősdoboz gyűlt össze, 
ennyi gyermeknek sikerült szeb-
bé varázsolni a karácsonyát. 

Idén decemberben a Magyar 
Vöröskereszt Megyei Szerveze-
te, a város önkormányzata, és a 
Rádió M összefogott, hogy kö-
zös erővel próbáljanak segíteni 
azoknak a családoknak, akiknek 
nem adatik meg a meleg halász-
lé, az illatos bejgli, vagy a csillo-
gó fenyőfa karácsonykor. Ennek 
eredményeként épült meg az or-
szág legnagyobb Szeretetdobo-
za, a belváros közepén, amely 22 
napon át várta az adományokat. 

Az összegyűlt ajándékokat de-
cember 22-én szállították el. A 
szervezők részéről jelen volt Mol-
nár Péter önkormányzati képvi-

selő, Grubert Roland, a Vöröske-
reszt megyei vezetője, a RádióM 
két műsorvezetője Muntyán Ber-
nadett és Tóth Péter, valamint 
Gúr Péter, a MESZEGYI megbí-
zott igazgatója. 

Mint elhangzott, minden 
évben van adománygyűjtés 
ebben az időszakban, idén 
azonban minden korábbinál 
több ajándék gyűlt össze, hála 

a város lakóinak. Több száz 
gyermeknek tehették ilyen 
módon szebbé a karácsonyát 
– az adományok olyan csalá-
dokhoz kerülnek, amelyek ne-
héz sorban, esetenként nélkü-
lözésben élnek. A szervezők 
bíznak benne, hogy ezekkel az 
ajándékokkal is sikerült mo-
solyt csalni több száz kisgyer-
mek arcára.

A dobozok elszállítása után, 
a kicsik örömére az Iszki-
ri gyermekzenekar mozgatta 
meg a közönséget, majd Tol-
vai Renáta adott nagy sikerű 
koncertet, aki fellépése után 
nyilatkozott lapunknak. 

Milyen élményeid vannak 
a városunkról?

Amikor Miskolcon kon-
certezem, mindig nagyon 
kedvesek az emberek. Az it-
teniek imádják a zenét, ezt 
mindig észreveszem a fel-
lépéseken. Fantasztikus kö-
zönség, jól lehet velük „dol-
gozni”. Nagyon szeretek ide 
járni fellépni.

Különböznek ezek a kon-
certjeid a nyáriaktól?

A decemberi fellépések spe-
ciálisak, ilyenkor teljes reper-
toárcsere van. Próbálom úgy 
összeállítani a dalokat, hogy 
ünnepi, karácsonyi hangulata 
legyen a műsornak. Jókedvű, 
valamennyire télies hangulatú 
számokat szoktam választani, 

s előadok kifejezetten kará-
csonyi dalokat is. 

Hogy telt a 2017-es éved?
Zsúfolt esztendő volt, tele 

fellépésekkel, eseményekkel, 
videoklippekkel, újabb da-
lokkal. Úgy gondolom, na-
gyon sikeres évet hagyok 
magam mögött. 

Milyen terveid vannak 
2018-ra?

A legközelebbi tervem az 
Eurovíziós Dalfesztivál, be-
jutottam az elődöntőbe az új 
dalommal, a Crack my co-
de-dal. Nagyon boldog len-
nék, ha egyszer én képvisel-
hetném Magyarországot a 
fesztiválon. 

Karácsonykor is lesznek 
koncertjeid?

Szenteste nem vállalok fel-
lépést. Két felkérésem is volt, 
de nemet mondtam. Szere-
tek otthon lenni a családom-
mal, sütögetni, fát díszíteni. 
Szilveszterkor viszont három 
helyre is megyek.

Közélet Miskolci Napló8

Mintegy negyedmillió forint 
értékű speciális eszközt és kész-
ségfejlesztő játékot adományo-
zott nemrégiben a Szent Lázár 
Katonai és Kórházi Lovagrend 
miskolci kirendeltsége a József 
úti Óvodának.

Az óvodások ünnepi műsor-
ral készültek a vendégek fo-
gadására, akik között ott volt 
Nyáry Éva, a lovagrend ma-
gyarországi nagyperjele és 

Sigmond Albert kancellár, va-
lamint Mohácsi Gábor és Hol-
lósy András önkormányzati 
képviselő, a lovagrend tagjai. 
Hollósy András a terület kép-
viselőjeként köszönetet mon-
dott az adományáért, melyet 
a Térerő Közösségi Alapít-
vánnyal karöltve vásároltak. 
– Nem volt kérdés, hogy a Jó-
zsef úti Óvoda részesül majd 
ebben az adományban. Az in-
tézménybe sérült, speciális ne-

velési igényű gyermekek is jár-
nak, akiknek szükségük van 
különleges játékokra, valamint 

olyan eszközökre, melyek fej-
lesztik képességeiket – fogal-
mazott a képviselő.

Több mint száz rászorulót 
láttak vendégül vacsorával, 
ajándékcsomaggal kará-
csony előtt az Ady Endre 
Művelődési Házban. Az 
eseményt civil szervezetek 
és önkormányzati képvi-
selők is támogatták.

A rendezvény már tíz éves 
múltra tekint vissza. – Ka-
rácsony előtt a társadalom 
peremére szorult emberek-
nek még nagyobb szükségük 
van a szeretetre, a gondos-
kodásra. Ebben szeretnénk 

kicsit segíteni a rendez-
vénnyel – mondta el Mándi 

András főszervező. Hubay 
György önkormányzati kép-

viselő kiemelte, a városveze-
tés és  polgármester nagyon 
a szívén viseli azoknak az 
embereknek a sorsát, akik 
nehezebb körülmények kö-
zött élnek. – Tapasztalhat-
ják, hogy lehetőségeinkhez 
mérten mindent próbálunk 
megtenni annak érdekében, 
hogy segítsünk, ahol tudunk 
– tette hozzá. A vacsora előtt 
a miskolci musical dalszín-
ház ifjú tehetségei gondos-
kodtak az ünnepi hangu-
latról, versekkel, karácsonyi 
dalokkal.

VACSORÁVAL, AJÁNDÉKKAL KEDVESKEDTEK

TÖBB MINT FÉLEZER AJÁNDÉK GYŰLT  
ÖSSZE MISKOLC SZERETETDOBOZÁBAN

Tűzifát osztottak 

„A miskolci közönség  
fantasztikus”

Speciális eszközöket, készségfejlesztő  
játékokat ajándékoztak

Tájékozódjon első kézből!



Birkózó karácsonyt tartottak a DVTK-MVSI sportolói múlt 
év végén, a Dél-kiliáni Könyves Kálmán Általános Iskolában. 

Az évzáró, karácsonyi ren-
dezvényen hatvan birkó-
zó gyűlt össze. Nem csupán 
a 2017-es évet értékelték – a 
szervezők meglepetéssel is 
készültek, senki sem térhe-

tett haza üres kézzel. Az aján-
dékok átadása után pedig egy 
kis eszem-iszomra invitálták a 
szülők a sportolókat.

– Eredményes évet hagyott 
maga mögött a Diósgyőri Bir-

kózó Club 2017-ben – mond-
ta el Szinay Attila, a Diósgyőri 
Birkózó Klub felügyelő bizott-
ságának elnöke, a Földműve-
lésügyi Minisztérium helyettes 
államtitkára. – Belgrádban ser-
dülő Európa-bajnokság volt, 
ahol öt válogatott versenyzőnk 
is indulhatott. Ilyenre már na-
gyon régen volt lehetőségünk, 
a Diósgyőrben folyó szakmai 
munka elismerését jelenti – 
tette hozzá. 

Az elmúlt évben összesen 20 
magyar bajnoki aranyat és di-
ákolimpiai aranyat szereztek a 
diósgyőri birkózók és közel 60 
egyéni helyezésük volt. – Ezek 
a számok is azt mutatják, hogy 
az ország egyik legjobb után-
pótlás egyesülete vagyunk – 
hangsúlyozta Szinay Attila. 
– Örömünkre szolgál, hogy Ju-
hász Sándor lett az év utánpót-
lás edzője a Magyar Birkózó 
Szövetség döntése alapján. Ez 
is azt mutatja, hogy Diósgyőr-

ben van létjogosultsága a bir-
kózásnak és jó munka folyik itt 
– emelte ki az elnök.

 Mint ismeretes, júliusban 
született meg az a kormányha-
tározat, mely szerint a DVTK 
Stadion mögött egy multi-
funkcionális csarnok épül. 
Ennek a fő funkciója a kosár-
labda lesz, de a kormányha-
tározat kifejezetten nevesíti, 
hogy birkózóteremnek is kell 
épülnie, ami nagy előrelépés 
az elmúlt évek bizonytalan-
sága után. Az eseményen az 
elmúlt évben elért eredmé-
nyeiért elismerést vehetett 
át: Almási Zsuzsanna, Oross 
Ádám, Botos Bence, Botos Do-
minik, Bari Imre, Győri Emma, 
Koleszár Evelin, Kádas Kriszti-
án, Molnár Csaba, Kocsis Fe-
renc, Porteleki Dávid, Bíró 
Balázs, Orliczki Ben degúz, Szi-
nay Szabolcs, Tasi Márk, Zurai 
Rajmund, Nagy Ádám. 

MUNTYÁN BERNADETT
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A labdarúgó NB I. tabellájá-
nak a hatodik helyéről várja 
a tavaszi folytatást a DVTK. 
Bódog Tamás szakmai igaz-
gató előrelépést szeretne.

– Számomra értékelhetet-
len, ha a hatodik és tizedik hely 
között lavírozgatunk. A tulaj-
donos a szívén viseli a sorsun-
kat és a támogatásával lehető-
ségünk van már most télen a 
keret megerősítésére – nyilat-
kozta a dvtk.eu-nak Bódog Ta-
más.  A riporter feltette a kér-
dést, az edző véleménye szerint 
mi kell ahhoz, hogy a Diós-
győr olyan klub lehessen, ami-
re évtizedek óta vágyakoznak 
a szurkolók? A DVTK legjobb 
helyezése egy hetvenes évek-
ben szerzett bajnoki bronz, 
ennek ellenére olyan hangu-
lat lengi körül a focit, amire 
nincs példa az országban. – 
Nagyon sokat nyom a latban 

a szurkolótábor. A segítségük-
kel kell felépíteni a DVTK-t 
– válaszolta Bódog Tamás. – 
Abban bízom, hogy az új sta-
dion megadja majd a lökést, 
hogy egyedülállót érjünk el 
Miskolcon. A szakmai vezető 
szerint a jó focihoz pénz kell 
és játékosok. Már most is van-
nak a DVTK-ban jó labdarú-
gók, de nem szabad elfelejteni, 
hogy ami ma a maximum, az 
holnap már kevés lesz. Bódog 
Tamás konkrétan megnevezte 
Ugrait, aki szerinte hatalmas 
egyénisége a Diósgyőrnek. 
Magyar viszonylatban kiemel-
kedő a teljesítménye, mind-
ehhez azonban kell a másik 
tíz játékos is. A csapat nélkül 
nem tudna ilyen szinten fociz-
ni – tette hozzá.  Januártól a 
DVTK-val készül a szerb bel-
ső védő, Dusan Brkovics, vala-
mint az ukrán szélső középpá-
lyás, Szerhij Sesztakov is. 

Január 1-től az Aluinvent 
DVTK játékosa Raksányi 
Krisztina, a magyar női 
kosárlabda-válogatott csa-
patkapitánya. 

Krisztina (képünkön bal-
ról)  Németországban szüle-
tett, de fiatalon Pécsre került. 
2006-ban, 15 évesen mutat-
kozott be a Pécs felnőtt csapa-
tában, az élvonalban, két évvel 
később pedig már az Euroli-
gában. Egy évet kölcsönben 
töltött az Győr csapatánál, a 
2012/2013-as bajnokságban 
és a kupában is ezüstérmet 
szerzett a kisalföldi csapattal. 
2013 nyarán a szintén az első-
számú nemzetközi kupasoro-
zatban szereplő horvát Novi 
Zagreb csapatához igazolt, 
majd egy év múlva hazatért 
Pécsre, ahol 2014-ben meg-
nyerte a Magyar Kupát.

2011 óta megszakítás nélkül 
tagja a magyar válogatottnak, 
amelynek egyben csapatka-
pitánya is. Részt vett a 2015-
ös és a 2017-es Európa-baj-
nokságon is, melyen 2003 óta 
a legjobb eredményét érte el 
a nemzeti csapat. A miskolci 
Magyarország – Albánia Eu-
rópa-bajnoki selejtezőn Krisz-
tina vezérletével 89 pontos 
győzelmet arattak a mieink. A 
decemberi Aluinvent DVTK 
- PEAC-Pécs mérkőzésen leg-
frissebb igazolásunk 16/15-ös 
mutatóval volt a mezőny leg-
eredményesebb játékosa.

Mint ismeretes, a napok-
ban igazolta le a DVTK az 
amerikai Asleigh Fontenettet 
is (képünkön jobbról), a ta-
pasztalt, cseh, olasz és török 
bajnokságot is megjárt, Eu-
roleague tapasztalattal ren-
delkező irányítót. 

Évet értékeltek és elisme-
réseket adtak át múlt év 
decemberében a Miskolc 
Városi Sportiskola – M1 
Fitness Ökölvívó szakosztá-
lyának záró bankettjén. 

Az eseményen Takács István 
főorvos, Miskolc díszpolgára 
bejelentette, hogy megalapítják 
a Borsodi Bányász – Miskolci 
Ökölvívó Egyesületet, melynek 
társadalmi elnöki posztjára őt 
kérték fel. Kiemelte, az így is ki-
tűnő eredményeket szeretnék 
tovább javítani, még több verse-
nyen elindulni és dobogón vé-
gezni. – Az egyesület célja, hogy 
támogassa a tehetséges fiatalo-
kat, segítsük a felzárkózásukat 
a világ élvonalához – húzta alá 
a társadalmi ügyekért felelős el-
nök. Lakatos János edző hang-
súlyozta, a Miskolc Városi Spor-
tiskola – M1 Fitness Ökölvívó 
szakosztályával karöltve kíván-
nak a jövőben is együtt dol-
gozni. Emlékeztetett, a Bányász 
egykor megnyerte az NB I-et is. 
Szeretnék ezeket a kiemelkedő 
eredményeket megismételni. 
Ehhez adott az edzői gárda és a 
kitűnő sportolói állomány.

Mohácsi Gábor, az M1 Fit-
ness ügyvezetője úgy fogal-
mazott: felfigyeltek rájuk, min-
denki láthatja, hogy kiváló 
sportolóik vannak. Bízik ben-

ne, hogy jövőre még jobb ered-
ményekkel büszkélkedhetnek 
majd. Váradi Gábor edző ki-
hangsúlyozta, ha a szakmai tu-
dás és támogatói kör egymás-
ra talál, akkor garantált a siker 
a bokszolóiknál. Mint mondta, 
2017 nem indult jól, év közben 

is több versenyt le kellett mon-
dani betegség, sérülés miatt, 
de összességében elmondha-
tó, hogy szép eredményekkel 
büszkélkedhetnek ebben az év-
ben.

Szamkó Zsolt 63 kg-ban 
megszerezte a junior magyar 

bajnoki címet, Horváth Milán 
(66 kg) 2. lett a junior korosz-
tályban, Mester Soma (75 kg) 
szintén ezüstérmes lett a ju-
niorok között, Csóka Nándor 
pedig a felnőttek között ért el 
második helyezést az 56 kg-
os súlycsoportban, valamint 
megszerezte az U22-es Euró-
pa-bajnokság 5. helyét. Varga 
Beáta (48 kg) második lett a 
diákolimpián, Szamkó Zsolt 
pedig diákolimpia 3. helye-
zett. Kocsis Richárd U22-es 
magyar bajnok lett. De több 
alkalommal nyertek a regio-
nális versenyeken is. Váradi 
Gábor kiemelte, hogy decem-
ber elején Miskolcon rendez-
tek magyar bajnokságot.

KUJAN ISTVÁN

„Diósgyőrben van létjogosultsága a birkózásnak” 

BORSODI BÁNYÁSZ – AZ ÖKÖLVÍVÓK MEGCÉLOZZÁK 
AZ ELITET

Bódog Tamás  
előrelépést  szeretne

ISMÉT ERŐSÍT  
AZ ALUINVENT DVTK



A Herman Ottó Gimnázium is ünnepelt: az intézmény fennál-
lásának 60. évfordulójára a Miskolci Nemzeti Színházban em-
lékeztek múlt év novemberében.

Az iskola első épületében 
(Városház tér 6. ma a Fráter 
György Katolikus Gimnázium) 
1878 óta folyik oktatás. Samos-
sa József egri érsek alapított itt 
először hatosztályos népiskolát. 

1889-ben a népiskola felső 
leányiskolával bővült, majd 
1907-ben nyilvános jellegű 
négyosztályos polgári leányis-
kolává alakították az intéz-

ményt. 1927-ben Borsodban 
elsőként öt évfolyamú tanító-
nőképző nyílt az épületben. 
1930-ban alsó tagozatos gya-
korló iskolát szerveztek hozzá.

1927-ben a Kun József utcá-
ban (ma Kis-Hunyad utca) in-
ternátus céljára új épületszárny-
nyal bővült az intézmény. 1934 
nyarán a tanítónőképzés szá-
mára az udvarban egyemele-

tes épületet emeltek. 1938-ban 
megindult a líceumi képzés, és 
létrejött az érseki római katoli-
kus leánylíceum és tanítóképző 
intézet. 1939-ben megvették in-
ternátus céljára a Hunyadi u. 6. 
szám alatti Pataky-házat.

1948-ban államosították az 
intézményt, létrejött falai között 
a Városház téri Állami Általános 
Leányiskola, és itt működött az 
Állami Tanítónő- és Óvónőkép-
ző Intézet is, 1948 és 1950 között. 
1950 után az általános iskola 
mellett a tanítónőképző maradt 

meg 1957-ig. 1957-ben a helyi 
tanács leánygimnáziumot szer-
vezett az épületben. A tanító-
nőképző még három osztállyal 
megmaradt, az utolsó évfolyam 
azonban már Sárospatakon ké-
pesítőzött.

1957-ben vette fel az isko-
la Herman Ottó nevét. 1963-
tól bevezették a koedukációs 
képzést. 1993-ban a katolikus 
egyház visszakapta az épüle-
tet, a Herman Ottó Gimnázi-
um új helyre, a Tízeshonvéd u. 
21. sz. alá költözött.  

Kerek évforduló alkalmából 
szerveztek öregdiák-találko-
zót, ünnepi műsort múlt év 
őszén az Avasi Gimnázium-
ban. A harmincéves jubileu-
mot több száz régi és új diák 
köszöntötte együtt az intéz-
mény vezetőivel.

Schmidtné Törő 
Ágnes igazgató 
köszöntőjében el-
mondta, Takács 
Márta akkori in-
tézményvezető 
részéről hatalmas 
vállalkozás volt az 
iskola megalapítá-
sa harminc évvel 
ezelőtt. A gimnázium azóta 
"kinőtte" magát, sikereit ren-
geteg versenyeredmény, ren-
dezvény, különböző megtisz-
telő cím bizonyítja. 

Schmidtné Törő Ágnes arról 
is szólt, hogy az elmúlt három 
évtizedben az intézmény pe-
dagógusai szakmailag mindig 
a legtöbbet hozták ki maguk-
ból és szinte a végletekig pró-
báltak odafigyelni a gyerekek-
re. Ezt jelzik azok az iskolához 
ragaszkodó diákok, akik most 
is itt vannak, a rendezvényen. 

Az ünnepi műsort követően 
a tantermekben folytatódott a 
múltidézés, ahol az iskola je-
lenlegi pedagógusaival talál-
kozhattak a régi diákok.

Juhászné Gál Anikó ma 
francia-német szakos tanár, 
nemrégiben pedig még a gim-
názium padjaiban ült. Érdek-
lődésünkre úgy nyilatkozott: 
nagyon pozitívan élte meg 
diákként az itt töltött éveket. 
– Családias volt a légkör, na-
gyon sokat kaptam az akkori 
tanáraimtól. Az egyetem után 

megköszönni jöttem vissza 
azt a tudást, amit itt szerez-
tem. Akkor derült ki, hogy ta-
níthatnék is itt. Örömmel vál-
laltam el a feladatot – mondta 
a tanárnő.

Kun Éva 1987-ben kezdett 
az Avasiban. – Ma is nagyon 
szépnek látom az épületet, jó 
érzés volt visszajönni, rég jár-
tam már errefelé. A gimná-
ziumban megfelelő alapokat 
kaptam ahhoz, hogy elérjem, 
amire vágytam: hidrogeológus 
lettem, gyermekkoromtól ér-

dekeltek a termé-
szettudományok 
– fogalmazott. 
Kiemelte, nagyon 
jó ötletnek tartja 
az öregdiák-talál-
kozót, ebből egy 

pozitív hagyomány lehet a ké-
sőbbiekben is.

Lenkei Márk most jár a gim-
náziumba, végzős. – Szerintem 
ennek az iskolának már az at-
moszférája is segíti a diákokat 
a tanulásban. Nagyon szere-
tem az osztályomat, az évfo-
lyamtársaimat is, összetartóak 
vagyunk – nyilatkozta. A ren-
dezvény kiegészítő program-
ja volt egy kiállítás, amelyet 
az aulában rendeztek be, "Az 
Avasi 30 éve képekben" cím-
mel.

A minorita templomban tartották múlt év decemberé-
ben a Fráter György Katolikus Gimnázium utolsó éves 
növendékeinek szalagavató ünnepségét. 

A szertartás Selmecbá-
nyáról származik, ott még 
valétálásnak nevezték. A ki-
fejezés a latin nyelvből ered: 
„Valete!” – kiáltották a vég-
zősök a kisebbeknek: „Élje-
tek boldogul!”. A diákok az 
utolsó tanév második félévé-
re váltak jogosulttá a végzős 
szalag viselésére, és akárcsak 
ma, ott is ünnepség kereté-
ben adták át a végzősöknek 
ezeket. A szalag-szentelésnél 
a valétások elsötétült terem-
ben helyezték fel a tenyérnyi, 
zöldes árnyalatú, általában 

selyemből készült szalagjai-
kat. A valétamenetet általá-
ban a legidősebb diák nyi-
totta, aki egy hosszú botra 
kötözött tölgycsokrot, a szo-
kások szerint fáklyásmenet 
kísérte a végzősöket a város-
kapuig.

Ötven éves fennállását ünnepelte de-
cember közepén a Miskolci Szakkép-
zési Centrum Kós Károly Építőipari 
Szakgimnáziuma. 

A jubileumi programok so-
rát az „Álmaink otthona” pá-
lyázatra beérkezett pályamű-
vek értékelésével nyitották 
meg, majd kezdetét vette a 
Nemzetközi Kós-Tusa, ame-
lyen négy erdélyi (székelyud-
varhelyi, csíkszeredai és ma-
rosvásárhelyi), valamint hét 
miskolci csapat diákjai vetél-

kedtek. Az 
intézmény 
jubileumi 
gálaműso-
rát a Mű-
vészetek 
Házában 
rendezték 
meg, ahol 

köszöntőt mondott Sallai 
László polgármesteri meg-
bízott, valamint Tátrai Ist-
ván József, a Miskolci Szak-
képzési Centrum vezetője 
is.  Az építőipari középszin-
tű szakember-utánpótlás ne-
velése céljából, az Építésügyi 
és Városfejlesztési Miniszté-
rium 1964-ben hozta létre a 

Budapesti Ybl Miklós Épí-
tőipari Technikum Miskolc-
ra kihelyezett tagozatát, az 
intézmény elődjét.

A kihelyezett tagozat 1967-
ben önállóvá vált, Miskolci 
Ybl Miklós Építőipari Tech-
nikum és Szakközépiskola 
néven. Az intézmény másik 
elődje a mai iskolaépületben 
1968 őszén indult 3. számú 
Ipari Szakközépiskola. 1982-
ben vonták össze a két in-
tézményt, s már ekkor fel-
vetődött az egyesített iskola 
névválasztásának a kérdése, 
amit 5 év múlva tettek meg: az 
iskola 1987. december 10-én 
vette fel Kós Károly, az erdélyi 
építész, polihisztor nevét.

Nyílt napot rendeztek múlt 
év novemberének végén az 
Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnázium és Szak-
középiskolában. Készült 
vasból rózsa, voltak fizikai 
kísérletek, munkára fogták 
a levegőt, és természetesen 
a képzési kínálattal is meg-
ismerkedhettek a diákok.

Az általános iskolások is 
kipróbálhatták a vas formá-
lását, de fizikai kísérleteket 
is bemutattak. Az Andrássy 
nyílt napján az iskola képzési 
palettája mellett azt is megis-
mertették, hogy milyen lehe-
tőségeket nyújtanak az elvég-
zett szakmák.

Az iskola iránt minden év-
ben sokan érdeklődnek, a 
nyílt napokon általában meg-
telik érdeklődőkkel az intéz-
mény. Molnár Péter tagin-

tézmény-vezető elmondta, az 
Andrássy népszerű, mindig 
túljelentkezés van náluk. Du-
ális képzés keretében gyár-
tósori gépbeállítókat, me-
chatronikai technikusokat és 
gépgyártástechnológiai tech-
nikusokat képeznek. A gépész 
ágazat mellett informatika 
képzés is folyik az iskolában, 
így CAD-CAM informatikus 
képesítést lehet szerezni.

Az iskola jó kapcsolatot 
ápol az iparvállalatokkal. A 

nyílt napon jelen volt a Bosch 
is, melynek külön oktatóter-
me van az iskolában. A me-
chatronikai technikusokat és 
a gyártósori gépbeállítókat a 
Bosch tanműhelyeiben is ta-
nítják a szakmai gyakorlati 
órákon. Világosan látszik ma 
már, hogy egy jó szakma felér 
egy diplomáva és a nálunk 
végzett szakembereket itt a ré-
gióban, az országban, meg az 
országhatáron túl is keresik – 
mutatott rá Molnár Péter.

Miskolci Napló10 Város

Régi és új diákok találkozója   
az Avasi Gimnázium

A Herman hat évtizede

Félévszázados jubileumot  
ünnepelt a Kós

Szalagavató ünnepség  
a minorita templomban 

„Egy jó szakma felér  
egy diplomával” 
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      Hirdetés

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

Az akció érvényes: 

2018. 01. 06-tól 2018. 01. 12-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        

Apróhirdetés
Ingyenes számítógépes tanfo-
lyam indul  kezdőknek, hétköznap 
délutánonként Miskolcon. Korha-
tár 65 év. Érdeklődni: 06-46/742-485; 
06-30/876-6646. Ügyfélfogadás: H-P 
10.00-18.00, Pannon Educatio Kft. 
E–001594/2017

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to no zás, lambé riázás, filagóriák, elő-

tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Ve lux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté-
se. www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 06-
20/460-6775.

KARATE GÖRÖMBÖLYÖN min-
den hétfőn és csütörtökön 18 órától 
a Görömbölyi Művelődési Házban. 
Négy éves kortól, kezdőket és haladó-
kat egyaránt várunk. Tel.: 06-20/460-
6775.

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

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU
2018. ÉVI 1-2 NAPOS UTAZÁSAINKAT,  

ZARÁNDOKLATAINKAT,  
PARTNERAJÁNLATAINKAT  

MEGTEKINTHETI HONLAPUNKON!

KARNEVÁL VELENCÉBEN 2018. 02. 09-11.: 19.500 Ft/fő
TÉLŰZŐ MOHÁCSON 2018. 02. 11.: 9.900 Ft/fő

Békés, boldog új évet kíván  
minden kedves meglévő és leendő utasának  

a Kolombusz Tours csapata!
TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN VAGY HONLAPUNKON!

500 FT ÉRTÉKŰ KUPON! Egy főre, egy útra érvényes.

 Miskolci Nemzeti Színház
Január 6. 10.30 óra. ÚJÉVI KONCERT. 

NAGYSZÍNHÁZ A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar hangversenye. 17 óra. 
CASABLANCA táncelőadás. KAMA-
RA Csiky (Arany, Ezüst) bérlet Jegy-
vásárlás. 19 óra. ÚJÉVI KONCERT. 
NAGYSZÍNHÁZ A Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar hangversenye. 19.30. 
Elza, vagy a világ vége (16) - hadmű-
velet két részben. JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás. 

Január 9. 19 óra. Experidance - Szen-
vedélyem Velence. NAGYSZÍNHÁZ 
Jegyvásárlás. 

Január 10. 15 óra. MINDEN EGÉR SZE-
RETI A SAJTOT - zenés mesejáték 
két részben. KAMARA Bérletszü-
net. 18 óra. BŰN ÉS BŰNHŐDÉS - 
dráma két részben. NAGYSZÍNHÁZ 
Ferenczi ifj. bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. A KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR (16) 
- színmű két részben. JÁTÉKSZÍN 
Jegyvásárlás. 

Január. 11. 16.30 óra. MARICA GRÓFNŐ 
- operett két részben. NAGYSZÍN-
HÁZ Zrínyi ifj. bérlet. Jegyvásárlás. 
19 óra. Testvérest. JÁTÉKSZÍN A Né-
zőművészeti Kft. előadása Jegyvá-
sárlás. 

Január 12. 17 óra. EGY ÓRA VERSEK 
KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁ-
BAN. JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás.  19 
óra. MARICA GRÓFNŐ - operett két 
részben. NAGYSZÍNHÁZ Upor (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet Jegyvásárlás. 19 
óra. „Ahogytetszik” (16) - vígjáték 
két részben. KAMARA Bérletszünet. 

Művészetek Háza
Január 6. 11 óra. Aladdin. Mesejáték 

egy részben. 
Január 6. 19 óra. Veréb Tamás – Duali-

tás. Pop és musical show. 
Január 7. 19 óra. A Boban Markovic Or-

kestar koncertje. 
Január 13. 19 óra. Barabás Lőrinc Quar-

tet és Hősök. Két akusztikus koncert 
egy este. 

PROGRAMAJÁNLÓ

Január 7-én, 16.30 órai 
kezdettel, a Miskolc Tele-
vízió HívőSzó című műso-
rában a miskolc-perecesi 
református imaházból köz-
vetítenek istentiszteletet. 
Igét hirdet: Gyöngyi István-
né református lelkész.   

Ternyák Csaba egri érsek 
karácsony ünnepén kitün-
tetéseket osztott papjai kö-
zül többek között a Szent 
Anna-templom plébáno-
sának, Szarvas Péter atyá-
nak, aki a Boldogságos Szűz 
Máriáról nevezett címze-
tes bóli apát lett. Címze-
tes kanonoki címet kapott 
többek között Tóth István 
martin-kertvárosi plébá-
nos. Érseki tanácsosi cí-

met kapott Lipcsák János, 
a mindszenti plébánia kor-
mányzója és két, korábban 
Miskolcon is szolgálatot tel-
jesítő atya, Kakuk Ferenc és 
Koós Ede is. Valamennyiük-
nek szívből gratulálunk ki-
tüntetésükhöz. Szombaton, 
6-án, vízkereszt ünnepén 
10 órakor is lesznek szent-
misék a nagyobb templo-
mokban és megkezdődnek 
a lakás- és házszentelések. 

Görögkatolikus hírek: ja-
nuár 6., szombaton 11.45-kor 
a Szinva-teraszon püspöki 
nagy vízszentelés lesz. Erre 
a szertartásra mindenkit vá-
runk! A vízszentelés után 
hozott üvegekbe, edényekbe 
szenteltvíz osztása lesz.

EGYHÁZI HÍREK

Egyik olvasónk azt kérde-
zi, köteles-e megengedni 
a szomszédjának, akinek 
háza a telekhatáron áll, 
hogy az épület hátsó falá-
nak a bevakolása céljából, 
az ő földjére bemenjen  
és onnan végezze el a  
munkát.

A polgári törvénykönyv 
részletesen foglalkozik az 
úgynevezett „szomszédjogi 
szabályokkal”. Ha közérdekű 
munkálatok elvégzése, álla-

tok befogása, az áthajló ágak 
gyümölcsének összegyűjtése, 
az ágak és gyökerek eltávolí-
tása céljából vagy más fontos 
okból szükséges, a tulajdonos 
kártalanítás ellenében köteles 
a földjére való belépést meg-
engedni. A törvény szerint a 
jogosult, a szomszédos földet 
kártalanítás ellenében akkor 
is használhatja, amennyiben 
ez építkezéshez, bontási, át-
alakítási vagy karbantartá-
si munkálatok elvégzéséhez 
szükséges. A meghatározott 

munkálatok elvégzése végett 
a tulajdonos köteles megen-
gedni, hogy a földjére belép-
jenek. 

Az érintett viszont a szom-
szédos földet csak e célok ér-
dekében és csak a szükséges 
mértékben használhatja. Ha a 
szomszéd tulajdonára történő 
belépés, vagy a föld használata 
károkozással jár, a föld tulaj-
donosa kártalanítást követel-
het. Az egyéb módon okozott 
károkért pedig az általános 
szabályok szerint kártérítés 

jár. Vagyis 
olvasónk 
szomszédja 
a szükséges 
mértékig 
bemehet le-
vélírónk ingatlanára, viszont 
minden kárt, amit a mun-
kálatok során okozott, meg 
kell, hogy térítsen. Ha ebben 
a felek egymással nem tudnak 
megállapodni, a bíróságtól 
kérhető döntés.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A szomszédos telek használata

Megújult a Miskolci Csoda-
malom Bábszínház Kossuth 
Lajos 11. szám alatti épülete. A 
munkálatok ősz elejére befeje-
ződtek, az új évadra energiata-
karékosabb, szebb és komfor-
tosabb lett a bábszínház.

Miskolc sikeresen pályázott 
a Területi- és Településfejlesz-
tési Operatív Program kereté-
ben a bábszínház energetikai 

fejlesztésére, így idén nyá-
ron közel 180 millió forint-
ból újulhatott meg az épület. 
A zárófödém és a homlokza-
ti falak utólagos hőszigetelést 
kaptak, az épület tetején pedig 
napelemes rendszert alakítot-
tak ki. Az épületbe a jelenle-
gi energetikai előírásoknak 
megfelelő, hőszigetelő üvege-
zéssel ellátott nyílászárókat 
építettek be. – 15-20 centimé-

ter vastagságú szigetelőréteg 
került a homlokzatra – sorol-
ta Szabó Attila, a bábszínház 
igazgatója. Megújították az 
épület fűtési rendszerét: a ko-
rábbi fűtési rendszert elbon-
tották és teljesen új gerinchá-
lózatot alakítottak ki, amely 
szabályozható, korszerű ra-
diátorokon keresztül adja le a 
helyiségek fűtéséhez szüksé-
ges hőenergiát. – Ezáltal is az 

energetikai felújítási program 
eredeti célkitűzésének meg-
felelően sokkal hatékonyab-
ban fog működni energetikai 
szempontból is a bábszínház 
– hangsúlyozta Szabó Attila.

A projekt 100%-os támoga-
tással, az Európai Unió és a 
Magyar Állam támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg.

Megújult a Csodamalom  
Bábszínház épülete
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Villanyoszlopot döntött  
az Opel a Lyukóban

Súlyos, személyi sérüléses baleset történt december 31-én dél-
után a Lyukóbányai úton, az Annabánya buszmegállónál. A 
rendőrség tájékoztatása szerint egy háromajtós Opel Astra sze-
mélyautó, eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az 
útról, árokba borult, s egy villanyoszlopot is kidöntött. A szol-
gáltatás helyreállítása érdekében az ÉMÁSZ munkatársait is a 
helyszínre riasz-
tották. Az érin-
tett útszakaszt 
egy időre teljesen 
lezárták a forga-
lom elől, később 
félpályán megin-
dulhatott a for-
galom. Az anya-
gi kár jelentős, a 
baleset körülmé-
nyeit vizsgálják. 

Tömegverekedés, tűzijáték-sérülés  
A Miskolci Mentőállomás munkatársai sűrű éjszakát és hajnalt 

tudhattak maguk mögött január 1-jén, kétszáznál is többször ri-
asztották a szakembereket szilveszterkor. Zámbó Szilvia, a megyei 
központi kórház sürgősségi betegellátó osztályának vezető főorvo-
sa érdeklődésünkre úgy fogalmazott, egyáltalán nem volt könnyű 
számukra az elmúlt év utolsó napja.  Két szén-monoxid mérgezés is 
történt, összességében azonban inkább az alkohol és a gyógyszer-
fogyasztás okozta esetek voltak gyakoriak. Üveges Csaba, a Mis-

kolci Mentőállomás men-
tőtisztje arról számolt be, 
hogy náluk éjfél és hajnali 4 
óra között növekedett meg 
jelentősen a riasztások szá-

ma. Legtöbbször ittas személyekhez, fejsérüléses betegekhez kér-
tek mentőt, s voltak verekedések. Húsznál is többen sérültek meg 
ilyen módon, két helyszínen tömegverekedés alakult ki. Összessé-
gében kétszáznál több alkalommal riasztották a borsodi mentőket 
december 31-én, valamint az év első napjának korai óráiban. Egy 
sikeres újraélesztést is végrehajtottak, s négy közlekedési baleset 
történt a megyében. Egy felborult tűzijáték következtében arc-, orr-
, illetve szemsérülést szenvedett egy személy, őt súlyos sérülésekkel 
kellett kórházba szállítani.

Középiskolásoknak árulta a drogot egy férfi Miskolcon
Kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat a Miskolci Járási 

és Nyomozó Ügyészség egy 41 éves férfival szemben, aki maga 
is fogyasztotta az általa kínált kábító hatású anyagokat. A nyo-
mozás adatai szerint a vádlott 2017-ben és 2016-ban is több sze-
mélynek adott el kristály fantázianevű kábító hatású anyagot 
Miskolcon. Többször előfordult, hogy 15 éves középiskolások-
nak az iskola előtt árulta a szert. 2017 májusában közúti elle-
nőrzés során a gépkocsijából közel 30 gramm kristályos port, 
digitális mérleget foglaltak le. Az ügyészség a vádlottal szem-
ben börtönbüntetést, közügyektől eltiltást és vagyonelkobzást 
indítványozott.

Zebrán gázolták el a gyalogost a Bajcsy-Zsilinszkyn
Súlyos gyalogosgá-

zolás történt december 
27-én kora este Miskol-
con, a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre úton – közölte a 
rendőrség. Informáci-
óink szerint este öt óra 
után, egy Citroen sze-
mélyautó nem adta meg 
az elsőbbséget egy gya-
logátkelő helyen haladó, idős nőnek, és elgázolta. A gyalogost sú-
lyos sérülésekkel szállították kórházba a mentők, a helyszínelés 
idejére leállították a forgalmat.

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Mindent eltervezett, most már 
csak az kell, hogy tartsa is magát ezekhez az elképzelésekhez. 
Ne hagyja, hogy a rossz kedve vagy egy kis csalódottság eltérít-

sék. Élvezze a pillanatot, de tartson mértéket is.

Bika (április 21 – május 20) Elvállalt valamit, ami most nagy 
teherként nehezedik Önre, de most már nem szeretne nemet 
mondani. Tegye rendbe a dolgokat, ha tisztán látja a feladatait, 

akkor a kedve is nagyobb lesz majd az elvégzésükhöz.

Ikrek (május 21 – június 21) Érzi, hogy van valami, amit meg 
kellene tennie, de egyelőre még nem biztos benne, hogy készen 
áll rá. Nem biztos azonban, hogy a kialakult helyzet rosszabbat 

hoz, mint amit eleve el szeretett volna most érni.

Rák (június 22 – július 22) Vegye észre, amikor a szervezete 
jelez, mert az ösztönei fogják most megsúgni a helyes irányt. 
Talál valakit, akivel azonosak a céljaik, és ez segít abban, hogy 

gyorsabban valósítsa majd meg az elképzeléseit. 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Nem baj, ha bizonyos 
dolgokat előre eltervez, de ne véssen mindent előre kőbe. 
Hagyjon teret a váratlan fordulatoknak is, hiszen ezek lesznek 

azok, amik végül megadják az izgalmakat az új év első napjaiban. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Valami, ami eddig 
motiválta, hirtelen idegesítővé válhat. Lehet, hogy csak kime-
rült, és arra van szüksége, hogy egy kicsit kipihenje magát, mi-

előtt visszatér a munkához. Tartsa kézben a saját dolgai irányítását.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ne csak egy dologra 
figyeljen a héten, mert lehet, hogy ott visszanyeri az irányítást, 
másban azonban elcsúszhat, és nem úgy alakulnak majd az 

események, ahogyan szeretné. Mindig tartsa nyitva a szemét!

Skorpió (október 24 – november 22) Ne erőltessen semmit, 
de ne is ellenkezzen semmi ellen. Sok energiát megspórolhat 
magának, ha a héten elfogadja azt, ahogyan a dolgok alakul-

nak, és csak akkor avatkozik be, amikor az tényleg szükséges.

Nyilas (november 23 – december 21) Egy lépés választja 
csak el valamitől, de most már elbizonytalanodott abban, hogy 
tényleg ezt szeretné-e? Ha valamit eltervezett, akkor legyen 

határozott, és támogatói is akadnak majd a sikerekben. 

Bak (december 22 – január 20) Egyszerre csak egy problé-
mával foglalkozzon, és arra próbáljon megoldást találni, mert 
nem biztos, hogy mindenre jut most energiája. A rendszerezés 

segíthet, hosszú távon ez vezetheti el a helyes irányba.

Vízöntő (január 21 – február 19) Minél előbb szeretne tú-
lesni valamin, de nem siettetheti a dolgot, végig kell járnia 
a lépcsőfokokat. Ne akarjon mindent egyszerre megoldani, 

hagyjon időt a pihenésre is. A feladatok megvárják, nem szaladnak el. 

Halak (február 20 – március 20) Ne másokhoz mérje magát, 
mert ebből nem születhet más, csak csalódottság. Próbáljon 
örömöt találni a saját lehetőségeiben és sikereiben. Ne feledje 

azonban, hogy mindezért még dolgozni is meg kell majd.

FORRÓ NYOMON

December 23-án gyújtották meg a város adventi koszorúján a ne-
gyedik gyertyát, majd az ünnepség végén Kriza Ákos polgármes-
ter, Hubay György önkormányzati képviselő és Jernei Péter kerületi 
cserkész vezető mécsesekben adták át a béke és a szeretet üzenetét 
hirdető betlehemi lángot a miskolciaknak. A lángot az elmúlt év vé-
gén is repülővel szállították Bécsbe Krisztus születésének a helyszí-
néről, onnan pedig a cserkészek hozták el Miskolcra. 

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  
FELVÉTELE

Az éjféli mise karácsony ünnepének első szentmiséje december 24-én. Aranyos misének, illetve – a Jézus születését hirde-
tő angyalokra utalva – angyalmisének is nevezik. Ez zárja le az adventet, feloldja a karácsonyi böjtöt, bevezeti az ünnepkört. 
Régen szentestén szigorúan hús nélküli ételek kerültek a karácsonyi asztalra, meghatározott szokások szerint. Az ünnepi, bő-
séges vacsorára az éjféli mise után került sor. Régebben ugyanis a születés éjszakáját, aki tudta, ébren töltötte, illetve sokáig 
fennmaradva osztozott az örömben a gyermekével foglalatoskodó Máriával. (Képünkön: éjféli mise a mindszenti templom-
ban, 2017. december 24-én.)                                                                                                                                         FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

ÉJFÉLI MISE

Betlehemi 
láng

Téli versek
1

Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben né-
hány ismert téli költemény címeit rejtettük el. 
Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben vagy 
e-mailben, legkésőbb 2018. január 31-én éjfé-
lig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-ma-
il címre. A helyes megfejtéseket beküldők között 

könyvjutalmat sorsolunk ki. Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. In-
diai antilop; 2. Európai bölény; 3. Eurázsiai hiúz; 4. Sisakos kaméleon. Nyertesek: 
Pelyhéné Barna Csilla (Miskolc), Ligetvári György (Miskolc). Gratulálunk, 
nyereményüket postán küldjük el. 

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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